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تاریخ تولد 1363/10/17 :
سوابق تحصیلی و مدارک حرفه ای :
کارشناسی ارشد ؛ رشته جامعه شناسی ؛ دانشگاه عالمه طباطبایی تهران – سال 91
رتبه  4آزمون دکترای تخصصی علوم اجتماعی سال  – 91دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه
عالمه طباطبایی
تلفن 09127674039 :

 : maom 3000@yahoo.comآدرس ایمیل
سوابق کاری :
مدیر اجرایی برنامه ریزی راهبردی پنجساله شهر خوراسگان و تدوینگر برنامه راهبردی فرهنگی و اقتصادی این
شهر ( مجری پروژه  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )
مدیر اجرایی برنامه ریزی راهبردی پنجساله شهر فالورجان و تدوینگر برنامه راهبردی فرهنگی و اقتصادی این
شهر ( مجری پروژه  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )
طرح سنجش سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف شهر تهران ( شهرداری تهران )  ،همکار اصلی طرح
همکار اصلی در پروژه " برنامه ریزی فرهنگی شهر شاهین شهر" ( شهرداری شاهین شهر -اصفهان)  :تهیه
چارچوب نظری و ارزیابی نتایج
همکاری با واحد پژوهش و توسعه روزنامه صبح اقتصاد

همکاری در اجرای پروژه های ارزیابی تاثیرات اجتماعی(اتا)-شهرداری تهران
سوابق پژوهشی و تحقیقاتی :
همکاری در ارائه مقاله و شرکت در :
کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد ()89
همایش بین المللی شهروند مسئول ()90
مقاالت :
مقاله "بررسی تجربه حاشیه نشینی از دیدگاه حاشیه نشینان  :یک تحقیق پدیدار شناسی"  .فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات شهری  .دانشگاه دهاقان
مقاله " رابطه بین سرمایه فرهنگی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی " .ماهنامه علمی-پژوهشی شوشتر
مقاله " :پدیدارشناسی تکوینی به مثابه روش در مطالعات فرهنگی "؛ ارائه شده در سمینار "روش در مطالعات
فرهنگی" و پذیرفته شده برای چاپ در مجموعه مقاالت این سمینار.
مقاله  :فرهنگ و توسعه اقتصادی  :پیوندها و ساز و کارها (در دست داوری-فصلنامه علوم اجتماعی)
مقاله :حکومت محلی و حاکمیت خوب (فرستاده شده برای اولین همایش حکومت محلی کارآمد در ایران؛ در
دست داوری)
ترجمه :
مقاالت:
آیا رسانه ها باقی خواهند ماند؟
گستره گفتمان مدیریت راهبردی(یک تحلیل گفتمانی)
روش شناسی و اجرای برنامه ریزی فرهنگی
دین و سرمایه اجتماعی

.....
کتاب:
"استفاده از راهبردهای توسعه شهری 1برای کاهش فقر" (این کتاب دربردارنده مجموعه گزارش ها و برنامه
های راهبردی ارائه شده توسط "نهاد اتحاد شهرها" 2و بانک آسیا 3و بانک جهانی 4میباشد)

مهارتها :
مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه
مسلط به روشهای تحقیق کیفی و کمی در علوم اجتماعی و تسلط به نرم افزارها  ،روشها و همچنین تکنیکهای :
SPSS , Lisrel
DELPHI , SOWT , AHP
تحلیل گفتمان  ،تحلیل محتوای کمی و کیفی  ،تحلیل روایت ... ،
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