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 گروه مطالعات خانواده

وابق تحصيلي س  

التحصيليسال فارغ  رشته تحصيلي گرایش مقطع تحصيلي دانشگاه محل تحصيل 

نشهيد بهشتي تهرا 6531  علوم اجتماعي پژوهشگري کارشناسي 

 علوم اجتماعي پژوهشگري کارشناسي ارشد شهيد بهشتي تهران 6516

توسعه جامعه شناسي  دکتري اصفهان 6531

اجتماعي-اقتصادي  

 علوم اجتماعي

پژوهشي سوابق  

و پرورش آموزش   -‹‹کارها(هاي پژوهش در آموزش و پرورش)موانع و راهکاربست یافته›› مجري طرح  -1

 آذربایجان غربي

مرکز افکار سنجي دانشجویان و  -)فازاول (مجري طرح ميزان رضایت مراجعين از خدمات شرکت آبفا کرج -1

 شرکت آبفا کرج

مرکز افکار سنجي دانشجویان و  -مجري طرح ميزان رضایت مراجعين از خدمات شرکت آبفا کرج)فاز دوم( -5

 شرکت آبفا کرج

مرکز افکار سنجي  -ي تبليغات شرکت آب و فاضالب در صرفه جویي در مصرف آبمجري طرح اثر بخش -4

 دانشجویان و شرکت آبفا کرج

تهران 1شهرداري منطقه  -شهرداري تهران به شورایاران منطقه 1مجري طرح نگرش ساکنين منطقه  -3  

لي جوانانسازمان م -مجري طرح رفتارهاي جنسي جوانان با تاکيد بر ویژگيهاي شخصيتي آنان-1  



شهرداري  -هاي عمراني شهرداريشهرداري تهران نسبت به فعاليت 1نگرش ساکنين منطقه مجري طرح -3

تهران 1منطقه   

سازمان تبليغات اسالمي  -مجري طرح تحليل محتواي نامه هاي رسيده به مرکز پاسخگویي به مسائل شرعي -1

 اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي -مجري طرح بررسي هویت جوانان در فضاي مجازي -3  

شهرداري  -مجري طرح بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي پروژه ترمينال مسافربري ميدان رسالت تهران -61

  تهران 1منطقه 

مجري طرح بررسي اثرات اجتماعي فرعنگي پروژه مجموعه فرهنگي ورزشي شهدا در محله وحيدیه غربي  -66

تهران 1شهرداري منطقه  -تهران  

 64رح بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي احداث و نگهداري پلهاي عابر و هم سطح در منطقه مجري ط -61

تهران 64شهرداري منطقه  -شهرداري تهران  

 -هاي فرهنگي در گذران اوقات فراغت دانش آموزان مدارس آذربایجان غربي همکار در طرح بررسي نقش کانون -65

 آموزش و پرورش آذربایجان غربي

  سازمان ملي جوانان -طرح ملي خشونت جوانان و عوامل موثر بر آن همکار در -64

 -نامه کارشناسي ارشد( )پایان‹‹ هاي تهرانيعوامل مؤثر بر خشونت عليه کودکان در خانواده›› انجام تحقيق  -63

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه شهيد بهشتي تهران  

 

  و کتب: مقاالت

این مقاله در شماره دوم مجله  -‹‹تاثير نظم و تضاد در خانواده بر خشونت عليه کودکان› ›ارائه مقاله با عنوان  -6

شناسي ایران چاپ گردیده است. و پژوهشي انجمن جامعه ميعل  

به همایش توسعه روستایي دانشگاه آزاد اسالمي ‹‹ نقش آموزش در توسعه روستایي›› ارائه مقاله با عنوان  -1

 واحد خلخال

و پژوهشي علوم  ميدر مجله عل‹‹ رویکردي روش شناختي به سنجش سرمایه اجتماعي›› مقاله با عنوان ارائه  -5

1شماره -دوره چهارم-6511بهار -واحد خلخال مياجتماعي دانشگاه آزاد اسال  



 -اولين همایش پيمایش پانلي -هاي پانلي در تحقيقات مختلف اجتماعي ارائه مقاله با عنوان کاربست پيمایش -4 

6511 -تهران  

مجله علمي و  -ارائه مقاله با عنوان نقش فضاهاي عمومي شهري و مجازي در شکل گيري افکار عمومي جامعه -3

  پژوهشي جامعه شناسي دانشگاه آزاد تبریز

هاي توسعه شهري:به منزله ابزاري براي توسعه  پروژه سنجش اثرات زیست محيطي "ارائه مقاله با عنوان -1

.دانشگاه شهيد بهشتي تهران-تهران -همایش ارزیابي پيوست اجتماعي -"پایدار  

پژوهشي -فصلنامه علمي-ارائه مقاله با عنوان موانع و راهکارهاي کاربست یافته هاي تحقيقاتي علوم انساني -3

6536بهار-1شماره-وره چهارمد-مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني  

8-Comparative Study of Political Institutions in Developed and Developing Countries 

Based on institutional Economy, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 4 No 

2, May 2013. 

9-the effect of school social environment on research interest and quality of life in 

school on Tabriz third year high school students,accepted in international journal of 

basic sciences and applied research(ISC) 

چاپ شده در انتشارات پژوهشکده مطالعات  -‹‹ سازي معادالت ساختارياصول مدل›› ترجمه کامل کتاب -61

. اتمام یافته -"مباني جامعه شناسي"ترجمه کتاب  -3.فرهنگي و اجتماعي و مرکز افکار سنجي دانشجویان ایران  

در حال انجام -هاي تحليل چند متغيره در علوم اجتماعي ترجمه کتاب تکنيك -66  

در حال داوري -"روند پژوهش در زندگي روزمره"ترجمه کتاب  -61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوابق آموزشي

 نام سازمان سال عناوین دروس

جامعه  ،آمار مقدماتي و پيشرفته ،)کمي و کيفي(روش تحقيق نظري و عملي

شناسي کشورهاي جهان  جامعه ،شناسي سياسي و آموزش و پرورش

، زبان تخصصي،جامعه شناسيمباني جامعه  ،مباني تاریخ اجتماعي ایران،سوم

ارشد(شناسي خانواده)مقاطع کارشناسي و کارشناسي   

کنونتا  6513  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال 

، روش تحقيق عملي، جامعه شناسي قشرها و نابرابریهاي روش تحقيق نظري

 اجتماعي،جامعه شناسي جنگ، جامعه شناسي انقالب،جامعه شناسي شهري

 )مقطع کارشناسي(

SPSS  در مقطع کارشناسي ارشدو روش تحقيق 

تا کنون 6511 اسالمي واحد تبریز  دانشگاه آزاد   

، جامعه شناسي خانواده ،جامعه شناسي روستایي ، مباني جامعه شناسي 

 جامعه شناسي تاریخي خانواده، زبان تخصصي، اصول علم اقتصاد

تاکنون6511 آذربایجان شهيد مدنيدانشگاه    

 

 کارگاه های آموزشي:

 نام سازمان عناوین دروس

ساعت 61 -(14/1/6536آسيب شناسي اجتماعي) -  

ساعت  61 -(63/1/36اصول و شيوه هاي مددکاري)  -  

 کميته امداد امام خميني)ره( استان اردبيل

دوره  -مدلسازي معادالت ساختاري با تاکيد بر نرم افزار ليزرل -

 (6531-6536دوره) 5 -مقدماتي و پيشرفته

 مرکز اسناد علمي ایران

دوره  -زار ليزرلمدلسازي معادالت ساختاري با تاکيد بر نرم اف -

 (6535دوره) 6 -مقدماتي و پيشرفته

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز

 


