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 )2امتيازات:
 كسب رتبه اول رشته برنامهريزي رفاه اجتماعي كنكور سراسري كارشناسي ارشد در سال 2831 كسب رتبه سوم مجموعه علوم اجتماعي كنكور سراسري مقطع كارشناسي ارشد در سال 2831 دانشجوي نمونه جامعهشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در سال 2831 پاياننامه حمايتشده از سوي وزارت تعاون در سال  2831در مقطع كارشناسي پاياننامه تقديرشده كشور از سوي سازمان ملي جوانان در سال  2831در مقطع كارشناسيارشد پاياننامه حمايتشده از سوي شوراي عالي اطالعرساني در سال  2831در مقطع كارشناسيارشد تقدير از طرح شبكه اجتماعي علمي بعنوان  21طرح برجسته كشور در سال  2831توسط رئيس جمهور پژوهشگر برتر سال  2831پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران )3سوابق تحصيلي:
مقطع

رشته تحصيلي

كارشناسي

علوم اجتماعي

كارشناسيارشد

پژوهش علوم اجتماعي

گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
----

دانشگاه محل تحصيل

سال أخذ مدرك

دانشگاه تهران

2831

دانشگاه تهران

2831

 )4پايان نامه:
مقطع

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

كارشناسي

بررسي امكان ايجاد تعاونيهاي توريستي در استان گيالن

دكتر غالمرضا غفاري

---

كارشناسيارشد

بررسي الگوي كاربران اينترنت و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن

دكتر سعيد معيدفر

دكتر محمد رضا جوادي يگانه

در بين نوجوانان و جوانان شهر تهران

0



 )3پيشينه شغلي:
عنوان شغلي

محل خدمت

استان

سال

همكار پژوهشي

مؤسسه تحقيقات تعاوني دانشگاه تهران

تهران

2833 -31

همكار پژوهشي

مؤسسه پژوهشي خرد

تهران

2832-2831

همكار پژوهشي

بخش تحقيقات شركت پارس خزر

تهران

2831

تهران

2831-2833

تهران

 2831تاكنون

داور مقاالت مجله تعاون

وابسته به وزارت تعاون

تهران

 2833تاكنون

عضويت در انجمن جامعه شناسي ايران

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

تهران

 2833تاكنون

عضويت در انجمن مديريت اطالعات ايران

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

تهران

 2832تاكنون

انجمن علمي مطالعات فرهنگ و ارتباطات

تهران

 2832به بعد

تهران

آذرماه  2831به بعد

تهران

تيرماه  2838به بعد

تهران

خردادماه 2831

عضو هيات مديره و مدير داخلي

موسسه آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش
(داراي مجوز از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

كارشناس پژوهشي

داور مقاالت مجله علمي و پژوهشي انجمن
مطالعات فرهنگ و ارتباطات
مدير گروه ارزيابي

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
(وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
(وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

مالك فرايند تجاري سازي خدمات برنامه

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

استراتژيك

(وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

دبير اجرايي سومين همايش ملي مديران

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

فناوري اطالعات مراكز علمي كشور

(وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)

 )0پيشينه آموزشي:
عنوان

نام سازمان

سال

كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي ()Spss

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

 2833تاكنون

جامعه شناسي روستايي

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

2833

كارورزي  2و  1براي رشته تعاون

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

 2833تاكنون

دروس تعاونيهاي روستايي و تعاونيها در ايران وجهان

مركز آموزش تعاون روستايي استان تهران

2832

موسسه آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش

دروس پروپوزالنويسي ،روش تحقيق و نرم افزار Spss

(داراي مجوز از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

جامعه شناسي سازمانها

مركز علمي و كاربردي شهيد زمانپور تهران (وابسته

اصول و كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

به جهادكشاورزي)

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

مركز كارآفريني دانشگاه تهران

تكنيكهاي خاص تحقيق

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران
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 2831تاكنون
2833
 2833تاكنون
(2833دو دوره 21
ساعته)
ترم اول 2833-31

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

روش تحقيق نظري

مركز علمي و كاربردي شهيد زمانپور تهران (وابسته

روش تهبه گزارش و مونوگرافي از تعاونيها

به جهادكشاورزي)

ترم دوم 2833-31
و ترم اول 2831-32
ترم اول 2831-32

جامعه شناسي ادبيات

دانشگاه پيام نور واحد حسن آباد تهران

كارگاه آموزشي پردازش آماري با نرم افزار Spss

مركز كارآفريني دانشگاه تهران

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

جهاددانشگاهي صنعتي شريف

 2832و 2831

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

دانشگاه امام صادق

2831

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و پايان نامه نويسي

پژهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

 2831تاكنون

كارگاه آموزشي پردازش آماري با نرم افزار Spss

پژهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

 2831تاكنون

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

سازمان مطالعات و تحقيقات ناجا

شهريور 2838

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و ماهيت طرح تحقيقاتي

مجتمع بندري امام خميني استان خوزستان

شهريورماه 38

كارگاه آموزشي نحوه استخراح مقاله از طرح پژوهشي و پايان نامه

مجتمع بندري امام خميني استان خوزستان

 1و  1آبان ماه 38

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 81آبان ماه 38

دانشگاه علمي و كاربردي استان تهران

 11دي ماه 38

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و پايان نامه نويسي ويژه دانشجويان
حقوق
كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد
دانشگاه علمي و كاربردي

ترم دوم 2831-32
(2831يك دوره 21
ساعته)

 )9مقاله هاي علمي:
رتبه علمي

عنوان

نام نشريه

علمي و پژوهشي
وزارت علوم و نمايه
در ISC

سال انتشار

شماره مجله يا
فصلنامه

كاربري تفنني اينترنت در بين كاربران  11تا 11
سال شهر تهران

تحقيقات فرهنگي

2833

سال  2شماره 8

علمي و ترويجي
وزارت علوم

اعتياد اينترنتي :علل و پيامدهاي آن

فصلنامه رسانه

2831

سال  21شماره 8

ISI

Mobile Advertising Acceptance
Model: Evaluation of Key
Effective Factors in Iran

Middle-East Journal
of Scientific Research
)(MEJSR

1121

علمي و پژوهشي
دانشگاه تهران و
نمايه در  ISCو
CSA
sociological
abstracts

مطالعه پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در بين
نوجوانان و جوانان ( 21-11سال) شهر تهران
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نشريه جهاني رسانه

2831

دوره  22شماره 1

شماره 1

علمي و پژوهشي
دانشگاه تهران و
نمايه در , ISC
CSA
sociological
abstracts

كنفرانس بين المللي
خارجي

كنفرانس بين المللي
داخلي

مجله علمي

تحليلي بر كاربردهاي تلفن همراه در بين دانش

نشريه جهاني رسانه

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران

شماره 3

2833

Living the
Information Society:
The Impact of
Information and
Communication
Technologies on
People, Work and
Communities in Asia

پذيرفته شده و
ارائه در
سمينار

همزمان به كارهاي ديگر در كاربران  11تا 11

مقاله ارائه شده به كنفرانس
فرهنگ در فضاي فيزيكي و
مجازي

دانشگاه تهران

بررسي الگوي مكاني كاربري افراد  11تا 11
سال شهر تهران

فصلنامه مديريت اطالعات

Review of the Consequences of
Addictive Use of Internet among
Adolescents
and Youth in Tehran City in Iran
Country

بررسي الگوي كاربري اينترنت و اشتغال به
سال شهر تهران

2833

Philippines
April 23-24,
2007

 13ارديبهشت 2833

شماره دوم

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر الگوي كاربري
نشريه علمي و
پژوهشي

ارتباطي اينترنت در بين نوجوانان و جوانان شهر
تهران

2831

جامعه شناسي معاصر

شماره اول

بررسي تاثير محدوديت هاي اطالعاتي بر
نشريه علمي و
پژوهشي

الگوي كاربري اطالعاتي اينترنت در بين

نشريه جهاني رسانه

نوجوانان و جوانان شهر تهران

2838

نوبت چاپ

 )6کتب:
نوع

تاليف

عنوان

ناشر

كتاب «احصاء و تفكيك وظايف سياستگذاري

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و

و اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي»

ارتباطات

سال انتشار

2832

 )1طرحهاي پژوهشي:
عنوان طرح
بررسي عملكرد شركت تعاوني روستايي شباهنگ
در شهريار

2

مجري طرح

نوع همکاري

دكتر حميد انصاري(رئيس وقت

همكار اصلي در تيم

موسسه مطالعات و تحقيقات تعاوني

استقرار پروژه در

دانشگاه تهران و استاديار دانشگاه

شهريار

کارفرماي طرح

دانشگاه تهران

 2نتايج طرح در نهايت در قالب كتابي با عنوان « پژوهشي در تعاونيهاي روستايي ايران :مطالعه موردي شركت تعاوني روستايي شباهنگ شهريار»
در سال  2832به چاپ رسيد.
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سال
اجرا
2833

تهران)
بررسي زمينه ها و راهكارهاي جلب مشاركت مردم

دكتر موسي عنبري(استاديار دانشگاه

در امور ايمني

تهران)

بررسي و فراتحليل نقش و جايگاه ورزش و
تندرستي در گذران اوقات فراغت دانش آموزان
مقاطع راهنمايي و متوسطه سراسر كشور
بررسي راهكارهاي نمادسازي فرهنگي در ايران

دكتر غالمرضا غفاري(استاديار
دانشگاه تهران)
دكتر موسي عنبري(استاديار دانشگاه
تهران)

بررسي وضعيت سازمانهاي غيردولتي در استان
مركزي

آسيبشناسي تشكلهاي غيردولتي در استان قم و
ارائه راهكارهاي عملي جهت رفع آنها
(با همكاري دكتر غالمرضا غفاري)
بررسي پديده استفاد اعتيادي از اينترنت در ميان
نوجوانان و جوانان  21-11ساله شهر تهران

دكتر غالمرضا غفاري(استاديار
دانشگاه تهران)

دكتر غالمرضا غفاري(استاديار
دانشگاه تهران)

دكتر سعيد معيدفر(دانشيار گروه
جامعه شناسي دانشگاه تهران)

بررسي نيازهاي اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي

دكتر رحمت اهلل صديق(دانشيار

دختران دانشآموز سراسر كشور

دانشگاه تهران)

ارزيابي نشست و كارگاه توسعه فناوري اطالعات با
تاكيد بر توسعه بومي
ارزيابي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران در
دهمين نمايشگاه الكامپ
ارزيابي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران در
ششمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي
ارزيابي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران در
يازدهمين نمايشگاه الكامپ
ارزيابي ششمين جشن پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران
بررسي الگوي كاربري اينترنت در بين نوجوانان و
جوانان شهر تهران
بررسي شناخت مردم شهر تهران از نوشابههاي

همكار اصلي طرح

سازمان هالل احمر

2832

معاونت تندرستي
همكار اصلي طرح

وزارت آموزش و

2831

پرورش كشور
همكار اصلي طرح

دبيرخانه شوراي
عالي انقالب فرهنگي

2831

سازمان مديريت و
همكار اصلي طرح

برنامه ريزي استان

2838

مركزي

همكار اصلي طرح

همكار اصلي طرح

همكار اصلي طرح

سازمان مديريت و
برنامهريزي استان قم

موسسه مطالعات و
تحقيقات رسانهاي
وزارت آموزش و
پرورش

2838

2831

2831

پژوهشگاه علوم و
مجري طرح

-

مجري طرح

-

مجري طرح

-

مجري طرح

-

مجري طرح

-

مجري طرح

-

موسسه راهبرد پيمايش

همكار اصلي طرح

فناوري اطالعات

2838

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2838

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2831

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2831

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2831

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2831

ايران
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شركت بومبا

2831

انرژيزا(همكار طرح)
بررسي كاربرد تكنولوژيهاي نوين اطالعاتي و
ارتباطي در بين دانش آموزان متوسطه دختر و پسر
شهر تهران

دكتر سعيد معيدفر(دانشيار گروه
جامعه شناسي دانشگاه تهران)

بررسي عوامل موثر بر رتبه بندي دانشگاههاي ايران

دكتر محمد جواد ناطق پور(دانشيار

در در سطح جهان

گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران)

احصاء و تفكيك وظايف سياستگذاري و اجرايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

دكتر علي اكبر خادمي

بررسي اثرات مقايسه اي فرهنگي ،سياسي و

دكتر سعيد معيدفر(دانشيار گروه

اجتماعي تكنولوژيهاي نوين ارتباطي بر جامعه

جامعه شناسي دانشگاه تهران)

شبكه اجتماعي علمي انجمن(اجتماع نخبگان جامعه،

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات

محققان و نوآوران)

ايران

بررسي ارتقاي فرهنگ عمومي و باورهاي ديني

دكتر سعيد معيدفر(دانشيار گروه

شهروندان تهران

جامعه شناسي دانشگاه تهران)

تدوين برنامه راهبردي پژوهشگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران
تدوين ارزيابي عملكرد سازمان براساس مدل 811
درجه

نيازسنجي سامانه مديريت نخبگان

بررسي نظرات مشتريان محصوالت آرايشي كاپريس
در شهر تهران
طرح ملي «نيازسنجي اوقات فراغت افراد  21تا 13
سال كشور»

همكار اصلي طرح

همكار اصلي طرح

مدير پروژه

همكار اصلي طرح

مركز مطالعات و
تحقيقات رسانهاي
پژوهشكده علوم
اجتماعي و فرهنگي
پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات
مركز مطالعات و
تحقيقات رسانهاي

2831

2833

2833

2833

پژوهشگاه علوم و
همكار اصلي طرح

فناوري اطالعات

2831

ايران
همكار اصلي طرح

شهرداري تهران

2832

پژوهشگاه علوم و
دفتر تحقيق و توسعه

همكار اصلي طرح

دفتر تحقيق و توسعه

همكار اصلي طرح

فناوري اطالعات

2832

ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات

2831

ايران
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ايران

مجري طرح

دكتر علي اصغر سعيدي

تدوين برنامه راهبردي سمات ملي

مجري طرح

تدوين برنامه راهبردي دانشگاه سلمان فارسي

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات

كازرون

ايران
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همكار اصلي طرح

بنياد ملي نخبگان

2832

مجري طرح

شركت كاپريس

2832

مسئول عمليات جمع

وزارت ورزش و

آوري داده هاي ملي

جوانان

سمات ملي

همكار اصلي طرح

دانشگاه سلمان
فارسي كازرون

2831

2831

2838

تدوين برنامه راهبردي بنياد دانشنامه نگاري ايران

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ايران

همكار اصلي طرح

طراحي ،ساخت و پيادهسازي سامانه عرضه و
تقاضاي پژوهش براي ارتقاي پژوهش در قالب
پاياننامهها و رسالههاي الكترونيكي

فراپژوهش طرح هاي پژوهشي پژوهشگاه (از آغاز تا
پايان سال )2838

بنياد دانشنامه نگاري

در حال

ايران

انجام

پژوهشگاه علوم و
مهندس محمد ربيعي

همكار اصلي طرح

دكتر محمود بابايي

همكار اصلي طرح

فناوري اطالعات
ايران
پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات
ايران
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در حال
انجام

در حال
انجام

