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 / تهران1631متولد   بهاره آروين 

 مدرسشناسی دانشگاه تربیت عضو هیات علمی گروه جامعه

 عضو شورای اسالمی شهر تهران

 
   http://mglassy.ir   http://baharvin.irوبسايت:

  https://twitter.com/ArvinBahare: تويیتر

  https://t.me/baharvin کانال تلگرام:

    bahare.arvin@modares.ac.irb@tehran.ir-Arvin  bahare.arvin@gmail.comپست الكترونیكی: 

 

 تحصیالت

 رتبه اتمام آغاز دانشگاه عنوان رشته مقطع 

 دکتری 1
شناسی نظری ـ جامعه

 فرهنگی
 16۳۱ 16۳۱ تهران

رتبه اول آزمون 

 رودیو

 معدل اول دوره 16۳3 16۳۱ تهران علوم سیاسی کارشناسی ارشد )دوم( ۲

 16۳۱ 16۳۲ تهران شناسیجامعه کارشناسی ارشد 6

رتبه اول آزمون 

 ورودی

 معدل اول دوره

 معدل اول دوره 16۳۱ 16۳۱ تهران علوم سیاسی کارشناسی )دوم( ۱

 معدل اول دوره 16۳۲ 16۳۳ تهران پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناسی ۵

 دبیرستان فرزانگان تهران علوم تجربی ديپلم 3

 

 اجرايی -سوابق شغلی

 آغاز همكاری نوع قرارداد سمت سازمانی محل کار رديف
پايان 

 همكاری

 دانشگاه تربیت مدرس 1
عضو هیات 

 علمی

 پیمانی -تمام وقت

 

بهمن ماه 

16۳۲ 
 ادامه دارد

۲ 
یص مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع تشخ

 مصلحت نظام

پژوهشگر 

 ارشد

قرارداد  -تمام وقت

 ساعتی

آذرماه 

16۳۱ 

مرداد ماه 

16۳3 

6 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 

 دانشگاه تهران

پژوهشگر 

 همكار

قرارداد  -وقتپاره

 محورپروژه

آذرماه 

16۳۲ 

مهر ماه 

16۳۱ 

۱ 
تحقیق  شناسی و روشتخصصی روش گروه

 شناسی ايرانانجمن جامعه
 16۳۵ 16۳۳ - دبیر

http://mglassy.ir/
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۵ 
شناسی و روش تحقیق گروه تخصصی روش

 شناسی ايرانانجمن جامعه
 16۳۳ 16۳۵ - مدير

3 
شناسی و روش تحقیق گروه تخصصی روش

 شناسی ايرانانجمن جامعه

عضو شورای 

 مديريت گروه
- 16۳۳  

 «تجربه روش»پژوهشی  –گروه علمی  ۳
 موسس و

 مدير
 تا کنون 16۳1 -

 16۳3 16۳۱ - معاون گروه وس مدرسی دانشگاه تربیت مدرسگروه در ۳

۳ 
شورای تحلیلی مرکز افكارسنجی دانشجويان 

 ايران
 16۳3 16۳۱ - عضويت

 

 

 اجرايی و اجتماعی –های سیاسی سوابق فعالیت

  جهد( «انديشان دادخواهجمعیت هم»نهاد سازمان مردمعضو هیأت موسس( 

 هاانشگاهعضويت در انجمن اسالمی مدرسین د 

   ۳۳، ۳3، ۳۱حضور و مشارکت در ستادهای انتخاباتی اصالح طلبان در سال های 

 های تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی و و برگزاری نشست ۳3تا  ۳۱های شارکت در بنیاد باران در سالحضور و م

 اقتصادی

 ( شرکت در مجمع جهانی اقتصادworld economic forumدر داووس سويیس در سال ) در قالب نشست  ۲۱۱۳

 صداهايی از ايران همزمان با حضور جناب آقای خاتمی در اين مجمع

  در شاخه جوانان و دانشجويان و حلقه زنان فعال در حزب  ۳۳تا  ۳1حضور و همكاری در حزب مشارکت از سال

 مشارکت در تدوين برنامه ها و استراتژی های انتخاباتی

  ۳۱-۳1های له آيین در سالدر حلقه جوانان مجحضور و مشارکت 

 شناسی های انجمن جامعهشناسی و روششناسی ايران در قالب دبیر و مدير گروه روشعضويت در انجمن جامعه

نامه نشست علمی و انتشار دو ويژه ۲۱تاکنون و انجام هماهنگی و امور اجرايی برای برگزاری حدود  ۳۳ايران از سال 

 حقیق در علوم اجتماعیهای تشناسی و روشدر حوزه روش

  عضويت در شورای راهبردی اولین کنفرانس ملی توسعه و عدالت آموزشی 

  های آموزشی و برگزاری کارگاه ۳۱فعالیت در سمت معاون گروه مدرسی دانشگاه تربیت مدرس از آذرماه سال

 ۳۵دروس مدرسی ويژه اعضای هیات علمی در آذر و دی 

 اندازی رشته پژوهش علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشكده علوم انسانی رايزنی و انجام امور اجرايی راه

 ۳۵و  ۳۱دانشگاه تربیت مدرس در سال 

  همكاری و ممهندسی –های فوق برنامه برای دانشجويان فنی در قالب برگزاری کالس« شناسیجامعه»آموزش آزاد 

 کانون) تاکنون ۳۱ سال از مختلف هایدانشگاه در مهندسی - فنی هایدانشكده دانشجويی هایتشكل با
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در دانشگاه علم و صنعت، کتابخانه دانشجويی دانشكده فنی دانشگاه تهران و دفتر مطالعات  اجتماعی هایپژوهش

 فرهنگی دانشگاه صنعتی شريف(

 گاه علوم در های مرتبط در قالب کارشناسی، پژوهش علوم انسانی و نشستهای فوق برنامه جامعهبرگزاری کالس

 (۵، ۲، 1تاکنون  )فرزانگان  ۳6های سمپاد از سال دبیرستان

 متن انتقادی با موضوع نقد وضعیت موجود و چگونگی مشارکت موثر  6۱۱تاکنون )بیش از  ۳6نويسی از سال وبالگ

 (اجتماعی -سیاسی 

 

 تالیفات

 ناشر نوع عنوان رديف
تاريخ 

 انتشار

1 

گاه پس از آموزش عالی و اشتغال در دانش

)به همراه سعید صفری و  انقالب اسالمی

 پور(کوثر کريمی

 -مقاله علمی 

 پژوهشی

پژوهشی سیاست -فصلنامه علمی

 علم و فناوری
16۳۳ 

۲ 
بررسی راهبردهای ارتقاء اخالق شهروندی در 

 )به همراه مسلم قماشلويان( شهر تهران

 -مقاله علمی 

 پژوهشی
 16۳۳ راهبرد اجتماعی فرهنگیفصلنامه 

6 

 ؛اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن

)به  مطالعه پیمايشی جوانان شهر مشهد

فرزاد  ی واردکان یلیخل یمحمد عل همراه

 (فرشه یتوسل

 -مقاله علمی 

 پژوهشی

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه 

 عالمه طباطبايی
16۳3 

۱ 

علوم اجتماعی وضعیت بررسی انتقادی 

ك چارچوب ايران: طرح ي در دانشگاهی

 شناختیمفهومی و روش

 -مقاله علمی 

 پژوهشی

شناسی حوزه و فصلنامه روش

 دانشگاه
16۳3 

۵ 

مطالعه تجربی روندهای شكل گیری دينداری 

)به همراه فرشید شعبانی و علیرضا 

 زند(شجاعی

 -مقاله علمی 

 پژوهشی
 16۳3 راهبرد فرهنگ

3 

امنیت ای میزان احساس بررسی مقايسه

)به همراه  ۳6و  ۳۱های ر سالشهروندان د

اردکانی  وند و محمدعلی خلیلیحسین يوسف

 و علی رحیمی(

 -مقاله علمی 

 پژوهشی
 انتظام اجتماعی

پايیز 

16۳۱ 

۳ 
بررسی راهبردهای ارتقاء اخالق شهروندی در 

 شهر تهران )به همراه مسلم قماشويان(

 -مقاله علمی 

 پژوهشی

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس 

يت علمی )نمايه شده در مدير

ISC) 

16۳۱ 

۳ 

شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی آسیب

پايا و حسین  در ايران )به همراه علی

 آبادی(ابراهیم

 16۳۱ طرح نقد کتاب

ان تابستفصلنامه مطالعات فرهنگی و  -مقاله علمیطرح يك استراتژی پژوهشی برای انجام  ۳
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 16۳۱ ارتباطات پژوهشی تحقیقات راهبردی

1۱ 
ويتگنشتاين، هايك، گادامر: درآمدی بر يك 

 شناسی تلفیقی در علوم اجتماعیروش

 -مقاله علمی

 پژوهشی

مجله مطالعات اجتماعی ايران، 

 ۲ی پنجم، شماره دوره

تابستان 

16۳۱ 

 يادداشت در نقد ترجمه واقعیت 11
خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات

تابستان 

16۳1 

1۲ 
رفت به مثابه فرهنگ )ترجمه آروين و مع

 ديگران زير نظر دکتر محمد توکل(
 کتاب

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
16۳۳ 

16 
ارتباط اخالق و سیاست و تعیین مهمترين 

 های سیاست مبتنی بر اخالقمولفه
 کتاب

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

 اسالمی
16۳۳ 

 ايرانهای دينداری در جامعه گرايش 1۱

کتاب 

)مجموعه 

 مقاالت(

مجموعه مقاالت مسائل اجتماعی 

 دين در ايران
16۳۳ 

1۵ 

 بحران انتظارات فزاينده

فرهنگی اليحه  -)بررسی پیامدهای اجتماعی

 (16۳۵بودجه 

گزارش 

 راهبردی

مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام

فروردين 

۳۵ 

13 
ن در های نظام آموزش و پرورش ايراچالش

 عرصه بازتولید فرهنگی

گزارش 

 راهبردی

مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام
 ۳۵خرداد 

1۳ 
بررسی علل فرهنگی احساس عمومی فقر در 

 ايران

گزارش 

 راهبردی

مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام
 ۳۵آذر 

 حضور زنان در فضای مجازی 1۳
گزارش 

 راهبردی

یقات استراتژيك مجمع مرکز تحق

 تشخیص مصلحت نظام
 ۳۵آذر 

 

هانامهپايان  

 مقطع رشته عنوان 
تاريخ 

 دفاع

درجه و 

ی نمره

 دفاعیه

 بررسی انتقادی فرآيندهای تولید علوم اجتماعی در ايران 1
شناسی جامعه

 فرهنگی -نظری
 16۳۱ دکتری

عالی با 

 1۳ی نمره

۲ 
سلط و در های مسنت روشنفكری در ايران: گفتمان

 (166۲-۱۲حاشیه )مطالعه موردی: 
 علوم سیاسی

کارشناسی 

 ارشد
16۳3 

عالی با 

ی نمره

۵/1۳ 

6 

دينداری شخصی، دينداری متكثر: ارتباط میان نهادمند 

شدن دين و شخصی شدن آن در جامعه ايران پس از 

 انقالب اسالمی

 شناسیجامعه
کارشناسی 

 ارشد
16۳۱ 

عالی و با 

ی نمره

۵/1۳ 
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وابق پژوهشیس  

 زمان مجری طرح کارفرما سمت عنوان 

1 
های گردآوری اعتبارسنجی روش

 اطالعات پیمايشی
 مشاور علمی

مرکز افكارسنجی 

 دانشجويان ايران )ايسپا(

مرکز افكارسنجی 

دانشجويان ايران 

 )ايسپا(

16۳۵ 

۲ 

ای فرآيند شناسايی بررسی مقايسه

و انتخاب فناوری در ستاد ويژه 

اوری نانو و کشورهای توسعه فن

 منتخب

مشاور علمی 

در حوزه 

 روش تحقیق

ستاد ويژه توسعه فناوری 

معاونت علمی و  -نانو

 جمهوریفناوری رياست

پژوهشكده مطالعات 

گروه سیاست  -فناوری

 نگارینوآوری و آينده

16۳۵ 

6 

های بديل گردش دانش در شیوه

ايران معاصر: مطالعه موردی 

لوم موسسات خصوصی آموزش ع

 تا امروز 16۳۱انسانی از 

 ناظر علمی
پژوهشكده مطالعات 

 فرهنگی و اجتماعی
- 16۳۵ 

۱ 
های ارتقاء اخالق بررسی شیوه

 شهروندی  در شهر تهران
 مجری

 –دفتر مطالعات اجتماعی 

 تهران شهرداری فرهنگی
 بهاره آروين

16۳1

-۳۲ 

۵ 
بررسی راهبردهای ارتقاء مشارکت 

 رانزنان در چرخه مديريت بح
 همكار اصلی

ريزی و سازمان برنامه

 مطالعات شهر تهران

 

 دکتر علی ساعی

16۳1

-۳۲ 

3 
نظرسنجی در باب  ۳مجموعه 

 مسائل مختلف شهری
 ناظر علمی

 –دفتر مطالعات اجتماعی 

 تهران شهرداری فرهنگی
 

- 

16۳1

-۳۲ 

۳ 
ارزيابی میزان رضايت کارکنان 

 شهرداری از خدمات اداره کل رفاه
 مجری

 –ر مطالعات اجتماعی دفت

 تهران شهرداری فرهنگی
 16۳۳ بهاره آروين

۳ 
های تلفنی در مجموعه نظرسنجی

 باب مسائل مختلف شهر تهران
 ناظر علمی

 –دفتر مطالعات اجتماعی 

 تهران شهرداری فرهنگی

مرکز آموزش و 

ی پژوهش روزنامه

 همشهری

16۳۳

-۳۱ 

۳ 
ارزيابی میزان رضايت کارکنان 

 دمات اداره کل رفاهشهرداری از خ
 مجری

 –دفتر مطالعات اجتماعی 

 تهران شهرداری فرهنگی
 16۳۳ بهاره آروين

1۱ 

بررسی ارتباط میان اخالق و 

سیاست و تعیین مهمترين 

 های سیاست مبتنی بر اخالقمولفه

 مجری

مرکز تحقیقات استراتژيك 

مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام

 16۳۵ بهاره آروين
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علم و فناوری طرح راهبردی تحول 

جمهوری اسالمی ايران )کارگروه 

 علم و جامعه(

همكار 

 پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 

 

 دکتر اردشیر انتظاری،

عضو هیات علمی 

دانشگاه عالمه 

 طباطبايی

 

16۳۳ 

 

 

 

 

 

 

1۲ 
توسعه فرهنگی و نسبت آن با 

 توسعه علوم انسانی

همكار 

 پژوهشی

پژوهشكده مطالعات 

 فرهنگی

، عضو تر علی پايادک

هیات علمی مرکز 

تحقیقات سیاست 

 علمی کشور

 

 

16۳3 

16 

شناختی میزان تحلیل جامعه

مندی  مردم از رضايت

 های دولتی و خصوصیبیمارستان

همكار 

 پژوهشی

سازمان مديريت و 

 ريزی کشوربرنامه

دکتر علی ساعی، عضو 

هیات علمی دانشگاه 

 تربیت مدرس

16۳۵ 

1۱ 
شغلی کارکنان بررسی رضايت 

 شرکت گاز تهران بزرگ

همكار 

 پژوهشی
 شرکت گاز تهران بزرگ

موسسه مطالعات و 

تحقیقات اجتماعی 

 دانشگاه تهران

16۳۱ 

1۵ 

های پیشگیری و بررسی شیوه

درمان اعتیاد در ايران و مقايسه آن 

با برخی کشورهای فرانكوفونی 

 شامل فرانسه، بلژيك و لوکزامبورگ

همكار 

 پژوهشی
 ان بهزيستیسازم

موسسه مطالعات و 

تحقیقات اجتماعی 

 دانشگاه تهران

16۳6 

 عوامل مؤثر بر روحیة نظامیان 13
همكار 

 پژوهشی
 ستاد مشترك ارتش

دکتر علی ساعی، عضو 

هیات علمی دانشگاه 

 تربیت مدرس

16۳6 

1۳ 

بررسی وضعیت کودکان در پنج 

استان محروم )کهكیلويه و 

و بويراحمد، کردستان، سیستان 

بلوچستان، آذربايجان غربی و 

 کردستان(

همكار 

 پژوهشی
 يونیسف

دکتر رحمت اهلل 

صديق سروستانی، 

عضو هیات علمی 

 دانشگاه تهران

16۳۲ 
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 های مورد راهنمايی و مشاورهنامهپايان

 رشته تحصیلی/ دانشگاه نام دانشجو سمت نامهعنوان پايان
زمان 

 دفاع

 سعید صفری راهنما در جهان یعالگسترش آموزش  یقیتطب یمطالعه
شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس

در حال 

 انجام

سیاست های طرد و مقاومت تهیدستان شهری: 

 مطالعه موردی شهر تهران
 مريم ايثاری مشاور

شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس

در حال 

 انجام

 عاطفه دروديان مشاور تحلیل فساد سیستمیك در ايران
ناسی/دانشگاه تربیت شجامعه

 مدرس

در حال 

 انجام

شناسان در بررسی مناسك تعامل اجتماع جامعه

 ايران
 راهنما

پیام 

 افشاردوست

شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس

در حال 

 انجام

تحلیل شبكه همكاری علمی اساتید دانشگاه در 

رشته علوم اجتماعی؛ با تكیه بر راهنمايی، مشاوره 

های دانشجويان تحصیالت امهنو داوری پايان

 تكمیلی

 فاطمه تبرزه راهنما
شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۳ 

میزان پايبندی به زبان مادری در میان تحلیل 

 های کرد، لر و تركقومیت
 راهنما

فاطمه میرزايی 

 هابیلی

شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۳ 

ت بررسی تجربه تحصیلی دانشجويان تحصیال

 های مختلفتكمیلی رشته
 مرضیه احمدی راهنما

شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۳ 

آموزان: تحصیلی و شغلی دانشمقايسة آرزوهای

 مطالعه موردی تهران و زاهدان
 هادی برابری راهنما

شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۳ 

 فرشته بهرامی راهنما بررسی مواجهه مادران با سكچوالیته کودکان
مطالعات فرهنگی/ دانشگاه 

 علم و فرهنگ
16۳3 

گیری مكاتب نظری در ای شكلبررسی مقايسه

شناسی آکادمیك و حوزه روشنفكری حوزه جامعه

 در ايران

 عیسی منصوری راهنما
شناسی/ دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳3 

 زادهآسیه موسی راهنما جنسیت و ترس از جرم در شهر تهران
شناسی/دانشگاه تربیت امعهج

 مدرس
16۳3 

های اجتماعی مجازی با نظريه مطالعه شبكه

 ایفردگرايی شبكه
 زادهمهدی غالم مشاور

شناسی/دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۵ 

برساخت اجتماعی بیماری )با تاکید بر تجربه 

 زيسته بیماران دارای اختالل افسردگی و اضطراب(
 مشاور

افسانه 

 خواهترقی

شناسی/ دانشگاه پیام جامعه

 نور واحد تهران
16۳۵ 

 اسالمی –بررسی تاريخی نهاد علم در تمدن ايرانی 

 اول قرن سه در حديث علم سازمان: مطالعه مورد)

 (هجری

 16۳۱ شناسی/دانشگاه تهرانجامعه نجمه طاهری مشاور

 16۳۱شناسی/دانشگاه تربیت جامعه مهدی وزيری مشاورهای اصلی کانديدای پیروز در مقايسه برنامه
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-16۳۱-16۳۲ات رياست جمهوری ايران )انتخاب

16۳3) 

 مدرس

روندهای شكل گیری دين داری :مطالعه 

 دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس
 فرشید شعبانی مشاور

شناسی/دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳۱ 

بررسی مقايسه ای میزان احساس امنیت اجتماعی 

 .16۳۱-16۳6های آبادی در سالروندان خرمشه
 مشاور

حسین 

 ونديوسف

شناسی/دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳6 

شناختی اعتماد اجتماعی )مورد مطالعه جامعه

 مطالعه: جوانان شهر مشهد(
 مشاور

فرزاد توسلی 

 فرشه

شناسی/دانشگاه تربیت جامعه

 مدرس
16۳6 

های در سريالتحلیل تغییر در بازنمايی هويت زنان 

 تلويزيونی ايران
 زادهفاطمه ناظم مشاور

مطالعات فرهنگی/ دانشگاه 

 علم و فرهنگ
16۳۳ 

 های تخصصیهای علمی و کارگاهها، همايشها، نشستسخنرانی

  شناسی ايران، زمستان ، انجمن جامعه«سیاست اجتماعی شهر در آينه بودجه شهرداری»سخنرانی در نشست

16۳۳ 

 سومین همايش تهران «های شهریگذاری و تبادل دادههای اشتراكچالش»شست تخصصی سخنرانی در ن ،

 16۳۳هوشمند، پايیز 

  در « گذاراستیس یهادر پژوهش یعلوم اجتماع قاتیتحقشناسی روش»با عنوان  یشناسروشبرگزاری کارگاه

 16۳۳پژوهشگاه نیرو، تابستان 

 گردی کودکان در زباله برای شناخت، پیشگیری و کنترل پديدهپژوهشی » سخنرانی در پنل تخصصی رونمايی از

 16۳۳، تاالر ايوان شمس، بهار «تهران

 و مقابله با  تیبا موضوع شفاف پردازی کشورهای علمی ايده، نخستین رويداد ارائه«فانوس»در مسابقه  یداور

 16۳۳، بهار فساد در دانشگاه امام صادق

 با عنوان  یدر وزارت تعاون، کارورفاه اجتماع «یعموم یگذاراستیو س تیفشفا» یدر کارگاه آموزش یسخنران

 16۳۳، بهار «دارد نيادیتفاوت بن یبا افشاگر یسازشفاف»

  بان در موسسه ديده« توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت بودجه»ارائه سخنرانی در دومین نشست

 16۳۳شفافیت و عدالت، زمستان 

  های دولت الكترونیك و حقوق سلسله نشست از« دولت الكترونیك و شفافیت»نشست  درارائه سخنرانی با

 16۳۳وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، زمستان شهروندی، 

  16۳۳در شهر شیراز، زمستان « مبارزه با فساد، احیای اعتماد»ارائه سخنرانی در همايش 

  همايش تهران هوشمند، برج میالد، زمستان  در« حكمروايی خوب شهری و نقش شفافیت»سخنرانی در پنل

16۳۳ 

  با  و راهكارها ی: ضرورت، مبانیاجتماع یو فضا یتعامل نظام دانشگاه یمل شيهما نیاولارائه چكیده مقاله در

 16۳۳، پايیز «های اجتماعی: تخصصی يا قابل فهم برای غیر متخصصان؟زبان پژوهش»عنوان 

 حكمرانی و »در کنفرانس « عاد و راهكارهای اجرای آن در نظام اداریشفافیت، اب»ه سخنرانی در پنل ئارا

 16۳3المللی صدا و سیما، های بیندر مرکز همايش« گذاری عمومیسیاست

 طرح مساله در »ن چكیده مقاله در چهارمین همايش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ايران با عنوا ئهارا

 16۳3، زمستان «گذارهای سیاستپژوهش
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  جنسیت و ترس »ارائه چكیده مقاله در چهارمین همايش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ايران با عنوان

 16۳3زاده، زمستان به همراه خانم آسیه موسی« از جرم در شهر تهران

  بررسی الگوهای تعامالت میان کنشگران حوزه »ارائه چكیده مقاله در همايش ملی فرهنگ دانشگاهی با عنوان

 16۳۵به همراه خانم فاطمه تبرزه، « علوم اجتماعی آکادمیك در ايران و مولفه های موثر بر آن

  مندی علوم اجتماعی در مساله»ارائه سخنرانی علمی در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان

 ۲۳/۲/۳۵در تاريخ « ايران: طرح يك برنامه پژوهشی

 شناسی تا از جامعه»های نظری و مفهومی در جامعه ايران با عنوان همايش کنكاش ارائه چكیده مقاله در سومین

شناسی به همراه خانم نجمه طاهری، برگزار شده توسط انجمن جامعه« هاشهود عامیانه: معیار ارزيابی نظريه

 16۳۵ارديبهشت  ۲6و  ۲۲ايران، 

  به همراه خانم « ابر اقتدار: تجربه فرودستی در دانشگاهساختار نابر»پذيرش و ارائه مقاله در قالب پوستر با عنوان

 16۳۵فروردين  ۲۳و  ۲3مريم محمودی در اولین کنگره آموزش عالی برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس، 

  مقاله با عنوان ارائه «social construction of illness with an emphasis on depression and 

anxiety »3» المللی ندر کنفرانس بیthe international conference of Iranian academicians 

in Turkey »16۳۵خواه، به همراه خانم افسانه ترقی 

 المللی در سمینار بین« شناسعلل و پیامدهای برساخت شريعتی به عنوان يك جامعه»سخنرانی با عنوان  ارائه

 ژوهشگاه علوم انسانیدر پ 16۳۱در سال « شريعتی و آينده علوم انسانی»

 و فروردين  16۳۱شناسی پژوهش در پژوهشكده مطالعات فناوری، اسفند برگزاری و تدريس در کارگاه روش

16۳۵ 

 چه چیزی پژوهش علمی هست، چه چیزی پژوهش علمی »شناسی با عنوان برگزاری و تدريس در کارگاه روش

 16۳۱من و اسفند در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، به« نیست

  جايی »به همراه پخش فیلم مستند « اهمیت مشاهده در تحقیقات اجتماعی»برگزاری نشست علمی با عنوان

 ۲۳/۳/۳۱در تاريخ « برای زندگی

 ريزی شهر پذيرش مقاله در دومین کنفرانس علمی مديريت شهری برگزار شده از سوی مرکز مطالعات و برنامه

 ۲6/۳/۳۱و  ۲۲/۳/۳۱تهران در تاريخ 

  المللی در هشتمین جشنواره بین« راهبردهای ارتقاء اخالق شهروندی در شهر تهران»با عنوان پذيرش مقاله

و  ۲۲/۳/۳۱ريزی شهر تهران در تاريخ های پژوهش و نوآوری برگزار شده از سوی مرکز مطالعات و برنامهبرترين

۲6/۳/۳۱ 

 شناسعلل و پیامدهای برساخت شريعتی به عنوان يك جامعه»ی چكیده مقاله و سخنرانی علمی با عنوان ارائه »

 ۲6/۳/۳۱در تاريخ « شريعتی و آينده علوم انسانی»المللی در کنفرانس بین

 در سالن « طرح يك استراتژی پژوهشی برای انجام تحقیقات راهبردی»ی سخنرانی علمی با  عنوان ارائه

 ۲۳/11/۳6شناسی در تاريخ کنفرانس انجمن جامعه

  ۲۲/۳/۳۲در دانشگاه امیرکبیر، « شناسی علوم اجتماعیچرخش زبانی و روش»ارائه سخنرانی علمی با عنوان 

  ۳/1۲/۳1در انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، « آراء و نظريات ويتگنشتاين»ارائه سخنرانی علمی با عنوان 

 ی در پژوهشكده« ی علوم اجتماعی در ايرانبررسی عوامل موثر بر ضعف پوياي»ی سخنرانی علمی با عنوان ارائه

 1۵/۱/۳1گذاری علم، فناوری و صنعت در تاريخ سیاست

 زبان و تجربه زيسته: ارزيابی انتقادی زبان مورد استفاده در »ی چكیده  مقاله و سخنرانی علمی با عنوان ارائه

 ۲۳/۲/۳1تاريخ  در همايش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی در« های اجتماعی در ايرانپژوهش
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 در سالن کنفرانس انجمن « بررسی انتقادی فرآيندهای علوم اجتماعی در ايران»ی سخنرانی علمی با عنوان ارائه

 1۳/۳/۳۱شناسی ايران در تاريخ جامعه

 اجتماعی  -های فرهنگی های تحقیق در پژوهشبررسی انتقادی کاربرد روش»ی سخنرانی علمی با عنوان ارائه

 13/1۱/۳۳های تحقیق کمی و کیفی در دانشگاه آزاد مازندران در تاريخ در همايش روش« در ايران

 شناسی تلفیقی در علوم ويتگنشتاين، هايك، گادامر: درآمدی بر يك روش»ی سخنرانی علمی با عنوان ارائه

 ۲/6/۳۳شناسی ايران در تاريخ در سالن کنفرانس انجمن جامعه« اجتماعی

 عالی( سوابق آموزشی )آموزش

 محل تدريس سال تحصیلی ماده درسی مقطع تحصیلی

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۳-۳۳ شناسی علم و تكنولوژیجامعه دکتری

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۳-۳۳ شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۳-۳۳ شناسی علم و تكنولوژیجامعه کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۳-۳۳ شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۳-۳۳ شناسی علم و تكنولوژیجامعه دکتری

 شناسیانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعهد 16۳3-۳۳ شناسی علم و تكنولوژیجامعه کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳3-۳۳ شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۵-۳3 شناسی علم و تكنولوژیجامعه دکتری

 شناسیت مدرس، گروه جامعهدانشگاه تربی 16۳۵-۳3 شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۵-۳3 شناسی علم و تكنولوژیجامعه کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳۱-۳۵ شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسییت مدرس، گروه جامعهدانشگاه ترب 16۳۱-۳۵ شناسی علم و تكنولوژیجامعه کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳6-۳۱ شناسی علوم اجتماعیروش کارشناسی ارشد

 شناسیدانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه 16۳6-۳۱ شناسی علم و تكنولوژیجامعه کارشناسی ارشد

 شناسیگروه جامعهدانشگاه الزهرا،  16۳۲-۳6 شناسی آموزش و پرورشجامعه کارشناسی

 شناسیدانشگاه الزهرا، گروه جامعه 16۳۲-۳6 آمار در علوم اجتماعی کارشناسی

 دانشگاه الزهرا، گروه الهیات 16۳۲-۳6 شناسیمبانی جامعه کارشناسی

کارشناسی پیوسته و 

 ناپیوسته
 دانشكده خبر 16۳۲-۳6 اقدام پژوهی، روش تحقیق

 16۳۲-۳6 روش(روش تحقیق )فلسفه  کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 دانشگاه الزهرا، گروه الهیات 16۳۲-۳6 شناسیمبانی جامعه کارشناسی

 16۳۲-۳6 شناسیمبانی جامعه کارشناسی
دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم 

 انسانی؛ گروه حقوق

 کارشناسی ارشد
 تحقیقروش 

 روش()فلسفه
۳۲-16۳1 

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 دانشگاه الزهرا، گروه رياضی 16۳1-۳۲ شناسیمبانی جامعه کارشناسی

دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم  16۳1-۳۲ شناسیمبانی جامعه کارشناسی
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 انسانی؛ گروه حقوق

 سی ارشدکارشنا
 روش تحقیق

 روش()فلسفه
۳1-16۳۱ 

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 16۳۱-۳1 شناسیمبانی جامعه کارشناسی
دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم 

 انسانی؛ گروه حقوق

 کارشناسی ارشد
 روش تحقیق

 روش()فلسفه
۳۱-16۳۳ 

فرهنگ، گروه مطالعات  دانشگاه علم و

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 16۳۳-۳۱ شناسیمبانی جامعه کارشناسی
دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم 

 انسانی؛ گروه حقوق

 کارشناسی ارشد
 روش تحقیق

 روش()فلسفه
۳۳-16۳۳ 

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 ت مدرس(فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربی

 کارشناسی ارشد
 روش تحقیق

 روش()فلسفه
۳۳-16۳۳ 

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 کارشناسی ارشد
 روش تحقیق

 روش()فلسفه
۳۳-16۳3 

دانشگاه علم و فرهنگ، گروه مطالعات 

 فرهنگی )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(

 16۳3-۳۳ شناسیهجامع کارشناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

 )دانشكده علوم انسانی(

 کارشناسی ارشد
های ی علوم اجتماعی و بینشفلسفه

 شناسیجامعه
16۳۵ 

های آمادگی دانشگاه پیام نور در دوره

 ی آموزشی فرهیختگانموسسه

های کارشناسی رشته

 مهندسی -فنی 

رويكرد های آزاد آشنايی با دوره

 شناختیجامعه
۳۳-16۳۳ 

دانشگاه صنعتی شريف )دفتر مطالعات 

 فرهنگی(

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

های آزاد آشنايی با رويكرد دوره

 شناختیجامعه

تابستان 

16۳۱ 

دانشكده فنی دانشگاه تهران )کتابخانه 

 دانشجويی(

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

با رويكرد  های آزاد آشنايیدوره

 شناختیجامعه
۳6-16۳۲ 

های دانشگاه علم و صنعت )کانون پژوهش

 اجتماعی( –فرهنگی 

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

های آزاد آشنايی با رويكرد دوره

 شناختیجامعه
۳6-16۳۲ 

دانشكده فنی دانشگاه تهران )کتابخانه 

 دانشجويی(

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

آزاد آشنايی با رويكرد  هایدوره

 شناختیجامعه
۳1-16۳۱ 

دانشكده فنی دانشگاه تهران )کتابخانه 

 دانشجويی(

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

های آزاد آشنايی با رويكرد دوره

 شناختیجامعه
۳۲-16۳1 

دانشكده فنی دانشگاه تهران )کتابخانه 

 دانشجويی(

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

های آزاد آشنايی با رويكرد دوره

 شناختیجامعه
۳۱-16۳۳ 

های دانشگاه علم و صنعت )کانون پژوهش

 اجتماعی( –فرهنگی 

های کارشناسی رشته

 مهندسی –فنی 

های آزاد آشنايی با رويكرد دوره

 شناختیجامعه
۳1-16۳۱ 

های دانشگاه علم و صنعت )کانون پژوهش

 اجتماعی( –فرهنگی 

ای هکارشناسی رشته های آزاد آشنايی با رويكرد دوره های دانشگاه علم و صنعت )کانون پژوهش ۳۲-16۳1
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 اجتماعی( –فرهنگی  شناختیجامعه مهندسی –فنی 

کارشناسی علوم 

 اجتماعی
 دانشگاه الزهرا )انجن علمی( 16۳6-۳۱ شناسی چیستنشست علمی جامعه

های کارشناسی رشته

 علوم اجتماعی

ی در مبانی درسگفتارهای مباحث

شناسی و روش در جامعه

 شناسیجامعه

ارديبهشت 

16۳۵ 

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

 )انجمن علمی(

 

 سوابق آموزشی )آموزش و پرورش(

اول و دوم 

 دربیرستان
 16۳۳-۳۳ شناسیجامعه

دبیرستان فرزانگان تهران )مرکز ملی پرورش 

 استعدادهای درخشان(
1 

 16۳۳-۳۳ اعیاجتم اول دبیرستان
دبیرستان فرزانگان تهران )مرکز ملی پرورش 

 استعدادهای درخشان(
۲ 

دوم و سوم 

 دبیرستان
 16۳۵-۳3 شناسیجامعه

دبیرستان فرزانگان تهران )مرکز ملی پرورش 

 استعدادهای درخشان(
6 

 ۱ دبیرستان نوآور 16۳۱-۳1 شناسیپژوهش جامعه دوم دبیرستان

 مقطع راهنمايی
گری تسهیل هایکارگاه

 نويسیطرح
 ۵ ی راهنمايی دخترانه و پسرانهده مدرسه ۳1-16۳۱

 تفكر منطقی دوم دبیرستان
تابستان 

16۳۲ 
 3 ۳دبیرستان فرزانگان 

 

 


