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 سازمان متبوعمؤسسه يا 

 نوع فعاليت
 عنوان يا سمت

 سال فعاليت

 آموزشي پژوهشي
 تاريخ اختتام تاريخ شروع اجرايي يفرهنگ

   ت کشوریقات جمعیموسسه تحق 1

 

× 
سرپرست معاونت توسعه 

 یت و منابع انسانیریمد

بهشت یارد

1401 
..... 

   وزارت علوم یو اجتماع یموسسه مطالعات فرهنگ 2

 

× 

و  یمال یمعاون ادار

ر یت منابع و  دبیریمد

ن یجشنواره ب ییاجرا

 یفاراب یالملل

بهشت یارد

1397 

بهشت یارد

1401 

3 
پژوهشهکده مطالعهات  یشناسهجامعهه یوهشگروه پژ

 یتوسعه جهاددانشگاه
×  

 
× 

 ر گروهیمد

  یجامعه شناس 
94 97 

4 
دانشهگاه  یدانشهکده علهوم اجتمهاع یجهاد دانشهگاه

 تهران
×  

× 
 

 یدانشگاه جهاد ریمد

 دانشکده
93 95 

 94 92ماه ید یمعاون فرهنگ × ×   تهراندانشگاه  یسازمان جهاددانشگاه 5

6 
پژوهشهکده مطالعهات  یشناسههجامعه یگروه پژوهش

 تهران یتوسعه جهاددانشگاه
×  

 
 تاکنون 1388 یأت  علمیعضو ه 

7 
  یپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاه

 تهران
  

 
 1390 1388 یبانیر پشتیمد ×

 ×   × واحد تهران  یجهاد دانشگاه یمعاونت پژوهش 8
 یو هماهنگ یمدیر اجرای

 یان رشتهیبمطالعات دفتر 
1383 1387 

  × واحد تهران یجهاد دانشگاه یمعاونت پژوهش 9
 

× 
 یابی ومدیر پروژ ه

 نیاز سنجی
1384 1387 

10 
 یو علههوم انسههاندانشههکده ادبیههات  یجهههاد دانشههگاه

 دانشگاه تهران
×  × × 

 یمدیر جهاد دانشگاه

 دانشکده 
1382 1383 

11 
 یو علههوم انسههاندانشههکده ادبیههات  یجهههاد دانشههگاه

 ه تهراندانشگا
 1382 1378 یمسئول قسمت فرهنگ × ×  



 

 عناوين تحقيقاتي:  -3

 سال سمت در طرح کارفرما عنوان طرح رديف

تبيين بازماندگي از " يمل يطرح پژوهش 1

هاي پيشگيري، جذب و شناسايي عوامل، شيوه: تحصيل

 "بازجذب کودکان بازمانده از تحصيل به نظام آموزشي

 کشور سازمان برنامه و بودجه
 يو عضو شورا يهمكار اصل

 ت طرحيريمد
96-98 

بررسي و انتخاب شاخصهاي پيشرفت " يطرح پژوهش 2

 "فرهنگي در ايران

 مرکز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
 97 مشترک يمجر

ط يمح يمل يهاش شاخصيپا" يهان گزارشيطرح تدو 3
 "يوربهره يسنجش و ارتقا يکسب و کار در راستا

 97-96 يهمكار اصل وزارت اقتصاد يادمعاونت اقتص

4 
آموزان شهر تهراندانش يو سبک زندگ يمصرف فرهنگ  

 شهر تهران يزير مرکز مطالعات و برنامه

 
 96-95 يهمكار اصل

 يي،  بررسي قلمرو و شناسايستي، چياست پژوهيس" 5

 "در جهان ياست پژوهيمراکز س

پژوهشكده مطالعات توسعه  يطرح داخل

يجهاددانشگاه  
 94 مسئول طرح

اجتماعي استقرار  –مطالعه جامع پيامدهاي فرهنگي 6

ي صنعت نفت و گاز در سطح جوامع و اجتماعات منطقه

ي اقتصادي پارس ويژه  

المللي انرژيمؤسسه مطالعات بين  

 
ت طرح و يريمد يعضو شورا

 طرح ير داخليمد
94-95 

 ها درارزيابي تاثيرات اجتماعي هدفمندسازي يارانه 7

هاياريبخش حمل و نقل شهرداريها و ده  

ت شهري و روستايي سازمان يريپژوهشكده مد

هايشهردار  
 93-92 يو همكار اصل ير داخليمد

 يوضعيت فرهنگ يارزياب يگزارش تحليلن يدوم "طرح  8

 "کشور

 93-92 ت طرحيريمد يعضو شورا يانقالب فرهنگ يعال يشورا

اسكان  احداث يو فرهنگ ارزيابي تاثيرات اجتماعي 9

 ( تهران18کارگري )منطقه 
 89-90 يمجر تهران 18منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

زائرسراي  احداث  يو فرهنگارزيابي تاثيرات اجتماعي  10

 ( تهران18امامزاده زيد )منطقه 
 89-90 يمجر تهران 18منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

راي محله صادقيه س يو فرهنگ ارزيابي تاثيرات اجتماعي 11

 ( تهران18)منطقه 
 89-90 يهمكار اصل تهران 18منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

سراي محله  يو فرهنگ ارزيابي تاثيرات اجتماعي 12

 ( تهران18الزمان )منطقه صاحب
 89-90 يهمكار اصل تهران 18منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

 يطرح هدفمند يو فرهنگ ارزيابي تاثيرات اجتماعي 13

 ها در دانشگاههاارانهي
 89-90 يو همكار اصل ير داخليمد وزارت علوم يپژوهشكده مطالعات اجتماع

و رانندگان  يتهراننظرات شهروندان  يبررس ينظرسنج 14

 متر يدر خصوص  استفاده از تاکس يتاکس
 تهران  يشهردار يدفتر مطالعات اجتماع

 )مشترک( يمجر
89 

 احداث مجموعه يو فرهنگ رات اجتماعيارزيابي تاثي 15

 فرهنگي ورزشي باصفا 
 تهران 5منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

 90 همكار

احداث مجموعه  يو فرهنگ تاثيرات اجتماعي ارزيابي 16

 باشگاه خانوادهفرهنگي ورزشي 
 تهران 3منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

 90 همكار

احداث مجموعه  يهنگو فر تاثيرات اجتماعي ارزيابي 17

 آفتاب يبانوفرهنگي ورزشي 
 تهران 5منطقه  يشهردار يمعاونت اجتماع

 90 يهمكار اصل

ران، مرتبط با يا يل گفتمان اسناد دولتيتحل 18  

يامصرف رسانه يگذاراستيس  

يجهاددانشگاه يمعاونت پژوهش  90 يهمكار اصل 

اسكان  يو بررس ي، اقتصاديمطالعات اجتماع"طرح  19

 "4جدد سد کارون م

 يو عضو شورا يمدير هماهنگ رويشرکت آب و ن

 ت طرحيريمد

1387 



سد  يو طبيع ي، اقتصاديمطالعات اجتماع "طرح 20

 "ا يگتوندعل

 يو عضو شورا يمدير هماهنگ رويشرکت آب و ن

 ت طرحيريمد

1383 

 يوضعيت فرهنگ يارزياب يگزارش تحليل "طرح  21

 "کشور

 1383 يهمكار اصل ينگانقالب فره يعال يشورا

 يدر نهادها يمشارکت مردم يراهكارها يبررس "طرح 22

 " يدين

 1380 همكار يغات اسالميسازمان تبل

دولت در  يحدود اختيارات و مسئوليتها يبررس "طرح 23

 " يقبال امور دين

 1380 يهمكار اصل يغات اسالميسازمان تبل



 

 آموزشي تخصصي يکارگاه هاشرکت در  -4
 

 نام مؤسسه مدت دوره سال عنوان فردي

 روز 3 1382 "يروش تحقيق پيمايش "کارگاه  1
 يو اجتماع يپژوهشكده علوم انسان

 يجهاد دانشگاه 

 روز6 1385و1384 "فلسفه نسبت علم و "کارگاه  2
  يو اجتماع يپژوهشكده علوم انسان

 يجهاد دانشگاه

 روز2 1384 "تدوين پروپوزال "کارگاه  3
 يو اجتماع يعلوم انسان پژوهشكده

 يجهاد دانشگاه 

4 
  يشناختجامعه يهاافتيره"کارگاه 

 "به فرهنگ
 يپژوهشكده فرهنگ و هنر جهاددانشگاه روز2 1387

 روز2 1388 "ير اجتماعيتاث يابيارز "کارگاه  5
 تهران يشهردار يدفتر مطالعات اجتماع

 تهران يجهاددانشگاه 

 ياطالعات جهاددانشگاه يپژوهشكده فناور روز2 1390  "ت پژوهشيريدر مد ITکاربرد "کارگاه  6

 يپژوهشكده فرهنگ و هنر جهاددانشگاه م روزه ين 1391 يفرهنگ يوست نگاريکارگاه پ 7

 روز4 1392 "ير اجتماعيتاث يابيارز "ياحرفه کارگاه  8
 تهران يشهردار يدفتر مطالعات اجتماع

 تهران يجهاددانشگاه 

 روز 2 1393 يفيوش کر کارگاه  9
 يو اجتماع يعلوم انسان گاهپژوهش

 يجهاد دانشگاه 
 
 
 
 

 مقاالت -5
 

 محل ارائه نوع ارائه سال عنوان رديف

1 

بزرگ، موافقان و  يسدها يآثار اجتماع

 يمنتقدان سدساز

 سه سد بزرگ خوزستان يبا بررس

 

  يسخنران 89

 استها و يرات سيتاث يابيارز يش مليهما

 –هاو پروژه هابرنامه

 تهران يدفتر مطالعات شهردار 

2 

 يعمران يپروژه ها يرات اجتماعيتاث يابيارز

  يبزرگ، حوزه سدساز

 

 کارگاه 89
 يت شهريريش مديهما

 يسار يشهردار

3 
ساخت سدها بر مردم حوزه  يرات اجتماعيتاث

 ر سد،  يتحت تاث
 پوستر 90

سد و   ين کنفرانس مليو سوم ين المللين کنفرانس بياول

 رويوزارت ن -يبرقآب يروگاههاين

4 
توسعه  يبرا يسازوکار يات محلهيريمد

 دها،يها و تهد، فرصتيشهر
90 

چاپ در مجموعه 

 مقاالت
 تهران ي، شهردار«شهرداري به منزله نهاد اجتماعي»شيهما

5 

و ضرورت ثبت و  يتوسعه عمران يهاطرح

 ؛يراث فرهنگيحفظ منابع و م

 3کارونسد يمطالعه مورد

91 

رش پوستر و يپذ

چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 يفرهنگ يوست نگاريپ ين الملليکنگره ب

 


