بسمه تعالی

مشخصات و سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی

 -1مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :نوروز نیمروزی ناوخی
تلفن تماس05190005190:
پست الکترونیکn_nimroozi@yahoo.co.uk :
سمت فعلی :عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان

رتبه علمی :استادیار
سابقه خدمت در دانشگاه به سال9 :سال
درجات علمي و سوابق تحصيلي:

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرك

کارشناسی

علوم اجتماعی-پژوهشگری

فردوسی

ایران

1035

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

فردوسی

ایران

1012

دکتری تخصصی

جامعه شناسی-مسائل اجتماعی

تهران

ایران

1015

 -2زمينهها و عالیق پژوهشي (حداقل سه مورد به ترتيب اولویت)
مسائل اجتماعی ایرانجامعه شناسی شهریجامعه شناسی تاریخی -3سوابق علمي و پژوهشي
الف -کتب چاپ شده----:

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب
ترجمه

تالیف

1
2
0
5
9
6

1

نویسندگان (به ترتیب روی
جلد)

انتشارات

سال

ب -مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
عنوان مقاله

ردیف

نام مجله

درجه مجله

ناشر

سال

مجله فرهنگ خراسان

علمی-ترویجی

اداره کل
فرهنگ و ارشاد
اسالمی

1015

مجله علمی-پژوهشی

دبیرخانه شورای
عالی انقالب
فرهنگی

1013

مجله علمی-پژوهشی

دانشگاه علوم
انتظامی

1015

مجله علمی-پژوهشی

جهاددانشگاهی
تهران

1052

پژوهشگاه
مطالعات
فرهنگی و علوم
انسانی

1052

موسسه آموزش
عالی سبزآمل

1050

1

ارزیابی عملکرد کانونهای فرهنگی،هنری مساجد
استان خراسان

2

فراتحلیل تحقیقات انجام شده درباره مسائل
اجتماعی،فرهنگی جوانان

0

بررسی رابطه بین مشارکت در روابط همسایگی و
احساس امنیت در محالت شهر مشهد

فصلنامه دانش
انتظامی

5

سنخ شناسی روابط اجتماعی در شبکه های
همسایگی در شهر مشهد

فصلنامه جامعه
شناسی مسائل
اجتماعی

9

بررسی امکان پارادایم جامعه شناسی اسالمی

فصلنامه مطالعات
میان رشته ای در
علوم انسانی

6

مقایسه نظام ترجیحات بین نسلی در استانهای کشور

فصلنامه مطالعات
توسعه اجتماعی
فرهنگی

مجله فرهنگ و علم

مجله علمی-پژوهشی

مجله علمی-پژوهشی

ج -مقاالت علمي در همایشهای بينالمللي ،ملي و استاني

ردیف

1

عنوان مقاله
بررسی پیامدهای حاشیه نشینی برنظام فرهنگی
شهرمشهد

نوع همایش(ملی)
مدیریت وبرنامه
ریزی شهری

سازمان -موسسه
برگزار کننده
دانشگاه فردوسی

سال

چگونگی ارائه

1019

سخنرانی

مجموعه مقاالت
2

بررسی روند حرکت اجتماعی زنان ایران

همایش زن

پوستر
دانشگاه تهران

1015

وپژوهش

0

5

9

بررسی میزان پایبندی پژوهشگران علوم انسانی به اخالق
درپژوهش

بررسی شایعترین مشکالت روانی-اجتماعی درطبقات
مختلف جامعه

همایش مسائل
علوم اجتماعی در

سخنرانی
دانشگاه تهران

1016

ایران
همایش مشاوره
ومددکاری
اجتماعی

معاونت اجتماعی
ناجا-تهران

بررسی ضرورت آموزش فلسفه علوم اجتماعی در

همایش وضعیت

انجمن

دانشگاههای کشور

علوم اجتماعی در

جامعه شناسی

2

پوستر
1015

1013

پوستر

ایران
6

3

بررسی رابطه بین مشارکت در روابط همسایگی و

همایش امنیت و

احساس امنیت در محالت شهر مشهد
مقایسه شیوه های فرزندپروری در بین زنان شاغل و خانه
دار شهر مشهد

دانشگاه تهران
دانشگاه یزد

خانواده

1052

ششمین کنگره
ملی آسیب

پوستر
دانشگاه شهید بهشتی

1050

شناسی خانواده
همایش بین

1

سخنرانی

بررسی امکان همجواری پارادایم ها در مطالعات میان

المللی ضرورت

رشته ای

گفتگو در علوم

سخنرانی
دانشگاه خوارزمی 1055

انسانی
د -طرحهای تحقيقاتي
ردیف

عنوان طرح

1

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه مسائل
اجتماعی،فرهنگی جوانان

2

فراتحلیل تحقیقات انجام در حوزه معنایابی و پوچ گراییجوانان

0

بررسی پیامدهای حاشیه نشینی برنظام فرهنگیشهرمشهد

5

ارزیابی عملکرد کانونهای فرهنگی ،هنری مساجد استانخراسان

9

بررسی موانع و راهکارهای گسترش فعالیتهای فرهنگیهنری در کانونهای مساجد استان خراسان رضوی

6

بررسی میزان امید به آینده در بین دانش آموزانمتوسطه استان خراسان شمالی

3
1
5

فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسیخانواده

سازمان طرح دهنده

سال اجرا

نوع همکاری

دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی

1019

مجری

آستان قدس رضوی

1013

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی

1019

اداره کل فرهنگ وارشاد
اسالمی خراسان بزرگ

1010

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی

1011

اداره کل آموزش و
پرورش خراسان شمالی

1011

آستان قدس رضوی

1050

دانشگاه گلستان

1050

دانشگاه گلستان

1059

اداره کل تربیت بدنی
استان گلستان

1059

شهرداری گرگان

1056

مجری

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به سنت صله رحم

10

11

بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی در مدیریت
فضای سبز شهر گرگان

مجری

مجری

مجری

مجری
مجری

بررسی ساختار تعامالت علمی در بین اعضای هیات
علمی دانشگاه گلستان

بررسی نقش تنوع و تفاوتهای فرهنگی در مشارکت
ورزشی بانوان استان گلستان

مجری

مجری
مجری

مجری

3

 -4فعاليت های آموزشي(تدریس دروس)
ردیف

دانشگاه محل تدریس

نام دروس

سال

1

مبانی جامعه شناسی ،جامعه شناسی شهری

2

مبانی جامعه شناسی

دانشگاه فردوسی،گروه علوم
اجتماعی
دانشگاه پیام نور مرکز قوچان

از سال 1016
تا1015
1016و1013

0

مبانی جامعه شناسی ،مبانی مردم شناسی

5

مبانی جامعه شناسی

9

جامعه شناسی شهری(ارشد)

مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
آستان قدسرضوی
دانشگاه امام حسین(ع) مرکز
خراسان
دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

1015تا1015

مبانی جامعه شناسی ،جامعه شناسی شهری ،مبانی مردم شناسی،

دانشگاه گلستان

6

نظریه های جامعه شناسی ،جامعه شناسی ایالت و عشایر ،بررسی مسائل

1013تا1050
از سال
1013تا1050
از سال
1050تاکنون

اجتماعی ایران،بررسی آثار صاحبنظران و..

 -9سوابق اجرایي و مدیریتي
ردیف

سازمان -موسسه

سمت

سال

1

کارشناس پژوهش(تمام وقت)

2

پژوهشگر اجتماعی(پاره وقت)

موسسه خدمات مشاوره ای وپژوهشهای
اجتماعی آستان قدس رضوی
جهاد دانشگاهی واحد مشهد

0

پژوهشگر اجتماعی (پاره وقت)

موسسه خدمات مشاوره ای وپژوهشهای
اجتماعی آستان قدس رضوی

5

مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی

دانشگاه گلستان

52تا کنون

9

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه گلستان

 59تاکنون

4

11-19
-10تا1050
 – 16تا 1050

