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تحصیالت
مقطع

عنوان رشته

رتبه

دانشگاه آغاز اتمام

1

دكتري

جامعهشناسي نظري ـ فرهنگي

تهران

1831 1831

رتبه اول آزمون ورودي

2

كارشناسي ارشد (دوم)

علوم سياسي

تهران

1831 1831

معدل اول دوره

8

كارشناسي ارشد

جامعهشناسي

تهران

1831 1832

1

كارشناسي (دوم)

علوم سياسي

تهران

1831 1831

معدل اول دوره

5

كارشناسي

پژوهشگري علوم اجتماعي

تهران

1832 1833

معدل اول دوره

1

دیپلم

علوم تجربي

رتبه اول آزمون ورودي
معدل اول دوره

دبيرستان فرزانگان تهران

سوابق شغلی -اجرايی
ردیف

محل كار

1

دانشگاه تربيت مدرس

2
8

سمت سازماني

نوع قرارداد

عضو هيات

تمام وقت -پيماني

علمي

آغاز

پایان

همكاري

همكاري

بهمن ماه
1832

ادامه دارد

مركز تحقيقات استراتژیك مجمع تشخيص

پژوهشگر

تمام وقت -قرارداد

آذرماه

مرداد ماه

مصلحت نظام

ارشد

ساعتي

1831

1831

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي

پژوهشگر

پارهوقت -قرارداد

آذرماه

مهر ماه

دانشگاه تهران

همكار

پروژهمحور

1832

1831

1

1

گروه تخصصي روششناسي و روش تحقيق

دبير

-

1833

1835

مدیر

-

1835

تا كنون

1

گروه علمي – پژوهشي «تجربه روش»

موسس ومدیر

-

1831

تا كنون

3

گروه دروس مدرسي دانشگاه تربيت مدرس

معاون گروه

-

1831

1831

عضویت

-

1831

1831

5

3

انجمن جامعهشناسي ایران
گروه تخصصي روششناسي و روش تحقيق
انجمن جامعهشناسي ایران

شوراي تحليلي مركز افكارسنجي دانشجویان
ایران

سوابق فعالیت های سیاسی – اجتماعی و اجرايی
 عضویت در انجمن اسالمي مدرسين دانشگاهها
 حضور و مشاركت در ستادهاي انتخاباتي اصالح طلبان در سال هاي 33 ،31 ،31
 حضور و مشاركت در بنياد باران در سال هاي  31تا  31و برگزاري نشستهاي تخصصي در حوزه مسائل اجتماعي و
اقتصادي
 شركت در مجمع جهاني اقتصاد ( )world economic forumدر داووس سویيس در سال  2113در قالب نشست
صداهایي از ایران همزمان با حضور جناب آقاي خاتمي در این مجمع
 حضور و همكاري در حزب مشاركت از سال  31تا  33در شاخه جوانان و دانشجویان و حلقه زنان فعال در حزب
مشاركت در تدوین برنامه ها و استراتژي هاي انتخاباتي
 حضور و مشاركت در حلقه جوانان مجله آیين در سال هاي 31-31
 عضویت در انجمن جامعهشناسي ایران در قالب دبير و مدیر گروه روششناسي و روشهاي انجمن جامعهشناسي ایران
از سال  33تاكنون و انجام هماهنگي و امور اجرایي براي برگزاري حدود  21نشست علمي و انتشار دو ویژهنامه در
حوزه روششناسي و روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي
 عضویت در شوراي راهبردي اولين كنفرانس ملي توسعه و عدالت آموزشي
 فعاليت در سمت معاون گروه مدرسي دانشگاه تربيت مدرس از آذرماه سال  31و برگزاري كارگاههاي آموزشي دروس
مدرسي ویژه اعضاي هيات علمي در آذر و دي 35
 رایزني و انجام امور اجرایي راهاندازي رشته پژوهش عل وم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني
دانشگاه تربيت مدرس در سال  31و 35
2

 آموزش آزاد «جامعهشناسي» در قالب برگزاري كالسهاي فوق برنامه براي دانشجویان فني – ممهندسي و همكاري با
تشكلهاي دانشجویي دانشكدههاي فني  -مهندسي در دانشگاههاي مختلف از سال  31تاكنون (كانون پژوهشهاي
اجتماعي در دانشگاه علم و صنعت ،كتابخانه دانشجویي دانشكده فني دانشگاه تهران و دفتر مطالعات فرهنگي دانشگاه
صنعتي شریف)
 برگزاري كالسهاي فوق برنامه جامعهشناسي ،پژوهش علوم انساني و نشستهاي مرتبط در قالب كارگاه علوم در
دبيرستانهاي سمپاد از سال  38تاكنون (فرزانگان )5 ،2 ،1
 وبالگنویسي از سال  38تاكنون (بيش از  811متن انتقادي با موضوع نقد وضعيت موجود و چگونگي مشاركت موثر
سياسي  -اجتماعي)

تالیفات
ردیف

عنوان
بررسي انتقادي علوم اجتماعي آكادميك

1

درایران :طرح یك چارچوب مفهومي و
روششناختي
مطالعه تجربي روندهاي شكل گيري دینداري

2

(به همراه فرشيد شعباني و عليرضا
شجاعيزند)

نوع

ناشر

مقاله علمي -

فصلنامه روششناسي حوزه و

پژوهشي

دانشگاه

مقاله علمي -
پژوهشي

راهبرد فرهنگ

تاریخ
انتشار
1831

1831

بررسي مقایسه اي ميزان احساس امنيت
8

شهروندان در سال هاي  31و ( 38به همراه

مقاله علمي -

حسين یوسفوند و محمدعلي خليلي

پژوهشي

انتظام اجتماعي

پایيز
1831

اردكاني و علي رحيمي)
1

بررسي راهبردهاي ارتقاء اخالق شهروندي

مقاله علمي -

در شهر تهران (به همراه مسلم قماشویان)

پژوهشي

مجموعه مقاالت دومين كنفرانس
مدیریت علمي (نمایه شده در

1831

)ISC

آسيبشناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي
5

در ایران (به همراه علي پایا و حسين

كتاب

طرح نقد

1831

ابراهيمآبادي)
1
3

طرح یك استراتژي پژوهشي براي انجام

مقاله علمي-

فصلنامه مطالعات فرهنگي و

تابستان

تحقيقات راهبردي

پژوهشي

ارتباطات

1831

ویتگنشتاین ،هایك ،گادامر :درآمدي بر یك

مقاله علمي-

مجله مطالعات اجتماعي ایران،

تابستان

روششناسي تلفيقي در علوم اجتماعي

پژوهشي

دورهي پنجم ،شماره 2

1831

3

3
3
11

یادداشت

در نقد ترجمه واقعيت
معرفت به مثابه فرهنگ (ترجمه آروین و

ارتباطات

1831

پژوهشكده مطالعات فرهنگي و

كتاب

دیگران زیر نظر دكتر محمد توكل)
ارتباط اخالق و سياست و تعيين مهمترین

اجتماعي
معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد

كتاب

مولفههاي سياست مبتني بر اخالق

اسالمي

كتاب
11

خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگي و

تابستان

(مجموعه

گرایشهاي دینداري در جامعه ایران

مجموعه مقاالت مسائل اجتماعي
دین در ایران

مقاالت)
بحران انتظارات فزاینده
12

11
15

1833

1833

گزارش

مركز تحقيقات استراتژیك مجمع

فروردین

راهبردي

تشخيص مصلحت نظام

35

چالشهاي نظام آموزش و پرورش ایران در

گزارش

مركز تحقيقات استراتژیك مجمع

عرصه بازتوليد فرهنگي

راهبردي

تشخيص مصلحت نظام

بررسي علل فرهنگي احساس عمومي فقر در

گزارش

مركز تحقيقات استراتژیك مجمع

ایران

راهبردي

تشخيص مصلحت نظام

گزارش

مركز تحقيقات استراتژیك مجمع

راهبردي

تشخيص مصلحت نظام

(بررسي پيامدهاي اجتماعي -فرهنگي الیحه
بودجه )1835

18

1833

حضور زنان در فضاي مجازي

خرداد 35
آذر 35
آذر 35

پاياننامهها
عنوان

1
2

رشته
جامعهشناسي

بررسي انتقادي فرآیندهاي توليد علوم اجتماعي در ایران

نظري -فرهنگي

سنت روشنفكري در ایران :گفتمانهاي مسلط و در

علوم سياسي

حاشيه (مطالعه موردي)1882-12 :
دینداري شخصي ،دینداري متكثر :ارتباط ميان نهادمند

8

جامعهشناسي

شدن دین و شخصي شدن آن در جامعه ایران پس از
انقالب اسالمي

4

مقطع

دكتري
كارشناسي
ارشد
كارشناسي
ارشد

تاریخ
دفاع
1831
1831

1831

درجه و
نمرهي
دفاعيه
عالي با
نمرهي 13
عالي با
نمرهي 13/5
عالي و با
نمرهي 13/5

سوابق پژوهشی
عنوان

سمت

بررسي تطبيقي تجارب موفق
1

سازمانهاي مردم نهاد شهر تهران در
حوزه مسایل زنان و خانواده از منظر

كارفرما
اداره كل مطالعات فرهنگي
– اجتماعي شهرداري

ناظر علمي

تهران

الگوهاي تعاملي
2

8

اعتبارسنجي روشهاي گردآوري
اطالعات پيمایشي

مجري طرح

زمان

مركز افكارسنجي

مشاور علمي

دانشجویان ایران (ایسپا)

بررسي مقایسهاي فرآیند شناسایي و

مشاور علمي

ستاد ویژه توسعه فناوري

انتخاب فناوري در ستاد ویژه توسعه

در حوزه

نانو -معاونت علمي و

فناوري نانو و كشورهاي منتخب

روش تحقيق

فناوري ریاستجمهوري

دكتر محمد رضایي

1835

مركز افكارسنجي
دانشجویان ایران

1835

(ایسپا)
پژوهشكده مطالعات
فناوري -گروه
سياست نوآوري و

1835

آیندهنگاري

شيوههاي بدیل گردش دانش در
1

ایران معاصر :مطالعه موردي
موسسات خصوصي آموزش علوم

پژوهشكده مطالعات

ناظر علمي

فرهنگي و اجتماعي

-

1835

انساني از  1831تا امروز
5

1

3

3

بررسي شيوههاي ارتقاء اخالق
شهروندي در شهر تهران
بررسي راهبردهاي ارتقاء مشاركت
زنان در چرخه مدیریت بحران
مجموعه  3نظرسنجي در باب مسائل
مختلف شهري
ارزیابي ميزان رضایت كاركنان
شهرداري از خدمات اداره كل رفاه

مجري

دفتر مطالعات اجتماعي –
فرهنگي شهرداري تهران
سازمان برنامهریزي و

همكار اصلي

ناظر علمي

مجري

بهاره آروین

مطالعات شهر تهران

دفتر مطالعات اجتماعي –
فرهنگي شهرداري تهران

5

32
-1831

دكتر علي ساعي

دفتر مطالعات اجتماعي –
فرهنگي شهرداري تهران

-1831

32
-1831

-

32

بهاره آروین

1833

3

11

مجموعه نظرسنجيهاي تلفني در
باب مسائل مختلف شهر تهران
ارزیابي ميزان رضایت كاركنان
شهرداري از خدمات اداره كل رفاه

ناظر علمي

مجري

بررسي ارتباط ميان اخالق و
 11سياست و تعيين مهمترین مولفههاي

دفتر مطالعات اجتماعي –
فرهنگي شهرداري تهران
دفتر مطالعات اجتماعي –
فرهنگي شهرداري تهران

مركز آموزش و
پژوهش روزنامهي
همشهري
بهاره آروین

-1833
31

1833

مركز تحقيقات استراتژیك
مجري

مجمع تشخيص مصلحت

سياست مبتني بر اخالق

بهاره آروین

1835

نظام
1833

طرح راهبردي تحول علم و فناوري
12

همكار

وزارت علوم ،تحقيقات و

دكتر اردشير انتظاري،

پژوهشي

فناوري

عضو هيات علمي

توسعه فرهنگي و نسبت آن با

همكار

پژوهشكده مطالعات

تحقيقات سياست

توسعه علوم انساني

پژوهشي

فرهنگي

علمي كشور

همكار

سازمان مدیریت و

پژوهشي

برنامهریزي كشور

جمهوري اسالمي ایران (كارگروه
علم و جامعه)

دانشگاه عالمه
طباطبایي
دكتر علي پایا ،عضو
هيات علمي مركز

18

تحليل جامعهشناختي ميزان
11

رضایتمندي مردم از
بيمارستانهاي دولتي و خصوصي

15

بررسي رضایت شغلي كاركنان

همكار

شركت گاز تهران بزرگ

پژوهشي

1831

دكتر علي ساعي،
عضو هيات علمي

1835

دانشگاه تربيت مدرس
موسسه مطالعات و

شركت گاز تهران بزرگ

تحقيقات اجتماعي
دانشگاه تهران

6

1831

بررسي شيوههاي پيشگيري و درمان
11

اعتياد در ایران و مقایسه آن با برخي

همكار

كشورهاي فرانكوفوني شامل فرانسه،

پژوهشي

موسسه مطالعات و
تحقيقات اجتماعي

سازمان بهزیستي

دانشگاه تهران

بلژیك و لوكزامبورگ
13

دكتر علي ساعي،

همكار

عوامل مؤثر بر روحية نظاميان

ستاد مشترك ارتش

پژوهشي

عضو هيات علمي

1838

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي وضعيت كودكان در پنج

دكتر رحمت اهلل

استان محروم (كهكيلویه و
13

1838

همكار

بویراحمد ،كردستان ،سيستان و

یونيسف

پژوهشي

بلوچستان ،آذربایجان غربي و

صدیق سروستاني،
عضو هيات علمي

1832

دانشگاه تهران

كردستان)
پایاننامههای مورد راهنمایي و مشاوره
عنوان پایاننامه
بررسي تجربه تحصيلي دانشجویان تحصيالت
تكميلي رشتههاي مختلف
مقایسة آرزوهايتحصيلي و شغلي دانشآموزان :
مطالعه موردي تهران و زاهدان
بررسي مواجهه مادران با سكچواليته كودكان

سمت

نام دانشجو

راهنما

مرضيه احمدي

راهنما

هادي برابري

راهنما

فرشته بهرامي

بررسي مقایسهاي شكلگيري مكاتب نظري در
حوزه جامعهشناسي آكادميك و حوزه روشنفكري

عيسي منصوري

راهنما

در ایران
تحليل فساد سيستميك در ایران

مشاور

عاطفه درودیان

جنسيت و ترس از جرم در شهر تهران

راهنما

آسيه موسيزاده

مشاور

مهدي غالمزاده

مشاور

افسانه

مطالعه شبكههاي اجتماعي مجازي با نظریه
فردگرایي شبكهاي
برساخت اجتماعي بيماري (با تاكيد بر تجربه

7

رشته تحصيلي /دانشگاه
جامعهشناسي /دانشگاه تربيت
مدرس
جامعهشناسي /دانشگاه تربيت
مدرس
مطالعات فرهنگي /دانشگاه
علم و فرهنگ
جامعهشناسي /دانشگاه تربيت
مدرس

زمان
دفاع
1833
1833
1831

1831

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت

در حال

مدرس

انجام

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت
مدرس
جامعهشناسي/دانشگاه تربيت
مدرس
جامعهشناسي /دانشگاه پيام

1831
1835
1835

زیسته بيماران داراي اختالل افسردگي و اضطراب)

نور واحد تهران

ترقيخواه

بررسي تاریخي نهاد علم در تمدن ایراني – اسالمي
(مورد مطالعه :سازمان علم حدیث در سه قرن اول

نجمه طاهري

مشاور

جامعهشناسي/دانشگاه تهران

1831

هجري)
مقایسه برنامههاي اصلي كاندیداي پيروز در
انتخابات ریاست جمهوري ایران (-1831-1832

مهدي وزیري

مشاور

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت
مدرس

)1831
روندهاي شكل گيري دین داري :مطالعه
دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس
بررسي مقایسه اي ميزان احساس امنيت اجتماعي
شهروندان خرمآبادي در سالهاي .1831-1838
مطالعه جامعهشناختي اعتماد اجتماعي (مورد
مطالعه :جوانان شهر مشهد)
تحليل تغيير در بازنمایي هویت زنان در سریالهاي
تلویزیوني ایران

فرشيد شعباني

مشاور
مشاور
مشاور
مشاور

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت
مدرس

حسين

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت

یوسفوند

مدرس

فرزاد توسلي

جامعهشناسي/دانشگاه تربيت

فرشه

مدرس

فاطمه ناظمزاده

مطالعات فرهنگي /دانشگاه
علم و فرهنگ

1831

1831
1838
1838
1833

سخنرانيها ،نشستها ،همایشهای علمي و کارگاههای تخصصي
 ارایه سخنراني در پنل « شفافيت ،ابعاد و راهكارهاي اجراي آن در نظام اداري» در كنفرانس «حكمراني و
سياستگذاري عمومي» در مركز همایشهاي بينالمللي صدا و سيما1831 ،
 ارائه چكيده مقاله در چهارمين همایش پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ایران با عنوان «طرح مساله در
پژوهشهاي سياست گذار» ،زمستان 1831
 ارائه چكيده مقاله در چهارمين همایش پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ایران با عنوان «جنسيت و ترس از
جرم در شهر تهران» به همراه خانم آسيه موسيزاده ،زمستان 1831
 ارائه چكيده مقاله در همایش ملي فرهنگ دانشگاهي با عنوان «بررسي الگوهاي تعامالت ميان كنشگران حوزه
علوم اجتماعي آكادميك در ایران و مولفه هاي موثر بر آن» به همراه خانم فاطمه تبرزه1835 ،
 ارائه سخنراني علمي در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با عنوان «مسالهمندي علوم اجتماعي در ایران:
طرح یك برنامه پژوهشي» در تاریخ 35/2/23
 ارائه چكيده مقاله در سومين همایش كنكاشهاي نظري و مفهومي در جامعه ایران با عنوان «از جامعهشناسي تا
شهود عاميانه :معيار ارزیابي نظریهها» به همراه خانم نجمه طاهري ،برگزار شده توسط انجمن جامعهشناسي ایران،
 22و  28اردیبهشت 1835
 پذیرش و ارائه مقاله در قالب پوستر با عنوان « ساختار نابرابر اقتدار :تجربه فرودستي در دانشگاه» به همراه خانم
مریم محمودي در اولين كنگره آموزش عالي برگزار شده در دانشگاه تربيت مدرس 21 ،و  23فروردین 1835
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 ارایه مقاله با عنوان « social construction of illness with an emphasis on depression and
 »anxietyدر كنفرانس بينالمللي « 6th international conference of iranian academicians in
 »Turkeyبه همراه خانم افسانه ترقيخواه1835 ،
 ارایه سخنراني با عنوان «علل و پيامدهاي برساخت شریعتي به عنوان یك جامعهشناس» در سمينار بينالمللي
«شریعتي و آینده علوم انساني» در سال  1831در پژوهشگاه علوم انساني
 برگزاري و تدریس در كارگاه روش شناسي پژوهش در پژوهشكده مطالعات فناوري ،اسفند  1831و فروردین
1835
 برگزاري و تدریس در كارگاه روششناسي با عنوان « چه چيزي پژوهش علمي هست ،چه چيزي پژوهش علمي
نيست» در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ،بهمن و اسفند 1831
 برگزاري نشست علمي با عنوان «اهميت مشاهده در تحقيقات اجتماعي» به همراه پخش فيلم مستند «جایي براي
زندگي» در تاریخ 31/3/23
 پذیرش مقاله در د ومين كنفرانس علمي مدیریت شهري برگزار شده از سوي مركز مطالعات و برنامهریزي شهر
تهران در تاریخ  31/3/22و 31/3/28
 پذیرش مقاله در هشتمين جشنواره بينالمللي برترین هاي پژوهش و نوآوري برگزار شده از سوي مركز مطالعات و
برنامهریزي شهر تهران در تاریخ  31/3/22و 31/3/28
 ارائهي چكيده مقاله و سخنراني علمي با عنوان « علل و پيامدهاي برساخت شریعتي به عنوان یك جامعهشناس» در
كنفرانس بينالمللي «شریعتي و آینده علوم انساني» در تاریخ 31/3/28
 ارائهي سخنراني علمي با عنوان « طرح یك استراتژي پژوهشي براي انجام تحقيقات راهبردي» در سالن كنفرانس
انجمن جامعهشناسي در تاریخ 38/11/23
 ارائه سخنراني علمي با عنوان «چرخش زباني و روششناسي علوم اجتماعي» در دانشگاه اميركبير32/3/22 ،
 ارائه سخنراني علمي با عنوان «آراء و نظریات ویتگنشتاین» در انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات31/12/3 ،
 ارائهي سخنراني علمي با عنوان « بررسي عوامل موثر بر ضعف پویایي علوم اجتماعي در ایران» در پژوهشكدهي
سياستگذاري علم ،فناوري و صنعت در تاریخ 31/1/15
 ارائهي چكيده مقاله و سخنراني علمي با عنوان « زبان و تجربه زیسته :ارزیابي انتقادي زبان مورد استفاده در
پژوهشهاي اجتماعي در ایران» در همایش زبان و مفاهيم علوم اجتماعي در تاریخ 31/2/23
 ارائهي سخنراني علمي با عنوان « بررسي انتقادي فرآیندهاي علوم اجتماعي در ایران» در سالن كنفرانس انجمن
جامعهشناسي ایران در تاریخ 31/3/13
 ارائهي سخنراني علمي با عنوان «بررسي انتقادي كاربرد روشهاي تحقيق در پژوهشهاي فرهنگي  -اجتماعي در
ایران» در همایش روش هاي تحقيق كمي و كيفي در دانشگاه آزاد مازندران در تاریخ 33/11/11
 ارائهي سخنراني علمي با عنوان «ویتگنشتاین ،هایك ،گادامر :درآمدي بر یك روششناسي تلفيقي در علوم
اجتماعي» در سالن كنفرانس انجمن جامعهشناسي ایران در تاریخ 33/8/2
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سوابق آموزشي (آموزش عالي)
محل تدریس

سال

ماده درسي

مقطع تحصيلي

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1831-33

جامعهشناسي علم و تكنولوژي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1831-33

روششناسي علوم اجتماعي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1835-31

جامعهشناسي علم و تكنولوژي

دكتري

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1835-31

روششناسي علوم اجتماعي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1835-31

جامعهشناسي علم و تكنولوژي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1831-35

روششناسي علوم اجتماعي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1831-35

جامعهشناسي علم و تكنولوژي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1838-31

روششناسي علوم اجتماعي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جامعهشناسي

1838-31

جامعهشناسي علم و تكنولوژي

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا ،گروه جامعهشناسي

1832-38

جامعهشناسي آموزش و پرورش

كارشناسي

دانشگاه الزهرا ،گروه جامعهشناسي

1832-38

آمار در علوم اجتماعي

كارشناسي

دانشگاه الزهرا ،گروه الهيات

1832-38

مباني جامعهشناسي

كارشناسي

دانشكده خبر

1832-38

اقدام پژوهي ،روش تحقيق

تحصيلي

كارشناسي پيوسته و
ناپيوسته

دانشگاه علم و فرهنگ ،گروه مطالعات
فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت

روش تحقيق (فلسفه روش)

1832-38

كارشناسي ارشد

مدرس)
دانشگاه الزهرا ،گروه الهيات
دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشكده علوم
انساني؛ گروه حقوق

1832-38

مباني جامعهشناسي

كارشناسي

1832-38

مباني جامعهشناسي

كارشناسي

دانشگاه علم و فرهنگ ،گروه مطالعات
فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت

روش تحقيق

1831-32

(فلسفهروش)

مدرس)
دانشگاه الزهرا ،گروه ریاضي
دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشكده علوم
انساني؛ گروه حقوق

1831-32

مباني جامعهشناسي

كارشناسي

1831 -32

مباني جامعهشناسي

كارشناسي

دانشگاه علم و فرهنگ ،گروه مطالعات
فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت

كارشناسي ارشد

روش تحقيق

1831-31

(فلسفهروش)

مدرس)
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كارشناسي ارشد

دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشكده علوم
انساني؛ گروه حقوق

مباني جامعهشناسي

1831-31

دانشگاه علم و فرهنگ ،گروه مطالعات
فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت

روش تحقيق

1833-31

(فلسفهروش)

مدرس)
دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشكده علوم
انساني؛ گروه حقوق

مباني جامعهشناسي

1833-31

دانشگاه علم و فرهنگ ،گروه مطالعات
فرهنگي (وابسته به دانشگاه تربيت

روش تحقيق

1833-33

(فلسفهروش)

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

روش تحقيق

1833-33

(فلسفهروش)

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

روش تحقيق

1831-33

(فلسفهروش)

مدرس)
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
(دانشكده علوم انساني)
دورههاي آمادگي دانشگاه پيام نور در
موسسهي آموزشي فرهيختگان
دانشگاه صنعتي شریف (دفتر مطالعات

1831-33
1835

جامعهشناسي
فلسفهي علوم اجتماعي و بينشهاي
جامعهشناسي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

كارشناسي

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

كارشناسي
كارشناسي ارشد

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني  -مهندسي

دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه

تابستان

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

دانشجویي)

1831

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

فرهنگي)

دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهشهاي
فرهنگي – اجتماعي)
دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه
دانشجویي)
دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه
دانشجویي)
دانشكده فني دانشگاه تهران (كتابخانه
دانشجویي)
دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهشهاي

1833-33

1832-38
1832-38
1831-31
1831-32
1833-31
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فرهنگي – اجتماعي)
دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهشهاي
فرهنگي – اجتماعي)
دانشگاه علم و صنعت (كانون پژوهشهاي
فرهنگي – اجتماعي)

1831-31
1831-32

دانشگاه الزهرا (انجن علمي)

1838-31

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

اردیبهشت

(انجمن علمي)

1835

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

دورههاي آزاد آشنایي با رویكرد

كارشناسي رشتههاي

جامعهشناختي

فني – مهندسي

نشست علمي جامعهشناسي چيست
درسگفتارهاي مباحثي در مباني
جامعهشناسي و روش در
جامعهشناسي

كارشناسي علوم
اجتماعي
كارشناسي رشتههاي
علوم اجتماعي

سوابق آموزشي (آموزش و پرورش)
1

دبيرستان فرزانگان تهران (مركز ملي پرورش

1833-33

جامعهشناسي

1833-33

اجتماعي

1835-31

جامعهشناسي

1

دبيرستان نوآور

1831-31

پژوهش جامعهشناسي

5

ده مدرسهي راهنمایي دخترانه و پسرانه

1831-31

1

دبيرستان فرزانگان 3

2
8

استعدادهاي درخشان)
دبيرستان فرزانگان تهران (مركز ملي پرورش
استعدادهاي درخشان)
دبيرستان فرزانگان تهران (مركز ملي پرورش
استعدادهاي درخشان)

تابستان
1832
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كارگاههاي تسهيلگري
طرحنویسي
تفكر منطقي

اول و دوم
دربيرستان
اول دبيرستان
دوم و سوم
دبيرستان
دوم دبيرستان
مقطع راهنمایي
دوم دبيرستان

