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 : تحصیلی سٌابك

 کشُر شٍز داوشگاي وام تحصیلی رشتً تحصیلی رکمد
 اخذ تاریخ

 مدرک

 2331 ایراى تِراى غِیذ تِػتی جاهعَ غٌاضی لیطاًص

 2391 ایراى تِراى تِراى جاهعَ غٌاضی فْق

 2319 ایراى اصفِاى اصفِاى جاهعَ غٌاضی دکتری

 مجدد جامعً پذیزی –تاثیز سودان بز سوداوی : لیظاوض فُق وامً پایان عىُان 

 تازتاب ارزظ ُای فرٌُگی ّ اجتواعی در ضرب الوثل ُای فارضی -جاهعَ غٌاضی ادتی: دکتزی رطالً عىُان

 

 : اجزایی پستيای

 کار محل شٍز طاسماوی پظت
 تاریخ

 داوشگاي یا مُطظً وام
 خاتمً شزَع

سرپرست مرکس مطالعات سازمان زندان 

 های کشور
 سازمان زندان ها 8631 8631 تهران

 وزارت علوم 8631 8631 تهران سرپرست واحد تحقیقات فرهنگی

 وزارت علوم 8633 8633 تهران سرپرست واحد مطالعات کاربردی

و مدیر داخلی  دانشجویی عاونتمشاور م

 معاونت
 وزارت علوم 8611 8633 تهران

هطبٍر ػلوي كويتِ هطبلؼبت راّبردي اجتوبػي در 

هَضَع سبزهبى ّبي غيردٍلتي )سوي( ضْر در هقيبس 

 ضْر تْراى
 دانشگاه کاشان 52/6/77 78 کاشان

ػضَ كويتِ ػلوي ّوبیص هلي فرٌّگ ٍ تَسؼِ در 

 هٌطقِ هركسي
 دانشگاه کاشان 77 77 کاشان

 



 

 

 دانشگاه کاشان 78 78 کاشان ػضَ كويتِ ػلوي ّوبیص هلي تَسؼِ اجتوبػي

ػضَ ّيئت ػلوي ّوبیص افکبر  ػوَهي ٍ اهٌيت 

 اجتوبػي
 دانشگاه کاشان 89 89 کاشان

 دانشگاه کاشان 52/7/85 52/7/89 کاشان ػضَ كويتِ كبرآفریٌي داًطگبُ

هطبلؼبت ٍ  ػضَ هدػَ ضَراي پژٍّطي ادارُ كل

 تحقيقبت اجتوبػي ًبجب
 دانشگاه کاشان 5985 89 کاشان

 دانشگاه کاشان 85 85 کاشان ػضَ كويتِ ػلوي ّوبیص هلي اػتيبد

ػضَ كويتِ ػلوي ّوبیص هلي ٍقف؛ بب تأكيد بر آهَزش 

 ػبلي ایراى
 دانشگاه کاشان 85 85 کاشان

 دانشگاه کاشان 8611 8611 کاشان دبیر کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه

ػضَ كويتِ ّوبٌّگي ٍ تلفيق برًبهِ استراتژیك 

 داًطگبُ
 دانشگاه کاشان اداهِ دارد 57/8/89 کاشان

ػضَ ثببت كبرگرٍُ بررسي تَاًبیي ػلوي در گرٍُ 

 آهَزضي جبهؼِ ضٌبسي
 دانشگاه کاشان اداهِ دارد 59/55/78 کاشان

 دانشگاه کاشان اداهِ دارد 8/4/89 شانکا ًوبیٌدُ ٍزیر ػلَم در ّيبت اهٌبي داًطگبُ فيض

ّيئبت اجرایي ًوبیٌدُ كوسيَى ّيبت اهٌب در 

 كبركٌبى هٌببغ اًسبًي
 دانشگاه کاشان اداهِ دارد 55/9/89 کاشان

 

 : دکتزی ً لیسانس فٌق دًره ىای پزًژه بزای راىنما استاد

 وامً پایان عىُان داوشجُ تحصیلی مقطع داوشجُ خاوُادگی وام َ وام ردیف

 گفتواى تازگػت ّ اًعکاش اى در ضیٌوا فْق لیطاًص فاطوَ اهیری 1

 ًقع ّالگطتاى فارضی در ترضاختي غخصیت فْق لیطاًص اضواعیل حطام هقذم 2

 تررضی ضَ گاًَ اصغر فرُادی فْق لیطاًص اى تاتا تثاراحط 3

 هقایطَ تازی ُای ضٌتی ّ هذرى فْق لیطاًص علیرضا غکْفَ ًژاد 4

 جایگاٍ زى در گفتواى هقام هعظن رُثری فْق لیطاًص طاُرٍ ُوت 5

 اهایع فرٌُگی در دزفْل فْق لیطاًص جْالیی تُضاد 6

 ای صوذگی دس صوذگی سيصمشٌخؼتدًی معى فْق لیطاًص حؼیه اػذالُی 7

 تشسػی علل تذ حداتی دس خامعٍ فْق لیطاًص میىا صذیمی 8

 علل ي پیامذَخای سياج الگًی خاوًادٌ َؼتٍ ای فْق لیطاًص عثاع عاَشی 9

 تشسػی يضعیت میضان پایثىذی تٍ اخالق ؿُشيوذی فْق لیطاًص معصًمٍ تاصٌ مشد 10

 پزیشی دس يضعیت ػشمایٍ اختماعی ومؾ فشَىگ فْق لیطاًص ػُیال ؿکاسی 11

 تاصومایی کلـٍ َای خىؼیتی صواوٍ دس سمان َای معاصش فْق لیطاًص مشضیٍ وخعی 12

 ًقع زى در اًقالب هػرّطَ دکتری اًذیػَ اکثری 13

  :سٌابك تذریس

 تزم آخز -تزم شزَع   تحصیلی مقطع تعداد َاحد وام درص ردیف

 چند سال لیسانس 1 جامعه شناسی توسعه 1

 چند سال لیسانس 1 جامعه شناسی  ادبی 2

 چند سال لیسانس و دکتری 1 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 3

 چند سال لیسانس 6 جامعه شناسی مسایل اجتماعی 4

 چند سال ارشد 6 نظریات پیشرفه جامعه شناسی 5

 چند سال ارشد 1 مسایل فرهنگی 6

 چند سال لیسانس و ارشد 1 روش تحقیق 7



 

 

 سالچند  لیسانس 5 (5هببًي فلسفِ ) 8

 چند سال ارشد 5 5هسبئل فرٌّگي 9

 چند سال ارشد 9 ًظریِ ّبي جبهؼِ ضٌبسي پيطرفتِ 10

 چند سال ارشد 5 5هسبئل فرٌّگي 11

 چند سال لیسانس 5 (5هببًي فلسفِ ) 12

 چند سال لیسانس 5 (5هببًي فلسفِ ) 13

 چند سال لیسانس 9 جبهؼِ ضٌبسي كطَرّبي اسالهي 14

 چند سال لیسانس 5 تَسؼِجبهؼِ ضٌبسي  15

 چند سال لیسانس 9 (5هببًي جبهؼِ ضٌبسي هفبّين اسبسي ) 16

 چند سال لیسانس 5 هببًي تبریخ اجتوبػي ایراى 17

 چند سال لیسانس 9 رٍش تحقيق ًظري 18

 چند سال لیسانس 9 بررسي هسبئل اجتوبػي ایراى 19

 چند سال لیسانس 9 اصَل ػلن اقتصبد 20

 : شذه منتشز کتب

 کتاب عىُان
 کار وُع

 واشز
 تزجمً تالیف

 يصاست اسؿاد  * تُشٌ مىذی ؿُشيوذان اص مغثًعات

 خامعٍ ؿىاػان  * شی اعتیاد ي مذیشیت ؿُشیپیـگی

 خامعٍ ؿىاػان  * فشَىگىامٍ آػیة َای اختماعی

 ػخىًسان  * ػاصمان َای غیش ديلتی

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی تخلفات اداسی

 ػخىًسان  * سيؽ ؿىاػی معاوی ي کاستشد

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی تثلیغات

 ػخىًسان  * تحمیمات کیفیسيؽ ؿىاػی،معاوی ي کاستشد سيؽ دس 

 خامعٍ ؿىاػان  * فشَىگامٍ اػیة َای اختماعی

 ػخىًسان  * فشَىگىامٍ ؿُش ي ؿُشيوذی

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی تی خاوماوی ي گشمخاوٍ

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی رَىیت  وؼلی ي تیه وؼلی

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی اسصؽ َا ي فشَىگ َای اختماعی

 ػخىًسان  * ُشی ي پیـگیشی اص اعتیادمذیشیت ؿ

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی ؿُش )امىیت ي اوضثاط دس صوذگی ؿُشی(

 ػخىًسان  * مشدم ؿىاػی خاؽ

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی ػاصمان َای غیش ديلتی

 خامعٍ ؿىاػان  * تاثیش صوذان تش صوذاوی

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی رَىیت تیىا وؼلی

 ػخىًسان  * ی تی خاوماویخامعٍ ؿىاػ

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی ؿُش ي امىیت ؿُشيوذی

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی ضشب المثل

 ػخىًسان  * خامعٍ ؿىاػی حمًق ؿُشيوذی

 



 

 

 : ًمجالت نشزیات در شذه چاپ مماالت

دَري َ طال  رتبً وشزیً  وشزیً وام عىُان
 اوتشار

 تاصومایی لذست دس مًاخٍُ تا ػًطٌ
فصلىامٍ خامعٍ ، فشَىگ ي 

 سػاوٍ
 تشيیدی -علمی 

 7ؿماسٌ

 2433ػال 

 فصلىامٍ امىیت اختماعی تثییه عًامل فشَىگیً اختماعی مًثش تش اامىیت صوان
 -علمی 
 یپظيَـ

 - 2431ػال 
37 

 فصلىامٍ مغالعات فشَىگی ممایؼٍ رَىیت وؼلی ي تیه وؼلی دس میان الـاس داوـگاَی
 -علمی 

 پظيَـی

 2411ػال 

 1ؿماسٌ 

 ػیىمای ایشان دس خؼتدًی اتظٌ غایة

 فصلىامٍ صن دس فشَىگ ي َىش

 داوـگاٌ تُشان

 -علمی 
 پظيَـی

 2433ػال
 3ؿماسٌ

 ؿُشيوذان تا پلیغعًامل اختماعی مًثش تش مـاسکت 
فصلىامٍ مغالعات خامعٍ 

 ؿىاختی ؿُشی

 -علمی 
 پظيَـی

 2433ػال 

 1ؿماسٌ

 فشَىگی اص خالل ضشب المثل َا –مغالعٍ ػاختاسَای اختماعی 
فصلىامٍ اودمه  ایشاوی  

 مغالعات فشَىگی  ي سػاوٍ

 -علمی 
 پظيَـی

 2411ػال 

 6ؿماسٌ 

 ذان تا پلیغتشسػی عًامل اختماعی مؤثش تش مـاسکت ؿُشيو
مغالعات خامعٍ ؿىاختی 

 ؿُشی
 -علمی 

 پظيَـی
2433 

اختماعی مًثش تش تعمیك ان دس تیه  –اخالق ؿُشيوذی ي عًامل فشَىگی 
 ؿُشيوذان

فصلىامٍ مغالعات فشَىگی ي 
 استثاعات

 -علمی 
 پظيَـی

 2434پزیشؽ 

 تثییه خامعٍ ؿىاختی تشع اص خشم
فصلىامٍ مغالعات امىیت 

 اختماعی
 -علمی 

 پظيَـی
 2434پزیشؽ 

خـًوت تیماسان علیٍ صوان پشػتاس ي دالیل عذم گضاسؽ  تشسػی میضان
 دَی

 مدلٍ ػالمت کاس ایشان
 -علمی 

 پظيَـی
 2434پزیشؽ 

 فصلىامٍ صن دس فشَىگ ي َىش تشػاخت اختماعی عـك دس تدشتٍ صیؼتٍ صوان
 -علمی 

 پظيَـی
2435 

یکشدَا ي اَذاف تًػعٍ تحلیل خامعٍ ؿىاختی تشاتشی  خىؼیتی دس سي
 اوؼاوی

فصلىامٍ تًػعٍ اختماعی 
 )تًػعٍ اوؼاوی ػاتك(

 -علمی 
 پظيَـی

2435 

Crimes in Islamic Countries & the Muharram in 

Decreasing the Offences 
Pinnacle ISC 3124 

Workplace Violence against Famale Nurses Hospital Research ISC 3125 

Intergneratonal Cultural&Social Interaction and conflict of 

Values 
Jukoll Jurnal ISI-1.604 

ISSN-

04490576 

Study of Social Network among the Prisioners with 

Sociometry Test 
Engin ISC 

ISSN- 

23073071 

Crimes in Islamic Countries & the Role of Muharram in 

Decreasing the offences 

Pinnasle Reaserch 

Jurnal 
ISC 

Vol2-

Assue-10 

october 

 



 

 

 : پژًىشی ىای پزًژه - طزح

 کىىدي حمایت مُطظً وقش  عىُان
 آهْزظ عالی مذیش عشح افکاس ػىدی داوـدًیان کـًس

 ّزارت کػْر مذیش عشح خلذ 23ی امىیت اختماعی کـًستثییه خغشافیا

 ّزارت ارغاد مذیش عشح تُشٌ مىذی ؿُشيوذان اص مغثًعات

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح داوـگاٌ تک خىؼیتی

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح تثلیغات اص مىظش اػالمی

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح حمًق ؿُشيوذی داسالمًمىیه کاؿان

 غِرداری تِراى مذیش عشح اختماعی )اتا( يسصؿگاٌ  پًسصوذ مغالعٍ پیًػت

 ّزارت علْم مذیش عشح تشوامٍ سیضی فشَىگی داوـگاَُا

تذيیه خضيٌ آمًصؽ اصًل ؿُشيوذی تش اػاع مىـًس ؿُشيوذی 
 داسالمًمىیه کاؿان )يیظٌ تاوًان ي خاوًادٌ َای کاؿاوی(

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح

سَای اخشایی عشح َای فشَىگی تش اػاع الگًَای تثییه ي تذيیه ػاص ي کا
تثلیغ، تشيیح، تکىیکُا ي سيؽ َای اثشگزاس فشَىگی مثتىی تش آمًصٌ َای 

 اػالمی
 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح

تشسػی فشَىگی اختماعی ساٌ اوذاصی پشدیغ خًاَشان داوـدًی داوـگاٌ 
 کاؿان

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح

 داًػگاٍ کاغاى مذیش عشح ت مىذی داوـدًیان اص سؿتٍ تحصیلیتشسػی عًامل مًثش تش سضای

 

 : پژًىش ً تحمیك بزای عاللو مٌرد مٌضٌعات

  -ادتیات  –ضیٌوا  –اضیة غٌاضی اجتواعی  –فضاُای زیطت داًػجْیی  –فضاُای عوْهی  –غِر ّ حقْق غِرًّذی 

 افکار عوْهی –رّاتظ عوْهی  –تثلیغات  –ضازهاى ُای هردم ًِاد  –آهْزغی  ترًاهَ ریسی راُثردی

 

 :داخلی ً خارجی  کنفزانسيای ً سمینارىا بو شذه ارائو مماالت

 سمان بزگشاری کىفزاوض محل عىُان
 2322 کاغاى ساَُای پیـگیشی اص اعتیاد

 2311 رّدُي ايلًیت تىذی آػیثُای اختماعی اص مىظش عشح َای پظيَـی

گًوٍ ؿىاػی آػیة َای اختماعی اص مىظش فشاتحلیل عشح َای 
 2311 کاغاى وظشػىدی َا پظيَـی ي

تشسػی ي ممایؼٍ آػیثُای اختماعی اػتان چُاسمحال ي تختیاسی ي 
 2311 چِارهحال تختیاری کـًس

 2312 کاغاى تًػعٍ ػمه َا ؿشط تًػعٍ اختماعی

 2312 کاغاى َا NGOتًػعٍ ي ومؾ 

 2320 کاغاى تحًل دس علًم اوؼاوی

 2320  غ ایذٌ آلمیضان اوغثاق افکاس عمًمی تا معیاسَای پلی

 2320 کاغاى تشسػی اتعاد چالـُای خامعٍ پزیشی علمی دس ایشان

 2320 کاغاى ػشمایٍ اختماعی دس پشتً امىیت اختماعی صوان

 2320 کاغاى کىتشل پذیذٌ اعتیاد ي اسایٍ ساَکاسَا



 

 

ومؾ عًامل اختماعی ي افکاس عمًمی ؿُشيوذان دس عملکشد پلیغ 
 2320 تِراى تشای حفظ امىیت

 2311 کاغاى گًوٍ ؿىاػی اػیة َای اختماعی

  اُْاز آییه صوذگی اص مىظش حضشت امیشالمًمىیه علی)ع(

 2322 کاغاى ػًء مصشف مًاد مخذس، علل ي صمیىٍ َا

 2323 کاغاى تشسػی ساتغٍ ػشمایٍ اختماعی تا پذافىذ غیش عامل

 2323 کاغاى فشَىگ مغالعٍ ي پذافىذ غیش عامل

 2323 تِراى ش تکىًلًطی تش محیظ صیؼتتشسػی س تاثی

 2323 ػىىذج ػشمایٍ فشَىگی ي ؿیًٌ َای گزسان ايلات فشاغت

 2323 ػىىذج ػثک صوذگی ي ًَیت فشَىگی تلفیمی دس ایشان

 

 : شذه اخذ مذاليای ً افتخاری مذارک ً جٌایش

 کشُر کىىدي اٌدا مُطظً یا طاسمان عىُان
 ایشان داوـگاٌ کاؿان اػتاد ومًوٍ آمًصؿی

 ایشان داوـگاٌ کاؿان اػتاد ومًوٍ پظيَـی

 

 : علمی ىای انجمن در عضٌیت

 عضُیت طال کشُر مُطظً وام
 2413 ایشان اودمه ایشاوی مغالعات فشَىگی ي استثاعات

 

 : علمی سبانيای در ميارت ً تخصص

 آوٍا بً کً خارجی سباوٍای
 باشید می مظلط

 مٍارت میشان
 کزدن صحبت خُاودن وُشته

 بظیار
 بظیار خُب خُب بظیار عالی عالی

 بظیار خُب خُب بظیار عالی عالی
 خُب خُب بظیار عالی عالی

 *     *    *   اوگلیظی

             عزبی

 *     *    *   فارطی

             فزاوظً

 *     *    *   تزکی

 

 

 


