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  »به نام خدا«
 

  1361سال تولد:      بهاره آرويننام و نام خانوادگي: 

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيات علمي گروه جامعه سمت سازماني:
   bahare.arvin@modares.ac.irآدرس پست الكترونيكي: 

                                                         bahare.arvin@gmail.com 

     http://baharvin.ir درس سايت:آ
  https://t.me/baharvin آدرس كانال تلگرام:

  09123880806شماره تماس: 
  

  تحصيالت
  اتمام  آغازدانشگاه مقطع عنوان رشته 

1  
 شناسي نظري ـ فرهنگي جامعه

  )89/17با معدل (
  تهران  دكتري

1384  
1390  

  1386  1384  تهران كارشناسي ارشد )11/19معدلاسي (بعلوم سيا 3
  1384  1382  تهران كارشناسي ارشد )29/18شناسي (با معدل جامعه 4
  1384  1380  تهران كارشناسي )22/19علوم سياسي (با معدل 5

6  
 پژوهشگري علوم اجتماعي

  )99/18(با معدل 
  تهران  كارشناسي

1379  
1382  

  
  
  ها نامه پايان

  ي دفاعيه درجه و نمره  تاريخ دفاع  مقطع شتهر عنوان 
بررسي انتقادي فرآيندهاي توليد علوم اجتماعي 1

  در ايران
شناسيجامعه
  فرهنگي -نظري

  19ي  عالي با نمره  1390  دكتري

هاي مسلط وسنت روشنفكري در ايران: گفتمان 2
  )1332-42در حاشيه (مطالعه موردي: 

كارشناسي  علوم سياسي
  ارشد

  5/19ي  عالي با نمره  1386

دينداري شخصي، دينداري متكثر: ارتباط ميان 3
نهادمند شدن دين و شخصي شدن آن در جامعه 

  ايران پس از انقالب اسالمي

كارشناسي  شناسيجامعه
  ارشد

  5/19ي  عالي و با نمره  1384



  2

  سوابق پژوهشي

  زمان  مجري طرح  كارفرما  سمت  عنوان  

1  
سازمانهاي  بررسي تطبيقي تجارب موفق

مردم نهاد شهر تهران در حوزه مسايل زنان و 
  خانواده از منظر الگوهاي تعاملي

  ناظر علمي
 –اداره كل مطالعات فرهنگي 
  اجتماعي شهرداري تهران

  
  1395  دكتر محمد رضايي

2  
هاي گردآوري اطالعات  اعتبارسنجي روش

  پيمايشي
  علميمشاور 

مركز افكارسنجي دانشجويان 
  )ايران (ايسپا

مركز افكارسنجي 
  1395  دانشجويان ايران (ايسپا)

3  
اي فرآيند شناسايي و انتخاب  بررسي مقايسه

فناوري در ستاد ويژه توسعه فناوري نانو و 
  كشورهاي منتخب

مشاور علمي 
در حوزه روش 

  تحقيق

 -ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
معاونت علمي و فناوري 

  جمهوري رياست

پژوهشكده مطالعات 
گروه سياست  -يفناور

  نگاري نوآوري و آينده
1395  

4  
هاي بديل گردش دانش در ايران  شيوه

معاصر: مطالعه موردي موسسات خصوصي 
  تا امروز 1384آموزش علوم انساني از 

  علميناظر 
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و 

  اجتماعي

-  

1395  

5  
  هاي ارتقاء اخالق شهروندي بررسي شيوه

  در شهر تهران
  مجري

 –مطالعات اجتماعي  دفتر
  فرهنگي شهرداري تهران

  بهاره آروين
1391 - 
92  

6  
بررسي راهبردهاي ارتقاء مشاركت زنان در 

  چرخه مديريت بحران
  همكار اصلي

ريزي و مطالعات  سازمان برنامه
  شهر تهران

  
 - 1391  دكتر علي ساعي

92  

7  
نظرسنجي در باب مسائل مختلف  9مجموعه 

 شهري
  ناظر علمي

 –لعات اجتماعي دفتر مطا
 فرهنگي شهرداري تهران

  
-  1391 - 

92  

8  
ارزيابي ميزان رضايت كاركنان شهرداري از 

  خدمات اداره كل رفاه
  مجري 

 –دفتر مطالعات اجتماعي 
  فرهنگي شهرداري تهران

  بهاره آروين

1389  

9  
هاي تلفني در باب مسائل  مجموعه نظرسنجي

  مختلف شهر تهران
  ناظر علمي

 –اجتماعي  دفتر مطالعات
  فرهنگي شهرداري تهران

مركز آموزش و پژوهش 
 - 1389  ي همشهري روزنامه

90  



  3

10 
ارزيابي ميزان رضايت كاركنان شهرداري از 

  مجري   خدمات اداره كل رفاه
 –دفتر مطالعات اجتماعي 
  فرهنگي شهرداري تهران

  بهاره آروين

1388  

11 
بررسي ارتباط ميان اخالق و سياست و 

هاي سياست مبتني بر  تعيين مهمترين مولفه
  اخالق 

  مجري
مركز تحقيقات استراتژيك 
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  بهاره آروين

1385  

12 
طرح راهبردي تحول علم و فناوري 

جمهوري اسالمي ايران (كارگروه علم و 
  جامعه)

همكار 
  پژوهشي

وزارت علوم، تحقيقات و 
  فناوري 

  
  

  دكتر اردشير انتظاري،
عضو هيات علمي دانشگاه 

  عالمه طباطبايي

  
1387  

 
 
 
 
 
 

13 
توسعه فرهنگي و نسبت آن با توسعه علوم 

  انساني
همكار 
  پژوهشي

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي 

، عضو هيات  دكتر علي پايا
علمي مركز تحقيقات 
  سياست علمي كشور

 
 

1386  

14 
مندي   شناختي ميزان رضايت تحليل جامعه

  هاي دولتي و خصوصي مردم از بيمارستان
همكار 
  پژوهشي

ريزي  سازمان مديريت و برنامه
  كشور

دكتر علـي سـاعي، عضـو    
هيـــات علمـــي دانشـــگاه 

  1385  تربيت مدرس

15 
 زبررسي رضايت شغلي كاركنان شركت گا

  تهران بزرگ
همكار 
  پژوهشي

  شركت گاز تهران بزرگ

ــات و  م ــه مطالعــ وسســ
تحقيقــــات اجتمــــاعي  

  1384  دانشگاه تهران

16 

هاي پيشگيري و درمان اعتياد  بررسي شيوه
در ايران و مقايسه آن با برخي كشورهاي 

فرانكوفوني شامل فرانسه، بلژيك و 
  لوكزامبورگ

همكار 
  پژوهشي

  سازمان بهزيستي

موسسه مطالعات و 
تحقيقات اجتماعي 

  1383  دانشگاه تهران

  وامل مؤثر بر روحية نظاميانع 17
همكار 
  پژوهشي

  ستاد مشترك ارتش

دكتر علي ساعي، عضو 
هيات علمي دانشگاه 

  تربيت مدرس
1383  
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18 

بررسي وضعيت كودكان در پنج استان 
محروم (كهكيلويه و بويراحمد، كردستان، 
سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و 

  كردستان)

همكار 
  پژوهشي

  يونيسف

اهللا صديق  دكتر رحمت
سروستاني، عضو هيات 
  1382  علمي دانشگاه تهران

  
  هاي مورد راهنمايي و مشاوره نامه پايان

و نام خانوادگي نام   سمت  نامه عنوان پايان
  دانشجو

  زمان دفاع  رشته تحصيلي/ دانشگاه

بررســي تجربــه تحصــيلي دانشــجويان تحصــيالت تكميلــي 
  هاي مختلف رشته

شناسي/ دانشـگاه تربيـت    جامعه  مرضيه احمدي  راهنما
  مدرس

ــال  در ح
  انجام

مطالعات فرهنگي/ دانشگاه علم   فرشته بهرامي  راهنما  بررسي مواجهه مادران با سكچواليته كودكان
  و فرهنگ

ــال  در ح
  انجام

گيــري مكاتــب نظــري در حــوزه  اي شــكل بررســي مقايســه
  شناسي آكادميك و حوزه روشنفكري در ايران جامعه

شناسي/ دانشـگاه تربيـت    جامعه  ريعيسي منصو  راهنما
  مدرس

ــال  در ح
  انجام

دانشــگاه تربيــت شناسي/ جامعــه  عاطفه دروديان مشاور  تحليل فساد سيستميك در ايران
  مدرس

ــال  در ح
  انجام

دانشــگاه تربيــت شناسي/ جامعــه  زاده آسيه موسي  راهنما  جنسيت و ترس از جرم در شهر تهران
  مدرس

ــال  در ح
  انجام

اجتمـاعي مجـازي بـا نظريـه فردگرايـي       هـاي  مطالعه شبكه
  اي شبكه

دانشــگاه تربيــت شناسي/ جامعــه  زاده مهدي غالم مشاور
  مدرس

1395  

برساخت اجتماعي بيماري (با تاكيد بر تجربه زيسته بيمـاران  
  داراي اختالل افسردگي و اضطراب)

شناسي/ دانشگاه پيام نـور   جامعه  خواه افسانه ترقي مشاور
  واحد تهران

1395  

اسـالمي (مـورد    –ررسي تاريخي نهاد علم در تمدن ايراني ب
  مطالعه: سازمان علم حديث در سه قرن اول هجري)

  1394  شناسي/دانشگاه تهران جامعه  نجمه طاهري مشاور

مقايسه برنامـه هـاي اصـلي كانديـداي پيـروز در انتخابـات       
  (1392-1384-1376) رياست جمهوري ايران

دانشــگاه تربيــت ي/شناس جامعــه  مهدي وزري مشاور
  مدرس

1394  

روندهاي شكل گيري دين داري :مطالعه دانشجويان دانشـگاه  
  تربيت مدرس

دانشــگاه تربيــت شناسي/ جامعــه  فرشيد شعباني مشاور
  مدرس

1394  

بررسي مقايسه اي ميزان احساس امنيت اجتماعي شـهروندان  
  .1393-1384 خرم آبادي در سال هاي

دانشــگاه تربيــت ناسي/ش جامعــه  وند حسين يوسف مشاور
  مدرس

1393  

شناختي اعتماد اجتماعي (مورد مطالعه: جوانـان   مطالعه جامعه
  شهر مشهد)

فـــرزاد توســـلي  مشاور
  فرشه

دانشــگاه تربيــت شناسي/ جامعــه
  مدرس

1393  

تحليل تغيير در بازنمايي هويت زنان در سريالهاي تلويزيوني 
  ايران

دانشگاه علم مطالعات فرهنگي/   زاده فاطمه ناظم مشاور
  و فرهنگ

1388  
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  تاليفات

  تاريخ انتشار  ناشر نوع  عنوان  رديف

  
بررسي انتقادي علوم اجتماعي آكادميك
درايران: طرح يك چارچوب مفهومي و 

  شناختي روش

-مقاله علمي
  پژوهشي

شناسي حوزه و  فصلنامه روش
  دانشگاه

  در دست انتشار

  
در  بررسي راهبردهاي ارتقاء اخالق شهروندي

  شهر تهران

-علميمقاله
  پژوهشي

مجموعه مقاالت دومين 
(نمايه  كنفرانس مديريت علمي

  )ISCشده در 
1394  

  
شناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي آسيب

  در ايران
 كتاب

  1394  طرح نقد

  
طرح يك استراتژي پژوهشي براي انجام

  تحقيقات راهبردي 
-مقاله علمي
  پژوهشي

فرهنگي و فصلنامه مطالعات 
  ارتباطات

  1394تابستان 

  
ويتگنشتاين، هايك، گادامر: درآمدي بر يك

  شناسي تلفيقي در علوم اجتماعي روش
-مقاله علمي
  پژوهشي

مجله مطالعات اجتماعي ايران، 
   2ي پنجم، شماره  دوره

  1390تابستان 

  در نقد ترجمه واقعيت  
خبرنامه انجمن مطالعات  يادداشت

  فرهنگي و ارتباطات
  1391تابستان 

  
معرفت به مثابه فرهنگ (ترجمه آروين و

  ديگران زير نظر دكتر محمد توكل)
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  كتاب

  اجتماعي
1388  

  
ارتباط اخالق و سياست و تعيين مهمترين

  هاي سياست مبتني بر اخالق  مولفه
معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد  كتاب

  اسالمي
1388  

  نداري در جامعه ايرانهاي دي گرايش  
كتاب (مجموعه

  مقاالت)
مجموعه مقاالت مسائل 
  اجتماعي دين در ايران

1387  

  
 بحران انتظارات فزاينده

فرهنگي اليحه  -(بررسي پيامدهاي اجتماعي
  )1385بودجه 

گزارش
  راهبردي

مركز تحقيقات استراتژيك 
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  85فروردين 

  
پرورش ايران درهاي نظام آموزش و چالش

  عرصه بازتوليد فرهنگي
گزارش
  راهبردي

مركز تحقيقات استراتژيك 
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  85خرداد 

  
بررسي علل فرهنگي احساس عمومي فقر در

  ايران
گزارش
  راهبردي

مركز تحقيقات استراتژيك 
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  85آذر 

  حضور زنان در فضاي مجازي  
گزارش
  راهبردي

ركز تحقيقات استراتژيك م
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  85آذر 
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  هاي تخصصي ي علمي و كارگاهها همايش ها، ها، نشست سخنراني
مندي علوم اجتماعي در ايران: طرح يك برنامه  مساله«ارائه سخنراني علمي در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با عنوان 

  27/2/95در تاريخ » پژوهشي

شناسي تا شهود عاميانه: معيار  از جامعه«هاي نظري و مفهومي در جامعه ايران با عنوان  چكيده مقاله در سومين همايش كنكاش ارائه
  1395ارديبهشت  23و  22شناسي ايران،  به همراه خانم نجمه طاهري، برگزار شده توسط انجمن جامعه» ها ارزيابي نظريه

به همراه خانم مريم محمودي در » ساختار نابرابر اقتدار: تجربه فرودستي در دانشگاه«با عنوان پذيرش و ارائه مقاله در قالب پوستر 
  1395فروردين  27و  26اولين كنگره آموزش عالي برگزار شده در دانشگاه تربيت مدرس، 

  1395 و فروردين 1394شناسي پژوهش در پژوهشكده مطالعات فناوري، اسفند  برگزاري و تدريس در كارگاه روش
در دانشكده » چه چيزي پژوهش علمي هست، چه چيزي پژوهش علمي نيست«شناسي با عنوان  برگزاري و تدريس در كارگاه روش

  1394علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، بهمن و اسفند 
در تاريخ » ي زندگيجايي برا«به همراه پخش فيلم مستند » اهميت مشاهده در تحقيقات اجتماعي«برگزاري نشست علمي با عنوان 

29/9/94  
ريزي شهر تهران در تاريخ  پذيرش مقاله در دومين كنفرانس علمي مديريت شهري برگزار شده از سوي مركز مطالعات و برنامه

  23/9/94و  22/9/94
ريزي شهر  نامهالعات و برهاي پژوهش و نوآوري برگزار شده از سوي مركز مط المللي برترين در هشتمين جشنواره بين پذيرش مقاله

  23/9/94و  22/9/94تهران در تاريخ 
المللي  در كنفرانس بين» شناس علل و پيامدهاي برساخت شريعتي به عنوان يك جامعه«سخنراني علمي با عنوان  چكيده مقاله و ي ارائه

  23/9/94در تاريخ » شريعتي و آينده علوم انساني«
شناسي  در سالن كنفرانس انجمن جامعه» اتژي پژوهشي براي انجام تحقيقات راهبرديطرح يك استر«ي سخنراني علمي با  عنوان  ارائه

  27/11/93در تاريخ 
  22/7/92در دانشگاه اميركبير، » شناسي علوم اجتماعي  چرخش زباني و روش«ارائه سخنراني علمي با عنوان 
  8/12/91عات فرهنگي و ارتباطات، در انجمن مطال» آراء و نظريات ويتگنشتاين«ارائه سخنراني علمي با عنوان 

گذاري علم،  ي سياست در پژوهشكده» بررسي عوامل موثر بر ضعف پويايي علوم اجتماعي در ايران«ي سخنراني علمي با عنوان  ارائه
  15/4/91فناوري و صنعت در تاريخ 

هاي اجتماعي در  ادي زبان مورد استفاده در پژوهشزبان و تجربه زيسته: ارزيابي انتق«سخنراني علمي با عنوان چكيده  مقاله و ي  ارائه
  27/2/91در همايش زبان و مفاهيم علوم اجتماعي در تاريخ » ايران
شناسي ايران در  در سالن كنفرانس انجمن جامعه» بررسي انتقادي فرآيندهاي علوم اجتماعي در ايران«ي سخنراني علمي با عنوان  ارائه

  17/8/90تاريخ 
در همايش » اجتماعي در ايران - هاي فرهنگي  هاي تحقيق در پژوهش بررسي انتقادي كاربرد روش«ي سخنراني علمي با عنوان  ارائه
  16/10/89هاي تحقيق كمي و كيفي در دانشگاه آزاد مازندران در تاريخ  روش
در سالن » شناسي تلفيقي در علوم اجتماعي ويتگنشتاين، هايك، گادامر: درآمدي بر يك روش«ي سخنراني علمي با عنوان  ارائه

  2/3/89شناسي ايران در تاريخ  كنفرانس انجمن جامعه
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  سوابق آموزشي (آموزش عالي)
سال  ماده درسي  مقطع تحصيلي

  تحصيلي
 محل تدريس

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جامعه  1394- 95  شناسي علوم اجتماعي روش  كارشناسي ارشد
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جامعه  1394- 95  شناسي علم و تكنولوژي جامعه  كارشناسي ارشد
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جامعه  1393- 94  شناسي علوم اجتماعي روش  كارشناسي ارشد
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جامعه  1393- 94  شناسي علم و تكنولوژي جامعه  كارشناسي ارشد

  شناسي جامعهدانشگاه الزهرا، گروه   1392- 93  شناسي آموزش و پرورش هجامع  كارشناسي
  شناسي جامعهدانشگاه الزهرا، گروه   1392- 93  آمار در علوم اجتماعي  كارشناسي
  دانشگاه الزهرا، گروه الهيات  1392- 93  شناسي مباني جامعه  كارشناسي

كارشناسي پيوسته و 
  ناپيوسته

  دانشكده خبر  1392- 93  اقدام پژوهي، روش تحقيق

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات   1392- 93  روش تحقيق (فلسفه روش)  كارشناسي ارشد
  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)

  دانشگاه الزهرا، گروه الهيات  1392- 93  شناسي مباني جامعه  كارشناسي
كده علوم انساني؛ دانشگاه علم و فرهنگ، دانش  1392- 93  شناسي مباني جامعه  كارشناسي

 گروه حقوق
  روش تحقيق  كارشناسي ارشد

  روش) (فلسفه
دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات    1391- 92

  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)
  دانشگاه الزهرا، گروه رياضي  1391- 92  شناسي مباني جامعه  كارشناسي
و فرهنگ، دانشكده علوم انساني؛  دانشگاه علم  1391 - 92  شناسي مباني جامعه  كارشناسي

  گروه حقوق
  روش تحقيق  كارشناسي ارشد

  روش) (فلسفه
دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات   1390- 91

  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)
دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم انساني؛   1390- 91  شناسي مباني جامعه  كارشناسي

  گروه حقوق
  روش تحقيق  ارشدكارشناسي 

  روش) (فلسفه
دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات   1389- 90

  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)
دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم انساني؛   1389- 90  شناسي مباني جامعه  كارشناسي

  گروه حقوق
  روش تحقيق  كارشناسي ارشد

  روش) (فلسفه
هنگ، گروه مطالعات دانشگاه علم و فر 1388- 89

  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)
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  روش تحقيق  كارشناسي ارشد
  روش) (فلسفه

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات   1387- 88
  فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)

  روش تحقيق  كارشناسي ارشد
  روش) (فلسفه

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات  1386- 87
  گي (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس)فرهن

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال  1386- 87  شناسي جامعه  كارشناسي
  (دانشكده علوم انساني)

هاي  ي علوم اجتماعي و بينش فلسفه  كارشناسي ارشد
  شناسي جامعه

هاي آمادگي دانشگاه پيام نور در   دوره  1385
  ي آموزشي فرهيختگان موسسه

هاي  ي رشتهكارشناس
  مهندسي - فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

دانشگاه صنعتي شريف (دفتر مطالعات   1387- 88
  فرهنگي)

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

تابستان 
1390  

دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه 
  دانشجويي)

هاي  شناسي رشتهكار
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

هاي  دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهش  1392- 93
  اجتماعي) –فرهنگي 

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه   1392- 93
  نشجويي)دا

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه   1390- 91
  دانشجويي)

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

ه دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخان  1391- 92
  دانشجويي)

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

هاي  دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهش  1389- 90
  اجتماعي) –فرهنگي 

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

هاي  نون پژوهشدانشگاه علم و صنعت (كا  1390- 91
  اجتماعي) –فرهنگي 

هاي  كارشناسي رشته
  مهندسي –فني 

هاي آزاد آشنايي با رويكرد  دوره
  شناختي جامعه

هاي  دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهش  1391- 92
  اجتماعي) –فرهنگي 

كارشناسي علوم 
  اجتماعي

  دانشگاه الزهرا (انجن علمي)  1393- 94  شناسي چيست نشست علمي جامعه

هاي  كارشناسي رشته
  علوم اجتماعي

درسگفتارهاي مباحثي در مباني 
  شناسي شناسي و روش در جامعه جامعه

ارديبهشت 
1395  

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (انجمن 
  علمي)
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  سوابق آموزشي (آموزش و پرورش)
اول و دوم 
  دربيرستان

ملي پرورش دبيرستان فرزانگان تهران (مركز  1388- 89  شناسي جامعه
  استعدادهاي درخشان)

1 

دبيرستان فرزانگان تهران (مركز ملي پرورش   1387- 88  اجتماعي  اول دبيرستان
  استعدادهاي درخشان)

2 

دوم و سوم 
  دبيرستان

دبيرستان فرزانگان تهران (مركز ملي پرورش   1385- 86  شناسي جامعه
  استعدادهاي درخشان)

3 

 4  دبيرستان نوآور  1390- 91  شناسي پژوهش جامعه  دوم دبيرستان
گري  هاي تسهيل كارگاه  مقطع راهنمايي

  نويسي طرح
5  ي راهنمايي دخترانه و پسرانه ده مدرسه  1390- 91

 6  7دبيرستان فرزانگان  1392تابستان   تفكر منطقي  دوم دبيرستان
  

 
  سوابق تحصيلي

 عنوان رديف
فرهنگـي، بـا    -شناسي، گرايش نظري ي جامعهدر رشتهدانشگاه تهران1384قبولي در آزمون دكتري تخصصي سال 1

 ي اول رتبه

 ي اول  شناسي سياسي با رتبه ي جامعه دانشگاه تربيت مدرس در رشته1384قبولي در آزمون دكتري تخصصي سال 2
 ي علوم سياسي، گرايش مسائل ايـران  دانشگاه تربيت مدرس در رشته1386قبولي در آزمون دكتري تخصصي سال 3

  2ي  با رتبه
  شناسي سياسي ي علوم سياسي، گرايش جامعهدانشگاه تهران در رشته1386قبولي در آزمون دكتري تخصصي سال 4
ي  بـه عنـوان معـدل اول دوره    05/19با معـدل  1386التحصيل از مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي در سال فارغ 5

  كارشناسي ارشد
ي  به عنـوان معـدل اول دوره   27/19با معدل  1384ي علوم سياسي در سالسي رشتهالتحصيل از مقطع كارشنا فارغ 6

  كارشناسي
بـه عنـوان معـدل اول     27/18با معدل  1384شناسي در سال ي جامعهالتحصيل از مقطع كارشناسي ارشد رشته فارغ 7

  ي كارشناسي ارشد دوره
   1382در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال گرايش علوم اجتماعي6گرايش از4ي اول در كسب رتبه 8
به عنوان معدل  99/18با معدل  1382ي پژوهشگري علوم اجتماعي در سال التحصيل از مقطع كارشناسي رشته فارغ 9

  اول
  در زير گروه علوم اجتماعي43يو رتبه127ي كلبا رتبه1379قبولي در آزمون سراسري سال 10
ي علوم تجربي از مركز استعدادهاي درخشان، دبيرسـتان فرزانگـان تهـران بـا     طع متوسطه در رشتهالتحصيل مق فارغ 11

  77/18معدل 
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  اجرايي -شغليسوابق 
 

  پايان همكاري  آغاز همكاري  نوع قرارداد سمت سازماني محل كار رديف

عضو هيات دانشگاه تربيت مدرس 1
  علمي

 -تمام وقت
  پيماني

  

  ادامه دارد  15/11/92

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 2
  تشخيص مصلحت نظام

پژوهشگر
  ارشد

 -تمام وقت
  قرارداد ساعتي

 1386مرداد ماه   1384آذرماه 

موسسه مطالعات و تحقيقات 3
  اجتماعي دانشگاه تهران

پژوهشگر
  همكار

 -وقتپاره
قرارداد 

  محور پروژه

  1384مهر ماه   1382آذرماه 

  

     هشت سالشناسي ايران به مدت  تحقيق انجمن جامعه  شناسي و روش صصي روشتخ  فعاليت در سمت دبير گروه
)1395-1387(  

ماه  ديبهشتشناسي ايران از ار يق انجمن جامعهشناسي و روش تحق ت در سمت مدير گروه تخصصي روشيفعال
1395  

  1391از سال  »تجربه روش«پژوهشي  –تاسيس و مديريت گروه علمي 

  1394 ماه دي گروه دروس مدرسي دانشگاه تربيت مدرس از فعاليت در سمت معاون

  15/10/94عضويت در شوراي تحليلي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران از 
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  و اجرايي اجتماعي –سوابق فعاليت هاي سياسي 
  80-81حضور و مشاركت در حلقه جوانان مجله آيين در سال هاي 

در شاخه جوانان و دانشجويان و حلقه زنان فعال در حزب  87تا  81حضور و همكاري در حزب مشاركت از سال 
  مشاركت در تدوين برنامه ها و استراتژي هاي انتخاباتي

  88، 86، 84اصالح طلبان در سال هاي  حضور و مشاركت در ستادهاي انتخاباتي

زه مسائل اجتماعي و هاي تخصصي در حو و برگزاري نشست 86تا  84حضور و مشاركت در بنياد باران در سال هاي 
  اقتصادي

در قالب نشست صداهايي  2007در داووس سوييس در سال ) world economic forum(شركت در مجمع جهاني اقتصاد 
  از ايران همزمان با حضور جناب آقاي خاتمي در اين مجمع

  86تا  84ز سال فرهنگي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ا –همكاري در معاونت اجتماعي 

  ها  ارتباط و همفكري با برخي اعضاي فعال انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه

شناسي ايران از  هاي انجمن جامعه شناسي و روش شناسي ايران در قالب دبير و مدير گروه روش عضويت در انجمن جامعه
نامه در حوزه  علمي و انتشار دو ويژه نشست 20و انجام هماهنگي و امور اجرايي براي برگزاري حدود  تاكنون 87سال 
  هاي تحقيق در علوم اجتماعي شناسي و روش روش

با حضور برخي از وزرا و مشاوران  93  توسعه و عدالت آموزشي (آبان ملي عضويت در شوراي راهبردي اولين كنفرانس
 ملي آموزشي) و دومين كنفرانسنظران در حوزه مسائل  شناسان و اقتصاددانان و صاحب جمهور و جمعي از جامعه رئيس

گذاران (وزررا، معاونين و مشاوران  سخنران شامل سياست 80با حضور بيش از  94توسعه و عدالت آموزشي (آذر 
 نظران در حوزه مسائل آموزشي) شناسان و اقتصاددانان و صاحب جمهور) و جامعه رئيس

اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني رشته پژوهش علوم  اندازي اهرايزني و انجام امور اجرايي ر
  95و  94دانشگاه تربيت مدرس در سال 

هاي اجتماعي در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس در  رايزني و انجام امور اجرايي ايجاد گروه پژوهشي آسيب
  (در حال تاسيس) 96و  95سال 

دروس  هاي آموزشي كارگاهبرگزاري و  94از آذرماه سال  تربيت مدرس دانشگاه فعاليت در سمت معاون گروه مدرسي
  95در آذر و دي ويژه اعضاي هيات علمي  مدرسي

  )94در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس (آذرماه » اهميت مشاهده در تحقيقات اجتماعي«برگزاري نشست 
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شناسي تاريخي ايران (بررسي و نقد  رگزاري كنفرانس جامعهربيت مدرس در بسشناسي دانشگاه ت همكاري در گروه جامعه
  95آثار همايون كاتوزيان) اسفند 

 و همكاري باممهندسي  –هاي فوق برنامه براي دانشجويان فني  در قالب برگزاري كالس» شناسي جامعه«آموزش آزاد 
هاي اجتماعي  (كانون پژوهش كنونتا 84 از سال هاي مختلف در دانشگاه مهندسي -هاي فني  دانشكده هاي دانشجويي تشكل

بخانه دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران و دفتر مطالعات فرهنگي دانشگاه صنعتي در دانشگاه علم و صنعت، كتا
  شريف)

در هاي مرتبط در قالب كارگاه علوم  و نشستپژوهش علوم انساني شناسي،  ق برنامه جامعههاي فو برگزاري كالس
  )5، 2، 1(فرزانگان  تاكنون  83از سال سمپاد  هاي دبيرستان

چگونگي مشاركت موثر  انتقادي با موضوع نقد وضعيت موجود و متن 300(بيش از  تاكنون 83نويسي از سال  وبالگ
  اجتماعي) -سياسي 

ن جوان نخبه در در برنامه افطاري جناب آقاي روحاني با جوانان و دانشجويان به عنوا» جامعه بي دفاع«با عنوان  سخنراني
   93رمضان سال 

 
 


