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 مشخصات فردی :  -1

 

 

 

 

 شغل  وضعیت تأهل  شماره شناسنامه شماره کد ملی  متولد نام خانوادگی  –نام 

 عضو هیأت علمی  متأهل  19 2269637895 1343 غالمرضا خوش فر 

 155  ستیپندوق ، ص4913815759ستی پ کد، معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه گلستان، شهید بهشتیخ   -گرگان آدرس محل کار:

 49167 -85661کدپستی  -طبقه سوم شرقی –مجتمع مسکونی رضوان  –ششم  خیابان –کوی علیمحمدی  -گرگان  آدرس منزل:

 09113714782شماره همراه :    01732254165 شماره تلفن محل کار:

 01732254260و   01732254165  شماره های نمابر : 

    &   gh.khoshfar@gu.ac.ir        khoshfar@gmail.com  یکی :پست الکترون

   28دانشیار پایه  رتبه علمی:

 

 

 سوابق تحصیلی:  -2

 

 محل تحصیل  یش گرا رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
سال آغاز  

 تحصیل 

اخذ  سال 

 مدرک

 1362 1361 فاضل آباد ،تول ک علی آباد دبیرستان شهید مفتح اجتماعی  اقتصاد دیپلم

 1366 1362 دانشگاه تهران  پژوهشگری  علوم اجتماعی  کارشناسی 

 1374 1371 دانشگاه تهران  جامعه شناسی  جامعه شناسی  کارشناسی ارشد 
 رستانی شهر تهران دیدگاه دانش آموزان پسر دبی ازهمساالن   ، مدرسه و گروهتحلیلی ارزشهای خانواده قایسهم  ارشد: عنوان پایان نامه 

 1387 1381 ه عالمه طباطبایی دانشگا سیاسی  جامعه شناسی   دکتری 
 ه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، مورد مطالعه استان گلستان بررسی تأثیر سرمای عنوان رساله دکتری: 

 

 

 

 

 

 

mailto:gh.khoshfar@gu.ac.ir
mailto:khoshfar@gmail.com
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 سوابق پژوهشی :  -3

 یقاتی  طرحهای تحق  -الف

ف
ردی

 

 مؤسسه تأمین کننده اعتبار عناوین طرحهای تحقیقاتی
مسئولیت 

 سال پایان  سال شروع  در طرح 

1 
بررسی زمینه های تشکیل تعاونی صنایع 

 دستی روستایی در بابلسر 
 وزارت جهادسازندگی 

 دمی( )ترویج و مشارکت مر
مجری  
 1376 1376 مشترک 

 1378 1377 مجری  مازندران  داریاستان ندران بررسی میزان امنیت عمومی در استان ماز 2

 فرمانداری بابلسر  بررسی جامعه شناختی وضعیت گردشگری در بابلسر  3
مجری  
 مشترک 

1377 1377 

 1378 1377 مشترک  مجری ی وزارت جهاد سازندگ بررسی ویژگی های رهبران محلی در استان مازندران  4
 1378 1377 مجری  جهاد سازندگی رت وزا بررسی بازارهای محلی در استان گلستان  5

6 
گرایش دانش آموزان نسبت به مشارکت در 

 فعالیت های اجتماعی مدرسه در استان گلستان 
شورای تحقیقات آموزش و  

 پرورش استان گلستان 
 مجری 

1379 1379 

 1379 1378 مجری  ستاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گل ن گلستانرهنگ عمومی در استابررسی و تحلیل وضعیت ف 7

8 
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت 

 اجتماعی جوانان شهر تهران )مجری مشترک( 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی استان تهران 
مجری  
 مشترک 

1379 1380 

9 
کید بر اشتغال  د و اشتغالزا با تأزمینه یابی تشکیل تعاونیهای مول 

 مازندران )مجری مشترک(  التحصیالن دانشگاهها در استان فارغ
اداره کل   -وزارت تعاون

 تعاون استان مازندران 
مجری  
 مشترک 

1379 1380 

10 
بررسی میزان تحقق اهداف شوراهای دانش آموزی از  

 دیدگاه دانش آموزان، دبیران و مدیران در استان گلستان
  ای تحقیقات آموزش وشور

 ن پرورش استان گلستا 
 مجری 

1380 1380 

11 
کالت شوراهای اسالمی  ائل و مشبررسی مس

 روستایی در استان گلستان 
کمیسیون تحقیق و پژوهش 

 استانداری گلستان 

 مجری 
1379 1380 

12 
ارزیابی شایستگیهای کانونی دانش آموختگان علوم  

 گرگان  کشاورزی و منابع طبیعی، مورد: دانشگاه
  م کشاورزی ودانشگاه علو

 منابع طبیعی گرگان 
همکار  
 اصلی 

1381 1381 

13 
بررسی گستردگی، شدت و نابرابری فقر در 

 استان گلستان 
 سازمان مدیریت و

 برنامه ریزی استان گلستان 
 1382 1380 مجری 

14 
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی  

 ران دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازند
شهید استان   اداره کل بنیاد

 زندران ما
 مجری 

1382 1383 

15 
ثر بر کارآمدی روابط عمومی  مل مؤاوبررسی ع

 در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان 
شورای تحقیقات سازمان  
 آموزش و پرورش گلستان 

 مجری 
1381 1382 

16 
ارزیابی عملکرد مطبوعات محلی از دیدگاه  

 ن مخاطبان در استان گلستا
ارشاد  اداره کل فرهنگ و

 ستان اسالمی گل
 مجری 

1382 1383 
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17 
انی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن مت روالبررسی س

 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
دانشگاه علوم کشاورزی و  

 منابع طبیعی گرگان 

مجری  
 1383 1382 مشترک 

18 
ی  اقتصادی و فرهنگ –بررسی ویژگیهای اجتماعی 

 دران حرفه ای استان مازنکارآموزان فنی و 
 اداره کل آموزش فنی و

 ای استان مازندران  هفحر 
مجری  
 مشترک 

1382 1383 

19 
ارزشیابی اثر بخشی طرح بسیج جوانان در  

 سازندگی استان گلستان 

سازمان جهاد کشاورزی استان 

 گلستان 
 1382 1381 مجری 

20 
ات در  بررسی میزان استفاده از فناوری اطالع 

 استان گلستان  ITدارای کارگاه مدارس متوسطه

  ناشورای تحقیقات سازم

 لستان آموزش و پرورش گ
 1384 1383 مجری 

21 
بررسی نقش جمعیت هالل احمر در کنترل  

)مطالعه موردی:   و ایدز HIVوپیشگیری از عفونت 

 گلستان(  همدان، کرمانشاه، استانهای کردستان،

 -مؤسسه آموزش عالی علمی 
 دی هالل ایران کاربر

 1385 1383 مجری 

22 
فنییاوری اطالعییات و  ازبررسییی راهکارهییای گسییترش اسییتفاده 

 وزشهای فنی و حرفه ای )مورد: استان گلستان(ارتباطات در آم

 اداره کل آموزش فنی و 

 حرفه ای استان گلستان 
 1385 1384 مجری 

23 
سنجش سرمایه اجتماعی در نقاط شهری  

 استان گلستان 

 گلستان، دفتر امور  استانداری

 اجتماعی و شوراها 
 1388 1386 مجری 

24 
اقدام به خودکشی در ل موثر بر امبررسی عو

 استان گلستان 

اداره کل بهزیستی استان  

 ( 45گلستان )دبیرخانه ماده 
 1388 1386 مجری 

25 
بررسی عوامل و موانع  فعالیت تعاونیهای تولیدی  

 ان از دیدگاه کارشناسان تعاون استان گلست
 1388 1387 مجری  استان گلستان اداره کل تعاون 

 1388 1388 مجری  شهرداری گرگان  1404گان سنجی برنامه گر  ازنظر سنجی و نی 26

27 
و   بررسی نگرش افراد جامعه نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت

)مورد مطالعه : اقوام ساکن در استان های  عوامل موثر برآن 

 و گلستان( سیستان و بلوچستان، کردستان

هید و امور  بنیاد شسازمان 

 ایثارگران استان گلستان 
 1389 1387 مجری 

28 
ارزیابی عملکرد انجمن های علمی و آموزشی  

 معلمان استان گلستان و راه های ارتقاء آن 

شورای تحقیقات سازمان  

 آموزش و پرورش گلستان 
 1389 1387 مجری 

29 
ال  آسیب شناسی واحدهای صنعتی راکد و غیر فع

 ان گلستان و نواحی صنعتی است مستقر در شهرکها

ی شرکت شهرکهای صنعت

 استان گلستان 
 1389 1388 همکار

30 
ارایه الگوی عملی برای ترغیب دبیران راهنمایی جهت  

 ( در تدریس ICTاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات)
شورای تحقیقات سازمان  

 آموزش و پرورش گلستان 
 1389 1389 مجری 

31 
مکاتب و  آموزان نسبت به  بررسی گرایش دانش

عوامل موثر بر آن )مورد   و  گروههای عرفانی نوظهور

 دانش آموزان متوسطه استان گلستان(  مطالعه:

شورای تحقیقات سازمان  

 آموزش و پرورش گلستان 
 1390 1390 مجری 
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32 
دیدگاه  از  دانش  مدیریت  موفقیت  سطح  بررسی 

 گلستان  اعضای هیأت علمی در دانشگاه

ی دانشگاه هش و فناورمعاونت پژو

 گلستان
 1391 1390 مجری

33 
کارکنان و نس اعضای هیأت علمی،  اجتماعی  جش سرمایه 

 )مورد مطالعه: دانشگاه گلستان( دانشجویان دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری  

 دانشگاه گلستان 
 1391 1390 مجری 

چالشهای 34 و  تهدیدها،  ها،  فرصت  بخش  سرمایه    بررسی  در  گذاری 

 1391 1390 همکار کهای صنعتی شهر کت شر نواحی صنعتی استان گلستانکوچک در شهرکها و   صنایع

35 
بررسی مقایسه ای شاخصهای فرهنگ عمومی در  

 ( 1391و  1379استان گلستان )سالهای 
شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی گلستان
 1391 1390 مجری 

36 
اجتماعی و احساس ی اجتماعی، اعتماد مقایسه ارزشها

 1391 1390 مجری  دانشگاه گلستان  دانشگاه گلستان( ن نیت )مطالعه موردی: دانشجویا ام

37 
سنجش نگرش دانشجویان نسبت به مکاتب و عرفان های 

آن بر  مؤثر  عوامل  و  دانشجویان    نوظهور  مطالعه:  )مورد 

 ل در دانشگاه های استان گلستان( یشاغل به تحصی
 1392 1391 ری مج ستانداری گلستان ا

38 
 در  اجتماعی  یمایهرس  و  دینداری  ی میانبررسی رابطه

 1392 1391 مجری  دانشگاه گلستان  دانشگاه گلستان میان دانشجویان

39 
بررسی گرایش نسبت به تقوی )مورد مطالعه: اعضای  

 1393 1392 مکاره  دانشگاه گلستان  قربان جالل دکتر مجری:  هیات علمی دانشگاه گلستان(

:  موردی  لعهمطا)نقش مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی   40

 1394 1393 همکار دانشگاه گلستان  کانی اکبر نجفیمجری: دکترعلی( آباد شهرستان بابلبخش الله

41 
میان  دربررسی میزان شادمانی و عوامل موثر بر آن 

 1395 1393 مجری  دانشگاه گلستان  دانشگاه گلستان دانشجویان

42 
زباله های  بازیافت گرش زنان نسبت به ش نسنج

 1395 1393 مجری  دانشگاه گلستان  ه موردی: زنان خانه دار ساکن شهر گرگان( الع)مطخانگی 

43 

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به بازیافت زباله  

)مطالعه موردی: دانشجویان دختر  های خانگی 

 ( عی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

ورزی و منابع  علوم کشادانشگاه 

 طبیعی گرگان 
 1395 1394 همکار

44 
  مرتبط باعوامل برخی بررسی میزان رضایت تحصیلی و 

 1397 1396 مجری  دانشگاه گلستان  گلستان های مرکز استان دانشگاه   دانشجویانآن در میان 

45 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر امید به آینده  

یان دانشگاه  ورد مطالعه: دانشجومیان دانشجویان )م در

 ستان( گل های مرکز استان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  

 طبیعی گرگان 
 1397 1396 همکار

46 
های  ارزیابی اثربخشی فعالیت مروجین مسئول پهنه

 تولیدی در استان گلستان 
سازمان جهاد کشاورزی استان  

 گلستان
 1397 1396 مجری

47 
های  های مسکونی و سرمایهپایداری اجتماعی مجتمع

 1399 1398 مجری دانشگاه گلستان  های مسکونی شهر  ی: مجتمع لعه موردطا)ماجتماعی 
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 گرگان(

48 

هنجاریابی پرسشنامه نزاکت ورزشی در میان 

دی: دانشجویان دانشگاه  دانشجویان )مطالعه مور

 ( گلستان
 1399 1398 همکار دانشگاه گلستان 

49 
های فردی،اجتماعی، خانوادگی و  بررسی ویژگی

 1400 1397 مجری های استان گلستان اداره کل زندان رود استان گلستان اعتقادی زندانیان جدیدالو 

 مقاالت( : کتب و فهرست انتشارات علمی )  -ب

 تألیفی  چاپ کتب -ب-1

 قطع عنوان کتاب  ردیف 

نام و نام  

خانوادگی  

نویسنده و  

 همکار)ان( 

جایگاه  

درمیان  

  ارانهمک

)نفر  

 ...(اول/دوم/

 چاپخانه  ناشر 

تاریخ  

لین  او

 چاپ 

اد  تعد

 صفحه 
 نحوه انتشار 

 تیراژ

 ( نسخه )

 قیمت 

 )ریال( 

1 

دهیاریها و توسعه  

بازارهای محلی  

 روستایی 

 وزیری 

تقی آزاد 

،  ارمکی

غالمرضا  

 فر خوش

 دوم

پژوهشکده  

مدیریت  

شهری و  

 روستایی 

انتشارات  

استاد  

 مطهری 

 40000 2000 کاغذی  176 1391

2 

دانشگاه گلستان،  

ر بستر  دانشگاه د

 محلی 

 وزیری 
رضا  غالم

 فر خوش
 اول

پژوهشکده  

مطالعات  

نگی و  فره

 اجتماعی 

پژوهشکده  

طالعات  م

نگی و  فره

 اجتماعی 

 100000 200 کاغذی  206 1396

3 

مسائل و  تحلیل  

آسیبهای  

تماعی کشور،  اج

 گلستان  مقاالت

 وزیری 
جمعی از  

 همکاران 
 لاو

پژوهشگاه  

فرهنگ،  

هنر و 

 ارتباطات 

پژوهشگاه  

فرهنگ،  

هنر و 

 ارتباطات 

 - محدود  کاغذی  333 1397

4 

فرهنگ در  

 بستر محلّی؛

ها و  اندیشه

گفتگوهایی  

پیرامون  

های متنوّع  حوزه

فرهنگی  

های  استان

اصفهان، گیالن،  

یزد، کرمانشاه و  

 گلستان 

 وزیری 

مهدی  

زاده  حسین

 فرمی

یک فصل از 

 شامل کتاب

صفحات 

لغایت  667

695 

پژوهشکده  

مطالعات  

فرهنگی و  

 اجتماعی 

پژوهشکده  

ات  مطالع 

فرهنگی و  

 تماعی اج

بهار  

1399 
862 

 به آدرس:   الکترونیکی
https://www.ricac.ac.ir//files/htmlbook/iran/index.html 

 

 

 

 

 - نامحدود 

 

 

https://www.ricac.ac.ir/files/htmlbook/iran/index.html
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 چاپ کتب ترجمه ای  -ب-2

 ردیف
عنوان  

 کتاب

نام و نام خانوادگی   ب کتا قطع

 همکار)ان(

جایگاه در همکاران)نفر 

 ...(اول/دوم/
 چاپخانه ناشر

تاریخ اولین  

 چاپ

تعداد  

 ترجمه  تألیف صفحه 

          

 

 )فارسی(  پژوهشی –چاپ مقاله در نشریات علمی  -ب-3

ف 
ردی

 

 تاریخ انتشار نام نشریه یا ناشر  عنوان مقاله

1 
 دستی در بابلسر  شکیل تعاونی صنایعبررسی زمینه های ت

 ()مشترک با آقای دکترصادق صالحی

 45شمارهپژوهش و سازندگی 

 پژوهشی(  –)علمی 

1378 

 )زمستان( 

2 
رهنگی با هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران  مایه ی فرابطه سر

 (؛ نفر دومشارع پورمحمود  )مشترک با آقای دکتر 

 20نامه ی علوم اجتماعی شماره 

 پژوهشی(  –ی لم)ع

1381 

 )پاییز و زمستان( 

 و ترکمنستان  اجتماعی در ایران –مقایسه رفتارهای فرهنگی  3
 ات ملیفصلنامه مطالع

 پژوهشی( -)علمی 

 24شماره 

1384 

4 
 بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی روابط عمومی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

 حمدرضایی(هکویی، مخواجه شا )مشترک با همکاران حسینی،
 30فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 

 ی( پژوهش –)علمی 
1385 

5 
 ستان()مطالعه موردی: استان گل و اقدام به خودکشی اجتماعیسرمایه 

 ( ؛ نفر اولا همکاران: آقایان سرگزی، باقری و غفاریب)مشترک  

ویژه نامه   دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری

 ای خودکشی سمینار ملی بررسی رفتاره

 پژوهشی(  –)علمی 

 دوره ششم، شماره دوم 

 1387( 12)پیاپی 

6 
های مرتع ای طرحدر اجر بردارانهرهاعی بر مشارکت بنقش سرمایه اجتم

های مجریان )مطالعه موردی مراتع بلده شمال ایران( ساس دیدگاهداری بر ا
 ر قربانی، دکتر محبوبی(: مهندس حیدری، دکترعقیلی، دکتیبا همکارنفر آخر)مقاله مشترک 

 مجله مرتع

 باهمکاری انجمن مرتع ایران  

 پژوهشی(  –می )عل

 ، 9 شماره

 1388بهار  

   و راههای توسعه آنباطات در آموزش ی اطالعات و ارتاز فناوراستفاده  7
 شاهکوهی و حسینعلی سرگزی(  لی، علیرضا خواجهی: دکترسید محمود عق)مقاله مشترک نفر دوم با همکاری

لنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و صف

 پژوهشی(  –)علمی ارتباطات

ل پنجم، شماره  سا
 1388بهار ، 14

8 
اجتماع رفتارهای  سرمایه  و  محیطی ی  ایرانمسئوالنه    زیست  شمال  )مطالعه    در 

گلستان( و  مازندران  گیالن،  استانهای  مشترک  موردی:  همکاری    ؛)مقاله  با  دوم  نفر 

 لی و صادق صالحی( ید عقآقایان: دکترسید محمو

مجله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 ( یپژوهش –علمی  ) رگانطبیعی گ

جلد شانزدهم، ویژه نامه  

 250-236الف، ص -1

1388 

9 
نفر دوم با همکاری آقای   ؛)مقاله مشترک  در جستجوی سنجش سرمایه فرهنگی

   دکتر حیدر جانعلی زاده و مهدی سپهر(

طالعات فرهنگی و فصلنامه انجمن ایرانی م

 پژوهشی(  –)علمی  اتارتباط
سال ششم، شماره  

 1389یز ، پائ20

10 
   یماعاجتجوانان نسبت به حیات ه از رسانه بر احساس  استفادتأثیر 

 نفره، نفر اول(  4)مشترک 
 دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال اول، شماره دوم،  

، 1389مستان پائیز و ز

 108-85صص 

 ، نفر سوم(  نفره 4انان )مشترک بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جو  11
نه شورای  فرهنگ، دبیرخا فصلنامه راهبرد

 پژوهشی( -هنگی )علمیانقالب فر

سال سوم و چهارم، 
 13و12شماره 

 1390و بهار1389زمستان  
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 روانشناختی زنان –مجله مطالعات اجتماعی  به فرار از منزل  مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز 12
،  2، شماره سال نهم
:  1390پائیز 
 54-25صص

13 
 آموزش عالی دولتی و   زمانی در مراکزعی در فرهنگ ساایه اجتما تأثیر سرم

 نفر دیگر(  2غیر دولتی ایران )مورد: استان گلستان( )مشترک با 

 دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهشگپژو

سال دوم، شماره  
بستان  اول، بهار و تا

 51-26: صص1390

 فر دوم(محمد فاضلی، ن )مشترک با دکتر ن گلستان مشارکت سیاسی در استا 14
 مجله مطالعات اجتماعی ایران 

 پژوهشی(  -)علمی

، دوره  3شماره 
،  1389چهارم، پائیز 

، چاپ  11پیاپی 
 1390زمستان 

15 
ن بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی استا

 فر(شپناهی، غالمرضا خو گلستان )محمدحسین

نان، شنامه جامعه شناسی جواوهپژ

 دانشگاه مازندران
،  2ی سال اول، شماره 

 1390ی دوم سال  نیمه

16 
 سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی؛ ارزیابی تجربی مدلهای نظری  

 )مشترک با دکتر جانعلی زاده و مهدی سپهر، نفر دوم(
نشگاه تعلیم و تربیت، دا پژوهش نامه مبانی

 وهشی(  پژ -)علمیفردوسی مشهد 
  ،2سال اول شماره 

 104-83صص1390

17 
جوانان   )مورد:  آن  بر  موثر  عوامل  و  فرهنگی  کاالهای  مصرف  میزان  بررسی 

 نفر دیگر( 4شهر گرگان( )مشترک با 

 پژوهی فرهنگی ه جامعه دوفصلنام

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

م، شماره  سال دو
ئیز و  چهارم، پا
  :1390زمستان 
 51-26صص

18 
هدفمندی یارانه های انرژی و   ی و فرهنگی موثر بربررسی عوامل اجتماع 

 شهر گرگان( –سرانه میزان مصرف انرژی )مطالعه موردی: انرژی برق 

نوین، دانشگاه   تحقیقات بازاریابی

 فهان با همکاری دانشگاههای دیگراص

مجموعه   ویژه نامه
 18و17مقاالت...

،  1390ند ماه اسف
 116-97صص 

19 
 جتماعی  نه های دوم بر سرمایه ا بررسی تاثیر گردشگری خا

 )مورد مطالعه: روستاهای لیره سر و سیاورز شهرستان تنکابن( 

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه  

 گردشگری 
،  2ه شمار اول،ل سا

1391 

20 
 نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی 

 ( یارت شهرستان گرگاند مطالعه: روستای ز)مور

مه ریزی و توسعه  ه برنافصلنام

 ردشگری گ 
 ،3شماره اول، سال

 1391زمستان 

سال چهارم، شماره   هژوهشی زن و جامعپ -فصلنامه علمی  بررسی عامل های موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمانهای مردم نهاد  21
 1392، تابستان 2

 مازندرانباله های خانگی در نسبت به بازیافت ز بررسی نگرش زنان 22
اه و توسعه فصلنامه برنامه ریزی رف

 اجتماعی 

،تابستان    15شماره 
-202:صص 1392

223 

23 
ثر بر آن؛  بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مو

 هر گرگاننگدره ش مطالعه موردی: گردشگران منطقه گردشگری ناهارخوران و ال

ی و توسعه  رنامه ریز فصلنامه ب

 گردشگری 
 ،6شماره سال دوم، 

1392 

 ثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان أبررسی ت 24
  فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

 دانشگاه اصفهان
هارم،  ست و چسال بی
 1392، بهار 49شماره 

سال سیزدهم، شماره   اعی پژوهشی رفاه اجتم -علمی امه فصلن ان شهر بابلسر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانثیر أت 25
 1392، زمستان 51

26 
 از دیدگاه شهروندان   ارزیابی برنامه های توسعه شهری

 )مورد مطالعه: برنامه های توسعه شهر گرگان( 
سال سوم، شماره   پژوهشی جغرافیا –لمی فصلنامه ع

3،1392 

 ر استان مازندرانآن د ثر برؤ تی و عوامل م مطالعه ی جریانهای مهاجر 27
توسعه  علمی پژوهشی مطالعات امه فصلن

 فرهنگی   –اجتماعی 

،  4دوره اول، شماره 
 1392بهار 

28 
 ی اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری ی بین سرمایهبررسی رابطه 

 )مطالعه موردی: نواحی شهری گرگان( مشترک با سه نفر دیگر: نفر اول 
 ایش جغرافیایی فضاپژوهشی آم -مه علمیفصلنا

شماره   سال سوم،
 1392هم، پائیز ن
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29 
سرمایه اجتماعی و پایداری شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان )مشترک با  

 دو نفر دیگر: رضا بارگاهی و شهاب کرمی، نفر اول( 

پژوهشی مطالعات   -علمی امه فصلن

 شهری 
شماره هشتم، پائیز  

1392 

ی  د اجتماع با اعتمااز رسانه های جمعی  بین میزان استفاده بررسی رابطه  30
 انعلی ابراهیمی و معصومه وطن دوست، نفر دوم( نفر دیگر: قرب)مشترک با دو  

پژوهشی فصلنامه   -فصلنامه علمی 

 مطالعات امنیت اجتماعی،  
ششم،  شماره سی و 

 1392 زمستان

، زمستان   36شماره  ت اجتماعی مطالعا فصلنامه د اجتماعی  بطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی با اعتماابررسی ر 31
1392 

32 
 ان در جامعه شهری ایر بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان

 نفر سوم : ن( مشترک با دو نفر دیگر)مطالعه موردی: شهر گرگا
 پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا -فصلنامه علمی

سال چهارم، شماره  
 1393یازدهم، بهار 

33 
بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک 

 ( های ساکن شهر گرگانزندگی اسالمی )مورد مطالعه: خانواده

 یا، نفر اول.ن معصومه محمدیمشترک با 

نهادهای  شناسی ه معفصلنامه جا

 . 87-121(، 3)1اجتماعی، 

سال اول، شماره  
 1393سوم، پائیز 

34 
سال و باالتر شهر  20ی اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد مطالعه رابطه

 اول(زاده افروزی، نفر  گنبدکاووس )مشترک با یک نفر دیگر: صفیه مهدی

اربردی،  فصلنامه جامعه شناسی ک 

 . 58-43(، 55پیاپی )  ن،دانشگاه اصفها

سال بیست و پنجم،  
شماره سوم، پائیز 

1393 

35 
رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی )مورد مطالعه:  

 ر ضا خوش فدجعفر موسوی، غالمر المی مرزنکالته، سیمشترک با دونفر دیگر؛ نفر سوم: محمدمهدی اسزنان شهر گرگان(،  

ی دانشگاه  اع تممجله مدیریت سرمایه اج

 تهران 

،  2، شماره1دوره 
 1393زمستان 
 139-159صفحات: 

36 
، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک )مطالعه  بررسی زمینه ها

 موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران( 

 فر، مهشید طالبی  صالحی، غالمرضا خوشصادق 

  جرایی، دانشگاهمدیریت ا پژوهشنامه

 رانزندما

سال ششم، شماره  
دوم   دوازدهم، نیمه

 90-65، صص1393

37 
کیفیت زندگی و مصرف کاالهای فرهنگی )مورد مطالعه: شهروندان استان 

 گلستان( غالمرضا خوش فر، محمدتقی گیلک حکیم آبادی، مهدیه زارعی

ی اجتماعی،  هشنامه توسعه فرهنگپژو

 رپیام نو  دانشگاه

سال اول، شماره  
زمستان   ز وائیدوم، پ

 ص ، ص1393

37 
بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی )مطالعه موردی: زنان 

 )غالمرضا خوش فر، محبوبه ایلواری(  متأهل ساکن شهر گرگان(

ه دانشگاه عالم صلنامه علوم اجتماعی ف

 طباطبایی 
، بهار  68شماره 

1394 

37 
آن )مطالع  تقاءار های ب و راهکاربر گرایش به حجا بررسی عوامل مؤثر

 شهر گرگان( ردی: شهروندانمو

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه  

 فرهنگی  -اجتماعی
ی سوم، شماره  دوره
 1394، بهار 4

38 
)غالمرضا خوش فر، حیدر جانعلی زاده،  جوانان سرمایه فرهنگی و شادی 

 حمید دهقانی(  فاطمه اکبرزاده و

،  طاتمطالعات فرهنگی و ارتبا امه فصلن

 و ارتباطات  گنجمن ایرانی فرهنا

سال یازدهم، شماره  
،  1394، بهار 38

 120-89صص 

39 
زیست محیطی روستائیان  عوامل اجتماعی موثر بر آگاهیهای بررسی

 )مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود( 

 رضا عباس زادهی، زینب وصال، محمدغالمرضا خوش فر، صادق صالح

 تهران شگاه دان تایی پژوهشهای روس
،  1شماره ، 6 دوره

،  1394بهار 
 158 -137صص

39 
 بررسی گرایش دانشجویان نسبت به هویت ملی با تأکید بر قومیت

 ( )زهره غریبیان، عبدالواحد شمال اُف، غالمرضا خوش فر

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات  

 فرهنگی   -یی اجتماع توسعه
ه  رم، شماردوره چها

 1394، تابستان 1

40 
نسبت به سیاستهای مقابله  قامتگاههای گردشگری بررسی نگرش صاحبان ا

 غالمرضا خوش فری موردی: استان مازندران( با تغییر آب و هوا )مطالعه

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه  

 گردشگری 

شماره  سال چهارم، 
دوازدهم، بهار  

-145، صص1394
163 

41 
اسی:  مورد شنانگی؛  اند خت پسمهروندان در مدیرین مشارکت شبررسی میزا

 ر مشهد )علیرضا خواجه شاهکوهی، غالمرضا خوش فر، اعظم نگاری( شه
، تابستان  15شماره  جغرافیا و آمایش شهری 

1394 

42 
میزان مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری 

 ر گلوگاه(  )مطالعه موردی: شه
 رضا خوش فر، سپیده شفایی( غالم نی، ر نجفی کای اکبی، علعلیرضا خواجه شاهکوهگان: ه )نویسند

سال هشتم، شماره   فصل نامه آمایش محیط  
 1394، تابستان 29
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43 
 امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی

 (  1391ساله شهر قاین  15-29)مطالعه موردی: جوانان 

ران، وابسته  مجله مطالعات اجتماعی ای

 انمن جامعه شناسی ایربه انج

،  1، شماره 9دوره 
، صفحه  1394بهار 

71-102   

44 

سال   29-15ی و سالمت اجتماعی )مطالعه موردی: جوانان ع امنیت اجتما

زاده، راضیه  محمدی، فاطمه محمد غالمرضا خوش فر، آرزو  هر قاین(ش

 اده زکبرفاطمه ا محمدی،

دوره نهم، شماره اول،   ایران مطالعات اجتماعی
 1394بهار 

45 
ن متأهل ساکن شهر  ه موردی: زنانداری )مطالعمؤثر بر دی بررسی عوامل

 فر، محبوبه ایلواری غالمرضا خوش گان:نویسنده گرگان(

علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی  امهصلنف

 واحد شوشتر 
سال نهم، شماره اول،  

 1394، بهار  28پیاپی 

46 
دی:  العه موراحدهای گردشگری )مطسرمایه گذاری در و اعتماد نهادی و

 ( آزیتا اسفندیان، حسین موسی زاده ان: غالمرضا خوش فر، گنده )نویس ن گلستان(استا

ه  فصلنامه برنامه ریزی و توسع

 گردشگری 
، ،شماره  پنجمسال 

 1395، بهار پانزدهم

47 
ه ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی )مطالعه  رابط بررسی

علی اصغر عباسی اسفجیر،   گان: نویسنده موردی: شهروندان استان گلستان(

 غالمرضا خوش فر، معصومه شفاهی

دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای 

 اجتماعی  

م؛ شماره  و سال س
اه ادممردهفتم، 

1395 

48 

بع دهستان اترک از تواناطق مرزی )نمونه: ی در مگ تحلیلی بر کیفیت زند

ین موسی  وش فر، حسغالمرضا خ  گان:نویسنده   اووس(ن گنبد کستارشه

 خداداد یزاده، مهد

سال چهارم، شماره   ژوهشنامه مطالعات مرزی پ
 1395چهارم زمستان 

49 
 موردی شهروندان شهر گرگانشهروندان؛ مطالعه  تحلیل مشارکت سیاسی

 فر)ن.م.(، صدیقه امینیان، شهربانو میرزاخانی غالمرضا خوش  گان:نویسنده
 فصلنامه مطالعات سیاسی 

 119-148صص: 

،  36سال نهم، شماره  

 1396تابستان  

50 
ن در اصالح واحیاء  بر مشارکت مرتعدارایر سرمایه اجتماعی ی تأثبررس 

 ن کرمانشاه( عه موردی: مرتع چقاکدو در استامراتع )مطال

 فراله حیدری، غالمرضا خوش)ن.م.(، قدرتحمدیا روناک  گان:نویسنده

 نشریه علمی پژوهشی مرتع 

 94-105صص 
سال یازدهم، شماره  

 1396هار  اول، ب

51 
،  (یهروندان گرگان)مورد مطالعه شی  ف فرهنگ( و مصر یاسالم  یرانی)ا  یندگسبک ز

 غالمرضا خوش فر ی؛  گیشکرب  هیزاده؛ عال  یمولو  اکرم  :گاننویسنده
پژوهشی مطالعات    –دو فصلنامه علمی  

 ایرانی   -اسالمی  الگوی پیشرفت

،  9، شماره  سال پنجم
،  1396بهار و تابستان  

 128-106صفحه  

52 
)مورد    یبا تعهد سازمان  یازمانو عدالت س   یاجتماع  هیسرما  نیرابطه ب  یبررس

 ،  ن(ش و پرورش مرکز استان گلستامطالعه: کارکنان آموز 

 رمحلهیم  یفر؛ فاطمه جندق  غالمرضا خوشگان:  نویسنده

دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای 

 95-63اجتماعی، صص 

سال پنجم؛ شماره  
تان یازده، بهار و تابس

1397 

53 
 گرگان  شهر شهروندان رد سیاسی مشارکت و اجتماعی داعتما

 ( میرزاخانی ربانوشه  ،فر شخو غالمرضاگان: نویسنده )
سال هجدهم، پاییز   جتماعیرفاه ا   پژوهشی  –امه علمی  لنفص

 70، شماره 1397

54 

)مورد  و احیای مراتع  برداران در اصالحکت بهرهبررسی عوامل مؤثر بر مشار

 (مطالعه: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه

 فرخوشاله حیدری، غالمرضا )ن.م.(، قدرتحمدیا روناک  گان:نویسنده

 مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران  
، شماره  73دوره 

 1399دوم،تابستان 

55 

هنجاریابی پرسشنامه نزاکت ورزشی در میان دانشجویان )مطالعه موردی: 

   (دانشجویان دانشگاه گلستان

 ( پیغمبری، جالل کریمی، غالمرضا خوش فرسینا گان: نویسنده )
 

 تهران گاه  دانشنشریه مدیریت ورزشی  
10.22059/JSM.2021.289504.2329 

 1400تیر ماه 

56 

 میان در 19 کووید  با مقابله بهداشتی هایپروتکل رعایت  بر مؤثر عوامل

 مازندران استان ئیانوستار

 ( میرزاخانی  شهربانو فر، شخو غالمرضا صالحی، صادقگان: نویسنده )

دانشگاه علوم  صلنامه رفاه اجتماعیف

 خشی بهزیستی و توانب

  ،81 شماره ،21 دوره
  21 جلد ،1400 مرداد

 51-85 صفحات  81 رهشما

http://jss-isa.ir/issue_3544_3560_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1394.html
http://jss-isa.ir/issue_3544_3560_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1394.html
https://dx.doi.org/10.22059/jsm.2021.289504.2329
https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3769-fa.pdf
https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3769-fa.pdf
https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?mag_id=90&slc_lang=fa&sid=1
https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?mag_id=90&slc_lang=fa&sid=1
https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?mag_id=90&slc_lang=fa&sid=1
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57 

 تحت سالمند زنان زندگی سبک بر  فرهنگی –تاثیر سرمایه اجتماعی 

 )مطالعه موردی: استان گلستان ) بهزیستی حمایت 

 ( فرغالمرضا خوش، رحمت اله امیراحمدی، طاهره جباری تورانگان: نویسنده)

 مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران
شماره  ، سال سیزدهم

 1400 نتابستا، سوم

 

 

 ( انگلیسیبه زبان )  علمیچاپ مقاله در نشریات  -ب-4

1 
The Relationship Between Psychology Security & Personal 

Characteristics With Internet Addiction (With 2 other person: 

Mahnaz Babaei & Seyyedeh Sanaz Babaei, I am Second Person) 

International Journal of Current Life 

Sciences, pp: 5959-5962 

Volum 4, Issu 9, 

September 2014 

2 

Comparing Psychological Profile in Individuals Infidelity to 

Wife With Normal People (With 2 other person: Mahshid 

Zavarei & Mahnaz Babaei, I am Second Person) 

International Journal of Current Life 

Sciences, pp: 5968-5972 

Volum 4, Issu 9, 

September 2014 

3 
Reviewing the Relationship Between Technical Vocational 

Training & Tendency Towards Deviant Behaviors (With 2 other 

person:  Fereshteh Badi and Manizheh Navidniya, I am Second Person) 

Asian Journal of Research in Social 

Sciences & Humanities 
March, 2014 

4 

Strategies for Tourism Development in National Parks with the 

Use of WOAT Model (Case: Golestan National Park) 

 

International Journal of Geography & 

Geology 
2014 

5 

STRATEGIES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN 

NATIONAL PARKS WITH THE USE OF SWOT MODEL 

(CASE : GOLESTAN NATIONAL PARK) 
 Khodarahm Bazzi, Gholam Reza Khoshfar, Hossein Mousa Zadeh 

International journal of Geograpy and  

Geology 
ISSN(e): 2305-7041  

ISSN(p): 2306-9872  
DOI: 10.18488/journal.10/2014.3.12/10.12.159.169   

2014 

Vol. 3, No. 12, 

Pp. 159-167 
 

6 

Levels of Internet Addiction and Loneliness among Students 

(Case Study: The Students of Universities of Center of Golestan 

Province)   

International Journal of Schooling 

Print ISSN: 2588-6703 

Doi: 10.22034/IJSC.2019.189889.1005 

Summer 2019 

Vol. 1, No. 1,  

Pp. 37-44 

7 

The relationship between media consumption and Internet 

addiction with an emphasis on the role of gender 
Authors: Sina Peighambari, Ramezan Hassanzadeh, Gholamreza 

Khoshfar 

International Journal of Schooling 

Print ISSN: 2588-6703 

Doi:10.22034/ijsc.2021.292326.1051 

Vol. 2, No. 3, 

Summer 2020 

Pp. (47-58) 

8 
Qualitative Analysis of Corona Effects on the Environment 

Authors: Gholamreza Khoshfar, Zahra Pazokinejad 
Quarterly Journal of Environmental 

Education and Sustainable Development 

Vol. 9, No. 4, 

Summer 2021 

Pp. (7-20) 

9 

Environmental Responsibility in Rural Areas (Case Study: Rural 

Areas of Mazandaran Province) 

Authors: Sadegh salehi, Gholamreza khoshfar, Shahrbanoo 

Mirzakhani 

 

 

journal of research and rural planning 

Doi: 10.22067/JRRP.V10I1.88785 
 

Volume 10, Issue 1 

Serial Number 32 - 

Winter 2021 

Pages 101-115 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.22067/JRRP.V10I1.88785
https://jrrp.um.ac.ir/issue_5110_5111.html
https://jrrp.um.ac.ir/issue_5110_5111.html
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 ترویجی  –می چاپ مقاله در نشریات عل -ب-5
ف

ردی
 

 تاریخ انتشار  نام نشریه یا ناشر  عنوان مقاله 

 نقش امنیت در تحقق قانون گرایی در جامعه 1
)علمی  12و 11اقتصادی شماره  -اطالعات سیاسی

 ترویجی(  –

1378 

 )مرداد و شهریور( 

 اجتماعی)مطالعه موردی: استان گلستان(  بررسی نقش تحقیق و مراکز تحقیقاتی در توسعه اقتصادی و 2
  22فصلنامه رهیافت شماره 

 ترویجی( مقاله پر استناد  –)علمی 

1379 

 )بهار و تابستان( 

3 
 بررسی ویژگی های مدیران روستایی ؛ مطالعه موردی: استان مازندران 

 )مشترک باآقای دکتر صادق صالحی(

 161-162اقتصادی شماره  -اطالعات سیاسی

 ترویجی(  -)علمی

1379 

 )بهمن و اسفند( 

 بررسی میزان احساس امنیت و چگونگی مشارکت مردم در برقراری امنیت  4
 173-174اقتصادی  –اطالعات سیاسی 

 ترویجی(  –)علمی 

1380 

 )بهمن و اسفند( 

 )بهار( 1381 ترویجی( –)علمی  27فصلنامه رهیافت شماره  راهبرد ها و راهکارهای توسعه آموزش عالی )مطالعه موردی: استان گلستان(  5

6 
واحد علی آباد دانشگاه آزاد اسالمی  های پژوهشی اعضای هیئت علمی بررسی موانع فعالیت 

 ( همکار دیگر 3ی کتول)مقاله مشترک نفر سوم با همکار

 ششم دوم، شمارة ، سالجدید عالی، دورة آموزش نامة

 ترویجی(  –)علمی 
 ،  1388تابستان 

 141-154صص 

7 
  زشیابی اثربخشی طرح بسیج جوانان در سازندگی در پروژه های بخش کشاورزی استان گلستانار

 همکار دیگر(  2)مقاله مشترک نفر دوم با همکاری 

ترویجی و توسعه روستایی   –دو ماهنامه علمی 

 294-293، شماره 29جهاد، سال 

-1388بهمن و اسفند 
فروردین و اردیبهشت  

1389 

، پائیز 1سال اول، شماره  فصلنامه مهارت آموزی  شی آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال نیروهای آموزش دیده استان گلستانبررسی میزان اثربخ 8
1391 

9 
واکاوی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان  

 استان گلستان 
، پاییز 3ششم، شماره سال  فصلنامه دانشکده علوم و فنون مرز 

1394 

 

 فرهنگی  -و علمی  تخصصی  -علمی چاپ مقاله در نشریات  -ب-6

ف
ردی

 

 تاریخ انتشار  نام نشریه یا ناشر  عنوان مقاله 

 )بهار( 1378 8و7ندای گلستان  بررسی آثار و اندیشه های اجتماعی عالمه اقبال الهوری  1

 )شهریور( 1379 16امه شهرداریها شماره ماهن برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در بابلسر  2

 )خرداد (   1379 105ماهنامه تعاون شماره   صنایع دستی و کارکرد آن در جامعه  3

 )تیر ماه(   1379 106ماهنامه تعاون شماره   مسایل و مشکالت تعاونیهای فرش دستباف در استان مازندران 4

5 
 تعاونی و موانع علمی ایجاد آن 

 ای تجربی در بابلسر(  )با تأکید بر مطالعه 

 113ماهنامه تعاون شماره  

 ( 202)پیاپی 

1379 

 )بهمن( 

 1379 نشریه امنیت، وزارت کشور  امنیت و جامعه مدنی  6

 مناسک گذر در فرهنگ عمومی استان گلستان 7
وزارت   44و 43کتاب ماه هنر شماره  

 فرهنگ و ارشاداسالمی 

1381 

)فروردین و  

 اردیبهشت( 

 نگ عمومی استان گلستانتحلیل وضعیت فره 8
فصلنامه فرهنگ عمومی ،وزارت فرهنگ و 

 28ارشاد اسالمی، شماره  
1381 

 بررسی ارزشهای اجتماعی در فرهنگ عمومی مازندران  
مجله رشد آموزش علوم اجتماعی دوره 

 4جدید شماره  

شماره مسلسل   1382

23 

 نابرابری در توزیع علم و دانش 9
فرهنگ و  نشریه فرهنگ و پژوهش،وزارت

 132ارشاد، شماره 

1382 

 )دی ماه( 

  2سال   4شماره برداشت دوم، فصلنامه مرکز بررسیهای بررسی تأثیر شکافهای اجتماعی بر مشارکت سیا سی با تأکید بر شکاف قومی   10
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 )بهار( 1383 استراتژیک ریاست جمهوری  )مطالعه موردی : استان گلستان(

 می استان گلستانترسیم و تحلیل وضعیت فرهنگ عمو 11
نشریه گلستان نیاز،اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی گلستان 
 )تابستان(   1383

 نگاهی به رفتارهای مذهبی و آئینی در استان گلستان  12
نشریه گلستان نیاز،اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی گلستان 
 )تابستان(   1383

13 
ز دیدگاه دانش آموزان ،  بررسی میزان تحقق هدفهای شوراهای دانش آموزی ا

 دبیران و مدیران )مورد مطالعه:استان گلستان(

مجله رشد آموزش علوم اجتماعی دوره 

 3هشتم شماره  

1384 

 ) بهار( 

 ضرورت گسترش رشته های علوم انسانی در استان گلستان  14
نشریه ورزشی، فرهنگی و اجتماعی  

 ، سال پنجم 165حریف، شماره 

 شهریور  25

1387 

 یسه اعتماد به اقشار اجتماعی با تأکید بر اعتماد به روزنامه نگاران مقا 15
فصلنامه فرهنگی و پژوهشی فرهنگ 

 3و2، سال اول، شماره  گلستان
 1388زمستان  پائیز و

 تعاون مورد نیاز بخش های تامین نقدینگی کارراه 16
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نشریه 

 212، سال بیستم، شماره تعاون
 1388 اسفند

17 
و ایدز   HIVبررسی نقش جمعیت هالل احمر در کنترل و پیشگیری از عفونت 

 ( )مطالعه موردی: استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان و گلستان
 1388 مجله علمی تخصصی هالل احمر 

 1389 ،1شماره  فصلنامه علمی تخصصی پلیس گلستان ارتباط بین اعتماد نهادی و احساس امنیت 18

19 
رسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده های شاهد و ایثارگر با خانواده های عادی  بر

 و عوامل موثر بر آن در استان گلستان 

 )مقاله مشترک نفر دوم با همکاری آقای دکتر فریدون کامران و خانم آرزو حسینی(

 فصلنامه پژوهش اجتماعی 

پژوهشی از دانشگاه  -)دارای رتبه علمی 

 المی( آزاد اس 

،  9سال سوم، شماره  
 1389زمستان 

 ویژه نامه مدیریت  سرمایه اجتماعی، سرمایه ناشناخته سازمانها 20
، فروردین  127شماره 

1391 

21 
بررسی نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری؛ مورد مطالعه: تفرجگاههای استان 

 خراسان جنوبی 

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی 

 خراسان جنوبی

، دوره پنجم،  5شماره 
،  1392تابستان 

 . 86-65صص

22 

ی بین استفاده از بازیهای رایانه ای با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی بررسی رابطه

غالمرضا خوش فر،    ( دانش آموزان مدارس دوره راهنمایی شهر گرگان)مورد مطالعه:  

 فاطمه جندقی میرمحله 

فصلنامه فرهنگی و پژوهشی فرهنگ 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  گلستان، 

 استان گلستان 

،  18سال پنجم، شماره 
،  1392پاییز 
 157-121صص

 

 

 

 و بین المللیدر مجموعه مقاالت همایشهای داخلی  کامل چاپ مقاله -ب-7

ف 
ردی

 

 تاریخ انتشار نام نشریه یا ناشر  عنوان مقاله

 ت اجتماعیرک بررسی نقش خانواده در ارتقاء آگاهی دختران در امر مشا 1
مجموعه مقاالت سمینار توانا سازی 

 دختران روستایی در مشارکت اجتماعی 

 )بهار(  1378

 با همکاری یونیسف 

 1380 مجموعه مقاالت همایش بومی گرایی و فرهنگ عمومی  بررسی مفهوم دقیق خرده فرهنگ و رابطه آن با بومی گرایی  2
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 دستی  یعپژوهشی در باب زمینه یابی تشکیل تعاونی صنا 3
مجموعه مقاالت همایش صنایع  

 روستایی ایران 

1379 

 )جهاد سازندگی( 

 امنیت الزام نهادی قانون گرایی  4
مجموعه مقاالت نخستین همایش قانون و  

 قانون گرایی و تأثیر آن بر فرهنگ عمومی 

1379 

 )آذر ماه( 

 راهکارهای علمی و عملی برای ایجاد اشتغال زنان  5
زنان  نسمجموعه مقاالت کنفرا

 روستایی ، مشارکت اقتصادی 

1379 

 )شهریور( 

6 
فرهنگی با تأکید بر نقش ویژه  –مدیریت تغییرات اجتماعی 

 کارگزاران تغییر 

مجموعه مقاالت همایش مدیریت 

 تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی 
1380 

 بررسی رابطه عوامل فرهنگی با امنیت اجتماعی در استان گلستان  7
همایش توسعه، اشتغال و  ت  مجموعه مقاال

 )آبان( 1380 امنیت،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر 

8 
 سنجش گرایش مردم نسبت به مشارکت در تأمین امنیت 

 )مورد: استان مازندران( 

مجموعه مقاالت همایش علمی 

 امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه 

1381 

 )بهمن( 

 )بهمن(  1381 مجموعه مقاالت همایش شوراهای اسالمی تایی )مورد: استان گلستان( وسبررسی مسایل و مشکالت شوراهای اسالمی ر 9

10 
ارزیابی شایستگیهای کانونی دانش آموختگان علوم کشاورزی و 

 جذب در بازار کار و کارآفرینی )مشترک( جهت منابع طبیعی 
مجموعه مقاالت چهل و هفتمین نشست  

 رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی کشور
1381 

 )بهمن( 

مجموعه مقاالت همایش سیاستها و مدیریت  بررسی ابعاد فقر و رتبه بندی آن در استان گلستان  11

 1384 برنامه های رشد و توسعه در ایران )جلد اول( 

 بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی  12
مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی، 

 1384 اعی ناجاتمجلد اول، معاونت اج

13 
سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در ایران )مطالعه موردی: 

 مشترک با آقای صادق صالحی استانهای گیالن ، مازندران و گلستان(

مجموعه خالصه مقاالت همایش  

 سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران 
   1386  اردیبشهت   30

14 
شبکه های اجتماعی در بین ز بررسی میزان حمایت اجتماعی ناشی ا

های فرزندان شاهد دچار آسیب های اجتماعی)مطالعه موردی: استان

 مازندران و گلستان( مقاله مشترک با دکتر محمود شارع پور 

مجموعه مقاالت همایش ملی ایثار و 

شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه 

 های فرهنگ، اقتصاد و سیاست

  14جلد اول، 

 1387اسفند 

15 
ایه اجتماعی و رفتار مردم نسبت به محیط زیست در استان مازندران  مرس

 )مقاله مشترک با همکاران: دکتر صالحی و اکبری( 

مجموعه مقاالت همایش طرح مسائل  

 اجتماعی استان مازندران

جلد اول آبان 

1388 

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت مجریان در طرح های مرتعداری غرب مازندران  16

 رک با همکاران: آقایان مهندس حیدری، دکترعقیلی، دکتر قربانی، دکتر محبوبی(شت)م
مجموعه مقاالت همایش طرح مسائل  

 اجتماعی استان مازندران

جلد اول آبان 

1388 

17 
ارتقاء امنیت اجتماعی و فردی از طریق تقویت سرمایه اجتماعی در چشم انداز  

 موردی: استان گلستان( ه جمهوری اسالمی ایران )مطالع  1404ایران 
مجموعه مقاالت همایش علمی پلیس، امنیت 

 1388آدر ماه  ج.ا.ا  1404و چشم انداز 

18 
  1404ارتباط بین اعتماد نهادی و احساس امنیت در چشم انداز ایران 

 )با تأکید بر مطالعه ای تجربی در استان گلستان(  

همایش علمی پلیس،  مجموعه مقاالت

 ج.ا.ا  1404 ازامنیت و چشم اند 
 1388آدر ماه 

 بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در استان گلستان  19
مجموعه مقاالت چهارمین همایش 

 توانمندیهای توسعه استان گلستان
 1389مرداد ماه 
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 ( 1404)با تأکید بر داللتهایی برای توسعه در افق چشم انداز 

 و جریانات انحرافی  طرح مسأله عرفانهای نوظهور 20
عه مقاالت همایش بررسی آسیبهای مومج

 اجتماعی استان مازندران
 1389اسفند 

21 
 دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت 

 )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان( 

دانشجو،  ملی همایش اولین مجموعه مقاالت 

 اراک  -نظم و امنیت 
 1389بهمن  27

22 
  یاجتماع ت یدانشجو، ارزش ها  و امن

   دانشگاه گلستان( انی: دانشجو یطالعه مورد)م

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی دانشجو،  

 اراک  -نظم و امنیت 
 1389بهمن  27

23 
پایدارسازی نظام بهره برداری زراعی، راهبرد توسعه پایدار 

 )نفر دوم مشترک با دکتر خواجه شاهکوهی( کشاورزی

مجموعه مقاالت اولین همایش جغرافیا و 

ریزی توسعه روستایی، دانشگاه  ه برنام 

 فردوسی مشهد 

آذر ماه  24و23

1390 

24 

کمی و کیفی توسعه مسکن  بررسی مقایسه ای شاخصهای

روستایی)مورد مقایسه: روستاهای استان مازندران با روستاهای 

 ( نفر اول مشترک با آقای دکتر خواجه شاهکوهی و احمدی)کل کشور( 

یا و افمجموعه مقاالت اولین همایش جغر

برنامه ریزی توسعه روستایی، دانشگاه  

 فردوسی مشهد 

آذر ماه  24و23

1390 

25 
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هدفمندی یارانه های انرژی و  

 ( شهر گرگان -سرانه میزان مصرف انرژی )مطالعه موردی: انرژی برق
 فر، آرزو محمدی( فر، یوسف محنتش )اسامی نویسندگان به ترتیب: صادق صالحی، غالمرضا خو

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی جهاد  

 کرمان  -اقتصادی

اسفند ماه   18و   17

1390 

26 
بر  یکشور مبتن یمرز یدر نواح  داری پا ت یراهبرد امن یباز مهندس

 « ی و مذهب یقوم یوفاق و انسجام اجتماعی گروه ها» مدل
ر دامجموعه مقاالت اولین همایش توسعه پای

 نواحی مرزی، گرگان

اردیبهشت    20

1391 

 1392فروردین  27 همایش ملی تفرجگاهها، نظم و امنیت بررسی امنیت اجتماعی روانی در تفرجگاهها از دید تفرجگران  27

 اینترنت و هویت قومی )مطالعه موردی اقوام ساکن در شهر تهران(  28
همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی 

 اسالمی
 1392مهر  22

29 
اقتصادی با گرایش به هویت ملی در  -بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی 

 ایران

همایش ملی سرمایه اجتماعی و هویت  

 ملی در ایران 
 1392آبان   15

30 
اقتصادی بر رفتارهای زیست محیطی  -بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی 

 ن( سال به باالی شهر گرگا 18مسئوالنه )مطالعه موردی:شهروندان 

اولین کنفرانس ملی آموزش فرهنگ و  

 اخالق زیست محیطی 
 1392آذر   7

31 
سنجش نگرش نسبت به سبک زندگی اسالمی و عوامل موثر بر آن )مطالعه  

 موردی: شهروندان ساکن شهر گرگان( 
 1392آذر   24 همایش ملی سبک زندگی اسالمی

32 
آن در میان ا بررسی میزان مقبولیت سبک زندگی اسالمی و عوامل مرتبط ب

 شهروندان )مطالعه موردی: شهر گرگان( 
 1392آذر   24 همایش ملی سبک زندگی اسالمی

 1392آذر   5 همایش ملی پدافند غیرعامل  کیفی سازی آموزشی در دانشگاهها با رویکرد پدافند غیر عامل  33

34 
بررسی رابطه بین رضایت از امکانات و خدمات شهری با میزان  

 ان از فضای سبز ندرضایتمندی شهرو

اولین کنفرانس ملی جغرافیا شهرسازی 

 و توسعه پایدار
 1392اسفند  8

35 
بررسی رابطه نوع سبک زندگی با میزان فعالیتهای ورزشی زنان )مطالعه  

 ساله تحصیلکرده استان گلستان(  20-49موردی: زنان 
 1392آذر   24 همایش ملی سبک زندگی اسالمی
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36 
شرکتهای تعاونی بر رفتار کیفیت زندگی)مورد:  ر بررسی تاثیر عضویت د

 شرکت های تعاونی استان گلستان(

سومین کنفرانس بین المللی علوم  

 رفتاری 
 1392اسفند  9

37 
بررسی رابطه بین دین داری و رفتارهای محیط زیستی )مطالعه موردی: دانشجویان 

 دیگر: نفر دوم ر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( مشترک با سه نف

اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی و 

 علوم اجتماعی 
 1393مرداد 

  مشترک با) تحلیل مکانی ارتباط تراکم جمعیت با مهاجرت )مطالعه موردی: شهر گرگان( 38

 آبادی و زینب افالکی، نفر اول( دو نفر دیگر: زینب زنگی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم 

امه ریزی، معماری و  رنجغرافیا و ب

 شهرسازی 
13/10/1393 

39 
بررسی میزان گذران اوقات فراغت گردشگران در تفرجگاههای استان گلستان )مورد 

مطالعه: گردشگران تفرجگاههای پارک جنگلی ناهارخوران و کبودوال علی آبادکتول( 

 )مشترک با یک نفر دیکر: اکرم محمدی نیکو، نفر اول( 

افیا، گردشگری، غراولین همایش ملی ج

منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، باغ 

 موزه قصر 

 1393بهمن  30

کارها، مطالعه موردی  ها و راهبا تأکید بر نیاز معلولین: چالش مناسب سازی فضای شهری  40

 آبادی و سعدی بادلی، نفر اول( ر: زینب زنگیگدینفر )مشترک با دو شهر گرگان 

ها و  ، فرصتگیهای زندهمایش ملی سبک

ها، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  چالش

 و تحقیقات تهران 

 1393دیماه   20

41 
ی روستاها )مطالعه موردی:  طبررسی تطبیقی دانش بومی و رسمی در کاهش آسیبهای محی

 دهستان کنگور، شهرستان کالله( 

هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت الگوی  

 بیر دااسالمی ایرانی پیشرفت؛ افق و ت
 1394آبان   28

42 
ارزیابی نقش آموزش و ترویج در اشتغال زایی عشایر کلهر شهرستان سرپل ذهاب در 

 کرمانشاه

دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و 

ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و 

 محیط زیست ایران 

 1394دی ماه  15

43 
منظور   به  دانش  مدیریت  موجود  وضعیت  بندی  رتبه  و  اده پیسنجش 

)مورد مطالعه: حوزه معاونت   سازی آن در شرکت شهرک های صنعتی

 صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استانهای کشور( 

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس 

 بین المللی مدیریت دانش 
15/11/1394 

44 
تحلیل کارکردها و نیازهای برنامه بهبود کیفیت محیط شهری)مطالعه  

 ( انموردی: شهر گرگ

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین 

 در عمران، معماری و شهرسازی 
5/9/1394 

45  
تعیین میزان مشارکت روستاییان در طرح شبکه های آبیاری و زهکشی 

 )مطالعه موردی: گزیده روستاهای حوزه آبریز الوند استان کرمانشاه( 
هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت 

 ک منابع آب و خا
27/11/1394 

46 
 بررسی اثرات رفتاری در کارورزی و آسیب شناسی آن 

 )مقاله مشترک با خانم دکتر زهره غریبیان( 

اولین همایش استانی مقایسه کارورزی 

 قدیم با جدید 
12/12/1394 

47 
بررسی مقایسه ای سبک زندگی دانشجویان و طالب )موردمطالعه: 

 ن( دانشگاهها و حوزه های علمیه شهر گرگا

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم  

تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز 

 هزاره سوم
20/7 /1395 

 بررسی میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی شهر آق قال 48
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین  

در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات  

 اجتماعی ایران 

6/4/1395 

49 
بررسی نگرش انشجویان نسبت به بازیافت زباله های خانگی)مطالعه 

 موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( 

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، 

راهکارها و  چالش ها با محوریت کشاورزی، 

 منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری 

19/12/1395 

 28/11/1395 جهانی اقتصادو مدیریت اولین کنفرانس ملی دانشگاه علوم حلیل سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ) مورد مطالعه: ت 50
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 ( کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

51 
مطالعه سطح مدیریت دانش و نحوه پیاده سازی آن در سازمان های پاک  

 ن( )مورد مطالعه: سازمان محیط زیست استان گلستا
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین 

 المللی مدیریت دانش 
28/11/1393 

52 
سازمان  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش )مورد مطالعه: 

 استان گلستان( محیط زیست 
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین 

 المللی مدیریت دانش 
28/11/1393 

53 
ریت پارک های جنگلی به شهرداری ها بر ارتقای عملکردی  دی تأثیر طرح احاله م 

 فضاهای تفرجی )مطالعه موردی: پارک های جنگلی النگدره گرگان( 
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط 

 زیست
16/11/1393 

54 

سنجش عملکرد شهرداری از منظر شاخص های حکمرانی شهری خوب  

 رگان( گ  شهر 2و   1شهری )نمونه موردی: منطقه 

 غالمرضا خوش فر حسین موسی زاده، حاجی سلطان زایدلی، مهدی خداداد

دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری 

 مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
 1394آذر   26

55 

کودکان پیش دبستانی )مطالعه موردی:   نیوالد یروانشناخت یستیبهز بررسی 

 نبد کاووس( گ  موسسه پیش دبستانی امام حسن )ع(

 غالمرضا خوش فر، جوانشیر اسدی، مریم آخوندی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  

 روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

6/4/1395 

56 

بررسی سطح توانایی حل مسأله در میان دانش آموزان )مورد مطالعه: دانش 

 گرگان( ر  آموزان سال چهارم متوسطه شه

 فاطمه جندقی میرمحله، غالمرضا خوش فر، حسینعلی سرگزی 

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  

 رانروانشناسی و مطالعات اجتماعی ای 

6/4/1395 

57 

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش بر استفده از اینترنت )مطالعه 

 انی شهر تفرش( ستموردی: دانش آموزان دببیر

 غالمرضا خوش فر، معصومه شفاهی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  

 روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

6/4/1395 

58 

بررسی قشربندی اجتماعی شهروندان )مطالعه موردی: ساکنان مراکز 

 شهرستانهای استان گلستان 

 عباسی، فرشته باالیی ب غالمرضا خوش فر، مصی 

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  

 روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

6/4/1395 

59 
  یان دانشجویان )مطالعه موردی: دانشگاههای شهر قم(سنجش سطح دینداری در م

 غالمرضا خوش فر، لیال مقانلو 
ر در علوم تربیتی  داپنجمین کنفرانس ملی توسعه پای

 1396 و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

 1397/ 25/2 ماعی و امنیتهمایش ملی سرمایه اجت شهر گرگان(   سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در میان جوانان )مطالعه موردی: 60

61 
کارکنان آموزش و پرورش    ربررسی وضعیت عدالت سازمانی و مولفه های آن د

)نویسنده گان: غالمرضا خوش فر، فاطمه جندقی میرمحله، نجمه  تان  لستان گمرکز اس

 حسینی(

اولین کنفرانس ملی دستاوردهاتی نوین جهان در  

 تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات 

 اجتماعی  –فرهنگی 

31/3 /1397 

62 
(  لستانبررسی سبک زندگی طالب خواهر )مورد مطالعه: حوزه های علمیه شرق استان گ 

 )نویسندگان: غالمرضا خوش فر، زینب نوری مقدم، اعظم قلیچ زاده( 

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم 

 انسانی و مطالعات فرهنگی ایران 
20/4/1397 

63 

مورد مطالعه: پیروان ) ای دینداری در میان شهروندان استان گلستانبررسی مقایسه

 مذاهب امامیه و حنفی( 

 (ر، مصیب عباسیغالمرضا خوش ففاطمه احمدی، : ترتیببه  گارندگان)ن

های نوین در ششمین همایش ملی پژوهش

حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

 ایران 

29/06/1399 

64 

)مورد  تحلیل رابطه اعتماد با تعامالت اجتماعی در میان شهروندان استان گلستان 

 مطالعه: پیروان مذاهب امامیه و حنفی(

 (ر، مصیب عباسیغالمرضا خوش ففاطمه احمدی، : رندگان به ترتیبگا)ن

های نوین در ششمین همایش ملی پژوهش

حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

 ایران 

29/06/1399 

  بهمن 30لغایت    29نخستین همایش ملی اخالق و فرهنگ شهر    هایع مطالعه موردی: مجتمفیزیکی )  -سرمایه اجتماعی و پایداری کالبدی 65
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 (گرگان

، شهربانو  ساناز خوش فرغالمرضا خوش فر،   رضا معقولی، :گارندگان به ترتیبن)

 (میرزاخانی

 شهرنشینی

 ( انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری)

1399 

66 

)مطالعه موردی جوانان مصرف رسانه ای و سبک زندگی اسالمی در میان جوانان 

 ساله شهر گرگان( 30تا   15

 ( ر، فاطمه راستی کردار: غالمرضا خوش فان به ترتیبگارندگ)ن
 

چهارمین همایش علوم انسانی، 

 های نوین در عرصه علم و فراعلم  پیشرفت

 (   218531کد مقاله: )
 

3/4/1400 

 ملی یا بین المللی ،مقاله در چکیده یا خالصه مقاالت همایشهای داخلییا خالصه کیده چاپ چ -ب-8

ف 
ردی

 

 تاریخ انتشار ش یا کنگرهاین همعنوا عنوان مقاله

1 
ثر در توسعه  گسترش ارتباطات و همکاریهای علمی، راهبردی مو

 تبادالت علمی ایران با جهان 

همایش بین المللی بررسی تبادل علمی  

 1390خرداد 23تا21، ا جهانایران ب
 1390بهار 

2 
ی: فرهنگی با تاکید بر جمعیت )مطالعه مورد-ارزیابی کاربریهای تفریحی

 گرگان(  هرش

پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و  

 مشهد -مدیریت شهری  
 1392اردیبهشت  5

3 
ساله  29تا   15امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی )مطالعه موردی: جوانان 

 ( 1391شهر قاین 

  -نخستین همایش ملی خانواده و امنیت 

 یزد
 1392اردیبهشت  10

 1392اردیبهشت  11 یزد  -نخستین همایش ملی خانواده و امنیت عی مااجت  بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و امنیت  4

5 
سال و  18بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی شهروندان 

 باالتر شهر تبریز 

یش کنکاشهای مفهومی و دومین هما

 نظری در باره جامعه ایران 
 1392اردیبهشت  26

6 
العه موردی: شهروندان مطار )نگرش افراد جامعه نسبت به فرهنگ ایث

 استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان( 
 1392اردیبهشت  22 همایش جهاد و ایثار

 در فعالیتهای ورزشی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان 7
تخصصی علوم ورزشی؛  -کنگره ملی 

 نیاز نسل فردا 
 1392آذر  22

8 
یه اجتماعی با کیفیت زندگی نواحی مان سربررسی و سنجش رابطه بی

 شهری )مورد شهر گرگان( 

اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و 

 توسعه پایدار
 1392اسفند  15

9 
ضعیت رفتارهای انحرافی زنان ندامتگاه  بررسی تأثیر آموزشهای مهارتی بر و

 گرگان 

سومین همایش بین المللی مهارت 

 آموزی و اشتغال  
 1394اردیبهشت 

10 
حلیل وضعیت آموزش دیدگان ندامتگاه استان گلستان )مورد مطالعه: ت

 آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای(

سومین همایش بین المللی مهارت 

 آموزی و اشتغال  
 1394اردیبهشت 

11 
تأثیر آموزشهای کارآفرینی بر مهارتهای کسب و کار زنان شاغل در )صنایع  

 ن و آق قال گای گر دستی( خانگی بصورت موردی شهرها

سومین همایش بین المللی مهارت 

 آموزی و اشتغال  
 1394اردیبهشت 

 یسی(لبه زبان انگ) بین المللییا چاپ مقاله در مجموعه و یا خالصه مقاالت همایشهای خارجی ملی و  -ب-9

ف
دی

ر
 

 عنوان کنگره یا کنفرانس عنوان مقاله
تاریخ  

 انتشار 
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1 
Social Paradigm and Social Behaviour 

(Case study: Iran) 

ISA World Congress of  th16

Sociology, 23-29 July 2006, South 

Africa- Durban 

2006 

2 

Effects of Social Capital on Political 

Participation: A Case Study of the Golestan 

Province, Iran 

ISA World Congress of  th17

Sociology, 11-17 July 2010, 

Sweden, Gotheburge 

2010 

3 

Social Capital Effects on Social Behaviour 

(Case study: Environmental Responsible 

Behaviour in the North of Iran) 

ISA World Congress of  th17

Sociology, 11-17 July 2010, 

Sweden, Gotheburge 

2010 

4 

Mental health of university students in Iran; 

individual and social determinant 

(Case study: Agricultural Sciences and 

Natural Resources students of Gorgan 

University, Golestan, Iran) 

ISA World Congress of  th17

Sociology, 11-17 July 2010, 

Sweden, Gotheburge 

2010 

5 

Humanities and Mission Document for 

1404 Development of Islamic Republic of 

Iran 

1st Biennial International 

Conference in Humanities 

,thSeptember 2010, 18th / 19 

P:167-168 

2010 

6 

Extend of scientific communication and 

collaboration, an effective strategy in 

development of Iran scientific exchanges 

with world 

Iran and Global Scientific Exchange, 

UK,Wales, 11-13 June 2011 
2011 

7 
Factors effecting committing Suicide (A 

case study Golestan Province) 
Procedia computer science 2011 

8 
21st International Iranian Congress of 

Physiology and Pharmacology 

Investigating the fasting on sexual 

hormone in human 
2013 

9 

Effects of Women Employment on Family 

Integrity 

(Case study: Comparative Teachers with 

Housewife in North of Iran) 

International Sociological 

Association 

Yokohama, Japan 

18 July 2014 

2014 

10 

The relationship between psychological 

security and personal characteristics with 

internet addiction 

Bret Research Publication 

International journal of current life 

sciences 

2014 

11 
A Survey on  Public Clture in Gogan 

Capital City 

International Conference on 

Management,Economics and 

Humanities 

2015 

12 

An Investigation of the Relationship 

between Social Trust and Political 

Participation (A Case Study of Citizens of 

Gorgan, Golestan, Iran) 

International Sociological 

Association, Toronto, Canada 

15-21 July 2018 

2018 

 چاپ مقاله در سایت های معتبر اینترنتی  -ب -10

ف 
ردی

 

 درج در سایت  تاریخ نام سایت یا وبگاه  عنوان مقاله

1 
 ردان بر ساختار و محتوای فیلم سینمایی در ایرانثیر جنسیت کارگ أتحلیل ت

 1357  ایساله شده طی)مطالعه موردی : فیلم های سینمایی  ایرانی اکران 

 )مشترک با خانم حمیده فرزانه(  (1381لغایت 

)سایت تخصصی  اینترنتی فراجوپایگاه 

   مطالعات ارتباطات و فناوری اطالعات(
http://www.ictfarajoo.com 

از روی خط 

 1385اسفند ماه 
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 : ها ایراد سخنرانی -ج
، مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان غ.ا.کوثر گرگان، )به مناسبت هفتیه کیار و شغل«ب نتخااتماعی : »عوامل و پیامدهای اج سخنرانی علمی با عنوان  ایراد  -1

 .2/2/1386مشاغل( ، 

، در جمیع خبرنگیاران و (به مناسبت روز خبرنگار)،  تأکید بر نقش وسایل ارتباط جمعی«: »بررسی جایگاه خبرنگاری با  سخنرانی علمی با عنوان  ایراد  -2

 .16/5/1388ستان، گلتان  سجمعی ااصحاب رسانه های  

.کوثر ، مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان غ.ا: »انتخاب شغل و نیازهای جامعه با تأکید بر نقش راهنمائی و مشاوره شغلی«سخنرانی علمی با عنوان  ایراد  -3

 .3/2/1388گرگان، )به مناسبت هفته کار و مشاغل(،  

 ارتقای مشارکت سیاسی متناسب بااا اهاادا  ، )راهکارهایی برای جتماعی بر مشارکت سیاسی ا  مایه رأثیر سبررسی ت: »با عنوانعلمی    سخنرانیایراد    -4

 .21/2/1388یسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام،  سالن کنفرانس کم، «(جمهوری اسالمی ایران 1404ساله در افق  20سند چشم انداز 

دومین سلسله نشست های علمی گروه علوم اجتماااعی دانشااگاه مازناادران، سیاسی«،  کتمشار ماعی وسرمایه اجتایراد سخنرانی علمی با عنیوان: »  -5

 .11/8/1388بابلسر، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 

 اونیتعئیاتر مسالن آمفیی ت ،»بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی در استان گلستان به تفکیک شهرستان«ن:  ایراد سخنرانی علمی با عنوا  -6

  .23/9/1388ژوهشی و فناوری دانشگاه گلستان، به مناسبت هفته پژوهش، یکشنبه  پ

، سالن آمفی تئیاتر معاونیت پژوهشیی و فنیاوری دانشیگاه گلستان«»بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی در استان ایراد سخنرانی علمی با عنوان:    -7

  .7/10/1389  هفته پژوهش، سه شنبهگلستان، به مناسبت  

، تیاالر اجتماعیات دانشیکده علیوم دانشیگاه «1404»نقش علوم انسانی در تحقق اهدا  و سیاستهای سند چشم انداز ایراد سخنرانی علمی با عنیوان:    -8

 .14/10/1389ست علمی کانون بسیج اساتید دانشگاه گلستان، سه شنبه  گلستان، در دومین نش

عنوان:  -9 با  علمی  ه  ت»قومی  ایراد سخنرانی  گلستان«مبو  استان  قومی  بر گروههای  تأکید  با  ملی  منابع ستگی  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رشد  ، سالن 

تاالر اجتماعات دانشکده  قات و فناوری،  و اجتماعی وزارت علوم، تحقی   طبیعی، سی و یکمین نشست کارگروه هویت و همبستگی ملی معاونت فرهنگی

  .27/3/1392علوم دانشگاه گلستان، 

دانشکده علیوم  3کالس شماره ، »بررسی رابطه بین دینداری با سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه گلستان«سخنرانی علمی با عنوان:    ادایر  -10

 . 19/9/1393شنبه  دوبه مناسبت هفته پژوهش،    دانشگاه گلستان،انسانی 

، حیوزه علمییه الزهیرا )س( گرگیان، بیه وم انسانی با تأکید بر علوم حااوزوی«علدر  ی قات کم»جایگاه و نقش تحقیایراد سخنرانی علمی با عنیوان:   -11

 . 21/9/1393مناسبت هفته پژوهش، چهارشنبه  

، در نشساات «(پژوهش در میان اقشار دانشااگاه گلسااتانبا نگاهی بر نتایج پیامدها )کارکردها و تماعی؛ »سرمایه اج ایراد سخنرانی علمی با عنیوان:   -12

 .25/12/1393ون بسیج اساتید دانشگاه گلسان، سالن شهید علیمحمدی، دوشنبه انصی کصتخ -می عل

 فعالیت های آموزشی )تدریس دروس(   -د

 نام دروس  ردیف
دانشگاه محل  

 تدریس 
 سال 

 ی، جامعه شناسی روستایی، آموزش بزرگساالن، برنامه ریزی روستایی سردم شنامبانی م 1
مرکز آموزش  

 جهاد سازندگی 

1370 

 ایت غل

1376 

2 
جامعه شناسی   –جامعه شناسی ارتباطات  -جامعه شناسی قشرها و طبقات اجتماعی –مبانی تعاون  -جامعه شناسی روستایی  -مبانی جامعه شناسی

 اه اجتماعی تأمین و رف –انقالب 

دانشگاه پیام 

 نور بهشهر 

1370 

 لغایت 

1379 

 مبانی تعاون  –جامعه شناسی ن نظراب ثار صاحآ –تغییرات اجتماعی  –مبانی جامعه شناسی  3

دانشگاه آزاد 

اسالمی  

 آزادشهر 

1373  

لغایت  

1376 

4 

معه شناسی روستایی، جامعه شناسی ارتباطات، جامعهه (، روش تحقیق نظری، روش تحقیق عملی، جا2( و )1مفاهیم اساسی )  -مبانی جامعه شناسی

د تعاونیها، سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان، جامعه شناسی قشرها و نابرابریههای کرکار  وانواع    شناسی کار و شغل، سمینار بررسی مسایل تعاونیها،

ا وشیوه های همیاری در جوامهع شههری و روسهتایی، جامعهه شناسهی اجتماعی، مبانی تعاون، جامعه شناسی انقالب، تأمین و رفاه اجتماعی، زمینه ه

شه های تعاون، مبانی جمعیت شناسی، کار تحقیقی، کارورزی علوم اجتماعی گرایش تعاون و دیو ان  ا، اصولجهان سوم، سازماندهی و مدیریت تعاونیه

 رشد(رفاه اجتماعی. »سمینار جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری«، )کارشناسی ا

دانشگاه  

مازندران،  

 بابلسر 

1372  

لغایت  

1389 
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5 
 جامعه شناسی عمومی  –مبانی جامعه شناسی 

 ( ، روانشناسی و علوم تربیتی؛ حسابداری و مدیریتاداقتص کده هایدانش)

دانشگاه عالمه  

 طباطبایی 

1381  

لغایت  

1383 

 »روش تحقیق«، رشته های حسابداری، مدیریت و گردشگری. 6

 دانشگاه پیام

نور، مرکز علی 

 آباد کتول 

87-

1386. 

 

6 

روش   –روش تحقیق عملی  –قیق نظری در علوم اجتماعی تحروش  –باطات جامعه شناسی ارت –مبانی جامعه شناسی  –مبانی مردم شناسی 

روش های   –مشاغل جامعه شناسی کار و  –جامعه شناسی روستایی   –مبانی جمعیت شناسی  –تحقیق مستند و پژوهش در رسانه های همگانی 

 اندیشه اجتماعی متفکران شیعه )ارشد(  –تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری )ارشد( 

  دانشگاه

 ان گلست

1388  

لغایت  

 ادامه دارد 

 

 راهنمایی پایان نامه های کارشناسی-هـ 

 ردیف

نام و نام  

 خانوادگی 

 دانشجو

 تاریخ انجام دانشگاه  عنوان پایان نامه 

 91-92 دانشگاه گلستان  ( 1390-1385) بررسی سرمایه اجتماعی در سطح کالن در استان گلستان نی شهربانو میرزاخا 1

2 
ازیکه  آسیه ت

 نگ مل ال
 91-92 دانشگاه گلستان  ی در بین دانش آموزان  دبیرستانی شهر گرگان ت ررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیسب

 92-93 دانشگاه گلستان  1392در مناطق روستایی شهر آق قال در سال  بررسی میزان سرمایه اجتماعی عبدالواحد تحنه  3

4 
میترا مقدسی نجف  

 آبادی
سرمایه )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( با رفتارهای زیست محیطی )مطالعه موردی  نواعن ایابطه ببررسی ر

 شهروندان شهر گرگان( 
 92-93 دانشگاه گلستان 

 92-93 دانشگاه گلستان  ثر بر کاهش سن شروع به اعتیاد به مصرف مواد مخدر در بین معتادان شهر گرگان بررسی عوامل مو مریم نوروزی نوده  5

 92-93 دانشگاه گلستان  بررسی رابطه ی خشونت علیه زنان با سرمایه ی اجتماعی )مطالعه موردی شهرستان گرگان(  ایی رعلیساو زهرا 6

 92-93 دانشگاه گلستان  گرایش به سبک زندگی اسالمی  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فهیمه ساوری  7

8 
  الهه اهلل قلی

 نودیجه 
 92-93 دانشگاه گلستان  )مورد مطالعه: مردان و زنان متاهل شهر گرگان(  خیانتبه  ایشرهای گ شناسایی عوامل و زمینه

 معصومه اکاتی دلیر  9
ی دانشگاه گلستان در سال تحصیلی رضایت مندی دانشجویان نسبت به خدمات رفاهی و امکانات آموزش

93- 94 
 93-94 دانشگاه گلستان 

 93-94 دانشگاه گلستان  نترنتد ای تیاع یی و ابررسی بین احساس تنها زینب قریشی  10

 93-94 دانشگاه گلستان  بررسی رابطه ی بین نگرش های مذهبی با احساس شرم و کناه در بین جوانان شهر گرگان  زهرا رسولی فر 11

 94-95 دانشگاه گلستان  بررسی عوامل موثر بر امید به آینده در میان دانشجویان دانشگاه گلستان  تکین سمندر یآ 12

 م نکویی مری 13
سال( شهر  29 -15شناخت عوامل موثر بر گرایش به استفاده از  لوازم آرایش در میان دختران جوان )

 گرگان 
 94-95 دانشگاه گلستان 

 95-96 دانشگاه گلستان  آق قال(  کننده های امید  به آینده )مطالعه موردی: شهروندان شهرتعیین  ناهید آل هوز  14

 95-96 دانشگاه گلستان  )مطالعه موردی: شهروندان شهر مرزی اینچه برون(  مل تعیین کننده  سبک زندگیعوا رسیرب زمون آگلناز  15

 96-97 دانشگاه گلستان  العه موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان( تاثیر اینترنت بر احساس تنهایی )مط آزاده امیری نودیجه  16

17 
فاطمه نجف  

 زاده

  سازمانی و رضایت شغلی در میان کارمندان ماعیاجت بررسی رابطه بین سرمایه

 دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان لنگرود 
 دانشگاه گلستان

1400-

1399 

 سولماز پلم  18

ق آ جازی بر تعامل اعضای خانواده در شهرستان بررسی تاثیر استفاده از فضای م

 قال

 

 دانشگاه گلستان
1400-

1399 

 حنیفه دیه جی  19

 شهروندان نیباجتماعی  تی امن احساس و یاجتماع ماداعت نیب   رابطه یبررس

 )مطالعه موردی: شهر گرگان(  

 

 دانشگاه گلستان
1400-

1399 

 رضا پردلی  20

 
 ( )مطالعه موردی: زنان شهر گالیکش سالمته دهندارتقاء  بررسی ابعاد سبک زندگی

موسسه آموزش عالی  

 میالد گلستان 
99-98 

 حسن بارانی  21
و اجتماعی موثر بر اعتیاد از منظر مراجعه کنندگان به مرکز   فردیامل عوبررسی 

 1399بهداشت شهر مینودشت در نیمسال دوم سال 

موسسه آموزش عالی  

 میالد گلستان 
99-98 
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22 
مجتبی  

 رودی رام

  ی و روان ی و عوامل اجتماع نودشتیجوانان شهر م انیدر م  ی افکار خودکش ی بررس

 موثر بر آن

لی  موسسه آموزش عا

 گلستان  یالدم
99-98 

 

 اسی ارشدراهنمایی پایان نامه های کارشن-ج-5

 ردیف 
 نام و نام خانوادگی 

 دانشجو
 دانشگاه  عنوان پایان نامه 

استاد 

 مشاور 
 تاریخ دفاع 

 اکبر زادهفاطمه  1  

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر 

بر میزان شادی جوانان )مطالعه  

 موردی شهر بابلسر(

 راندانشگاه مازند
 حیدر

 جانعلی زاده 
28/6/90 

 صفیه رحیم زاده 2

نسبت به  ش بانوانبررسی گرای

فعالیت در بخش تعاون و عوامل  

 اجتماعی موثر بر آن در شهر گرگان

دانشگاه آزاد اسالمی  

 حد بابل وا

سیف اهلل 

 فرزانه 
19/10/90 

 اعظم اسالنی کتولی  3   
بررسی بیگانگی از کار و عوامل  

لعه موردی  )مطار آناجتماعی موثر ب 

 کارکنان بانک صادرات استان گلستان(

اسالمی  اه آزاد دانشگ

 واحد بابل 

دکتر بابک  

 حسین زاده 
4/7/1391 

 عباسعلی نریمانی  4

ام  ثیر اشتغال زنان بر استحکأ ت

خانواده در شهر مینودشت در شهر 

 مینودشت 

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد رودهن 

نوروز 

 نیمروزی 
10/4/92 

 دیه بافرشت 5   

ثیر آموزشهای فنی و حرفه أ بررسی ت

اه گرگان بر  ن ندامتگ ای زندانیا

 گرایش بر رفتار انحرافی 

دانشگاه  آزاد 

اسالمی واحد  

 گرمسار

منیژه نوید  

 نیا
7/6/92 

 نس کسلخهیو 6

بررسی مشارکت انتخابی و عوامل 

موثر بر آن با تکید بر گروههای  

 قال قومی در شهر آق 

می  اسالدانشگاه آزاد 

 احد آزاد شهر و

کوروش 

 غالمی 
11/93 

 سکینه بادلی  7

ی هوش هیجانی و  ابطه بررسی ر

مدیریت زمان با استرس شغلی  

 آموزگارن شهر گرگان

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرگان 
- 13/5/94 

 محبوبه صفری  8

بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه 

اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رفتار 

 انی شهروندی سازم

گاه آزاد اسالمی  دانش

 واحد گرگان 
- 15/6/94 

 ضا رسولیغالمر 9

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی 

موثر بر هدفهای مهاجرتی جوانان  

مناطق روستایی شهرستان کردکوی 

 1385تا  1376تهران از سال  به شهر

دانشگاه آزاد 

  اسالمی واحد

 رودهن

رضاعلی  

 محسنی
23 /12 /1389 

 آرزو حسینی  10

قایسه ای سرمایه اجتماعی سی مربر

بین خانواده های شاهد و ایثارگر و 

خانواده های عادی و عوامل موثر  

 ( 1388برآن در استان گلستان )

دانشگاه آزاد 

می واحد  اسال

 رودهن

 فریدون

 کامران 

خلیل  

 میرزایی 

4 /6 /1389 
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 سمیه حسینی  11

بررسی وضعیت رضایت مندی خانواده های  
و امور ایثارگران و  شهیددشاهد از سازمان بنیا

عوامل بر آن )مورد مطالعه: خانواده های شاهد 
 ساکن شهر گرگان( 

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد رودهن 
عابدین  

 مومنی
23/10/1389 

 نب رویانی زی 12
رسی رابطه مسئولیت ملی با رضایت شغلی  بر

)مورد: مقایسه پرستاران شاغل در بیمارستانهای 

 گان( ردولتی و خصوصی شهر گ

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرگان 

نگین  

 جباری 
25/11/1394 

 شهناز رحمانی 13

بین مسئولیت ملی   رابطه  ای  مقایسه بررسی

رکنان  : کاایسهمق و تعهد سازمانی )مورد

اری و آموزش و پرورش استان  استاند

 گلستان( 

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرگان 

محمودرضا 

 چراغعلی
25/11/1394 

 وندیم آخیمر 14

رابطه بین بهزیستی روانشناختی و 

های روانی والدین با  سرمایه

اختالالت رفتاری کودکان  

 دبستانی شهرستان گنبدکاووسپیش

می  دانشگاه آزاد اسال

 گرگان  واحد

یر جوانش

 اسدی
28/11/94 

 محمدعلی جبلی  15

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و  

مطالعه  نی )ارفتارشهروندی سازمانی با تعهد سازم 

موردی:کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان(

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرگان 
- 8/2/1395 

 سمیه مهاجر میقانی 16
  با شغلی رضایت و یاجتماع رمایهس رابطه بررسی

 گلستان دانشگاه  اساتید و کارکنان  عملکرد

دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد گرگان 

محمودرضا 

 یاغعلرچ
15/2/1395 

 قاسم تازیکه 17

رابطه اعتماد به نفس و شادکامی با خودکارآمدی 

در میان دانش آموزان متوسطه شهری و روستایی 

 شهرستان رامیان

 

اد اسالمی  نشگاه آزدا

 حد گرگان وا

بختیاری 

 سعید
15/6/1395 

 فرشته باالیی  18
بررسی تطبیقی قشربندی اجتماعی  

 ستانلشیعه و سنی در استان گ
 دانشگاه گلستان

مصیب 

 عباسی 
14/4/1395 

 فاطمه راستی کردار 19

بررسی گرایش به سبک زندگی  

اسالمی و عوامل اجتماعی مرتبط با  

رستان هآن در میان جوانان شیعه ش

 گرگان

 دانشگاه گلستان
مصیب 

 عباسی 
24/6/1396 

20 
سکینه اسالمی 

 مرزنکالته

بررسی نقش گردشگری مذهبی در 

)مطالعه موردی:   تاییستوسعه رو

 روستاهای شهرستان گرگان( 

غیرانتفاعی حکیم  

 جرجانی
- 28/7/1395 

 رجب مختومی  21

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و  

به نی با توجه ارفتار شهروندی سازم

نقش میانجی تعهد سازمانی ارکنان 

اداره کل راه و شهرسازی استان 

 گلستان

دانشگاه آزاد اسالمی  

 گرگان
- 27/2/1395 

 احمد معبادی  22

بررسی رابطه عدالت سازمانی و تفکر 

سیستمی با عملکرد کارکنان در  

 مخابرات استان گلستان

دانشگاه آزاد اسالمی  

 گرگان
- 27/2/1395 



 23 

 دقیان مقداد صا 23

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با  

کیفیت زندگی کاری و رفتار  

شهروندی سازمانی )بررسی موردی: 

 گان(رشهرداری گ

دانشگاه آزاد اسالمی  

 گرگان
- 27/2/1395 

 الناز شیخی 24

اثربخشی رفتار درمانی عقالنی  

هیجانی آبرت آلیس بر باورهای  

 غیرمنطقی و ترس از ارزیابی منفی 

اعضای انجمن معتادین در همسفران 

( شهرستان NAبهبود یافته )

 کردکوی

دانشگاه آزاد اسالمی  

 گرگان
- 19/3/1395 

 زادههدی مصفیه  25

بررسی وفاق اجتماعی و عوامل موثر 

بر آن در میانت شهروندان شهر  

 گنبد کاووس 

 دانشگاه مازندران
احمد 

 رضایی
1389 

 غالمرضا رسولی  26

نگی تماعی و فرهجبررسی عوامل ا

مؤثر بر هدفهای مهاجرتی جوانان 

مناطق روستایی شهرستان کردکوی 

 1376-1385به شهر تهران از سال 

اد ه آزادانشگ 

 رودهن

رضا علی  

 محسنی
23/12/1389 

27 
ملیحه منصوری  

 رضی

بررسی تأثیر دینداری بر شادمانی  

جوانان با نقش میانجی مذهب در 

جوانان اهل تشیع و تسنن استان  

 گلستان

 

 دانشگاه گلستان
کوروش 

 غالمی 
1400 

 ابوالفضل جاللی 28

  و اتارتباط میتحک زانیم یبررس

  ساسا بر  یاجتماع یهمبستگ

  نهج بر دیتاک  با یعیش یهاآموزه

 در یتجرب یامطالعه با همراه البالغه

 گرگان  شهر

 دانشگاه گلستان 
کوروش  

 غالمی
1400 

 صادقی رشتیناهید  29

ی با امید اردنبررسی رابطه بین دی

اجتماعی با تآکید بر نقش مذهب در 

 قال میان شهروندان گرگان و آق

 دانشگاه گلستان 
کوروش  

 غالمی
1400 

 مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد -ج-6

 ردیف

نام و نام  

 انوادگی خ

 دانشجو

 تاریخ دفاع استاد راهنما دانشگاه  عنوان پایان نامه 

 حمیده اسدی  1
تی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل  مطالعه جامعه شناخ 

 شهرداری تهران(  18طقه )مطالعه موردی من
 دانشگاه مازندران 

 ر اکب

 لی وردی نیا ع
23 /6 /88 

 ابوطالب جعفرآبادی  2
اجتماعی افزایش سن ازدواج )مطالعه موردی:   بررسی علل فرهنگی

 (1389جوانان شهر گرگان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 رودهن 
 1390/ 1/ 25 سیدمحمود عقیلی 

 مجید دنکو  3
نه ها بر احساس جوانان نسبت به حیات رسا بررسی تأثیر استفاده از

 عی جتماا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 رودهن 
 1390/ 1/ 25 سیدمحمود عقیلی 
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 مهدی سپهر  4
سرمایه فرهنگی با موفقیت تحصیلی )مطالعه موردی: دانش آموزان دوره  

 ی شهرستان جوین(  راهنمایی و متوسطه
 دانشگاه مازندران 

 حیدر  

 جانعلی زاده 
25 /4 /90 

 ینب حجازی پناه ز 5
تی و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن جنسیبررسی احساس نابرابری 

 ستان( ل یان دانشگاههای استان گ)مورد مطالعه: دانشجو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 رودهن 
 1390/ 6/ 27 سیدمحمود عقیلی 

 مدی آرزو مح 6
بررسی میزان مصرف برق خانگی بین ساکنان مناطق شهری شهر  

 ن گرگا
 90/ 6/ 28 صادق صالحی  انشگاه مازندران د

7 
یه مهدی زاده  صف

 افروزی
)مطالعه موردی شهر گنبد   بررسی رابطه بین اعتماد و وفاق اجتماعی

 کاووس( 
 دانشگاه مازندران 

 احمد رضایی 

 غالمرضا خوش فر
19 /10 /90 

8 
ن معصومه وط

 دوست 
 91/ 7/ 23 قربانعلی ابراهیمی  دانشگاه مازندران  ریزثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت اجتماعی در شهر تبأبررسی ت

 سامان چوپانی  9
تار بازیافت )مورد مطالعه:  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و رف

 شهر مریوان( 
 92/ 6/ 31 حی ل صادق صا دانشگاه مازندران 

 92/ 9/ 30 علیرضا خواجه شاهکوهی  دانشگاه گلستان  بازیافت زباله های خانگی  مدیریت اعظم نگاری 10

 مهشید زوارئی  11
ناختی افراد متاهل خیانت کننده به همسر با افراد وانش مقایسه نیمرخ ر 

 کیک جنسیت عادی به تف

دانشگاه آزاد اسالمی پردیس  

 علوم و تحقیقات گلستان 
 92/ 11/ 30 مهناز بابایی 

12 
اسم ام البنین ق

 دخت شاهرودی 
ل اجتماعی و  گرایش مردم استان گلستان نسبت به رنگ پوشاک و عوام

 فرهنگی بر آن 
المی واحد د اسدانشگاه آزا 

 گرگان 
 93/ 6/ 20 بهنام جاللی جعفری 

 جامعه پذیری از منظر قرآن و جامعه شناسی  ینی سمیه شاه حس 13
دانشگاه علوم و و فنون قرآن 

 کریم 
 93/ 6/ 31 دکتر زهره اخوان مقدم 

 مریم رحمانی  14
گاههای رسمی و  بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در سکونت 

 غیر رسمی 
 93/ 6/ 31 یرضا خواجه شاهکوهی عل  ن دانشگاه گلستا

 معصومه شفاهی  15
اختار توزیع قدرت در خانواده با مشارکت اجتماعی با بررسی رابطه س

 کید بر گروه های قومی ساکن در استان گلستان أت
نشگاه آزاد اسالمی واحد دا

 بابل 
 93/ 10/ 25 علی اصغر عباسی اسفجیر 

16 
حمود مرادی م

 گمش تپه 

و رابطه آن با مشارکت در پروژه های اقتصادی اعی بررسی اعتماد اجتم

 شهر گمیش تپه( )مطالعه موردی: 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 آزاد شهر 
 26/11/93 محمد امین کنعانی 

 محمد خواجه  17
ماد نهادی و ارتباط آن با مشارکت در پروژه های ت میزان اعبررسی 

 لعه موردی: شهر بندر ترکمن( توسعه )مطا 

اسالمی واحد زاد دانشگاه آ

 آزاد شهر 
 26/11/93 محمد امین کنعانی 

18 
تبی  سید مج

 موسویان 

ثیر آموزش کارآفرینی بر مهارتهای زنان شاغل در صنایع دستی  أبررسی ت

 آق قال   خانگی منطقه گرگان و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 قائمشهر 
 93زمستان  ابراهیم حالجیان 

19 
فاطمه جندقی میر  

 محله 
مهارتهای انتقادی با توانای حل مسئله در دانش آموزان بطه بررسی را

 ارم دبیرستان شهر گرگان سال چه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 گرگان 
 94/ 6/ 7 حسینعلی سرگزی 

20 
محمد جواد  

 پارسا محمدی 

ان بر  یابی تأثیرات اجتماعی طرح خروج دام از جنگل در استان گلست زار

 کش کالیاز توابع شهرستان  قروستای ینقا
 1391/ 11/ 28 محمد فاضلی  دانشگاه مازندران 

21 
کاظم احمدی  

 آهنگ 

اده در میزان مشارکت  بررسی تأثیر ساختار توزیع قدرت در خانو

مورد مقایسه: مناطق روستایی و  ناطق روستایی و شهری ) اجتماعی در م 

 شهری آمل( 

 1391/ 4/ 19 ابراهیمی  قربانعلی دانشگاه مازندران 

22 
اد  محمد طاهر نژ

 داری ل

بابلسر و  بررسی جامعه شناسی علل موانع پیشرفت توریست در شهستان 

 فریدون کنار 
 1389پاییز  نادر رازقی  دانشگاه پیام نور 

 فرشته بادی  23
فنی و حرفه ای زندانیان ندامتگاه گرگان بر   بررسی تأثیر آموزشهای

 افی گرایش بر رفتارهای انحر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 گرمسار 
 1392/ 6/ 7 ه نوید نیا منیژ

 زینب حجازی پناه  24
بری جنسیتی و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن بررسی احساس نابرا 

 )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای استان گلستان( 

انشگاه آزاد اسالمی واحد د

 رودهن 
 1390/ 6/ 27 سید محمد عقیلی 

25 
مهدی  محمد 

 اسالمی مرزنکالته 

مایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورشی  ن سربررسی رابطه بی

 ی: زنان شهر گرگان( )مطالعه مورد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 مازندران 
 1392/ 6/ 26 سید جعفر موسوی 

 فرشته تازیکی  26
اجتماعی موثر بر حمایتهای سیاستهای مدیریت منابع آب در   عوامل

 ان( گرگ ی )مطالعه موردی: تعاونی پیوند آق قالبخش کشاورز
 1395/ 11/ 13 صادق صالحی  دانشگاه مازندران 

 سد آباد امید حاج ا 27
 -بررسی رابطه دین و دولت در اندیشه متفکران معاصر )شریعتی 

 مطهری(
 15/7/1397 مروزی ناوخی نوروز نی دانشگاه گلستان 

 دکتریرساله های راهنمایی و مشاوره -ج-7

 فردی
نام و نام  

 خانوادگی دانشجو 
 مالحظات  تاریخ دفاع مشاور استاد  استاد راهنما  دانشگاه  نامهیان عنوان پا

 زهره غریبیان  1

بررسی گرایش دانشجویان نسبت به هویت ملی و برخی 

-93سال تحصیلی  عوامل مرتبط با آن در استان گلستان

1392 

آکادمی علوم  

 تاجیکستان 

عبدالواحد  

 شمال اُف 
- 2014 

اد راهنمای  است

 ایرانی 

 اده وی زاکرم مول 2
بررسی رابطة  بین سبک زندگی و مصرف فرهنگی  

 ی: شهروندان گرگانی( )مطالعه مورد
 عالیه شکربیگی  دانشگاه آزاد اسالمی 

غالمرضا 

 خوش فر
 استاد مشاور  30/6/1396

 عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان  رجان نوریم 3
 اسالمی دانشگاه آزاد

 تهران مرکز 

رضاعلی 

 ی محسن 

رضا غالم

 خوش فر
 ستاد مشاور ا 
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 فرشته بادی  4
اجتماعی با  ورمایه اقتصادی س مولفه هایرابطه  تحلیل

 شهر گرگان  بین شهروندان  دربه مدرنیته نسبت گرایش 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 آزادشهر 

 غالمرضا

 خوش فر

علیرضا 

 اسماعیلی 
 استاد راهنما  

5 
اسالمی محمدرضا 

 مرزنکالته 

اقوام استان  میان ررایی دوم گپنداشت از توسعه و ق

 گلستان 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 علوم و تحقیقات واحد 

 غالمرضا

 خوش فر
 استاد راهنما   دکتر متقی 

 جباری طاهره  6
جتماعی بر سبک زندگی زنان  سی تاثیر انواع سرمایه ابرر

 سزپزست خانوار در استان گلستان 

 زاد اسالمیدانشگاه آ

 آزادشهر 

رحمت اله امیر 

 دی احم

المرضا غ

 خوش فر
 ستاد مشاور ا 

7 
معصومه  

 ی عموزادخلیل 

 ست خانواررپرازی زنان سهکارهای توانمندسبررسی را

 ( رهمام خمینی )حت پوشش کمیته امداد ات

 دانشگاه آزاد اسالمی

 تهران مرکز 
 مجید کفاشی 

غالمرضا 

 خوش فر
 ستاد مشاور ا 

 

 بر طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه نظارت -ج-8

 دیف ر

نام و نام 

خانوادگی 

 مجری 

 کارفرما  عنوان طرح پژوهشی 

تاریخ و 

ی شماره

 قرارداد نظارت

ی تاریخ و شماره

 گواهی تصویب

 ناشناس 1
ه )مطالعه  یامد مهاجرت مرزنشینان به عقبپ علل و 

 موردی: استان گلستان(

فرماندهی مرزبانی  

 ناجا 

21/47 

1/1/1394 

21/47 

18/1/1394 

2 
عیسی حسن 

 زاده

وثر در گرایش به  سی  شناخت علل و عوامل مبرر

زندانیان جدیدالورود استان  قاچاق مواد مخدر در

 1396گلستان در سال 

شورای هماهنگی  

 مبارزه با مواد مخدر 
1/7/1396 1/7/1398 

3 
ابوالفضل  

 ذوالفقاری 
 29/12/1398 1/1/1398 انشگاه شاهد د رهایی  پارادوکس و قدرت متاخر های نظریه

 ساشنان 4
ر ایران: موافقت ها و  تبار شناسی علم دینی د

 مخالفت ها 
 29/12/1398 1/1/1398 شگاه شاهد دان

5 
محمدرضا 

 نعیمی

  مجازی اینترنت و فضای از استفاده تأثیر بررسی

و تغییر سبک زندگی   اجتماعی امنیت حساسدر ا

ا؛ چالش ها و  استان گلستان )فرصت ه جوانان

 راهکارها( 

و   اداره کل ورزش

وانان استان  ج

 گلستان

1396 1397 

 ی داخل دانشگاهنظارت بر طرح های پژوهش -ج-9

 ردیف
نام و نام خانوادگی  

 مجری 
 همکاران طرح  عنوان طرح پژوهشی 

شروع  تاریخ 

 طرح 

 تماماتاریخ 

 طرح 

 هیوا محمودی  1

ا  رابطه سبکهای دلبستگی و گرایش به خودکشی ب

ی  بستگانتقادی و وا -نقش تعدیل کنندگی خود

 ه گلستان در دانشجویان دانشگا 

- 1397 1398 

 1398 1396 - طرحواره اندیشه سیاسی اسالم از مفهوم تا الگو  محمود شریعتی  2

 کورش غالمی  3
نشجویان ترکمن در  مالکهای ازدواج از دید دا

 دانشگاه گلستان 
- 1396 1397 

 هیوا محمودی  4

  ارتباط بین نشخوارهای خشم، راهبردهای بررسی

دانشجویان دانشگاه   بله ای و جرأت ورزی درمقا

 گلستان 

- 1396 1397 
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 د ـ  اجرای کارگاههای آموزشی:
 .1389تان، خرداد کارگاه آموزشی مقاله نویسی، دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه گلس-1

 .1389شهریور ماه اه، د شهید و امور ایثارگران استان کرمانشکارگاه آموزشی نشست ارائه یافته های علمی، بنیا-2

 .1390رهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آبان ماهرگاه آموزشی روش تحقیق در فعالیتهای فکا-3

 .1390ه علمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، تهران،هفته پژوهش، آذر ماکارگاه آموزشی نشست ارائه یافته های -4

 .1390ماه  و امور ایثارگران استان کردستان، آذر های علمی، بنیاد شهید افتهکارگاه آموزشی نشست ارائه ی -5

سان و مدرسان طالب علییوم دینییی اسییتان کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی، مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور، مدیران، کارشنا  -6

 .1390گلستان، مصلی گرگان، اسفند

 شرکت در کارگاههای آموزشی: - ـه
«، دانشییگاه مازنییدران، مرکییز محاسییبات، ISC -م جهییان اسییالمنییوان : »آشیینایی بییا پایگییاه اسییتنادی علییودر کارگاه آموزشی با عرکت  ش  -1

24/10/1387. 

(«، Reference Managerعلمییی )ان: »ایجاد و استفاده از بانک اطالعاتی با نرم افزار مییدیریت منییابع شرکت در کارگاه آموزشی با عنو -2

 .8/11/1387ه، ران، دانشکده علوم پای ازنددانشگاه م

 .1388خرداد ، انسانی«، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم مقاله نویسی به زبان انگلیسیشی با عنوان: »شرکت در کارگاه آموز -3

االر دانشکده علوم پایه، ت  تان،نظری، شبهات و پیامدها(«، دانشگاه گلسشرکت در کارگاه آموزشی با عنوان: »آشنایی با وهابیت سلفی)مبانی    -4

 .31/1/1389خلیج فارس 

ه مشهد، دانشکده فنییی دانشگاکانون بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگاه آموزشی با عنوان: »ارتقاء بصیرت«،    شرکت در  -5

 .1389 تیرو مهندسی، 

دانشگاه  به انرژی هسته ای«، کانون بسیج اساتیدسته ای با نگرشی ویژه وم هبا عنوان: »جایگاه ایران در تولید عل شرکت در کارگاه آموزشی  -6

 .16/9/1389ساعت،  4گلستان، دانشکده علوم پایه، تاالر خلیج فارس، 

ر تییاال د دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه،ی با عنوان: »آشنایی با نجوم و اختر فیزیک نوین«، کانون بسیج اساتیشرکت در کارگاه آموزش  -7

 .26/11/1389 ساعت، 4خلیج فارس، 

سییتان، ی با عنوان: »آخرین یافته ها پیرامون وضعیت لرزه خیزی استان گلستان«، کانون بسیییج اسییاتید دانشییگاه گلشرکت در کارگاه آموزش  -8

 .17/12/1389ساعت،  4دانشکده علوم پایه، تاالر خلیج فارس، 

 .1390ن، تیر و مرداد بارک رمضان، دانشگاه علوم پزشکی گلستاضیافت اندیشه در ماه مطرح شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت افزایی  -9

 .1391، دانشگاه گلستان،  مرداد ماه  در ماه مبارک رمضان شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت افزایی طرح ضیافت اندیشه -10

 .1392ان،  مرداد ماه رمضان ، دانشگاه گلست بارکیرت افزایی طرح ضیافت اندیشه در ماه مشرکت در کارگاه آموزشی بص -11

 .1393بهمن  30، باغ موزه قصر تهران، «گردشگری و طبیعت گردیت آموزشی: »شرکت در نشس -12

 ساعت(. 8؛ )26/2/1397، ، دانشگاه گلستان«ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه»پیشگیری از اعتیاد شرکت در کارگاه آموزشی:  -13

 : علمی ی یتهاسایر فعا ل -و
 .لغایت ادامه دارد  1372جامعه شناسی ایران از سال علمی انجمن عضویت در  -1

 .ادامه داردلغایت  1381عضویت در انجمن بین المللی جامعه شناسی از  -2

 .دلغایت ادامه دار 1382جمعیت شناسی ایران از سال علمی ضویت در انجمن ع -3

 لغایت ادامه دارد. 1383ی ایران، از سال موزشپژوهشهای آعلمی عضویت در انجمن  -4

 لغایت ادامه دارد. 1384آموزش عالی ایران از سال علمی عضویت در انجمن  -5

لغاییت  1383از سیال ی روستایی و جامعه شناسی سیاسی و انقالب انجمن جامعه شناسیی اییران،  تخصصی جامعه شناس  –های علمیعضویت در گروه  -6

 ادامه دارد.

 لغایت ادامه دارد. 1377ان از کل و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستر شورای پژوهشی اداره یت دعضو -7
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 .1379لغایت  1378ز سال استانداری گلستان ا  عضویت در کمیسیون تحقیق و پژوهش اداره کل امور اجتماعی و انتخابات -8

 .1379تا  1378ن از سال ندراتعاون استان مازقات و پژوهش اداره کل عضویت در کمیته تحقی -9

 )بابلسر(. 1377همایش انجمن جامعه شناسی ایران در سالعضویت در کمیته برگزاری هفتمین   -10

 .1379لغایت   1377سال از  2مدت   عضویت در کمیته کتاب گروه علوم اجتماعی به -11

 ) ساری(. 1378 ن، شورا و توسعه استان ماندران در سالعضویت در کمیته علمی همایش تعاو-12

مجیری: دکتیر ی فرهنگی خانوار در نقاط شهری استان گلسیتان« هایبررسی فعالیت و مصرف کاال»  اجرای طرح تحقیقاتی ملی تحت عنواندر    همکاری  -13

 .1378ور،  د شارع پومحم

ن« مجیری: دکتیر ط روستایی اسیتان گلسیتانقا فعالیت و مصرف کاالی فرهنگی خانوار درهمکاری در اجرای طرح تحقیقاتی ملی تحت عنوان »بررسی   -14

 .1379د شارع پور،  ومحم

 .1376لغایت   1368از  وزارت جهاد سازندگی به عنوان محقق طرحهمکاری در اجرای طرحهای ملی معاونت ترویج و مشارکت مردمی   -15

و ارشاد اسالمی اسیتان گلسیتان از ژوهشی اداره کل فرهنگ ای پاجتماعی استان گلستان، شور  –تر فرهنگیداور علمی پنج دوره معرفی آثار پژوهشی بر  -16

 .1382لغایت   1378سال 

 .1382مجری طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در استان گلستان، )موج دوم(   -17

 .1382تان گلستان، )موج دوم(  مجری طرح پیمایش ملی بررسی رفتارهای فرهنگی ایرانیان در اس -18

وزارت فرهنیگ و ارشیاد  ،نقیاط روسیتایی( اسیتان، شیهرهای کوچیک و )مرکیزهنگی ایرانیان در استان گلستان، پیمایش ملی تحوالت فر  طرح  مجری  -19

 .1383اسالمی،  

 .1383، آمل،  یش توسعه فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی شمالداور علمی مقاالت هما -20

 .1385لغایت  1383ال  استان مازندران، از س  ه ایکمیته پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرف یت درعضو -21

ای  فنیی و حرفیه  اجتماعی«، اداره کیل آمیوزش  –ته علمی دومین همایش ملی »نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحوالت اقتصادیکمی  یت درعضو  -22

 ، ساری.1384استان مازندران،  

 .1386ت لغای 1384گران از سال  یثارمطالعات بنیاد شهید و امور او  ات  قیقتحتخصصی عضو کمیته  -23

 لغایت  ادامه دارد.  1385ش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، از سال عضو کمیته تحقیقات و پژوه -24

 ادامه دارد.لغایت   1384از سال   به عنوان صاحبنظر فرهنگی گ عمومی استان گلستانعضو شورای فرهن -25

 .1385، تابستان  2ایران«، دوره اول، شماره   وهشی »مطالعات اجتماعیپژ -مشاور علمی مجله علمی -26

 ادامه دارد.  لغایت 1386عضو شورای پژوهش و تحقیق اداره کل تعاون استان گلستان از سال -27

 لغایت ادامه دارد. 1/7/1387عضو اتاق فکر بنیاد کارآفرینی و توسعه تعاون استان گلستان از  -28

 .1387اره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان، از ، صاحب امتیاز: اد»فرهنگ گلستان«وهشی  پژ -یه فصلنامه فرهنگیحریرعضو هیأت ت -29

وزارت علوم،تحقیقیات و پژوهشیکده مطالعیات فرهنگیی و اجتمیاعی  وساالنه علوم انسانی در اییران،  عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی د  -30

 .1389ر ، شهریوبریتانیا و ایرلنددر   رانیا  یماسال یجمهور یعلم یزنیرای فناوری با همکار

 لغایت ادامه دارد. 1389عضو هیأت علمی کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه گلستان از  -31

 عضو کمیته پژوهشی موسسه تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی. -32

 امه دارد.لغایت اد 1390تری کل استان گلستان از یری از وقوع جرم دادگسپیشگعضو کارگروه پژوهش و تحقیق شورای  -33

 لغایت ادامه دارد. 1389عضو علمی شورای پژوهشی فرماندهی انتظامی گلستان از   -34

 لغایت ادامه دارد. 1384ارشاد اسالمی استان گلستان، از سال  یأت تحریریه فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ گلستان، اداره کل فرهنگ وعضو ه -35

 .لغایت ادامه دارد 1388از سال می گلستان، فرماندهی انتظامی استان گلستان، عضو هیأت تحریریه فصلنامه دانش انتظا -36

 .1381لغایت  1379ویان شاهد و ایثارگر رشته علوم اجتماعی دانشگاه مازندران از سال استاد راهنمای دانشج -37

 .1381تا  1376اعی دانشگاه مازندران از سال ایش تعاون و رفاه اجتمر گراستاد راهنمای محو -38

 . 1382لغایت  1381ندران در سالهای  کارگاه آموزشی با شرکت اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ماز  7اجرای تعداد    -39

 لغایت ادامه دارد. 28/1/1397داری گلستان، از ستانائل اجتماعی و فرهنگی استان گلستان، اعضو هیأت اندیشه ورز حوزه مس -40

ر محمدحسیین مردانیی دکتی: یو مدیر مسئول یصاحب امتیازبه  ،«پژوهشنامه معارف حسینیتخصصی » –علمی    فصلنامهنخستین  تحریریه  عضو هیأت    -41

 .1395لستان؛ از سال گن ، با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی استانوکنده

  یی :سوابق اجرا -ز
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 1368سییازندگی اسییتان گلسییتان از  شارکت مردمی سازمان جهادویج و مرنامه ریزی و مطالعات مدیریت ترکارشناس مسئول ب  -1

 .1376لغایت 

 .1376لغایت  1373ردمی سازمان جهاد سازندگی استان گلستان از سال معاون مدیر ترویج و مشارکت م -2

 . 1378، در دانشگاه مازندران ی«ماعی گرایش مردم شناساجت »علوممسئول راه اندازی و تأسیس رشته  -3

 .  1379تا  1378س کتابخانه و انتشارات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از رئی -4

 .1380تا  1379ن مدیر کل امور آموزشی دانشگاه مازندران از سال معاو -5

 .1381تا  1380انشگاه مازندران ازاعی ده علوم انسانی و اجتمنشکدئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دار -6

 .1382تا 1381از  دانشگاه مازندران  دانشکده علوم انسانی و اجتماعیکارگاههای آموزشی    ییاجرامدیر  -7

هیییر، مجییری: داد ، استاد کارگاه آموزشی: ابییوعلی وحلیل«»فرا تپیشنهاد دهنده و طراح گارگاه آموزشی روش تحقیق با عنوان:    -8

 . 1384هشت  اردیب 8لوم انسانی و اجتماعی، بابلسر،  دانشکده ع

اجتمییاعی«، سییازمان آمییوزش   –دبیر کمیته اجرایی دومین همایش ملی »نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحوالت اقتصادی  -9

 .1384اردیبهشت   31دران، دانشگاه مازنفنی و حرفه ای کشور با همکاری 

 .1386/ 8/ 19ا  ت 1384/ 8/ 19مازندران، از دانشگاه  در ن ایراجمن جامعه شناسی  ر انمدیر دفت -10

 )ادامه دارد(. لغایت   1383/ 12/ 6چالش جویان گلستان از   بازرس مؤسسه ی فرهنگی-11

 1389/ 3/ 15لغایت   1388/ 7/ 15ول امور جاری گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان از تاریخ  مسئ -12

فییروردین و دانشییگاه گلسییتان،    وریمعاونت پییژوهش و فنییاعرفانهای نوظهور«،    »جریانهای انحرافی و  زشی:مدیر کارگاه آمو   -13

 .1389اردیبهشت  

 .1388/ 3/ 16دانشگاه گلستان، از  در  م ایرانیفرهنگی اقوامطالعات علمی  مسئول راه اندازی مجله  -14

 .1390/ 12/ 13لغایت   1389/ 2/ 4اقوام دانشگاه گلستان از طالعات مدیر گروه پژوهشی م -15

 .1392/ 12/ 13لغایت   1390/ 12/ 13از تاریخ    گاه گلستاندانش  مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی -16

 .لغایت ادامه دارد  1392/ 10/ 26تاریخ  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان از  -17

 .1399/ 2/ 12تا    1397/ 2/ 12، از گلستاندانشگاه  در ن ایراسی  مدیر دفتر انجمن جامعه شنا -18

 .1398/ 12/ 29تا   1398/ 1/ 1قال در استان گلستان،  آقات سیل و ارتباط  فرهنگی  ،مسئول کارگروه اجتماعی -19

 


