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 بسمه تعالي 
 

 شناسنامه علمی
15/01/1401 

 

 

 ي و شغلي تحصیل ،فردي مشخصات -الف

 1356سال تولد:           عالمی نيسی نام:مسعود            نام خانوادگی: (1

 .ز دانشگاه تهران ا 1390سال ، توسعه شناسیكتراي جامعهد (2

علمی (3 هيأت  رفا  عضو  و  تعاون  اجتماعی  گروه  اجتماعی  ه  علوم  عالددانشکده   مه انشگاه 

 .10استادیار پایه -)ره( طباطبایی

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره( عضو هيأت علمی پيوسته گروه جمعيت  (4

 

 علمي پژوهشي مقاالت-ب

مسعود)ع (1 نيسی،  تطبيق1397پایيز  المی  مطالعة  وضعيت -ی(  بر  جمعيت  افزایش  تأثير  تاریخی 

 . 184تا  161، صص 28شماره  ،هفتم  سال .عی فرهنگیتمااج  دراهبرفصلنامه اقتصادي كشورها. 

نيسی، (2 فراتحليل  1397  بهارمسعود)  عالمی  پي(  تجربی  و  رامون رضایت تحقيقات  زندگی  تعداد   از 

 . 44تا  7، صص 79بيستم، شماره  راهبردي زنان. سالعات مطالفرزندان در كشورهاي مختلف. 

تأثير جمعيت یک نسل   نبی پيرامو رمطالعات تج  ليحلت  ( 1396بهار و تابستان  عالمی نيسی، مسعود) (3

،  4دوره  اجتماعی. شناسی نهادهايفصلنامه جامعه . رهاي مختلفر ميان كشوها دكاري آن نرخ بی بر

 .108-79 ، صفحه9شماره 

نيسی (4 مسعود)پاعالمی  حرفه  ( 1395یيز،  موفقيت  و  ازدواج  مطالعات  سن  تطبيقی  بررسی  زنان؛  اي 

 . 94تا  65صص  ،73 شماره ،نوزدهم . سالنهبردي زناامطالعات ر. ف ختلمتجربی در كشورهاي 

رویکردهاي (  1397بر و فعلی، جواد)كا، علینیمزینا، مسعود، تاج، عالمی نيسیزارجریبی، جعفره  (5

از س تهرانی  افق  تلفيقی حمایت خانواده  اجتماعی.  1430المندان در  شماره . پژوهشنامه مددكاري 

 . 150تا  111. صص 17

 

http://ssi.journals.umz.ac.ir/issue_294_295_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-312.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/issue_294_295_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-312.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/issue_294_295_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-312.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/issue_294_295_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-312.html
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مسعو  یعالم (6 فرز( 1394)بهاردنيسی،  تعداد  تطبيقی  اعضبررسی  فقر  بر  خانوادهندان  نهاد  در    اي 

 . 78تا  39، صص 6ي اجتماعی. دوره دوم، شماره نهادهاشناسی امه جامعه مختلف. فصلنكشورهاي 

نيسی، مسعود)بهار (7 بعد خا( فراتحليل مطالعات تجربی ت1394عالمی  موفأثير  اي يت حرفهقنوار در 

 . 270تا 205ص ، ص67هم، شماره راهبردي زنان. سال هفد تف. مطالعالكشورهاي مخت  زنان در

تأثير بعد خانوار بر موفقيت تحصيلی يقات درباره  فراتحليل تحق  ( 1394پایيزعود)ی نيسی، مسلمعا (8
 . 202تا 183صص سال چهارم، شماره شانزدهم، عی فرهنگی. اراهبرد اجتمفصلنامه . فرزندان

هزار (9 عال ،جریبیجعفر  تاج كاعلی  ،يسینی  ممسعود  فعلی ،مزینانیبر  نظام   ( 1399ن  تابستا)جواد 

ریزي رفاه و توسعه  برنامه  .1430راهبردهاي حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق  

 .87-33 ، صفحه، 43، شماره 12ه دور. اجتماعی

 ندی. فرا( 1399ستان  مز)  رحمت  ،یرزائيمو    ستار  ،نیپرواله،  عزت  ،سام آرام  ،مسعود   ،یسين  یعالم (10

مط  ي بازساز سانحه:  از  پس  كمسکن  تاثچالش  یفيالعه  عوامل  ذهاب.  ر يها و  شهر سرپل  در  گذار 

 (.45)12 ،یاعوسعه اجتمرفاه و ت يزیربرنامه

ایرانی پيشرفت؛ -رویکرد مارپيچ تکاملی به تحقق الگوي اسالمی  ( 1400پایيز  المی نيسی، مسعود)ع (11

گذاري  ت . مطالعات راهبردي سياسویکرد جایگزیند و پيشنهاد روآسيب شناسی رویکردهاي موج 

 . 276تا  252، صص 40، شماره 11عمومی، دوره 

بر   یو مقررات آموزش عال  نيقوان  ريتأث  یابیارز  ( 1400)  احمد  ،انيمحجوب  و  مسعود  ،یسين  یعالم (12

 . 74-47 ،( 1)1 ،فرهنگ ي. مطالعات راهبردناریا يهادر دانشگاه یمکاتب علم ةتوسع

قيقات راهبردي تح  رد  SWOT  ره گيري از ماتریس( نقدي بر شيوه به1393د)عالمی نيسی، مسعو (13
 . 52تا  39.صص 10ه  ارجتماعی فرهنگی. شمد اه راهبرفصلنام  .یرانتوسعه در ا

و   (14 تقی  ارمکی،  مسعود)آزاد  نيسی،  انسجام  1390عالمی  فقدان  نقش  »بررسی  نهاده ك(  اي  اركردي 

تماعی ایران. سال  یل اج ی مساسه علمی پژوهشی بررسه دهه اخير«. مجل   روند جرایم دجامعه در ر

 .184-155، شماره دوم، صص مدو

اختالل در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه:  »  ( 1391مسعود)نيسی،  عالمی  ی و  ارمکی، تق  ادآز (15

شاخص  تا  نظریه  علاز  فصلنامه  بومی«.  راه -یمسازي  اجتماعیپژوهشی  سال  ف-برد  ل،  وارهنگی. 

 . 38-7ص شماره چهارم، ص

-میلع   ر. فصلنامهتگذاري در مهندسی فرهنگی كشوسزارهاي سيا( جایگاه اب1386عالمی، مسعود) (16

 . 152-139صص ، 45راهبرد، شماره  پژوهشی
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مسعود) (17 شبيه (  1384عالمی،  روش  از  استفاده  با  جمعی  فرهنگی  هویتهاي  . كامپيوتري  سازيآینده 

ی مشهد،  دانشگاه فردوس  .1384و زمستان    ن، پایيز، تابستا 2شماره    م،ود اعی، دوره  علوم اجتم  جلهم

 . 162-109صص شکده ادبيات و علوم انسانی. ندا

 اجرائيابق وس-پ

 1382از    ،هاي تحول و پيشرفت ریاست جمهوريمركز همکاري  ،جمعيت و مشاور  عضو كارگروه   (1

 تاكنون

 1399تا اسفند  1395ایی)ره( از بهمن بماعی دانشگاه عالمه طباطون و رفاه اجتامدیر گروه تع (2

پژوهشکدۀ مطالعات و سياستگذاري    گروه پژوهشی مطالعات رفاه و سياستگذاري اجتماعیعضو   (3

 20/2/1400از  دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(  اجتماعی

     .م معظم رهبريادفتر حفظ و نشر آثار مقمعاونت تحقيقات و پژوهش همکاري با  (4

ن  در ای  زستانخو ة پژوهشیناندازي دبيرخا تأسيس و راه جهت هاي مجلس شهمکاري با مركز پژوه  (5

    .مركز

 

 تحقیقات -ت

و   (1 سياست 1397پژوهش)علمی    یرمدمجري  راهبردي  ارزیابی  با (  همکاري  در  جمعيت.  كلی  هاي 

 ري. جمهویاست روري لعات فنااطکده م پژوهشو  انه مجمع تشخيص مصلحت نظامدبيرخ

 ري.در همکاري با معاونت علمی ریاست جمهو. مریکاآيتی اي جمعهسياست  ( 1398پژوهش)مجري  (2

 ري.همکاري با معاونت علمی ریاست جمهو در. ندایرلسياستهاي جمعيتی  ( 1397)شپژوه مجري  (3

 وري.می ریاست جمهدر همکاري با معاونت عل. تركيهسياستهاي جمعيتی  ( 1397پژوهش)مجري  (4

انگلست  ( 1397پژوهش)ي  رمج (5 جمعيتی  ریاست .  ناسياستهاي  علمی  معاونت  با  همکاري  در 

 جمهوري.

 ت علمی ریاست جمهوري.وني با معادر همکار. لمانآی سياستهاي جمعيت ( 1396پژوهش)مجري  (6

سیاست  ( 1396پژوهش)مجري   (7 تطبیقی  رفاه.  بررسی  و  جمعیت  علمی های  معاونت  با  همکاري   در 

 ریاست جمهوري. 

ت  ( 1394)پژوهش  مجري (8 تجربی  مطالعات  موفقيت ح أفراتحليل  بر  ازدواج  در  رفهثير سن  زنان  اي 

 ري. مکاري با معاونت علمی ریاست جمهومختلف. در ه  كشورهاي
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ر ات تجربی پيرامون رضایت از زندگی و تعداد فرزندان دفراتحليل تحقيق   ( 1394)پژوهشري  مج (9

 ي. است جمهوریري با معاونت علمی ركشورهاي مختلف. در همکا

كاردبررسی  (  1394)پژوهشمجري   (10 جمعوره  سياستگذاري  ارشد  پيشرفت يشناسی  و    در   .ت 

 ي.هوریاست جمركز همکاریهاي فناوري و نوآوري رهمکاري با م

تحقيقات  رابطه بعد خانوار و كيفيت تحصيالت فرزندان بر اساس  بررسی    ( 1393)پژوهشمجري   (11
 ري ریاست جمهوري. وآوناوري و نفبا مركز همکاریهاي  در همکاري .تجربی

  . شورهاي مختلفعضاي آن در كبررسی تطبيقی تأثير بعد خانوار بر فقر ا  ( 1393)هشوپژمجري   (12

 وري.فناوري و نوآوري ریاست جمه هايهمکاری در همکاري با مركز

تأثي  ( 1393)پژوهشمجري   (13 بر موفقيت ح فراتحليل مطالعات تجربی  زنان در  ر بعد خانوار  رفه اي 
 هوري.فناوري و نوآوري ریاست جم يهمکاري با مركز همکاریها در .اي مختلفه كشور

رشته جد  نیتدو  ( 1399)پژوهشمجري   (14 كارشناس  یاجتماع  ياستگذاري س  دیسرفصل  مقطع  . یدر 

 .ه طباطبائی)ره( معال  دانشگاه

س  یبررس(  1399)پژوهشمجري   (15 زم  یاجتماع-یفرهنگ  ياستگذاريتجربه   يریپذت يمسؤول  نهيدر 

ریزي فرهنگی و گذاري و برنامهفتر سياست د  . در همکاري بامختلف  يدر كشورها   یعال  آموزش

 ي.حقيقات و فناوروزارت علوم، ت اجتماعی

جامعه   ( 1393)پژوهشمجري   (16 فزا-شناختیتحليل  تأثير  چگونگی  فق تاریخی  انسجام    دانینده 
 ان تبليغات اسالمی.زما. در همکاري با سمعه بر روند جرم در سه دهه اخيركاركردي نهادهاي جا 

مسعنيسی  عالمی (17 در  (  1393)دو،  متخصص خصومطالعه  نيروي  تربيت  جهت  كشور  نيازهاي  ص 
انداز افق   هاي  اهبردي در همکاري با مركز همکاری. گزارش ر1404براي رسيدن به اهداف چشم 

 و نوآوري ریاست جمهوري. وريفنا

پژوهشمج (18 كارشناس  ( 1386)ري  دوره  درسی  برنامه  اجتماعی«ا  ی»تدوین  سياستگذاري  در    رشد 

 تماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.اج  مطالعاتا پژوهشکده بهمکاري 

پژوهش   (19 گرایشمجري  انداز  ایرانيان  »چشم  آتی«ات  دهه  ت  در  مركز  با  همکاري  حقيقات  در 

 ام.راتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظاست
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 ها کتاب -ث

ميسيون علمی،  ك  .هاي كلی جمعيت ارزیابی راهبردي سياست ( گزارش  1400عالمی نيسی، مسعود) (1

 نگی و اجتماعی مجمع تشخيص مصلحت نظام. دو جلد.فره 

 ، تهران. تيناي تهران  هاي جمعيت و رفاه.بررسی تطبيقی سياست  ( 1400عالمی نيسی، مسعود) (2

تاج  (3 و  مسعود  نيسی،  بر1395)  اكبرعلی،  یمزینانعالمی  كشورهاي (  پژوهشی  مراكز  تجربه  رسی 

تأثيرگ زمينه  در  سوئد  و  سياست فنالند  بر  پژوهش  مؤسس ارگذذاري  پژوه ي.  عالی  تأمه  ين ش 

 تماعی، تهران. اج 

 ، تهران.تيناي تهران .هاها و واقعيت ؛ ذهنيت جمعيت و رفاه ( 1400عالمی نيسی، مسعود) (4

 ی، تهران. باطبائه طالمي جرم در ایران. انتشارات دانشگاه ع( تحليل نهاد 1397د)المی نيسی، مسعوع (5

،  تيناي تهران   .ی در جهانجمعيتهاي  سياست   ( 1400)ندگاننویس  جمعی ازو    عالمی نيسی، مسعود (6

 تهران. 

ژوهشی دانشگاه  نت پاومع.  چشم انداز گرایشات ایرانيان در دهه آتی  (1388عالمی نيسی، مسعود) (7

 آزاد اسالمی، تهران. 

 یک.... سازمان چاپ تهرانی، تهران. ( خوزستان در افق نزد1398عالمی نيسی، مسعود) (8

 

 یت در مجامع علميعضو-ج

 ( 1392)از اسفند هيأت مدیره)علی البدل( در انجمن علمی رفاه اجتماعی عضویت در (1

 1397و هيأت مدیره انجمن علمی تعاون از تيرماه عض (2

 عضو هيأت مدیره موسسه پژوهشی توحيد.  (3

اجرایی (4 علمیو    دبير  كميته  اج المللی  بينهمایش    عضو  درسياستگذاري  اسالم،  ج   تماعی  هان 

 . 1397بهشت اردی

 1395اسفندماه  16 و 15، یران ی همایش سياستگذاري اجتماعی در اضو كميته علمع (5

پن (6 سياست دبير  و  دین  درل  اجتماعی  ایرانهما  گذاري  در  اجتماعی  سياستگذاري    16و    15،  یش 

 1395اسفندماه 

 (1393آذر فاه اجتماعی در برنامه ششم) عی همایش ردبير پنل آسيب هاي اجتما (7

سياست پنل  دبير   (8 و  اجتماعی  دین  در  همایگذاري  اجتماعی  سياستگذاري   16و    15،  رانایش 

  1395اسفندماه 
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 ها ها و مصاحبهسخنراني، االتر مقسای-چ

  «، رياخ  يهادر سال   ت يكاهش روند شاخص نرخ رشد جمع، »گفتگوي ویژه خبري شبکه دو سيما (1

 30/2/1400 روز ملی جمعيت  به مناسبت 

تخصص  نيسوم (2 اجرا  رخانهيدب  ینشست  پژوهشت يجمع  یكل  يهااست ي س  ییستاد  مركز  هاي ، 

 .15/5/1393مجلس، 

 22/2/1400مه گفتگوي اجتماعی، رادیو گفتگو، كهنسالی جمعيت، برنا (3

آموزشی   (4 »جمعيت  كارگاه  اسال   براي  «توسعهو  پيرامون  تبليغات  كل  ادارات  فرهنگی  می معاونان 

 7/12/1393، هاي كشوراستان 

ها به  حركت سياستها به سمت اشتغال پایدار زمينه تشویق خانواده»  ؛اري شبستانبرگزمصاحبه با خ (5

 30/2/1400.«فرزندآوري است 

مسير   (6 با  سياست ا » ؛  اقتصادمصاحبه  نشدن  از  جرایی  ناشی  جمعيتی  متولیهاي  . «است   فقدان 

30/4/1398 

د/ كن  يريگيا پر  يزسادر مجلس، طرح جوان   ت يجمع  ژهیو  ونيسيكم»   حبه با خبرگزاري آنا؛مصا  (7

 5/5/1399. «برطرف شود  يمانع اقتصاد  كهی است به شرط يجامعه خواهان فرزندآور

 23/8/1399، «!كندیم دايپ یهم متول ت ي جمع يديباالخره مسئله كل»به با خبرگزاري تسنيم، مصاح  (8

 16/7/1394«، شود یتر مكم یليتحص ت يموجب موفق  شتري فرزند ب ایآ بولتن نيوز، » (9

.  1358شماره    . روزنامه وطن امروز.ریت ود یا سوء مدیجمعيت موجب نگرانی می شایش  آیا افز (10

15/4/1393 . 

مسعود)سیني  عالمی (11 پروژ(  1384،  بزرگترین  خانواده؛  اجتمتنظيم  مهندسی  جهانه  در  .  اعی 

www.isna.ir 

مسعودنيسی  عالمی (12 م(  1379)،  آندر  هاجرت  پتانسيل  بر  موثر  عوامل  و  اهواز  نشرروستاهاي  یه  . 

 .1ه ورا، شمارش

نيعالم (13 مسعود)ی  ايمقدم  ( 1393سی،  سيا  ه  در  ذكر  نظریه  آسيب سبر  فرهنگی  هاي تگذاري 
 رتبه اول مقاالت برگزیده اساتيد.ب سك.  س سراسري نمازسومين اجالی. بيست و ماعاجت
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مسعود (14 نيسی،  تکاملی(  1393)عالمی  مارپيچ  اسالم  رویکرد  الگوي  تحقق  پيشربه  ایرانی  فت؛ ی 
موسشناآسيب  رویکردهاي  جایگزو    جودی  رویکرد  الگوي  .  ینپيشنهاد  كنفرانس  سالمی اسومين 

 ایرانی پيشرفت.

چاپ شده   .توسعه  اعی و تأثير آن بر فرایند تمج انهادهاي    ي،ركردانسجام كا  ( 1390ود)، مسعمیعال (15

مجتبی) مقصودي،  ه 1390در  مقاالت  اجت(مجموعه  نهادهاي  ملی  همبستگمایش  و  ملی. ماعی  ی 

 . 275-294ص ات تمدن ایرانی. صر نتشاا

مسعود (16 گام  (  1386)عالمی،  رفتاري  كاكدهاي  فرهنگی  مهندسی  گشورول  را زا.  سرش  ال هبردي، 

 مركز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام. .1386، مرداد 37اره دوم، شم 

 .13نجم، شماره  . پارك فناوري پردیس. سال پمر فناوریهاي ن( 1386مسعود)عالمی،  (17

كشور  اجتماعیدسی  مهننقش  (  1384مسعود)المی،  ع (18 داده  مراكز  گذاري  پایه  مجموعه  "در    در 

شوراي  دبيرخانه    ."و ارتباطات  ناوري اطالعاتهمایش نقش مراكز داده در توسعه ف  مقاالت اولين

 . 114تا  105نی. صص اطالع رسا عالی

مسعود (19 از    ( 1380)عالمی،  نظرسنجی  اوليه  تشکلنتایج  عه فعاالن  دااي  ویژنامه    .نشجوییلمی 

 . 40تا  21تين گردهمایی تشکل هاي علمی دانشجویی. صص نخس

 . 27/6/1384. روزنامه ایران، مدن بشريي تزیربنا ( 1384عود)عالمی، مس (20

21) Alamineisi, M.  (2016) Functional Disintegration of Institutions (FDI) 

and Crime in Iran. Presented in 3rd ISA Forum of Sociology. July 10-14, 

Vienna. 

 

 ها و کتاب  داوري مقاالت -ح

1) Mobilizing Construction Jihad in Revolutionary Iran, International 

Journal of Sociology and Social Policy, 2018/12/22 

2) Modeling Sustainability on Islamic Principles, International Journal of 

Sociology and Social Policy, 2018/12/14 

ساختار   ريتأث  یبررس (3 واره  يعوامل  عادت  توسعه  ش  بر  كار  و  هاكسب  راهبرد  ،  رنوآو  يركت 

 24/06/1397، فرهنگ

  23/6/96،اعی، مجله جامعه شناسی نهادهاي اجتمفراتحليل رابطه متغير مذهب با متغير توسعه (4

بمطال (5 رابطه  به رشوه خوار  نيعه  ،  ی اجتماع  يا نهاده   یجامعه شناس،  یاجتماع  هیسرما و    ينگرش 

5/8/1396 
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عامالن بازار مسکن   ستهیتجربه ز  یفيك  االر: مطالعهكنندگان فن سرضه  سازندگان مسکن به مثابه ع (6

 17/4/1397، یفصلنامه علوم اجتماع ، مشهد 

 ي ز یرمه  برناله  مج،  رانیا  یاجتماع  ياستگذاري در س  یردولتيغ  يادولت و سازمانه  نيرابطه ب  يالگو (7

 1397/ 8/5 ،یرفاه و توسعه اجتماع

جامارزش (8 آیا  امنيت:  احساس  اقتصادي  بهبو گذاري  براي  حاضر عه  امنيت  پرداخت    د  به 

  28/4/96،عی جتمابرنامه ریزي رفاه و توسعه ا  ، است؟

 20/3/96ی، فرهنگسياستگذاري فرهنگی در لبنان، راهبرد اجتماعی  (9

 18/2/96اعی فرهنگی،جتماستان لرستان، راهبرد ا در صادياقت-كيفی فقر فرهنگی-واكاوي كمی (10

 7/4/96اي اجتماعی، شناسی نهاده  جامعه ، ندگیتحليل نظام مند پژوهش هاي سبک ز (11

 17/8/95، برنامه ریزي رفاه و توسعه اجتماعی ، اركت اجتماعیو مشبررسی رابطه رفاه اجتماعی    (12

ارۀ كتاب  شنوفرامرز رفيع پور براي ج   كترتة د نوش» دریغ است ایران كه ویران شود«  ي كتاب  داور (13

 1395ي ماه دین و پژوهش هاي برتر سازمان تبليغات در د

فراط (14 مدل  ایران راحی  در  زنان  اشتغال  علمی،  تركيب  زنان  هشی  پژو  -فصلنامه  راهبردي  مطالعات 

 1396، )كتاب زنان سابق( 

رابطة (15 مجله  اجتماع  رفاه  بررسی  اجتماعی،  مشاركت  و  رری  برنامهی  اجتماعی،    فاهزي  توسعه  و 

 1395، آبان علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییده دانشک

كننده    صادرعی مؤثر بر جرم در كشورهاي منتخب در حال توسعه  اجتما  -تصادي رسی عوامل اقرب (16

دانشکده  ،    نفت  اجتماعی،  توسعه  و  رفاه  ریزي  طباطبایی   اجتماعیعلوم  برنامه  عالمه  ،  دانشگاه 

1394 

شيررسب (17 پيشگيري  وه  ی  در  راهبردي  شناختی، از  هاي  جامعه  تحليل  علمی:  نخبگان  كوچی  برون 

 ی ماعی و فرهنگه راهبرد اجتفصلنام

بر نگرش جوانان   (18 اجتماعی  تأثير كنترل  الکلی در شهر   29-18بررسی  به مصرف مشروبات  ساله 

 فرهنگی ماعی و د اجتبهبهان، فصلنامه راهبر 

 1393ن، بر آثر شایعه و عوامل اجتماعی مؤ (19

 1393سوج، رهنگی مؤثر بر مصرف آب در بين دانشجویان دانشگاه یا ف-یبررسی عوامل اجتماع (20

و  بر (21 ميزان  برسی  اجتماعی،  امنيت  احساس  با  مرتبط  اجتماعی  توسعه رنام عوامل  و  رفاه  ریزي  ه 

 طباییمه طبااه عالاجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگ
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گرایی (22 سنت  نقش  نیی  نوگرا-تبيين  ا  گرشبر  راهبرد  فرزندآوري،  مركز جتمبه   ، فرهنگی  اعی 

 1394،  تحقيقات استراتژیک مجمع

ی فرهنگی  ،  تماع اجتماعی كاهش باروري در ایران، راهبرد اج -رهنگیمؤلفه هاي ف ليل بسترها وتح (23

 1395، مركز تحقيقات استراتژیک مجمع

جم (24 اثرات عيتی  تحوالت  ها  و  سامانه  پایداري  بر  آن  بنوظهور  فصلنامه  ستگازنشي  ایران،  در  ی 

 ه طباطبایی. ت رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالميقاتحق

به (25 گرایش  سازمان  علل  كاركنان  ميان  در  موعد  از  پيش  البرز،  تأم  بازنشستگی  استان  اجتماعی  ين 

 . باطباییمه طدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عال

مناب (26 انباشت  در  پراكندگی  وانواع  نظام سالکردروی  ع  ریسک  انباشت  پوشش    مت هاي  بر  تأكيد  با 

 طباطبایی.نشگاه عالمه همگانی، دانشکده علوم اجتماعی دا

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.  علومران در صندوق هاي بازنشستگی در ایران، دانشکده بح (27

 

 دروس تدریس شده-خ

 ه در رفاه اجتماعیشرفتهاي تحقيق پي، روششناسی اجتماعیينار آسيبسمدکتري: 

ارشد:کارش اجتماعیرنامهب  ،اجتماعیجمعيت و رفاه    ناسي  رفاه  نظریهریزي  و    مشاركت  هاي، 

 هاي اجتماعی. آسيب، در علوم اجتماعی تحقيق ، روشهاي مشاركتیسازمان

 آمار ،  ریزي، آمار مقدماتیهاي برنامهزي، نظریهری برنامه  ریزي اجتماعی، كليات برنامهکارشناسي:  

اجتماعی علوم  زمينهشناسیجامعه  انی مب،  در  شيوه ،  و  همياريها  اصهاي  اندیشه،  و  هاي  ول 

 . اصول آموزش و ترویج تعاونی تعاونی،

 

 ات اخذ شدهامتیاز-د

پایان كسب   (1 برگزیدهعنوان  ارشد  كا  نامه  دپایان اره  جشنونهمين  رشناسی  سال  )سال  انشجویینامه 

1384 ) . 

 . شته فيزیک دانشگاه تهراندر ر اول فارغ التحصيل رتبه  (2

 

 ها مهارت-ذ
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