سوابق علمي ـ پژوهشي
اعضای هیئت علمي پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماری
جهاد دانشگاهي

 -1مشخصات فردی:
نام :حسين
نامخانوادگي :نورينيا
رشته

آخرين درجه تحصیلي

كارشناسي ارشد

جامعهشناسي

دانشگاه

سال

عالمهطباطبايي
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پایاننامه :بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس محرومیت نسبی با تأکید بر فضای شهری ،استاد راهنما :دکتر پرویز پیران

نشاني :خيابان انقالب ،بين چهارراه ولي عصر و خيابان فلسطين ،نبش برادران مظفر جنوبي پالك  1076پژوهشكده فرهنگ و هنر
تلفن66970908 -16 :

داخلي 342

(پست الكترونيكي) : Email

h.noorinia@gmail.com

نمابر66970903 :

 -2سوابق اجرايي
نوع فعالیت
پژوهشي

آموزشي

اجرايي

رديف

نام و نشاني سازمان يا مؤسسه محل خدمت

سمت

1

پژوهشكده فرهنگ و هنر

*

2

پژوهشكده فرهنگ و هنر

*

3

معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي

*

عضو شوراي مطالعات راهبردي

4

مركز افكار سنجي دانشجويان

*

عضو شوراي پژوهشي

عضو هيئت علمي
مدير گروه پژوهش هنر و مدير امور
پژوهشي

*

5

پژوهشكده فرهنگ و هنر

*

مدير هماهنگي همايش و نشستهاي علمي
تخصصي نوآوري در مديريت شهري

6

دفتر طرحهاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

*

مسئول تدوين گزارشهاي توصيفي

7

گروه پژوهشي آينده

*

پژوهشگر اجتماعي

8

مؤسسة ملي سنجش افكار عمومي

*

پژوهشگر اجتماعي

9

معاون سردبیر

*

فصلنامه شهر ايراني ـ اسالمي

 -3طرحهای پژوهشي
رديف

عنوان طرح تحقیقاتي

1

طرح جامع بررسي مسائل اجتماعي شهر تهران

2

مطالعه و بررسي وضعیت شهركهاي اطراف تهران

سمت در طرح

كارفرما

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :دکتر مؤمن کاشي)
همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :دکتر مؤمن کاشي)

دفتر مطالعات اجتماعي
شهرداري تهران
دفتر مطالعات اجتماعي
شهرداري تهران

شناسايي تفرجگاهها و زيارتگاههاي تهران؛
مورد امامزاده داود
ارزيابي مسافران قطارهاي مسافري از خدمات شركت
رجا
ارزيابي مسافران نوروزي قطارهاي مسافري از خدمات
شركت رجا
رضايتمندي مسافران پروازهاي داخلي از خدمات
هواپیمايي و فرودگاهي

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :مهندس عبدي)

7

نظرسنجي از مردم تهران دربارة عملكرد مطبوعات

مجري و مدير طرح

8

ارزيابي عملكرد فرهنگسراي انديشه از ديدگاه بهرهمندان

3
4
5
6

9
10

تحلیل ثانويه براي مقامات :وضعیت و نوع استفاده از
موسیقي در شهر تهران
تحلیل ثانويه براي رسانهها :وضعیت و نوع استفاده از
موسیقي در تهران

همكار طرح و تدوين گزارش

همكار و تدوين گزارش
(مدير :دکتر محمدرضا جاللي)

جهاددانشگاهي

1376

همكار و تدوين گزارش
(مدير :دکتر محمدرضا جاللي)

جهاد دانشگاهي

1377

(مدير :مهندس پرويز ديبايي)

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :دکتر قاضيان)
تأليف تحليل

مؤسسه ملي سنجش افكار
عمومي

1378

تأليف تحليل

12

نظرسنجي از شهروندان تهراني دربارة انتخابات مجلس
ششم

13

عملكرد دو سالة ريیس جمهور از نگاه شهروندان تهراني

مدير طرح

ارزيابي (نظرسنجي)مسافران خطوط قطارهاي مسافري از
خدمات شركت رجا
بررسي میزان رضايتمندي مسافران شركت رجا از
خدمات شركت
جايگاه قطار در بین مسافران هوايي و جادهاي و تعیین
زمان مناسب سفر
مناسبترين زمان براي حركت قطارها از ديدگاه مسافران
فعلي قطارها
حوزهها و علل عدم حاكمیت قانون از ديدگاه وكالي
كانون دادگستري تهران

همكار و تدوين گزارش
(مدير :امين اسماعيلي)

18

1377

فرهنگسراي انديشه

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :دکتر محمدرضا جاللي)

17

شرکت هواپيمايي
کشوري
مؤسسه ملي سنجش افكار
عمومي

1377

1377

11

16

1374

دانشگاه عالمه طباطبايي

صنعت چاپ ايران؛ وضعیت فني ،ارتباطي و مشكالت

15

1373

1375

مدير طرح

14

سال انجام

مؤسسه ملي سنجش افكار
عمومي
مؤسسه ملي سنجش افكار
عمومي
به ياد ندارم
معاونت ارتباطات مردمي
نهاد رياست جمهوري
مرکز آموزش و پژوهش
شرکت رجا

1378
1378
1378
1378
1378

مدير طرح

مرکز آموزش و پژوهش
شرکت رجا

1379

همكار طرح و تدوين گزارش

دفتر آموزش و پژوهش
شرکت رجا

1379

همكار طرح و تدوين گزارش

مرکز آموزش و پژوهش
شرکت رجا

1379

رياست جمهوري

1379

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :مهندس عبدي)
تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

19

ارزيابي (نظرسنجي)عملكرد اقتصادي دولت جديد

20

تحلیل ثانويه :بررسي نظر مسافران درباره وضعیت
سالنهاي مسافري قطارها

تأليف تحليل

21

ارزيابي (نظرسنجي)مردم تهران از تبلیغات علیه ريیس
جمهور

تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

معاونت ارتباطات مردمي
دفتر رييس جمهور
مديريت تحقيق و توسعه
شرکت رحا
معاونت ارتباطات و
تبليغات دفتر رييس
جمهور

1379
1379
1379

22

ايدة نخبگان و تأثیرگذاران در موضوع گفت و گوي
تمدنها

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :مهندس عبدي)

23

مصاحبة ريیس جمهور و ارزيابي مردم

تدوين گزارش

24
25

تحلیل ثانويه :بررسي موضع مردم تهران درباره خشونت
سیاسي
مقايسه ويژگيهاي نامزدها و نمايندگان پنج دوره
انتخابات مجلس شوراي اسالمي

تأليف به همراه يكي از دوستان
همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :مهندس عبدي)
تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

26

مشاركت و انتخاب در انتخابات 80

27

نظرسنجي درباره محاكمه معاون سیاسي وزارت كشور

28

ارزيابي (نظرسنجي)مردم تهران از استیضاح شهردار

29

رفتار انتخاباتي مردم تهران در انتخابات رياست جمهوري

تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

30

تفسیر مردم تهران از نتايج انتخابات رياست جمهوري

تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

31

ارزيابي مشتركان شركت آب و فاضالب كاشان از
خدمات شركت

مدير طرح

32

ارزيابي (نظرسنجي)مردم دربارة تهديد آقاي خاتمي به
كنارهگیري

تدوين گزارش

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ارزيابي (نظرسنجي)عملكرد شوراي شهر تهران و رفتار
انتخاباتي مردم تهران
ارزيابي(نظرسنجي) شهروندان تهراني از روزنامه جام جم
بررسي ديدگاه روزنامهنگاران ارشد دربارة ايدة گفت و
گوي تمدنيها
ارزيابي (نظرسنجي)صاحبنظران از لوايح اخیر دولت
(اصالح قانون انتخابات و قانون اختیارات رياست
جمهوري)
استانداردسازي رضايتسنجي متعهدان ،خدمتگیرندگان
و خدمتدهندگان سازمان تأمین اجتماعي
الگوي مصرف مطبوعات در شهر تهران
استانداردسازي رضايتسنجي از مسافران ،كاركنان و
پیمانكاران اداره كل خدمات ايستگاهي
بررسي مسائل و مشكالت كاركنان شركت نفت مناطق
مركزي ايران
رفتار و نگرش نمايندگان در مورد خدمات به حوزهي
انتخابیه
رضايتسنجي از مسافران ايستگاه تهران دربارة عملكرد
اداره كل خدمات ايستگاهي
رفتار و نگرش روزنامهنگاران در مورد بخش مسابقه
جشنواره مطبوعات
رضايتسنجي از مسافران ،كاركنان و پیمانكاران اداره

همكار طرح
(مدير طرح :مهندس عبدي)
تدوين گزارش

مرکز بينالمللي گفت و
گوي تمدنها
معاونت ارتباطات و
تبليغات دفتر رييس
جمهور
مؤسسه ملي پژوهش افكار
عمومي
اداره کل اجتماعي وزارت
کشور
معاونت ارتباطات و
تبليغات دفتر رييس
جمهور
معاونت سياسي وزارت
کشور
روابط عمومي شهرداري
معاونت ارتباطات و
تبليغات دفتر رييس
جمهور
دفتر سياسي رياست
جمهوري
شرکت آب و فاضالب
شهرستان کاشان
معاونت ارتباطات و
تبليغات دفتر رييس
جمهور

1379
1379
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1381
1381
1381

مجري طرح و تدوين گزارش
(مدير :محمدرضا عاشوري)

دفتر پژوهشهاي فرهنگي

1381

همكار طرح و تدوين گزارش

روزنامه جام جم

1381

همكارطرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :مهندس عبدي)

رياست جمهوري

1381

همكارطرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر قاضيان)

دفتر سياسي رياست
جمهوري

1381

همكار طرح و تدوين گزارش
مجري و مدير طرح
مجري و مدير طرح

موسسة عالي پژوهش
تأمين اجتماعي
مرکز مطالعات و
تحقيقات رسانهها
اداره کل خدمات
ايستگاهي

1381
1382
1382

مدير طرح

شرکت نفت مناطق
مرکزي ايران

1382

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير طرح :دکتر سعيد)

مرکز پژوهش مجلس

1383

مجري و مدير طرح

اداره کل خدمات
ايستگاهي رجا

1383

مجري و مدير طرح
مجري و مدير طرح

مرکز مطالعات و
تحقيقات رسانهها
اداره کل خدمات
ايستگاهي رجا

1383
1384

45

كل خدمات ايستگاهي شركت رجا
مطلوبیت خدمات رفاهي و درماني و مشكالت موجود در
صندوق از ديدگاه بازنشستگان و بازماندگان

مدير طرح

46

ارزيابي رضايت شغلي اعضاي جهاد دانشگاهي

مدير طرح

صندوق بازنشستگي
صنعت نفت
مرکز افكار سنجي
دانشجويان

1385
1385

47

ارزيابي كیفیت مديريت شركت ساپكو
(مجري :مركز افكارسنجي دانشجويان)

تدوين گزارش

شرکت ساپكو

1386

48

مطالعات اجتماعي مهار آبهاي مرزي غرب کشور

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :اسماعيل خليلي)

آب نيرو

1385-1386

مدير طرح

مرکز اطالعرساني ناجا

1386

49
50
51
52
53
54

تحلیل محتواي عملكرد نیروي انتظامي در مطبوعات
سراسري كشور
تحلیل محتواي مطالب روزنامههاي سراسري دربارة بیست
و ششمین جشنوارة تئاتر فجر
اثربخشي تبلیغات بانك مسكن در مترو تهران
بررسي وضعیت و جايگاه طرح تكريم ارباب رجوع در
بانك مسكن
عملكرد صندوق بازنشستگان صنعت نفت از ديدگاه
بازنشستگان و بازماندگان
ارزيابي هنرمندان از ضرورتها ،زمینهها و پیامدهاي
تئاتر خصوصي(به همراه دو تن از همكاران)

55

تدوين منشور فرهنگي ورزش

56

توسعة تئاتر؛ زمینهها  ،پیامدها و راهكارها از ديدگاه
مردم و هنرمندان

57

بررسي مسائل و مشكالت حوزة هنرهاي تجسمي

58
59
60
61
62
63
64
65

بیست و سومین جشنواره موسیقي فجر از ديدگاه
شركتكنندگان
بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر از ديدگاه
شركتكنندگان
تحلیل محتواي مطالب روزنامههاي سراسري دربارة بیست
و سومي جشنوارة موسیقي فجر
شخصیتپردازي دراماتیك در نمايشنامههاي مذهبي پس
از انقالب اسالمي
مطالعة گونهشناسي دهیاريها در تصدي وظايف
دستگاههاي اجرايي
تدوين استراتژي توسعة شهري ( )CDSشهر قزوين؛
بخش فقر شهري و مسائل اجتماعي و فرهنگي
(مهندسین مشاور شارستان)
ارزيابي (نظرسنجي)شهروندان تهراني از علمكرد
شوراياريها
بررسي میزان رضايتمندي دريافتكنندگان خدمات از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و راههاي ارتقاي آن

66

تحلیل محتواي مطالب هنري ده روزنامه سراسري

67

ابعاد و مؤلفههاي چیستي پژوهش هنر

مدير طرح
مدير طرح
مدير طرح
مدير طرح
همكار طرح
(مدير :دکتر محمدعلي خبري)
همكار طرح
(مدير :دکتر عبدالحميد احمدي)
همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير :دکتر علي منتظري)
همكار طرح
(مدير :مجتبي آقايي)
مدير طرح

مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر
روابط عمومي بانك
مسكن
روابط عمومي بانك
مسكن

1387
1387
1387

صندوق بازنشستگي
صنعت نفت

1387

گروه پژوهش هنر

1387

بسيج ورزش

1387-88

مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر
مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر
مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر

1387-88
1387-88
1388

مدير طرح

مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر

1388

همكار طرح و تدوين گزارش
(مدير:دکتر محمدعلي خبري)

مؤسسه توسعه هنرهاي
معاصر

1388

مدير طرح

معاونت پژوهشي جهاد
دانشگاهي

1388

مدير طرح

پژوهشكده شهري و
روستايي

1388
(نيمه تمام)

مدير بخش مطالعات فقر شهري
و مسائل اجتماعي و فرهنگي

بانك جهاني و سازمان
عمران و بهسازي شهري
وزارت مسكن

1388

همكار طرح

شوراي شهر تهران

1389
نيمه تمام

به همراه آقاي داريوش يعقوبي
همكار روششناسي و تدوين
گزارش (مدير :دکتر خبري)
همكار طرح
(مدير :اسماعيل خليلي)

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات
جهاد دانشگاهي

1389
1390
1390

68
69

مجري و مدير طرح
مجري و مدير طرح

شهرداري منطقه 3
شهرداري منطقه 3

1390
1390

مدير طرح

روابط عمومي بانك
مسكن ايران

1390-1392

مدير بخش مطالعات اجتماعي و
فرهنگي

سازمان مسكن و
شهرسازي قزوين

1391

مدير بخش مطالعات اجتماعي و
فرهنگي

سازمان عمران و بهسازي
شهري

1392

مدير بخش مطالعات اجتماعي و
فرهنگي

سازمان عمران و بهسازي
شهري

1392

مدير بخش مطالعات اجتماعي و
فرهنگي

سازمان عمران و بهسازي
شهري

در دست انجام

مدير بخش مطالعات اجتماعي و
فرهنگي

سازمان عمران و بهسازي
شهري

1392

مدير طرح
مدير طرح

شهرداري منطقه 12
شهرداري منطقه 12

1392
در دست انجام

ارزيابي تأثیر اجتماعي احداث و راهاندازي سراي محله قبا

ارزيابي تأثیر اجتماعي احداث پل عابر پیاده
مستندسازي فعالیتها وعملكرد بانك مسكن ايران از
 1317تا كنون
طرح جامع شهر اقبالیه از استان قزوين
(مهندسین مشاور شارستان)
بررسي وضعیت اسكان غیررسمي در شهر ورامین و
ارتقاي كیفیت زندگي
(مهندسین مشاور شارستان)
طرح جامع بافت فرسوده شهر اهر
(مهندسین مشاور شارستان)
طرح جامع بافت فرسوده شهر مرند
(مهندسین مشاور شارستان)
طرج جامع بافت فرسوده شهر مهريز
(مهندسین مشاور شارستان)
ارزيابي تأثیر اجتماعي ساماندهي محله ايران
اثربخشي خانههاي اسباببازي شهر تهران

70
71
72
73
74
75
76
77

 -4فعالیتهای آموزشي
رديف

عنوان دروس مورد تدريس

نام مؤسسه يا دانشگاه

سال

1

كاربرد كامپیوتر در پژوهشهاي علوم رفتاري(برنامة )spss

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين

 1381تا 1385

2

نگرش و تغییر نگرش

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين

 1382تا 1385

3

آسیبشناسي اجتماعي

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين

1384

4
5
6
7
8
9

كارگاه روش تحقیق
كارگاه مقالهنويسي علمي ـ پژوهشي
دو ترم آموزش تدوين و طراحي پرسشنامه
كارگاه دو روزه تدوين و طراحي پرسشنامه
تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم(با محوريت شهر)
پويايي گروهي

جهاد دانشگاهي شيراز
دانشگاه آزاد رودهن
مرکز افكارسنجي دانشجويان
بانك مرکزي ايران
دانشگاه آزاد قيامدشت
دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين

1385
1385
1387
1387
نميسال اول 1388
نميسال اول 1390

 -5تألیف مقاله
رديف

عنوان مقاله

ارائه  /چاپ در

زبان

زمان

1

هیأتهاي مذهبي زنان

ماهنامه انديشه جامعه

فارسي

1378

2

مرجعیت دانشآموختگان دانشگاهي در رفتار سیاسي

ماهنامه انديشه جامعه

فارسي

1379

ماهنامه نامه

فارسي

1383

فصلنامه جامعهشناسي ايران (عملي
ـپژوهشي)

فارسي

1383

فصلنامه رسانه(علمي ـترويجي)

فارسي

1385

فصلنامه رسانه(علمي ـترويجي)

فارسي

1385

پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي

فارسي

1386

3
4
5
6
7

حاشیهنشیني؛ هجوم فرهنگ فقر بر شهرنشیني(نگاهي به جنايت
پاكدشت
ديدگاه روزنامهنگاران ارشد درباره گفت و گوي تمدنها
(حسین نورينیا ،عباس عبدي)
چگونگي بازتاب خشونت ورزشي در مطبوعات ورزشي
(حسین نورينیا ،محمدرضا جاللي ،منوچهر حسیني)
نگرش و رفتار روزنامهنگاران استان تهران در مورد بخش مسابقه
جشنواره مطبوعات
شكاف و انطباق در ارزشهاي ذهني و عیني دربارة حجاب

(ارائه مقاله و سخنراني)

وزارت علوم ...

پیامدهاي كاربرد فراغتي اينترنت بر رفتارهاي فراغتي جوانان
تهراني(سلیمان پاكسرشت و حسین نورينیا)
وضعیت كنوني عناصر فرهنگساز در دانشگاهها
(ارائه سخنراني)
ارزيابي هنرمندان از ضرورتها ،زمینهها و پیامدهاي تئاتر
خصوصي(محمدعلي خبري ،حسین نورينیا و رضا عسكري مقدم)
تشابهها و تفاوتهاي آگاهي و ارزيابي از محلة خود در بین
ساكنان منطقه  3شهرداري تهران
(ارائه مقاله و سخنراني)
رابطة سرماية اجتماعي با رضايت از وضعیت سالمتي و تغذيه
(حسین نورينیا و مینا ناصري)

سمينار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه
تهران

فارسي

1386

نشست تخصصي صنايع فرهنگي
معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي

فارسي

1387

سمينار تئاتر خصوصي

فارسي

1387

ارائه در همايش «زندگي شهري،
سنتهاي گسيخته و نيازهاي تازه»
(منطقه  3شهرداري تهران)

فارسي

1388

سمينار سالمت شهري(برگزاري )89/2

فارسي

1388

13

كشورهاي همسايه از ديد شهروندان تهراني

همشهري ديپلماتيك

فارسي

1389

14

ديدگاه مقايسهاي شهروندان دربارة همسايگان ايران

همشهري ديپلماتيك

فارسي

1389

15

سرمايههاي مغفول پشت سد (ارائه سخنراني)

همايش ملي تأثير اجتماعي

فارسي

1389

رويكرد فقر قابلیتي در مطالعة توسعة راهبردي شهر (با بررسي
موردي توسعة راهبردي شهر قزوين)
مسائل فرهنگي ورزش قهرماني از ديدگاه صاحبنظران
(عبدالحمید احمدي ،حسین نورينیا و غالمرضا مقدم)

پذيرش خالصه مقاله در همايش ملي
توسعه پايدار دانشگاه تهران

فارسي

1389

فصلنامه پژوهشهاي فيزيولوپي و
مديريت در ورزش

فارسي

1391

8
9
10
11
12

16
17

 -6تألیف كتاب
رديف

عنوان کتاب

ارائه  /چاپ در

زبان

زمان

1

ارزشها و نگرشهاي جوانان ايران(كل كشور)

سازمان ملي جوانان

فارسي

1384

سازمان ملي جوانان

فارسي

1384

انتشارات نمايش

فارسي

1388

دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران

فارسي

1389

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر وارتباطات

فارسي

1390

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

فارسي

1391

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

فارسي

1391

دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران

فارسي

1391

دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران

فارسي

1392

2
3
4
5
6
7
8
9

ارزشها و نگرشهاي جوانان ( 27جلد براي  27استان كشور)
(به زير چاپ نرفت)
توسعه تئاتر؛ ضرورتها و راهكارها
(دكتر علي منتظري ،حسین نورينیا ،محمد علي خبري)
راهنماي پیمايش نیمرخ محلههاي شهر تهران (عضو گروه تدوين)
میزان رضايتمندي دريافتكنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي(داريوش يعقوبي و حسین نورينیا)
سالمت اداري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از ديدگاه
مراجعهكنندگان(داريوش يعقوبي و حسین نورينیا)
تحلیل محتواي مطالب هنري روزنامههاي سراسري كشور
(محمدعلي خبري ،حسین نورينیا ،رضا عسكري مقدم)
راهنماي پژوهشهاي محلهاي شهر تهران ،سال 1391
(حسین نوري نیا و همكاران)
راهنماي پژوهشهاي محلهاي شهر تهران ،سال 1392
(حسین نورينیا و همكاران)

 -7ساير فعالیتها
 .1نظارت طرح پژوهشي نزاع و درگیري در شهر تهران ،معاونت اجتماعي ناجا.)1386-1385( ،
 .2نظارت طرح گفت و گوي تمدنها و تبیین نقش دانشگاه ها در اين زمینه ،دفتر مطالعات فرهنگي و برنامهريزي اجتماعي وزارت
علوم.)1383( ،
 .3نظارت تدوين فرهنگنامة مردان هنرمند معاصر ايران ،مؤسسة هنرهاي معاصر وزارت ارشاد1386 .

 .4مجري استان تهران طرحهاي ملي مصرف كاالهاي فرهنگي ( )1382و تحوالت فرهنگي ايرانیان( ،)1383دفتر طرحهاي ملي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .5عضو شوراي سیاستگذاري طرح ارزشها و نگرشهاي سیاسي ايرانیان ،مركز افكار سنجي دانشجويان.1385 ،
 .6عضو شوراي علمي طرح وضعیت شاخصهاي اجتماعي در ايران ،مركز افكار سنجي دانشجويان1388-1389 ،
 .7مشاور پژوهشي دايره افكارسنجي و تكريم ارباب رجوع بانك مسكن ايران 1387 ،و .1389
 .8ارزيابي دهها گزارش پژوهش از معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي ،معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي ،پژوهشكده مطالعات اجتماعي و
فرهنگي وزارت علوم ،دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم ،مركز مطالعات و توسعه رسانهها و . ...
 .9گذراندن دورة شیوه طراحي و تدوين پیوست اجتماعي طرحهاي عمراني در سال (1388مركز مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران و جهاد دانشگاهي واحد تهران)
 .10گذراندن دوره نظارت بر طرحهاي پیوست اجتماعي طرحهاي عمراني در سال (1391مركز مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران)
 .11فعالیت روزنامهنگاري از سال  1387تاكنون
 .8عضويت NGO
 .1عضو پیوسته انجمن جامعهشناسي ايران
 .2عضو پیوسته انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران
 .3عضو پیوسته انجمن جامعهشناسي آموزش و پرورش ايران.

