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  :همقاله هاي منتشر شد
  ISIپژوهشي و  -علمي) الف

 .مناسب يبيترك هينظر كيمهاجران در مقصد ارائه  يسازگار يها هيبر نظر يانتقاد يمرور. 1379
 و ، پاييز31 و 30 شماره، معلم تيترب يعلوم انسان و اتيدانشكده ادب يپژوهش يمجله علم
    .زمستان

مجله علمي . ي مناسبهاي موجود و ارائه يك نظريهسازگاري مهاجرين، بررسي انتقادي نظريه. 1381
 .تابستان، بهار و 2و  1، شماره پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني تربيت معلم

با همكاري . در دشت آزادگان »قتل به خاطر شرف«به  شيمؤثر بر گرا يعوامل اجتماع يبررس. 1386
، فصلنامه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشـگاه تربيـت معلـم   . كفاح غانمي

  .  58-59شماره 
هاي انتخاب همسر در شهر بررسي ارزشهاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان در باب معيار. 1389

، سـال اول،  دو فصلنامه  مسـائل اجتمـاعي ايـران   . روستابا همكاري ابوالفضل اصل. هشتگرد
  .، تابستان1شماره 

بـا   .بررسي سرمايه اجتماعي و فرهنگي موثر بر شخصيت اجتماعي پيشرفته جوانان شـهر بابـل  . 1389
  . ، پاييز3، دوره يازدهم، شماره يرانمجله انجمن جامعه شناسي ا .آهنگرهمكاري حسين بياني



 

فصـلنامه   .با همكاري زاهد اسـدي . اجتماعي با تامين اجتماعي -بررسي رابطه توسعه اقتصادي. 1390
  . ، پاييز42، سال يازدهم، شماره پژوهشي رفاه اجتماعي علمي

ـ .در استان هـا  يواجتماع يخشن باسطح توسعه اقتصاد ميجرا زانيرابطه م يبررس. 1390 ا همكـاري  ب
پـنجم،   يدوره ران،يا شناسيانجمن جامعه ران،يا يمجله مطالعات اجتماع .لكاكبر زنديعلي

  .3شماره 
بررسي عوامل اجتماعي مـؤثربر گـرايش زنـان روسـتائي مازنـدران بـه مشـاركت در صـندوق         . 1391

، تمـاعي فصلنامه علمي پژوهشي رفـاه اج  .با همكاري اكرم ميرباقري. اعتبارات خرد روستايي
   .46شماره 

. بـا همكـاري مهـدي فـالح    . بررسي سبك زندگي جوانان در شهر تهران و عوامل موثر بـر آن . 1391
،زمسـتان، پژوهشـكده   4،ش  5ي علمي پژوهشـي تحقيقـات فرهنگـي ايـران، دوره     فصلنامه

  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري،
 يخانواده و نوع مدرسه در عملكـرد تحصـيل   يو اقتصاد يفرهنگ هاي¬نقش سرمايه يبررس.  . 1391

 مجلـه . يعيفرزانه شف يبا همكار. تهران 14منطقه  يو پيش دانشگاه يدانش آموزان دبيرستان
  .69-37صص  1شماره  1، جلد آموزش و پرورش شناسي جامعه انجمن

متوسـطه در شـهرهاي خـواف و     بررسي تطبيقي ميزان وانواع هنجارشكني دانش آموزان مقطع. 1392
سال دهـم ، ش يـك،   ، و فصلنامه علوم اجتماعيد .با همكاري محمدعلي اسفندياري .بيرجند

  .دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهدبهار و تابستان ،
بـا همكـاري   . بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تحرك اجتماعي بـين نسـلي در شـهر كرمانشـاه    . 1392

سال چهـارم، ش يـك، تابستان،دانشـكده    . ي مسائل اجتماعي ايراندو فصلنامه. لطفي مهوش
  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي

بـا همكـاري   . فرزنـدان  تيدر شخص نانهيكارآفر هاييژگيو نيخانواده و تكو ياجتماع هيسرما. 1392
دانشـگاه   ،تابسـتان، 16  ،ش5، سـال ياجتمـاع  و توسـعه  رفاه برنامه ريزي مجله .مرضيه زارع
  .ييعالمه طباطبا

. بـا همكـاري مرضـيه زارع   . مطالعه رابطه ويژگي هاي خانواده و شخصيت كار آفرين فرزندان. 1393
 .56سال پانزدهم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و رفاه ،



 

مجلـه  . مكـاري مهـوش لطفـي    باه. تحليل جامعه شناختي تحرك اجتماعي در شهر كرمانشـاه . 1391
  .پاييز و زمستان تحليل اجتماعي نظم،دانشگاه شهيد بهشتي،

شـناخت نقـش تعيـين كننـده عـدالت      : ثير آن بر رضـايت شـغلي  تأادراك عدالت اجتماعي و . 1393
، دانشـگاه  ، فصلنامه جامعه شناسي نهـاد هـاي اجتمـاعي   با همكاري توحيد دادخواه. توزيعي

  .پاييز،4اره ، شم1دوره  مازندران،
فصـلنامه  . بـا همكـاري مهـدي فـالح    . مطالعه پديدار شناسانه سبك زندگي جوانان شهر تهران. 1393

، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقـات و  ايران تحقيقات فرهنگي
  .، پاييز3دوره هفتم، شماره فناوري، 

. )1380دهـه  ( دان فعال در اين حوزه در ايـران بررسي وضعيت لباس مفهومي از ديدگاه هنرمن. 1393
نشـكده  دا فصلنامه جامعه شنا سي هنر و ادبيات،. و سودابه صالحي مرضيه زارع و بيژن زارع

  .، بهار و تابستان1، شماره 6دوره ن، علوم اجتماعي دانشگاه تهرا
هـل  متأنـان و مـردان   ثر بر ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ميـان ز مؤعوامل بطة رامطالعه . 1394

پژوهشـي مطالعـات   -صـفياري جعفـر آبـاد، فصـلنامه علمـي     شهر تهران، با همكاري هـاجر  
  .، بهار1، شماره 13روانشناختي زنان، دوره -اجتماعي

مطالعه رابطه نظام ارزشي و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان در شهرستان دشـت آزادگـان ،   . 1394
، سـال  صلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطاتفي، عذار يكباهمكاري عليرضا مال

  .، تابستان39شماره يازدهم، 
 نـب يز يبا همكـار  ،يانتعيين كننده هاي سرمايه اي سبك زندگي سالمت محور سالمندان تهر. 1392

، سـال  دو فصلنامه نامه انجمـن جمعيـت شناسـي ايـران    و محمد رسول سلطاني،  روزيكاوه ف
  .اييز و زمستان، پ16هشتم، شماره 

اجتماعي اثر گذار بر سبك زندگي سالمت محور سالمندان تهراني، با همكاري -عوامل جمعيتي. 1394
مطالعـات و تحقيقـات   پژوهشـي  -زينب كاوه فيروز و محمد رسول سلطاني، فصلنامه علمـي 

  .، بهار1، شماره 4، دوره اجتماعي در ايران
رضايت شـغلي در دو سـازمان آموزشـي، بـا همكـاري       بررسي رابطه ادراك عدالت سازماني و. 1392

، بهـار و  4، شـماره  دو فصلنامه انجمن جامعه شناسـي آمـوزش و پـرورش   توحيد دادخواه ، 
  .تابستان



 

علي حسن توفيقيان فر، بيژن زارع، شاخص هاي مفهوم بيگانگي در شعر فروغ فرخزاد، بررسي . 1394
پژوهشي انجمن ايراني مطالعات فرهنگـي  -يعلمفصلنامه سيدعلي سراج و هومان دانشپذير، 

  .، زمستان41، سال يازدهم ، شماره و ارتباطات
ثير ميزان و انواع دينداري بر همبستگي اجتماعي ، با همكـاري علـي اكبـر صـادقي و     تأبررسي . 1394

پاييز و ، 6، سال چهارم، شماره فصلنامه جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايراندوسمانه دلبري، 
  .انزمست

، ، با همكاري سيده نصـيبه هاشـمي   يشغل يرمق يموثر بر ب يعوامل اجتماع يا سهيمطالعه مقا. 1394
  . 6دورة دوم، ش  ،فصلنامه جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعيدو

با همكاري  ،شهروندان در كرج ياسيس-يموثر بر مشاركت اجتماع يمطالعه عوامل اجتماع. 1395
  .2دورة نهم، شايران، ، انجمن جامعه شناسي اجتماعي ايران مجله مطالعاتمجيد روهنده، 

در استان  يثارگريا گرايش به با  يو اعتماد اجتماع داري نيد رابطه شناختي جامعه مطالعه. 1395
، در دست فصلنامه راهبرد فرهنگي، هومان دانشپذير، با همكاري راحمديو بو هيلويكهگ
  .پچا

، با همكاري ) شهروندان شهر كرج: مطالعه موردي(مشاركت سياسيمطالعه رابطه دينداري با . 1395
  .، در دست چاپفصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصرمجيد روهنده، 

فصلنامه ، »يآموزش وپرورش از دكتر غالمعباس توسلو  شناسي جامعه«و نقد كتاب  يبررس. 1395
  .دست چاپ، در يعلوم انسان يمه هاپژوهش نامه انتقادي متون و برنا
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 .7-8، شمارهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مجله كلمه .هاي فرهنگي توسعهمدل. 1374

، شماره اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مركز ،مجله راه دانش. عوامل فرهنگي توسعه. 1374
 .  1و2

مركز آمار و . پژوهش ييهمجله نما .تاريخچه و فعاليت :هامركز مطالعات و تحقيقات رسانه. 1375
 .4شماره سالمي، اي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اهريزيبرنامه

  .روزنامه اطالعات -رانيانتقاد در مطبوعات ا تيوضع قيو نقد تحق يمعرف. 1375
مركز مطالعات و ، مجله رسانه .رانيدر ا يتخصص - يمجالت علم خچهيتار: رانيمطبوعات ا. 1378

 .38ي شماره .هاتحقيقات رسانه

- مركز پژوهش ،يفرهنگ قاتيتحق يدر كتاب جامعه شناس .يمطبوعات قاتيتحق يشناسجامعه. 1378

  .ياديبن يها
ي مجالت علمي در ها و مسائل توليد، نشر و مطالعهبررسي ويژگي«معرفي و نقد تحقيق . 1379

  .، زمستان16ي پژوهش، شماره يهنما مجلة. »ايران
 مجلة  .»ي ملي پژوهش در افكار عموميموسسه«مركز پژوهشي  ي و نقد عملكرد، بررسمعرفي. 1379

  .، زمستان16 يپژوهش، شماره  يهنما
 يخوزستان يمهاجران جنگ يدر سازگار يو اجتماع ينقش عوامل اقتصاد: جنگ و مهاجرت. 1381

  .بهار و تابستان، 2و  1شماره ، نامه پژوهش. استان فارس ميمق
  

- جامعهي مجله. دانش آموزان »ييعام گرا«در توسعه  يو علم يحيتفر يو سفرها ريسنقش . 1381

 .19شماره  ،»يرشد آموزش علوم اجتماع« يو علوم اجتماع يشناس

دانشگاه  يتيترب قاتيمؤسسه تحق ،يتيترب يفصلنامه پژوهشها .علل و راهكارها: فرار مغزها .1381
  .، بهار وتابستان2و1جلد دهم، شماره  دي، دوره جدمعلم تيترب



 

شناسي آموزش و پرورش از دكتر معرفي و نقد كتاب جامعه( آموزش و پرورش يبحران جهان. 1381
 .مهر. 60ي شماره. يكتاب ماه علوم اجتماع). فومنيرسول گلشن

ي فصلنامه. »پسند كشوري عامهنامهتجزيه و تحليل محتواي ده هفته«معرفي و نقد تحقيق . 1381
  .100-114، بهار و تابستان، 22و  21، سال هفتم، شماره ژوهشي پنمايه

ي فصلنامه. اي صدا و سيمامعرفي و نقد عملكرد مركز تحقيقات مطالعات و سنجش برنامه. 1381
  .135-122، بهار و تابستان، 22و  21، سال هفتم، شماره ي پژوهشنمايه

 انيموضوع در م يمورد يبررس: زاندانش آمو ياجتماع تيشخص نينقش خانواده در تكو . 1382
  .تابستان، 6ي شماره ،نامه پژوهش .ييدانش آموزان كالس پنجم ابتدا

كتاب  .با همكاري مرضيه زارع. يزير و برنامه يگذار استيو ضرورت س تيسالمند شدن جمع. 1391
   .ماه يد 58، شماره ،يماه علوم اجتماع

كتاب  ،انتشارات جامعه شناسان. عليرضا شايان مهر »كتاب جامعه شناسي جنگ « نقدو بررسي. 1392
وزارت فرهنگ و ، سال هفدهم، دوره جديد، 63شماره ماه علوم اجتماعي ، خرداد ماه ، 

 .ارشاد اسالمي

 انتشارات سمت،.دكتر محمود شارع پور»كتاب جامعه شناسي آموزش و پرورش« نقدو بررسي. 1392
وزارت فرهنگ  هفدهم، دوره جديد،سال،  67شماره  كتاب ماه علوم اجتماعي ، خرداد ماه ،

  .و ارشاد اسالمي
  جامعه شناسي جنگ «نقد و بررسي كتاب . 1392
، انتشارات آگاه، دكتر مقصود فراستخواه»كتاب دانشگاه ايراني و مسئله كيفيت « نقدو بررسي. 1392

، وزارت فرهنگ و ، سال هفدهم، دوره جديد، آذر ماه  69كتاب ماه علوم اجتماعي ، شماره
  .ارشاد اسالمي

كتاب ماه علوم اجتماعي ، خرداد  ).جنگ(ارزيابي مطالعات علوم انساني در باب دفاع مقدس. 1393
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، سال هيجدهم، دوره جديد، 75شماره شماره ماه ، 

  
  

_____________________________________________________________
____   

   



 

  هاي منتشر شدهكتاب
ريزي اجتمـاعي  انتشارات دفتر برنامه .)جنگ(بررسي مطالعات علوم انساني در باره دفاع مقدس. 1383

  .مطالعات فرهنگي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري و
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و . يمحل اتينشر يو مال يانسان يروين تيوضع يبررس. 1385

  .ارتباطات
انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و     . يمحلـ  اتياز نشـر  يتمنديو رضـا  منـدي بهره يبررس. 1386

  .ارتباطات
  .1384 ، چاپ اول، انتشارات سمتشناسي اقتصادي واجتماعيجمعيت . 1389
 يـي اجرا يزريو برنامه گذارياستيبر ابعاد س ديتهران با تأك رياخ كصدسالهي يتيتحوالت جمع. 1389

 .تهران يشهردار يو فرهنگ يمطالعات اجتماع دفتر .يفرهنگ

  .انتشارات سمت .اضافات چاپ پنجم با تجديد نظر و ،شناسي اقتصادي واجتماعيجمعيت. 1391
ت جهاد انتشارا .تحليل جامعه شناختي سازگاري مهاجران در مقصد :شناسي جنگجامعه. 1391

  .دانشگاهي دانشگاه خوارزمي

  هاترجمه
 يدكتر عدالعل(مهاجرت  اتيمندرج در كتاب نظر ياز ربرت ل» مهاجرت نيقوان« ترجمه مقاله. 1367

  .رازيش ديانتشارات نو). زاده ييلهسا
انتشـارات  ). زاده ييلهسـا  يدكتر عبدالعل( يجامعه شناخت هياز كتاب ساخت نظر يترجمه بخش. 1373

  .رازيش دينو
_____________________________________________________________

_____  

  هاي پژوهشيطرح
 .هـاي كثيراالنتشـار  بررسي ميزان و نحوه انعكاس اخبار مربوط به نماز در روزنامهمجري طرح . 1374

  .زادهسيدنورالدين رضوي :همكار طرح. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها
مركـز مطالعـات و    .بررسي نظر خوانندگان و تحليل محتواي روزنامـه آفتـابگردان  طرح  يمجر. 1374

  .زادهسيد نورالدين رضوي: همكار طرح. تحقيقات رسانه ها



 

هـاي محلـي و بازديدكننـدگان از    بررسي وضعيت مشـاركت مجـالت و روزنامـه   طرح  يمجر. 1374
 انهمكـار . هـا مركز مطالعات و تحقيقات رسانه. نمايشگاه استاني مطبوعات در استان مركزي

  .دكتر عليرضا دهقان و سيدنورالدين رضوي زاده: طرح
مركـز   .1377پسـند در شـش ماهـه اول سـال      بررسي تحليل محتواي نشريه عامهطرح  يمجر. 1377

  .هامطالعات و تحقيقات رسانه
مركـز  . )دكتر منـوچهر محسـني   ( آسيب شناسي مجالت علمي تخصصي در ايران همكار طرح .1378

  .ه ها و معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عاليمطالعات و تحقيقات رسان
. زدايي و مديريت مدرسـه محـوري  بررسي مباني نظري مشاركت اجتماعي، تمركزطرح  يمجر. 1379

  .پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي نقش خانواده و مدرسـه در تكـوين شخصـيت اجتمـاعي پيشـرفته دانـش       طرح  يمجر. 1380

  .پژوهشكده تعليم وتربيت. تهران 6نطقه آموزان كالس پنجم ابتدايي م
انساني در باب دفاع مقدس و راهكارهاي تبديل آن به دفـاع  بررسي مطالعات علومطرح  يمجر. 1381

 ريزي و مطالعات اجتماعي معاونـت فرهنگـي و اجتمـاعي وزارت علـوم،    دفتر برنامه .مقدس
  .تحقيقات و فناوري

پژوهشـكده تعلـيم و تربيـت،     .در آموزش و پـرورش اهداف اجتماعي اصالحات طرح  يمجر. 1381
  .وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگاه  .بررسي وضعيت مالي، نيروي انساني و ساختار سازماني نشريات محليطرح  يمجر. 1382
  .فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنـر   .مندي و رضايتمندي از نشريات محليبررسي ميزان بهرهطرح  يمجر. 1382
  .و ارتباطات

  .فرهنگ، هنر و ارتباطات هايپژوهشكده يطرح مطالعات 39 ناظر. 1383
و  يدفتر مطالعات اجتماع .شهر تهران هايمحله يفرهنگ -ياجتماع تيفيك يمطالعه ناظر طرح. 1387
  .شهر تهران يفرهنگ
و دوگانه  ستيطق بدر منا يسازمان ينيكارآفر يتوسعه يو راهكارها هانهيزم يبررسناظر طرح . 1387
  .شهر تهران يو فرهنگ يدفتر مطالعات اجتماع .تهران



 

دفتـر   .در كالن شهر تهـران  يفرهنگ ينيكارآفر يتوسعه يبرا ازيمورد ن هاياستيسناظر طرح  .1387
  .شهر تهران يو فرهنگ يمطالعات اجتماع

 تيدانشگاه ترب انيدانشجو يفرهنگ رفتارهاي و هانگرش ها،يآگاه يبررس مطالعاتي ناظر طرح .1389
  .دانشگاه تربيت معلم. معلم

دفتر مطالعـات  . هاي كوتاه مدت كارآفريني از ديدگاه آموزش ديدگانارزيابي دورهطرح  يمجر. 1389
  .فرهنگي شهرداري تهران -اجتماعي

  شوراي عالي انقالب فرهنگي .رانيپرچم در ا يخيتار يبررس يناظر طرح مطالعات. 1389
_____________________________________________________________

__  

  هاي علميارائه مقاله در همايش
  . سمتانتشارات  .مجموعه مقاالت سمينار جامعه شناسي و توسعه .هاي نوسازي توسعهنظريه. 1373
مجموعه مقـاالت دومـين سـمينار بررسـي     . نگاري در ايرانبررسي وضعيت آموزش و روزنامه. 1377

  .هامركز مطالعات و تحقيقات رسانه .جلد دوم.سائل مطبوعاتي ايرانم
  .همايش اطالع رساني و فرهنگ مجموعه مقاالت .اطالع رساني و جهاني شدن فرهنگ. 1381
ارائه شده بـه همـايش امنيـت مراكـز      .بررسي وضعيت امنيت و ضرورت آن در مراكز فرهنگي. 1381

  ).ي برگزيده همايشمقاله( .فرهنگي
 ييدانشـجو  يشـهدا  ادمـان يكنگره  .شناختي مطالعات علوم انساني در باب جنگارزيابي روش .1381

  .مشهد .يجيبس
-83هـاي   هاي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي در سـال  بررسي محتوايي و شكلي فصلنامه. 1385

وسـعه  دفتر مطالعات و ت. مجموعه مقاالت سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران. 80
  .ها رسانه

با همكاري حسين . 1400انداز شهر تهران در سال گذراندن اوقات فراغت و ترسيم چشم. 1386
انداز وضعيت موجود، مطلوب و چشم. 1400مجموعه مقاالت همايش تهران . دارابي

سازمان فرهنگي هنري شهرداري . فرهنگي، اجتماعي مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران
  .تهران

با همكاري . 1400هاي اجتماعي در شهر تهران و سيماي تحولي آن در سال وند تحول آسيبر .1386
-وضعيت موجود، مطلـوب و چشـم  . 1400مجموعه مقاالت همايش تهران . اكبر صادقيعلي



 

سازمان فرهنگي هنري شهرداري . انداز فرهنگي، اجتماعي مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران
 .تهران

. ريـزي گـذاري و برنامـه  ها و الزامـات سياسـت  ضرورت: 1400شهري در تهران سالخوردگان . 1386
انـداز فرهنگـي،   وضـعيت موجـود، مطلـوب و چشـم    . 1400مجموعه مقاالت همايش تهران 

 .سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. اجتماعي مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران

. در آموزش هنر يياجرا يزريو برنامه گذارياستيدر س يابيو ارز يكاربرد هاينقش پژوهش. 1391
آموزش هنـر، آذرمـاه، دانشـگاه     يمل شيهما نياولمجموعه مقاالت . زارع هيمرضبا همكاري 

  . هنر
مجموعه مقاالت  .زارع هيمرض با همكاري. جامعه يهنجارها تيفرهنگ مد و لباس در تثب ريتأث. 1391

لوح سـپاس و   افتيهمراه با در(آبان . مد و مانتو شگاهيارائه شده در نما. مد و لباس دهيبرگز
  ).يوقت فرهنگ و ارشاد اسالم رياز وز شينشان هما

مصرف كنندگان مد و لباس  يمورد يمطالعه: در مد امروز ياسالم -يرانيا تيمقاله بازتاب هو. 1391
. جشـنواره مـد و لبـاس فجـر     نيدومـ . همكاري بـا مرضـيه زارع  . شهر تهران ديدر مراكز خر

؛ چـاپ  )يوقت فرهنگ و ارشاد اسالم رياز وز شيلوح سپاس و نشان هما افتيهمراه با در(
  .شده در مجموعه مقاالت همايش

_____________________________________________________________
_____  

  پژوهشي -هاي علميعضويت در شوراها و كميته
وزارت فرهنـگ و   مطبوعـاتي  امـور  معاونـت ( هـا رسانهيقات تحقدفتر مطالعات و  ار،االختيتام ندهينما

   .1374 رماهيمطبوعات استان فارس، ت شگاهينما يدر برگزار) يارشاد اسالم
  .1375سال . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. »فرهنگ و توسعه«رابط علمي همايش ملي 

از . دانشـگاه تربيـت معلـم   عضو كميته تخصصي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني 
  .1391تا  1378سال 

تـا   1379از سال . »رشد آموزش علوم اجتماعي وزارت آموزش و پرورش«عضو هيئت تحريريه مجله 
1381.  

تـا   1379از سـال  . وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي   . »نامه پژوهش فرهنگي«سردبير نشريه فصلنامه 
1382.  



 

مـوزش و پـرورش پژوهشـكده تعلـيم و تربيـت وزارت      عضو شوراي پژوهشي گروه جامعه شناسي آ
  .1380تا  1376از سال . آموزش و پرورش

  .1380سال  .شوراي پژوهشي گروه مطالعات خانواده در انجمن اوليا و مربيانعضو 
معلـم   تيـ دانشـگاه ترب  يجهاد دانشـگاه  .مهاجرت نخبگان و متخصصان شيهما .يعلم يتهيكم ريدب

  .1380تهران، 
  .1385تا  1380پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از سال  عضو شوراي

آذرماه،  .استانها در چابهار يادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالم يپژوهش ييگردهما .يعلم يتهيكم ريدب
1383.  

دفتر مطالعات و آموزش رسانه هاي وزارت فرهنـگ و ارشـاد    .»رسانه«عضو هيئت تحريريه  فصلنامه 
  .1383تا  1381سال از  .اسالمي

  .1387تا  1385سال . مشاور پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 .1387تا  1385شهر تهران از سال  يو فرهنگ يدفتر مطالعات اجتماع يپژوهش يعضو شورا

  .تا كنون 1388از سال . عضو شوراي پژوهشي اداره كل كار استان البرز
 .تا كنون 1389سال  از .بازرس انجمن جامعه شناسي ايران

از سـال  مي،  خوارزهاي اجتماعي جهاد دانشگاهي دانشگاه ي علمي گروه پژوهشي آسيبعضو كميته
 .تا كنون 1389

  .تا كنون 1389از سال . خوارزميي علمي گروه پژوهشي اشتغال جهاد دانشگاهي دانشگاه عضو كميته
 و هـا برنامـه  هـا، استيس: يفرهنگ نگاريستويپ المللينيكنگره ب يو همكاران علم يعلم تهيعضو كم

  .1391. استان بوشهر ايتوسعه هايطرح
_____________________________________________________________

_____  

  اجرايي سوابق
  .1370در سال  »و توسعه شناسيجامعه« شيهما يرخانهيو مسئول دب يياجرا ردبي مقامقائم

  .1376لغايت  1373از سال  .هارسانهتحقيقات مركز مطالعات و  معاون پژوهشيمدير و 
  .1385تا  1374از سال  .داور بخش اجتماعي دبيرخانه پژوهش هاي فرهنگي

  .1375مدير گروه علوم اجتماعي سال 



 

 .وزارت فرهنگ وارشاد اسـالمي . مسئول بخش اجتماعي دبيرخانه پژوهش هاي فرهنگي برگزيده سال
  .1380سال 

  .1385تا  1380از سال  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات .ژوهشكده ارتباطاترئيس پ
  .1385تا  1380از سال  .رئيس پژوهشكده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  .1391ارديبهشت تا  1384از سال  .معه شناسي دانشگاه تربيت معلمامعاون گروه ج
شـهرداري  (  1387تـا   1385از سـال   .ي شهر تهـران معاون پژوهشي دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگ

  .)تهران
  .1388. معلم تيدانشگاه ترب شناسيسرپرست گروه جامعه

  تا كنون 1389 سال از .بازرس انجمن جامعه شناسي ايران
  تا كنون 1393از سال . مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي
از . نگي پرديس بين الملـل دانشـگاه خـوارزمي   گذاري فرهمدير گروه جامعه شناسي و دكتري سياست

   .1392سال 
  . كنونتاسيس تأاز ابتداي ن رايا يس عضو انجمن جامعه شنا.1371
  .مدير كار گروه جامعه شناسي آموزش و پرورش انجمن جامعه شناسي ايران. 1392
انجمن ، عضو هيئت مديره  سس انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايرانمؤعضو هيئت . 1380

   .1384تا سال  سيستأآموزش و پرورش ايران دو دوره دوساله از بدو 
  .تاكنون عضو هيئت تحريريه دوفصلنامه مسائل اجتماعي ايران.  1394

  افتخارات
در همايش  -دكتر محمدرضا عارف -دريافت لوح تقدير از رياست محترم وقت دانشگاه تهران. 1374

 .توسعه فرهنگي

و  از رياسـت محتـرم جمهـوري    1379قدير به مناسبت پژوهشگر برگزيده سـال  لوح تدريافت . 1379
  .جايزه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

و فناوري به مناسبت مقاله برتر در همايش امنيـت و   ، تحقيقاتلوح تقدير از وزير محترم علوم. 1380
  .ضرورت آن در مراكز فرهنگي

  .1370ل همايش جامعه شناسي و توسعه سا. 1380سال
 



 

بـه مناسـبت    -سـرتيپ افشـار   -لوح تقدير و جايزه از فرمانده محترم نيروي مقاومـت بسـيج  دريافت 
 .انتخاب دانشجوي بسيجي نمونه

 .لوح تقدير به مناسبت فعاليت هاي پژوهشي از وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالميدريافت . 1384

بيت معلم به مناسبت انتخاب پژوهشگر نمونـه  دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه تر. 1378
  .دانشكده ادبيات و علوم انساني

ي خدمات علمي، آموزشي رزمندگان اسالم، دريافت لوح تقدير و جايزه از مدير عامل موسسه. 1378
ي دستأوردهاي پژوهشي در نمايشـگاه دسـتĤوردهاي   به مناسبت ارائه. سردار حسن بختياري

 .ن و طالب بسيجي، شاهد و ايثارگر كشورعلمي، پژوهشي دانشجويا

دريافت لوح تقدير از رياست محتـرم وقـت دانشـگاه تربيـت معلـم بـه عنـوان اسـتاد مشـاور          . 1386
 .ثارگر گروه علوم اجتماعي دانشگاهدانشجويان شاهد و اي

 اهشـگ ينما. يمحترم فرهنگ و ارشاد اسـالم  رياز وز شيو نشان هما ريلوح تقد زه،يجا افتيدر. 1391
  .ي بخش مقاالتبرگزيده. مد و مانتو

 نيدومـ . يمحتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـالم     رياز وز شيو نشان هما ريلوح تقد زه،يجا افتيدر. 1391
 .بخش مقاالت) نفر اول( يبرگزيده. مد و لباس فجر المللينيجشنواره ب

  تدريس
 يبرا» و فوق برنامه يفرهنگ يبايارز يارهايو مع يزريبرنامه تيريمد« يمدرس كارگاه آموزش. 1387

  .يجهاد دانشگاه يكاربرد -يعلم يسازمان مركز. يكاربرد -يمراكز آموزش علم نيمدرس
 يابيارز يپژوهش هايبا دوره ييآشنا« يآموزش يمجموعه كارگاهها يمدرس و مجر ز،ريبرنامه. 1386

  .تهران ي، شهردار »يتوسعه شهر يطرحها يو فرهنگ ياجتماع ريتاث
سراسر كشـور، جهـاد    يدانشگاه يجهادها يمعاونان فرهنگ ييگردهما يمدرس كارگاه آموزش .1387

  . معلم تيترب يدانشگاه
 .استان البرز يعلوم اجتماع دانشگاهيشيمتوسطه و پ رانيدب يگردهما يمدرس كارگاه آموزش. 1387

  ...و  نور، باقرالعلوم قم اميالزهرا، پ ،يبهشت ديشه هاياستاد مدعو دانشگاه

  هاساير فعاليت



 

 يهفته( رانيدر ا يفرهنگ  -يپژوهش اجتماع تيبا عنوان وضع ييويراد زگرديشركت م. 1379
  . يسراسر ويراد در كنكاش يبرنامه). پژوهش

 ياسالم يجمهور يمايدو س يشبكه. با عنوان فرار مغزها، علل و راهكارها يونيزيتلو زگرديم. 1380
  .رانيا

  .اراك :ياستان مركز .)هفته پژوهش( »يفرهنگ گاهيو جا تيوضع يبررس« ا عنوانب يسخنران. 1380
   .سمنان .)هفته پژوهش( »رانيدر ا ياجتماع يپژوهش فرهنگ تيوضع«با عنوان  يسخنران. 1380
هفته ( »مشكالت و راهكارها: رانيدر ا يفرهنگ -ياجتماع پژوهش تيوضع«با عنوان  يسخنران. 1380

  .وابسته به آموزش و پرورش يعتيشر يو هنر يفن ريدب تيترب دانشكده .)پژوهش
در باب نقش پژوهش در حل مشكالت  »پويشگران«ي اطالع رساني پژوهشي مصاحبه با نشريه. 1380

  .6، ص ي اول، تيرماهشماره .گذاري كشوراجرايي و سياست
 يدكتر مهد ،يتر عبددك ،موسايي دكتر شركت با( »هاو رسانه يسبك زندگ«نشست تخصصي . 1383

  . پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات). زاده يزاده و دكتر رضو
در  يفرهنگ ياجتماع يزيرو برنامه يگذاراستينقش پژوهش در س«با عنوان  يسخنران. 1386

  .تهران). هفته پژوهش(»تهران يشهردار
. »ياجتماع دگاهيان از دطرح جامع شهر تهر ييو نقد گزارش نها يبررس« با عنوان يسخنران. 1386

   .موزه دارآباد :تهران
موثر بر شخصيت  يوعوامل اجتماع يپذيرجامعهي ي بحث در باب رابطهو ارائه ينشست علم. 1390

شناسي آموزش و انجمن جامعه .يپذيرپرورش و جامعه كميته آموزش و. پيشرفته ياجتماع
  .پرورش

 يمطالعات اجتماع ران،يا شناسيانجمن جامعه يهمجل يپژوهش- يعلم هايمقاالت فصلنامه يداور
 ،يعلوم اجتماع يدو فصلنامه ،يرفاه اجتماع يفصلنامه ران،يا يمسائل اجتماع ران،يا

 .…زنان و  یروانشناخت -يمطالعات اجتماع

 4، يام نورپپايان نامه هاي دكتري جامعه شناسي در دانشگاه هاي تهران ، شهيد بهشتي و داور خارجي 
  .ردمو

 دانشگاه ها و مراكز پژوهشيو جذب هيئت علمي ء تقا داور خارجي پرونده هاي ار


