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  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  مشخصات متقاضي

  :مشخصات فردي -1

دره شـهر    : صـادره از               2: شماره شناسنامه       احمدي: نام خانوادگي             اصغر: نام

  455-9893640  : شماره كد ملي       علي ديه: نام پدر           1354: سال تولد

، پژوهشـگاه   47تهران، خيابان انقالب، خيابان ابوريحان، خيابان شهيد نظـري ، پـالك  : آدرس: آدرس محل كار

  .گروه پژوهشي روان شناسي اجتماعي -علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

  021- 21-66487018 : تلفن محل كار   

       3واحد  - 9پالك  -تقي زاده كوچه -خ مخصوص -خ قزوين: آدرس منزل

   021-55402914: تلفن منزل 

    09123875608:همراه                                                                                                

  :سوابق تحصيلي -2

 سال اتمام سال شروع دانشگاه رشته مقطع رديف

 78 73 اصفهان پژوهشگري علوم اجتماعي كارشناسي 1

 81 78 عالمه طباطبايي جامعه  شناسي كارشناسي ارشد 2

  92  88  تربيت مدرس  جامعه شناسي سياسي   دكتري تخصصي  3
 

  

 :هاي تحصيلينامهپايان -3

  دفاع تاريخ نام استاد موضوع رديف

1 
  داستاني سياسيشناختي توليد و محتواي ادبيات تبيين جامعه

  )ي دكتريرساله( هاي چهل و پنجاه شمسيدر دهه

  زادهدكترفردوس آقاگل

و دكتر محمدعلي 

  خليلي اردكاني

  92اسفند 

2 
نامه فوق  پايان(هاي جنسيتي فرزندان  بررسي اثرات خانواده بر نگرش

 )ليسانس
 81شهريور  عبداللهي محمد دكتر

 78تير  سده اديبيمهدي  دكتر )پايان نامه ليسانس(بررسي اثرات فقر بر فرهنگ تغذيه   3
 

  

 :سوابق پژوهشي -4

  مالحظات  نام سازمان  پايان  شروع  سمت  رديف

   انجمن جامعه شناسي ايران 80 78 پژوهشگر  1

   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران تاكنون 1380 عضو هيات علميپژوهشگرو  2

   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران       1382  81  كارشناس امور فرهنگي و هنري  3

  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران 87تير31 1386  مدير گروه مطالعات شهري  4



 11 /08 /2018 

 

2

  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  مطالعات كاربردي گروهمدير   5
1 

  87مرداد

31 

  89شهريور

اداره كل مطالعات فرهنگي معاونت 

  فرهنگي جهاد دانشگاهي
 

6  
دبير و عضو شوراي علمي 

  كاربرديگروه مطالعات 

آبان  20

87  
   معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  1390

7  

عضو گروه تخصصي برنامه 

ريزي فعاليت هاي مطالعاتي و 

  راهبردي در حوزه فرهنگ

آذر  2

87  
   معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  1390

8  
مدير گروه مطالعات علوم 

  رفتاري
   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران  تاكنون  89مهر1

9  
گروه مطالعات علوم  مدير

  رفتاري

21 

اسفند 

92  

فروردين  20

1394  
   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

10  
-مدير گروه پژوهشي روان

  شناسي اجتماعي

20 

فروردين 

1394  

  تاكنون
پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد 

  دانشگاهي
 

  

  :ها و مراكز انجام شده با سازمان هاي پژوهشي ليست فعاليت -5
  مالحظات تاريخ انتشار  تاريخ انجام عنوان اثر رديف

1A  
هاي جنسيتي در حيات  تر ساختن نگرش نقش فرهنگ در متعادل

 اجتماعي
 8 0تابستان 79تابستان

مجوعه  در شده چاپمقاله 
همايش توانمند سازي  مقاالت

 زنان

2 A 79تابستان تأثير اشتغال بر جلوگيري از گرايش جوانان به انحرافات اجتماعي  
كل مجموعه 
مقاالت به 
  .چاپ نرسيد

  
و پذيرفته شده  ارايه شدهمقاله 
 همايش جوانان درايالم در

  

3 
به سفارش انجمن جامعه  فرا تحليل انجام( روسپيگري در تهران 

 )شناسي ايران
   منتشر نشده  1379

4 
به سفارش (برداري تعاوني طه ياسين دهلران بررسي نظام بهره

 )مهندسين مشاور وابسته به وزرات كشاورزيمركز 
   منتشر نشده  1379

5 
بررسي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاههاي تهران به كتاب 

 )به سفارش ايسپا(خواني ومطالعه غير درسي
  114شماره  1380  1380

6 
بررسي نظرات بازديد كنندگان از نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه 

  115شماره  1380  1380 )ايسپا -آزاد تجاريبه سفارش مناطق  (اقتصادي

7 
بررسي نظرات غرفه داران در نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه 

 116شماره  1381  1381 )ايسپا  -به سفارش مناطق  آزاد تجاري(اقتصادي

8  

شهر وندان  تهراني در خصوص جايگاه زنان در   بررسي نگرش
به سفارش . با همكاري سر كار خانم فخري جمشيدي(جامعه

 )ايسپا
  137شماره 81زمستان  81

9  
بررسي ميزان رضايتمندي مسافران شركت قطارهاي مسافري 

 )ايسپا–به سفارش شركت رجا (رجاء
  145شماره  81مهر   81

10 
از نگاه نويسندگان،خبر نگاران  82انتخاب ورزشكاران برتر سال

   1382  1382 )ايسپا- به سفارش انجمن ورزشي نويسان(وعكاسان ورزشي ايران
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11R 
طرح (هاي حوزويان و دانشگاهيان نسبت به يكديگر بررسي نگرش

 )ايسپا-ملي به سفارش شوراي عالي انقالب فرهنگي
  146شماره  82  82

12 
به سفارش مركز (داوطلبانمسائل اجتماعي كنكور از نگاه بررسي 

 )"ايسپا"افكار سنجي دانشجويان ايران
  147شماره 81تابستان   81تابستان 

13 R 
به سفارش (بررسي ميزان رضايت شغلي اعضاي جهاد دانشگاهي

 )ايسپا -جهاد دانشگاهي مركزي
  218شماره 83سال   83سال 

14 R 
فرهنگي به سفارش معاونت (نيازسنجي فرهنگي دانشجويان كشور
 )ايسپا- جهاد دانشگاهي

  259شماره  84بهمن  84بهمن 

15 
به سفارش (بررسي سبك زندگي مسئوالن از نگاه شهروندان تهراني

 )اداره سنجش برنامه اي صداوسيما
1383  1383   

16 
بررسي ميزان رضايت مندي مستمري بگيران سازمان   

همكاري به سفارش سازمان باز نشستگي كشور وبا (بازنشستگي
 )خانم شيرين غفاري

1383  1383   

T  17  )ترجمه( 260شماره  84بهمن  84بهمن  )به سفارش ايسپا(به ايران آمريكا نظرآمريكايي ها در مورد حمله 

18 A  85آبان   85آبان    نحوه شكل گيري نگرش هاي جنسيتي در خانواده  
وچاپ شده  )سخنراني(مقاله ارائه

همايش ملي  مجموعه مقاالت در
  زنان وچالش هاي پيش رو

19 A  

  بررسي ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان
شهرداري تهران با تاكيد بر  17در اداره بهينه امور شهري منطقه 

 تاثير احساس تعلق به محل سكونت

  )آقاي محمود توكلي آقاي دكتر سيد عليرضا افشاني و با همكاري

    86خرداد

 و چاپ )سخنراني(مقاله ارائه
مجموعه مقاالت شده در 

مركز  تهران همايش محالت
 مطالعات  فرهنگي شهر تهران

20 T  
با همكاري خانم مريم رهنما و آقاي (پيمايش نگرش هاي جهاني 

  )صفحه 242()به سفارش ايسپا احسان اختر كاوان و
  )ترجمه(    86شهريور 

21 R  عملكرد شهردار بررسي مقايسه اي يافته هاي موجود در زمينه

  )به سفارش ايسپا(تهران

  86ديماه 
  

  

بررسي مقايسه اي يافته هاي موجود در زمينه عملكرد شوراي  22

  )به سفارش ايسپا(شهرتهران

  86ديماه 
  

  

23 

بررسي نظرات بازديدكنندگان اولين جشنواره انتخاب برترين هاي 

به سفارش كميته نظر سنجي (پژوهش در حوزه مديريت شهري

  )جشنواره 

  86آذر ماه 

  

  

24 

بررسي نظرات غرفه داران اولين جشنواره انتخاب برترين هاي 

به سفارش كميته نظر سنجي (پژوهش در حوزه مديريت شهري

  )جشنواره 

  86آذر ماه 

  

  

25 

بررسي نظرات غرفه داران اولين جشنواره انتخاب برترين هاي 

نظر سنجي به سفارش كميته (پژوهش در حوزه مديريت شهري

  )جشنواره 

  86آذر ماه 

  

  

26 A 
  بررسي ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان

با (شهرداري تهران  17در اداره بهينه امور شهري منطقه 

  )محمود توكليهمكاري آقاي 

  86خرداد

  

 پژوهشي -علميفصلنامه  

سال  –تحقيقات اجتماعي ايران 

 88شماره دوم بهار  - اول
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27 

جهت ارائه (جايگاه مراكز نظر سنجي در نظام اطالع رساني شهري

در همايش نظام جامع اطالع رساني مركز مطالعات فرهنگي شهر 

  )  تهران

  86آذر ماه 

  

  

28  
  پيش نياز هاي استفاده از نظر سنجي الكترونيكي

  چكيده مقاله    86آذر ماه 

 3احداث خط درباره شيوه  17بررسي نظرات شهروندان منطقه   29

  متروي تهران

  86اسفند
  

  

 ين ها اباينام خ رييتغدرباره  17بررسي نظرات شهروندان منطقه   30

  يآباد شرق افتيو  يقلعه مرغ

  86اسفند
  

  

31 R  به سفارش (بررسي رضايت شغلي كاركنان شركت فاضالب تهران

  )ايسپا-شركت فاضالب تهران

  87خرداد
  

  

32 A  
  اداري و موانع فرهنگي مبارزه با آنعوامل فرهنگي بروز فساد 

  87خرداد
  

ژوهشكده پ 52پژوهش نامه شماره 

استراتژيك مجمع  حقيقاتت

  1389بهار نظام  تشخيص مصلحت

33 A  
  هاي حوزويان و دانشگاهيان نسبت به يكديگر بررسي نگرش

  با همكاري آقاي دكتر سيد عليرضا افشاني  

  87شهريور 

  1387پائيز 

راهبرد  پژوهشي - علميفصلنامه 

– 3شمارهسال اول -فرهنگ

  1387پائيز

34 A  با همكاري آقاي دكتر سيد عليرضا    نيازهاي فرهنگي دانشجويان

  افشاني

  87شهريور 
  

 پژوهشكده 46پژوهش نامه شماره 

استراتژيك مجمع  تحقيقات

  88زمستان تشخيص مصلحت نظام

35 A  

  ميزان نوگرايي و گرايش به خرافات در شهر يزد 

  با همكاري آقاي دكتر سيد عليرضا افشاني 

  87شهريور 
  

 پژوهشكده 41پژوهش نامه شماره 

تحقيقات استراتژيك مجمع 

  88پائيز  -تشخيص مصلحت نظام

36 T  1387دي ماه   »انتظارات مسلمانان انگليس از حكومت«ترجمه كتاب      

37  
اثر » جامعه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي«نقد كتاب

  دكتر علي رباني و دكتر ابراهيم انصاري

  1387بهمن 
  

  

  منتشر نشده    1390خرداد  دولت و نابرابري  38

39  
رابطه دين و دولت در نظريه دولت مطلقه هابزي و نظريه واليت 

  مطلقه فقيه

  1389اسفند 
  

 منتشر نشده

 منتشر نشده    1389آبان   علم ديني؛ از امتناع تا امكان  40

41  
در مطالعات » خاص « و » عام « شناختي مفاهيم جايگاه روش 

  تاريخي

  1389آبان 
  

 منتشر نشده

42  
مطالعه رابطه سرمايه اقتصادي و فرهنگي والدين با احتمال قبولي 

  1387فرزندان آن ها در آزمون سراسري سال 

ــروردين  فـــــ

1390  
  

 منتشر نشده

 منتشر نشده    1388بهمن   بررسي مقاسيه اي نظام سياسي ايران و آمريكا  43

 منتشر نشده    1389مهر   نظريه هاي دولت  44

 منتشر نشده    1389اسفند   رويكرد سياسي در تبيين انقالب اسالمي  45
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46 A  

  گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسيشناختي شكلتبيين جامعه

  هاي چهل و پنجاه شمسيدر دهه 

  

  93بهار 

  

ــه ــيي مجلـ ــي -علمـ  پژوهشـ

مطالعات و تحقيقات اجتماعي در 

ــران،  ــار 1، شــماره 3دوره اي ، به

  32-1، صفحه 1393

47 A  
گيري گفتمان ادبيات تاثير تعامالت ادبي و بسيج منابع در شكل 

  هاي چهل و پنجاه شمسيداستاني سياسي در دهه

  93بهار 

  

ــلنامه ــيي فص ــي -علم  پژوهش

فرهنگي، سـال   -راهبرد اجتماعي

، 1393دهم، بهار ي سوم، شماره

  . 84تا  53ص 

48  
شناختي شكل گيري  گفتمان ادبيات داستاني سياسي تبيين جامعه

  هاي چهل و پنجاه شمسيايران در دهه

  1393تير  22

  

ارائــه شــده در محــل  ســخنراني

ــاني و   ــوم انسـ ــگاه علـ پژوهشـ

  مطالعات فرهنگي وزارت علوم

49 A   چوبكتحليل گفتمان سياسي رمان تنگسير صادق  

  93 پائيز

  

ــه ــيي مجلـ ــي -علمـ  پژوهشـ

مطالعـات فرهنگـي و ارتباطـات،    

، پـائيز  36ي سال دهـم، شـماره  

  .130تا  95، ص 1393

49  
هاي تحليل گفتمان انتقادي ادبيات داستاني سياسي ايران در دهه

  چهل و پنجاه شمسي

  1393بهمن  2

  

چــاپ  و )سـخنراني (مقالـه ارائــه 

 سومين شده در مجموعه مقاالت

  تحليل گفتمانهمايش ملي 

 

  

  

  :سوابق آموزشي -6
  

  مقطع  نام سازمان  شروع  مدرس: سمت  رديف

1  

شناسي  شناسي انقالب، جامعه جامعه شاملواحد  12 

شناسي جنگ،  شناسي انحرافات، جامعه توسعه، جامعه

 شناسي ادبيات و جمعيت شناسي ايران جامعه

سال دوم نيم

82-83 
 كارشناسي وراميندانشگاه پيام نور 

2  

،مباني جامعه 1واحد شامل مباني جامعه شناسي11

و  ،جمعيت شناسي ايران،روش تحقيق عملي2شناسي

  جامعه شناسي شهري

سال دوم نيم

85-86  
  دانشگاه پيام نور گرمسار

 كارشناسي

 

 

3  

، مباني جامعه 1واحد شامل مباني جامعه شناسي14

عملي، روش تحقيق نظري روش تحقيق 2شناسي

  ،تغييرات اجتماعي  و بررسي مسايل اجتماعي

-86سال اول نيم

87  
  كارشناسي  دانشگاه پيام نور گرمسار

4   
 واحد شامل جمعيت ومحيط زيست واصول و 5 

  مباني ارتباطات در توسعه فرهنگي

 دومسال نيم

86-87  

دانشگاه جامع علمي 

كاربردي واحد سازمان 

  زندان ها

  كارشناسي
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5  

،روش تحقيق 2شامل ، مباني جامعه شناسيواحد 14

نظري ، ،جامعه شناسي سازمان ها،جامعه شناسي 

  صنعتي وجامعه شناسي شهري

سال دوم نيم

86-87  
  كارشناسي  دانشگاه پيام نور گرمسار

6  
و  )زبان انگليسي(متون تخصصي: واحد شامل  2 

  روش تحقيق رشته امور فرهنگي

-87سال اول نيم

88  

نشگاه علمي كاربردي  اد

 –واحد سازمان فرهنگي 

  هنري شهرداري

  كارداني

  عموميروابط روش تحقيق رشته : واحد شامل  2  7
سال دوم نيم

87-88  

نشگاه علمي كاربردي  اد

 –واحد سازمان فرهنگي 

  هنري شهرداري

  كارداني

   رشته روابط عموميروش تحقيق : واحد شامل  2  8
-88سال اول نيم

89  

نشگاه علمي كاربردي  اد

 –واحد سازمان فرهنگي 

  هنري شهرداري

  كارداني

  مباني جامعه شناسي  درس ،واحد 6   9
سال دوم نيم

89-90  

نشگاه علمي كاربردي  اد

  واحد قوه قضائيه
  كارداني

  واحد، درس مباني جامعه شناسي  6   10
  سال اولنيم

 90-91  

دانشگاه علمي كاربردي  

  واحد قوه قضائيه
  كارداني

  حقوقواحد، درس جامعه شناسي  6   11
 دومسال نيم

90-91  

دانشگاه علمي كاربردي  

 واحد قوه قضائيه
  كارشناسي

  حقوقواحد، درس جامعه شناسي  6   12
  اولسال نيم

 91-92  

دانشگاه علمي كاربردي  

 واحد قوه قضائيه
  كارشناسي

  شناسي آموزش و پرورشواحد درس جامعه 2  13
  اولسال نيم

 92- 93  
  دانشگاه شاهد

كارشناسي 

  ارشد

14  
  واحد درس برسي مسائل اجتماعي ايران 3

  شناسي ارتباطات علميواحد درس جامعه 2و 

سال دوم نيم

92- 93  
  دانشگاه شاهد

  كارشناسي

كارشناسي 

  ارشد

15  
  واحد درس مطالعات فرهنگي 2

  

 -93سال اول نيم

94  
  دانشگاه شاهد

كارشناسي 

  ارشد

16  
  واحد درس مباني جامعه شناسي 2

 واحد درس جامعه شناسي ارتباطات علمي 2و 

سال دوم نيم

93- 94  
  دانشگاه شاهد

  كارشناسي

كارشناسي 

  ارشد

  

 :سوابق اجرايي 7-
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  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

 16/11/1383 1382 مديرگروه پرسشگري مركز افكارسنجي دانشجويان ايران  1

 29/7/86 17/11/1383 پشتيبانيسرپرست معاونت  دانشجويان ايران مركز افكارسنجي  2

 31/4/87  86/1/19 مدير گروه مطالعات شهري  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران  3

4  
جانشين  رياست   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  مركز

10/2/86 10/3/86  

5  
جانشين  رياست   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  مركز

27/5/86 9/6/86  

6  
عضو شوراي   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  سياستگذاري سايت مركز

1383 87/4/31  

7  

ناظر طرح ملي   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

تحوالت فرهنگي ايرانيان 

  در استان ايالم

  پايان اجراي طرح 1383

8  

مركز افكارسنجي دانشجويان 

  ايران

عضو هيات مديره 

افكارسنجي صندوق مركز 

  دانشجويان ايران

1382 1387  

9  
اداره كل مطالعات فرهنگي معاونت 

  فرهنگي جهاد دانشگاهي

مطالعات  گروهمدير 

  كاربردي

1/5/1387 31/4/1389  

10  
مدير گروه مطالعات   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  علوم رفتاري

1/5/1389  1/7/1390  

11  
مدير گروه مطالعات   مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

  علوم رفتاري

21/12/1394  20/1/1394  

12  
پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي 

  جهاد دانشگاهي

مدير گروه پژوهشي 

  شناسي اجتماعيروان

  تاكنون  20/1/1394

        
  


