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 آدرس منزل

 

  تحصيالت

 
	  

  دکتری:

 ) دانشگاه يو پی امUniversity Putra Malaysia(  

 رشته جامعه شناسی جوانان  

 عنوان رساله: جھانی شدن در زندگی روزمره دانش آموزان دبيرستانی تھرانی 

 )1393 -1387(  

  کارشناسی ارشد:

  عالمه طباطبايی تھراندانشگاه  

 رشته مطالعات فرھنگی  

 عنوان رساله: مطالعه نگرش عقالنيت در دانش آموزان دبيرستانی تھرانی 

 )1379 -1376(  

  کارشناسی:

 دانشگاه تھران  

 رشته پژوھشگری علوم اجتماعی  

 عنوان رساله: مطالعه عوامل موثر برطالق در شھرستان نوشھر 

 )1374 -1370( 

 سوابق پژوھشی
 

	

  مجری پروژه مطالعه  نظام تعاونی در کشورھای امريکا، ھند   و ژاپن، سازمان تعاون روستايی

  ).1386کشور(

 کاربردی در سطح شھر تھران،وزارت فرھنگ و ارشاد -مجری: طرح ارزيابی عملکرد موسسه ھای علمی

  ).1385اسالمی(
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 ر فرصتھا و تھديدھا،وزارت بازرگانی مجری طرح تحقيق پيرامون اشتغال در توليد فرش دستباف با تاکيد ب

)1384.(	

  مجری طرح" تحقيق پيرامون مسائل اقتصادی اجتماعی غرش دستباف در استان ھمدان" ، وزارت جھاد

	).1382کشاورزی(

 قانون گريزي در ايران : بررسي ميزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گريزي «طرح پژوھشي  ھمکاری در

	).1383(فرھنگ، ھنروارتباطات، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي ، موسسه »كارمندان دولت

 )1382ھمکاری در طرح " مطالعه مناطق مستعد و غير مستعد توليد فرش درکشور"، وزارت بازرگانی.(	

 ، "وزارت جھاد  ، مرکز تحقيقات فرش دستباف ايرانھمکاری در طرح" بيمه قاليبافان کشور،

	).1380کشاورزی(

  " رضايت شغلی بافندگان فرش دستباف در استان آذربايجان شرقی و اصفھان" ، مرکز ھمکاری در طرح

	).1381تحقيقات فرش دستباف ايران، وزارت جھاد وکشاورزی(

  

  شرکت درکنفرانس، سمينار و نشست

 
	  

 جھانی شدن، خود و ديگری 1393(     ايران جامعۀ در فرھنگی و اجتماعی پژوھش ملی ھمايش . (

 اموزان دبيرستانی تھرانی به "ديگری". سخنرانی.: نگرش دانش 

 و  ايرانی مک دونالدی شدن). 1393(     ايران جامعۀ در فرھنگی و اجتماعی پژوھش ملی ھمايش

 . سخنرانی.دانش آموزان دبيرستانی تھرانی

 ) خود، ديگری، و مرزھا: جھت گيری دانش 2012کنفرانس بين المللی مدرسه اقتصاد لندن .(

 ايرانی در مقابل "ديگری"، ارائه مقاله و سخنرانی.آموزان 

  کنفرانس انجمن جامعه شناسی بين المللISA ) بنيادگرايی يا تکثر گرايی،  ).2011درابوجا، نيجريه

 ارائه مقاله و سخنرانی.

 تيپ شناسی در علوم اجتماعی، ). انواع 1389انجمن جامعه شناسی ايران ( -نشست تخصصی روش

 سخنرانی.

  اشتغال 1386دانشگاه ھنر تھران (ھمايش سراسری دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور در .(

  در توليد فرش دستباف، سخنرانی.

  )مطالعه ويژگی ھای اجتماعی شيوه توليد خانگی و  1382سمينار ملی تحقيقات فرش دستباف .(

 کارگاھی درتوليد فرش دستباف، ارائه مقاله و سخنرانی.

 مطالعه تئوريک ھويت با تاکيد بر جوانان، 1381يت ،آموزش و پرورش شھر تھران (ھمايش ھو .(

  سخنرانی.
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  نقد کتاب 

 
 

  ،1378تری يانديس، ھری.س؛فرھنگ و رفتار اجتماعی، ترجمه:نصرت فتی، تھران، انتشارت نشر رسانش. 

  

  انتشار کتاب
  

 
Pasha, N. (2014). Globalization in Everyday Life: Iranian Youth, LAP Lambert Academic 

Publishing. 
 
 

)، روش كيفي: راھنمايي براي طراحي و اجرا، شارون مريام، انتشارات جامعه وفرھنگ 1394پاشا، نوراله (
  (زير چاپ).

 

  انتشار  مقاله

 
 

 Pasha, N; Ahmad, Z. (2014). Fundamentalism or Pluralism: Iranian High School 

Orientation. British Journal of Religious Education, Volume 36, Issue 3, p. 298-314. 

Routledge Publication. 

 Pasha, N; Ahmad, Z. (2012). Religious Pluralism in Iran, Journal of Islamic Law and 

Culture, Vol.13, Nos.2-3, July 2011, Routledge Publication, 210-225. 

 Pasha, N (2011). Globalization or alternation, Book Chapter, Iranian Socio-Political 

Problems. Edited by Piri at all, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. 

KG. 

 

In publication: 

 Pasha, N (2014).  Iranian High School Students ' Approach against Differences ,
Journal of Youth Studies, Routledge Publication. 

 
 Pasha, N; Krauss, S (2014). Types of Typification in Social Sciences, Journal of 

Classic Methods, Sage Publication. 
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 ) ارزيابی نظام آموزش عالی: مطالعه موردی آموزش ھای علمی کاربردی در تھران)، 1386پاشا، نوراله ،

 . 1آموزش عالی ايران. شماره مجله علمی پژوھشی 

 ) 27-26نگرش عقالنی جوانان، مجله فرھنگ عمومی شماره )، 1386پاشا، نوراله. 

 ) مطالعه نظام ھھای تعاونی در کشورھای امريکا، ھند و ژاپن، انتشارات سازمان 1386پاشا، نوراله ،(

  )1386تعاونی روستايی ايران(

 ) زه با مواد مخدرستاد مبار)، راھنمای درمان اعتياد زنان. انتشارات 1386پاشا، نوراله  

 )1384 .( 

 

  سوابق تدريس

 
 

  ترم  سطح  درس  دانشگاه 
روش ھاي پيشرفته كمي و   علم و فرھنگ

  کيفی
	94-93ترم دوم   کارشناسی ارشد

  
  92- 93ترم اول   کارشناسی ارشد  جھانی شدن  علم و فرھنگ

  
  91-92ترم دوم   کارشناسی ارشد  روش تحقيق کيفی  دانشگاه تھران

عالی موسسه آموزش 
  سھروردی

  سال 91-93  كارشناسي  جامعه شناسی

کاربردی - موسسه علمی
  فرھنگ

  سال 85-86  كارشناسي  جامعه شناسی عمومی

اداره آموزش و پرورش 
  5شھر تھران منطقه 

مطالعات اجتماعی، جامعه 
  شناسی، فلسفه ومنطق

  سال 94-80  دبيرستان

        

  

 سوابق اجرايی
 

 
 1394مشارکت اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، از  رئيس اداره نظارت و ارزيابی 

  1393معاونت دانشجويی و فرھنگی، موسسه آموزش عالی سھروردی، از 

 1394از عضو ھيات امناي موسسه آموزش عالي سھرودي 

  ،1391- 1392معاون فرھنگی موسسه آموزش عالی سھروردی 

 1393ف ايران،از مدير گروه جامعه شناسی و مردم شناسی انجمن علمی فرش دستبا	

  1393مجله علمی پژوھشی جامعه شناسی آموزش و پرورش، از اجراييمدير  

  1386-1387موسسه آموزش عالی  غيرانتفاعی سھروردی،  سرپرست 

  ،1370- 74کارشناس امورتربيتی آموزش و پرورش شھر تھران 
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  حضور در جبھه

 
 

  مدت خدمت  نوع حضور  محل خدمت

منطقه عملياتي غرب (محور 

  انجيران)

  روز 11ماه و  5  بسيجي داوطلب

 

  
  

 مھارت و توانايی
 

 
 (مکالمه و تدريس به زبان انگليسی) تسلط به زبان انگليسی 

  تسلط به Office Word, Internet  ) شركت در كارگاه آموزشي)گواھي 

 برنامه تحليل كيفي و كمي تسلط بهInvivo ,SPSS,  ) شركت در كارگاه آموزشي)گواھي 

  تسلط بر نرم افزارAmos  ) Structural Equation Model Software) ( شركت در گواھي

  كارگاه آموزشي)

 
 

 
 


