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  تحصیلي سوابق -٢

رشته تحصیلي و   نوع مدرك
  گرايش

تاريخ 
  شروع

  تاريخ
  اخذ

كشور    محل اخذ
  شھر

عه شناسی ( جام  دكتري تخصصي
گرایش ساختار 

  وروابط اجتماعی)

  اوکراین  دانشگاه دولتی کی يف   ١٣٨٣  ١٣٧٩

آشنایی  
بازبانھای 
  خارجی

  )IELTSانگلیسی ( 
  روسی(پاد َفک)

١٣٧٧  
١٣٨٠  

١٣٧٨  
١٣٨١  

  وزارت علوم
European 
University 

   

  تھران
  

  کی یف

  
  
  :سوابق تدریس -٣
گروه   عنوان درس  

  آموزشی
سطح: 

  /ارشدکارشناسی
محل 
  تدریس

  توضیح

مبانی جامعه   ١
  شناسی

علوم 
  اجتماعی

دانشگاه   کارشناسی
  الزھراوشاھد

  تاکنون٨٣سالاز

جامعه شناسی   ٢
  آموزش وپرورش

   ٨٣ازسال  وشاھد الزھرا  کارشناسی  //

جامعه شناسی   ٣
  خانواده

   ٨۴ازسال   الزھراشاھد و  کارشناسی  //

 ونابرابری بندیقشر   ۴
  اجتماعیھای 

و  الزھرا  کارشناسی  //
  عالمه

  ٨٩و ٨۴- ٨۵سال 

  ٨۵سال از  شاھد  کارشناسی  //  جامعه شناسی جنگ  ۵
مبانی جمعیت   ۶

  شناسی
   ٨۵ازسال  شاھد  کارشناسی  //

مقدماتی روشھای   ٧
  تحلیل جمعیت

  ٨۶سالاز  شاھد  کارشناسی  //

  ٨۶سالاز  شاھد  کارشناسی ارشد  //  زبان تخصصی  ٨
جامعه شناسی   ٩

  معرفت
  ٨۶سالاز  شاھد  شناسی ارشدکار  //

قشرھاونابرابری   ١٠
   اجتماعی

  ٩٠سال  شاھد  ارشد کارشناسی  //



   ٨۶- ٩٠سال   شاھد  کارشناسی  //   ٢و  ١زبان تخصصی   ١١
کاربردکامپیوتردرعلوم   ١٢

  اجتماعی 
  ٩٠سال  شاھد  کارشناسی  //

جامعه شناسی جھان   ١٣
  مجازی 

  ٩١ازسال  شاھد  کارشناسی  //

  
  
  :تالیفي يا ترجمهودرسنامه ھای فھرست كتب  -۴
تاريخ   ناشر تالیف/ترجمه Titleعنوان كتاب/ 

  انتشار
محل 
  انتشار

١   
  " لذت جامعه شناسی کتاب "

 نشر بھینه  تالیف
  فراگیر

  تھران  ١٣٨٧

٢   
  " قدرت اجتماعي موبايلکتاب " 

 نشر بھینه  تالیف
  فراگیر

  تھران  ١٣٨٩

٣   
درانديشه  معمای بیگانگی"  کتاب
  "ماعیاجت

نشر دانشگاه   مشترک تالیف
  شاھد

  تھران  ١٣٩٠

  
  
  
  : پژوھشي منتشره -فھرست مقاالت علمي -۵ 
            

                                Titleعنوان مقاله /                
       

  نام  مجله    
 

        تاريخ 
 

 جلد وشماره
  

پاره ای ويژگیھای دموگرافیک   ١
بزبان صر در ايران  (خانواده معا

  )روسی

پژوھشی  -ژورنال علمی
  دانشگاه

  Vesnikکی يف دولتی 

 ١٣٨١سال
  

  ١۵شماره 

سیکل زندگی زناشويی با تاکید بر   ٢
بزبان (خانواده معاصرايرانی

  )روسی

پژوھشی  -ژورنال علمی
  دانشگاه

  Vesnikکی يف دولتی 

  
 ١٣٨٢سال

  

  
  ١٨شماره 

سھم پديده چند ھمسری در   ٣
کلی خانواده معاصر در  ساختار

  )بزبان روسیايران (

پژوھشی  -ژورنال علمی
  دانشگاه

  Vesnikکی يف دولتی 

 ١٣٨٢سال
  

  ١٩شماره 

بارتکفل وعوامل موثر برنوسانات   ۴
  آن: با تاکید بر اشتغال زنان    

پژوھشي   –فصلنامه علمي
  مطالعات زنان
  (دانشگاه الزھرا)

  ٣جلد  ٨۴زمستان
  ٨شماره

۵  Power & Leadership in Iranian 
Families: A Sociological 

Approach 
  (به زبان انگلیسی)

 پژوھشي - فصلنامه علمي 
Humanities  

  (دانشگاه تربیت مدرس)

  
  ٨۵خرداد

  
  ٣جلد

  ١١شماره

سرمايه  مقايسه ایتحلیل   ۶
   اجتماعی درجھان واقعی ومجازی

پژوھشی  –علمی  نشريه
  والکترونیکی 

  جھانی رسانهمجله 
  دانشگاه تھران)(

 ١٣٩٠پايیز
  

   ۶دوره 
  ٢شماره 

تحلیل جامعه شناختی بیگانگی   ٧
      تحصیلی درمیان دانشجويان

پژوھشي  –فصلنامه علمي
  علوم اجتماعی

  )عالمه طباطبایی(دانشگاه 

 ٩١تابستان 
  

  ۵۶شماره 

نوع نگرش ونحوه استفاده بانوان از   ٨
  موبايل درتھران    

پژوھشي  –فصلنامه علمي
  مطالعات زنان
  (دانشگاه الزھرا)

زمستان
١٣٩٠ 
  

شماره -٩دوره
٣  

میان استفاده  ه وتحلیل رابطهتجزي  ٩
   ازموبايل وجامعه پذيری مدرسه ای

پژوھشي   –فصلنامه علمي
  ارتباطات -فرھنگمطالعات 

پژوھشگاه فرھنگ، ھنر (

 ١٣٩٠پايیز
  

-سال دوازدھم
شماره 
  ۴٧مسلسل



  ا)وارتباطات وزارت ارشاد
بررسی رابطه میان الگوی استفاده   ١٠

  وھویت ملی   اینترنت از
  پژوھشی -نشریه  علمی

  علوم اجتماعی
واحد  -(دانشگاه آزاد

  شوشتر)

 ١٣٩١پاییز
  

  ١٧شماره 

بررسی رابطه میان استفاده   ١١
ازموبایل واعتماد متقابل زناشویی   

  پژوھشی -مجله  علمی
  جامعه شناسی ایران
(انجمن جامعه شناسی 

  ایران)

 ١٣٩٢پاییز
  

سال چھاردھم 
  ٣شماره 

  
  
  :راھنمايی پايان نامه ھای لیسانس - ۶
تاريخ   نام دانشجو  عنوان پايان نامه  

  دفاعیه
  ٨۶تیر   مژگان عاليی  بررسی عوامل موثر برباال رفتن سن ازدواج دختران  ١
  ٨۶دی   رفیق شاپری  ادهبررسی تاثیر سطح تحصیالت زن بر ساختار قدرت درخانو  ٢
  ٨۶اسفند   صنم شکیبا  بررسی رابطه میان سرمايه اجتماعی وسالمت روانی  ٣
  ٨٧خرداد  سمیه حکیمی  بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی ونوع جرم جوانان  ۴
  ٨٧ورشھري  حرمت ساداتی  بررسی تاثیر اشتغال زنان بر موفقیت تحصیلی فرزندان آنھا  ۵
  ٨٧آبان   سمیه قاسمی  رفاصله از نقش جنسیتی دردخترانبررسی عوامل موثر ب  ۶
بررسی تاثیر سطح تحصیالت برنوع مالکھای ھمسر گزينی   ٧

  دردختران
  ٨٧آذر   سمانه غالمی

  ٨٧آذر   لیال فضل زاده  بررسی ويژگیھای فرھنگی اجتماعی زنان مطلقه  ٨
فاطمه حاجیان   بررسی عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان  ٩

  منش
  ٨٧ذر آ

معصومه قلی   بررسی رابطه میان اشتغال زنان ورضايت زناشوئی  ١٠
  زاده

  ٨٨مھر

حرکتی به ازوداج وزندگی  -بررسی نگرش معلوالن جسمی  ١١
  خانوادگی

  ٨٨آبان   زھرابھرامی

  ٨٩تیر  مريم محمديان  بررسی رابطه میان سرمايه فرھنگي وگرايش به مد وخودآرايي  ١٢
ابقه ابتال به بیماري ديالیز وسرمايه بررسی رابطه میان  س  ١٣

  اجتماعي بیماران مربوطه
  ٨٩شھريور  حمیده طلوعي

  ٨٩شھريور  مسعود كاتب  بررسی میزان وابستگي واعتیاد به اينترنت درجوانان  ١۴
  ٨٩شھريور  مینو نوروزي  بررسی رابطه میان سرمايه اجتماعي ورضايت شغلي معلمان  ١۵
اجتماعي ورضايت شغلي كاركنان بررسی رابطه میان سرمايه   ١۶

  وزارت نفت درتھران
  ٨٩شھريور  صغري اسدي

بررسی رابطه میان سرمايه اجتماعي واعتیاد درمراجعین تحت   ١٧
  درمان "جمعیت آفتاب"

  ٨٩شھريور  فاطمه اشرفي

بررسی بیگانگي ازتحصیل دردانشجويان (مطالعه انشجويان   ١۵
   انشگاه كاشان)

  ١٣٩٠تیر   سعادتيناھید 

 عاطفه   تھران ۶نگرش به چندھمسري وعوامل آن درمنطقه بررسی   ١۶
  شیرزاديان

  ٩٠تیر 

  ٩٠تیر   امانياحسان   تھران ١۴نگرش به مالكھاي ھمسرگزيني درمنطقه   بررسی  ١٧
  ٩١تیر  ایوب محمدی  بررسی رابطه سرمایه فرھنگی والگوی کاربرد موبایل   ١٨
  ٩١تیر  فائزه توحیدی  ایش سیاسی بررسی رابطه سرمایه فرھنگی ونوع گر  ١٩
  ٩١تیر  فاطمه نظری  بررسی  جایگاه زنان تحصیلکرده درخانواده  ٢٠
بررسی عوامل موثر برطالقھای دوره نامزدی: با تاکید   ٢١

  برشھرھمدان
  ٩٢خرداد  سحرمحققی

بررسی  رابطه سبکھای عشق ورزِی زوجین ومیزان رضایت   ٢٢
  اززندگی زناشويی

معصومه 
  شکراللھی

   ٩٢خرداد

مقایسه ای نگرش به ازدواج اینترنتی دربین مادران بررسی    ٢٣
  ودختران

  ٩٣تیر  فاطمه رضایی

  ٩٣تیر  راضیه ترکی  گروه اجتماعیبا  عشق وعالقه زناشویی میان  بررسی  رابطه   ٢۴



  
  
  :راھنمايی پايان نامه ھای فوق لیسانس - ٧
تاريخ   نام دانشجو  عنوان پايان نامه  

 دفاعیه
  

بررسی عوامل موثر برگرايش دختران به تحصیالت   ١
  دانشگاھی

محبوبه 
  علیدوست نیا

  ٨٨آذر ١١

دانشگاه  بررسی بیگانگی  تحصیلی دربین دانشجويان   ٢
  شاھد

سکینه حیدرپور 
  مرند

  ٨٨آذر ١١

بررسی مقايسه اي سرمايه اجتماعي درجھان مجازي و   ٣
  واقعي

  ١٣٩٠تیر١۴  سمیه حدادي

  ١٣٩٠خرداد ١  محیا شعیبي  یان الگوي كاربري اينترنت وھويت مليبررسی رابطه م  ۴
  ١٣٩٠تیر ١۴  مسلم میرزايي  بررسی نگرش جوانان به ازدواج وعوامل موثر برآن  ۵
  ٩٠اسفند ٢٢  علي موسوي  انسجام زندگي زناشويي بررسی رابطه میان موبايل و  ۶
جامعه پذيري مدرسه وموبايل استفاده از رابطه بررسی   ٧

  اي
  ١٣٩٠دی  ١٢  فرشاد جمالي

رابطه میان مصرف  فرھنگي و انگیزه پیشرفت  بررسی  ٨
  دردانشجويان

  ٩١فروردین   جوادقرباني

اعتماد درفضاي  فرھنگ جامعه شناختي تجزیه وتحلیل  ٩
  مجازي

معصومه 
  ادژاسدن

  ١٣٩١دیماه 

تھرانی وبرخی  اعتیاد به موبایل دربین جوانان بررسی  ١٠
  عوامل موثر برآن

  ١٣٩٣دیماه  یاسمن شفیق

  
  
  

  
 okna8062@yahoo.comایمیل: 

  ١٣٩۴تاریخ انتشار: شھریور 
 


