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 سوابق تحصيلي

 

 موضوع پایان نامه دانشگاه  رشته تحصیلي درجه تحصیلي

 ----- شیراز اجتماعي)گرایش پژوهشگری(علوم  کارشناسي

 شیراز جامعه شناسي کارشناسي ارشد
اقتصادی مرتبط با مسئولیت اجتماعي  –بررسي عوامل اجتماعي 

 جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز.

 دکترا
جامعه شناسي )گرایش بررسي مسائل 

 اجتماعي ایران(
 اصفهان

ن شهر اصفهان: تبیین جامعه شناختي مدارای اجتماعي نزد جوانا 

  یک رویکرد ترکیبي.

 

 

 سوابق پژوهشي

 مقالات پژوهشي و کتاب ها – 1
 

 ردیف عنوان مقاله نویسندگان نام مجله/ کنفرانس تاریخ انتشار

 سمینار ملي امنیت، مشارکت، جامعه 5091

محمد  تقي ایمان، 

گلمراد وجیهه جلائیان و 

 مرادی

بررسي ارتباط بین مسئولیت اجتماعي جوانان 

 و امنیت اجتماعي
5 

 جامعه شناسي کاربردی 5098
محمد تقي ایمان، وجیهه 

 جلائیان بخشنده

بررسي و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعي 

و سرمایه اجتماعي: نمونه مورد مطالعه شهر 

 شیراز

2 

 اجتماعيفصلنامه مطالعات امنیت  5098
محمد تقي ایمان، وجیهه 

 جلائیان بخشنده

بررسي ارتباط بین مسئولیت اجتماعي جوانان 

و احساس امنیت اجتماعي: نمونه مورد مطالعه 

 شهر مشهد

0 



2008 Interdisciplinary Journal of 

Research on Religion 
محمد تقي ایمان، وجیهه 

 جلائیان بخشنده

Social Responsibility of the 

Young in Iran: Shiraz as a Case 

Study 
4 

 فصلنامه توسعه اجتماعي 5085

وجیهه جلائیان، وحید 

قاسمي، محمد تقي 

 ایمان

نظریه ساختار بندی گیدنز در عمل: تبیین 

جامعه شناختي تاثیر اعتماد اجتماعي بر 

 مدارای اجتماعي

1 

 های جامعه شناسي معاصرپژوهش 5085

وحید وجیهه جلائیان، 

قاسمي، محمد تقي 

 ایمان

و سنجش پذیری مقیاس مدارای   تدوین

اجتماعي مبتني بر نظریه ساختار بندی گیدنز 

 در شهر اصفهان

1 

5088 
چکیده مقاله در همایش خانواده و زنان 

 در دوران کرونا
 وجیهه جلائیان

عي در تجربه زیسته زنان برساخت امید اجتما

 : یک مطالعه پدیدارشناسانهدر دوران کرونا
5 

 در دست چاپ 5400
وجیهه جلائیان، کورش 

 غلامي

شناختي بر نابرابری آموزشي و تاملي جامعه

 9 های دسترسي به آموزش عاليفرصت

 دانشگاهي مشهدانتشارات جهاد  5081
حامد بخشي، وجیهه 

 جلائیان 
 8 رجمه کتاب راهنمای تحلیل محتوات

  
 

 و داوری های پژوهشيطرح – 2

 

 سال انجام کافرما سمت عنوان طرح 

5 
بررسي دلایل عدم استفاده از کلاه ایمني در موتورسواران 

شهر گرگان و ارائه راهکارهای اجرایي در جهت افزایش 

 از آناستفاده 

 5400 استانداری گلستان مجری طرح

2 
تحلیل پدیدارشناختي بسترها و دلایل سرقت مسلحانه در 

 شرق استان گلستان
 مجری طرح

 دفتر -نیروی انتظامي

 استان کاربردی یقاتتحق

 گلستان

5400 

 5089 کریم سازمان دارالقرآن مجری طرح سبک زندگي قرآني ایرانیان 0

4 
تدوین برنامه اقدام برای تقویت سرمایه اجتماعي در سطح 

 ملي
 5085 دفتر نهاد ریاست جمهوری طرحاصلي همکار 

1 

جهت بکارگیری  5081نیازسنجي عمومي شهروندان سال 

و بازنگری برنامه  5081در تدوین برنامه و بودجه سال 

 5400اصفهان 

مسئول نظارت بر عملیات 

 میداني طرح
 5081 شهرداری اصفهان



1 
هر بر ش بررسي میزان اثر بخشي فعالیت های شبکه رسانه

 شهروندان شهر اصفهان

مسئول نظارت بر عملیات 

 میداني طرح
 5084 شهرداری اصفهان

5 
مساله شناسي فرهنگ کار و کار گروهي: مطالعه موردی 

 شهر اصفهان
 اتاق بازرگاني اصفهان همکار اصلي

5080 

 

 5080 اصفهانشورای شهر  مستول نظارت بر طرح تعیین اولویت های راهبردی اصفهان )تارا( 9

 رضایت سنجي طرح احیای میدان امام علي)ع( 8
مسئول نظارت بر عملیات 

 میداني طرح
 5080 شهرداری اصفهان

50 
طرح نظر سنجي محدودیت تردد سازمان حمل و نقل و 

 ترافیک مشهد
 همکار اصلي

سازمان حمل و نقل و 

 ترافیک مشهد
5098 

 5091 دانشگاه شیراز همکار شاخه سرمایه اجتماعي سرزمین، آمایش 55

52 
بررسي و ارزیابي اثر بخشي الگوی حل مساله خانواده های 

 ایثارگران فارس
 5091 بنیاد شهید شیراز همکار

50 
بررسي جنبه های آسیب شناختي ورود دختران به دانشگاه 

 نسبت به پسران
 5094 دانشگاه شیراز همکار

54 
اجتماعي آپارتمان نشیني در شهر  –پیامدهای فرهنگي 

 شیراز
 5090 دانشگاه شیراز همکار

51 
مطالعه مقایسه ای تمایلات سکولار دانشجویان دانشگاههای 

 شیراز
 5090 دانشگاه شیراز همکار

51 
بررسي عوامل موثر بر قاچاق کالا توسط زنان و پیامدهای 

 آسیب شناختي آن بر خانواده
 5090 دانشگاه شیراز همکار

 تا کنون 1931از سال  "پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعي"و  "جامعه شناسي کاربردی"داور مجله های علمي پژوهشي 

 

 

 

 

 و وبينار کارگاه ها

 

 محل برگزاری سمت عنوان  ردیف

5 
وبینار مخاطره و ابهام در عصر کنوني با نگاهي ویژه 

 به کرونا
 دانشگاه گلستان سخنران

 دانشگاه گلستان سخنران ایو مطالعات بین رشته وبینار فوکو 2

0 
وبینار بهبود زیست پذیری از طریق فضاهای باز 

 شهری
 دانشگاه گلستان سخنران



4 
وبینار بررسي خشونت خانگي؛ چالش ها و 

 راهکارها
 دانشگاه گلستان سخنران

 گلستانپارک علم و فناوری  منتور استارتاپ ویکند اعتیاد و سلامت اجتماعي 1

 موسسه روش پژوهان دانش اصفهان مدرس آموزش پرسشگری و جمع آوری اطلاعات آماری 1

 موسسه روش پژوهان دانش اصفهان مدرس روش تحقیق ترکیبي 5

 - مدرس ویژگي ها و توانمندی های مدیران آینده 9

8 
تدوین چشم انداز  در سومین همایش کانون های 

 دانشگاههای کشورفرهنگي، اجتماعي و هنری 
 دانشگاه تهران همکار مدرس

 صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد دستیار آموزش کارگاه مهارتهای اجتماعي و ارتباطي 50

 دانشگاه علم و صنعت دستیار آموزش کارگاه مهارتهای اجتماعي و ارتباطي 55

 همیاری اندیشه و گفتارکانون  دستیار آموزش کارگاه مهارتهای اجتماعي و ارتباطي 52

 

 سوابق اجرایي

 

 سازمان سمت ردیف

 پژوهشگر و مدیر آموزش 5
موسسه توانمند سازی توسعه محور 

 خانواده پارسیان

 پویش فکری توسعه پژوهشگر و مدیر گروه اجتماعي 2

 عضو شورای سیاست گذاری 0
همایش ملي رسانه ها و مسائل 

 اجتماعي، دانشگاه اصفهان

 شرکت فن آوری اطلاعات کیانا  مشاور 4

 شرکت ترافیک هوشمند الیت  مشاور 1

 کانون آگهي و تبلیغات صبا  مشاور 1

 شرکت چاپ و نشر مثلث خراسان  مشاور 5

9 
استعداد یابي و استعداد پروری  "دبیر اولین همایش 

 کودکان و نوجوانان در مشهد
 موسسه متانا

 کانون همیاری اندیشه و گفتار اندیشه و گفتارعضویت و دبیری کانون همیاری  8

50 
عضو کیمته اجرایي سمینار بین المللي بررسي مسائل 

 جمعیتي ایران با تاکید بر جوانان
 دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آشنایي با نرم افزارها

 

 سطح آشنایي نام نرم افزار ردیف

5 Atlas.ti متوسط 

2 Amos خوب 

0 SPSS خوب 

4 SmartPLS متوسط 

1 Sample Power متوسط 

 

 

 های خارجيآشنایي با زبان 

 

 سطح آشنایي زبان ردیف

 خوب انگلیسي 5

 متوسط فرانسه 2

 

 

 علایق مطالعاتي

 

 حوزه مطالعاتي ردیف

 های اجتماعيمسائل و آسیب 5

 مطالعات کودکان  2

 روش های تحقیق کیفي و ترکیبي 0

 


