
 برزو مروت  پژوهشی –رزومه و سوابق آموزشی     

  
  

  سوابق تحصیلی -
  1379فارغ التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري از دانشگاه تهران در سال 

در سال  عالمه طباطباییفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی از دانشگاه 
1383  

  .جامعه شناسی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهراندکتري سال آخر دانشجوي 
  

  سوابق عضویت-
  ایرانعضو پیوسته انجمن جامعه شناسی 

  عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش
  عضو هیئت مدیره موسسه اندیش بافت شار

     
  
  سوابق آموزشی -

  .ر دانشگاه آزاد واحد سنندجترم از بدو تاسیس رشته د 7مدرس حق التدریس علوم اجتماعی به مدت 
  .پیام نور کامیاراناز بدو تاسیس رشته در واحد  ترم 9مدت  به مدرس حق التدریس علوم اجتماعی

  .ترم در مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین 2مدرس حق التدریس علوم اجتماعی به مدت 
  

  سوابق پژوهشی -
  مقاالت چاپ شده.الف

چاپ شده در "دانشگاه آزاد نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسالمی 11نگرش دانشجویان منطقه "مقاله-
  .1390زمستان  48فصلنامه مطالعات ملی به شماره 



در فصلنامه علمی  پژوهشی  "هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههاي شهرستان سنندج"مقاله  -
  1384نزمستا 32نامه علوم اجتماعی  دانشگاه عالمه طباطبایی به شماره 

در فصلنامه پیک نور دانشگاه پیام "جهانی شدن و نقش رسانه در شکل گیري هویت"مقاله در دست چاپ-
  )داراي گواهی پذیرش (نور

در  "بررسی فرایند جهانی شدن و فناوري اطالعات بر تحوالت قومی و مذهبی در مطبوعات محلی "مقاله -
  .1386بهار 24هفصلنامه فرهنگی و پژوهشی فرهنگ کردستان به شمار

  
چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش منطقه اي  "نقش رسانه در شکل گیري هویت جمعی دانشجویان "مقاله-

  .رسانه ها و نوآوري فرهنگی
در شناسنامه و چکیده تحقیقات و مطالعات اجتماعی معاونت   "خانواده و امنیت اجتماعی"چکیده مقاله  -

  .1387اجتماعی ناجا 
  .1388در سایت انجمن جامعه شناسی ایران شاخه کردستان در تابستان   "ملت و هویت ملی"له ترجمه مقا -
    
  
  شرکت در همایش ها. ب
در اولین  "جهانی شدن و فناوري اطالعات بر تحوالت قومی و مذهبی در مطبوعات محلی"ارائه مقاله  -

و دریافت لوح تقدیراز  1384آبانماه . یه سمینار تعامل اقوام و مذاهب در مطبوعات محلی در شهرستان اروم
  .مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان غربی

در همایش منطقه اي رسانه ها و نوآوري فرهنگی در دانشگاه آزاد  "رسانه وهویت جمعی"ارائه مقاله  -
  .و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه آزادسنندج 1388سنندج در خردادماه 

وزارت در 1391اردیبهشت  پایدار درامنیت  سراسريهمایش در  "خانواده و امنیت اجتماعی "لهارائه مقا -
  .و دریافت لوح تقدیر کشور 

در همایش فرهنگی تحقیقات برتر اداره  ")جهانی -ملی –قومی (عوامل موثر برهویت جمعی "ارائه مقاله  -
  .فرهنگ و ارشاد کردستان  و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کردستان

به عنوان نفر دوم در همایش سراسري جهانی شدن "جهانی شدن و هویتهاي قومی و مذهبی"ارائه مقاله  -
  .1391اردیبهشت در کرج در "،جهان گرایی و هویت دینی

  
  



 پروژه ها و تحقیقات  . ج

رابطه میزان کنترل و نظارت والدین با هنجارشکنی دانش اموزان دبیرستانی  "مجري طرح تحقیق پیرامون -
  .ناظر طرح اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. 1384در سال  "شهرستان کامیاران

در سال  "اجتماعی معلمان –گاه اقتصادي نگرش شهروندان سنندجی نسبت به پای "مجري طرح تحقیق -
 .ناظر طرح اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. 1386

ناظر طرح دانشگاه .1388در سال "میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهرستان سنندج"همکار طرح  -
 .کردستان

ناظر طرح ."نسبت به اتحاد ملی وانسجام اسالمی 11نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه "طرح  مجري -
 .دانشگاه آزاد اسالمی  11معاونت پژوهشی منطقه 

  
  پیوست اجتماعی.د
 .نمره100از 96با کسب  "ارزیابی اجتماعی طرحهاي شهري "دارنده گواهینامه -

 "اندیش بافت شار "توسعه اي-اجتماعیعضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات  -

 .در منطقه دو شهرداري تهران "پیوست اجتماعی پل معلق شیشه اي بوستان نهج البالغه "مجري طرح  -

  .در منطقه دو شهرداري تهران"فرهنگی محله طرشت-بررسی مسائل اجتماعی "همکار طرح -
 .رداري تهراندر منطقه دو شه "پیوست اجتماعی بوستان نهج البالغه"همکار  طرح -

 شهرداري تهران14در منطقه  "دفع مکانیزه پسماندهاي خشک"همکار طرح پیوست اجتماعی  -

 .در منطقه دو شهرداري تهران"فرهنگی محله طرشت-بررسی مسائل اجتماعی"همکار طرح 

  .در منطقه هشت شهرداري تهران "ورزشی بهشت- مجموعه فرهنگی"ناظر طرح پیوست اجتماعی  -
  

  .به نرم افزارهاي اس پی اس اس و لیزرل  مسلط:مهارتها
  icdlمسلط به مهارتهاي هفت گانه 
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