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 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 

 

 

 

  سوابق علمي و شغلي

  

  :مشخصات فردي

  مهري السادات موسوي   نام و نام خانوادگي

  47پالك  -خيابان نظري –خيابان دانشگاه  -خيابان انقالب  آدرس محل كار

  0912- 7096079  تلفن 

 s.mousavi1@gmail.com  پست الكترونيكي 

  

  سوابق تحصيلي 

  سال   دانشگاه محل تحصيل   رشته تحصيلي   مقطع 

  1397  اصفهان  بررسي مسائل اجتماعي/جامعه شناسي  دكترا

  1382 طباطبايي عالمه شناسي جامعه كارشناسي ارشد

  1378 تهران پژوهشگري كارشناسي
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  :دوره هاي تخصصي طي شده

    

� ICDL  
� SPSS   پيشرفته 

  انگليسيفن ترجمه زبان  �

  نگارش مقاله تخصصي علمي �

  PATENTآشنايي با مفاهيم مالكيت فكري و ثبت اختراعات  �

  AMOSتحليل معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار �

 SPSSتحليل روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از نرم افزار   �

 نويسي فيلمنامه �

 مستندسازي �

 مديريت راهبردي پژوهش �

 تماعيارزيابي تأثيرات اج �

- فرايندي با تأكيد بر انتخاب، مسئوليت: درمانيآشنايي با  نظريه انتخاب و واقعيت �

 پذيري و ارزيابي شخصي

 maxqdaافزار انجام تحقيق كيفي نرم �

 sample powerافزار  نرم      �

 
 

        :هاي پژوهشي در دست اجرا يا اجرا شده توسط مجري طرح

 مؤسسه/ سازمان سمت پروژه/ دپارتمان تاريخ

1377 
مؤسسه مطالعات و (بررسي عوامل اصلي مؤثر بر طالق 

 )تحقيقات دانشگاه تهران
 مجلس شوراي اسالمي گرمصاحبه

1378 
نظرسنجي از دانشجويان دانشگاههاي دانشگاه تهران درباره 

 اجتماعي-مسائل سياسي
 همكار

مركز ملي مطالعات و سنجش 
 افكار عمومي

 - مجري خصوص گرايش هاي فرهنگي دانشجوياناي نظري در   مطالعه 1378

1381 
 76هاي اجتماعي كشور از سال  بررسي تحليلي جرايم و آسيب

 80لغايت 
  همكار
 

 سازمان برنامه ريزي و بودجه

1381 
طرح جامع نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه 

 عالمه طباطبايي
 دانشگاه عالمه طباطبايي همكار

 - مجري علل فساد مالي در دستگاههاي دولتي ايرانبررسي  1382

1386 
هاي غيردولتي  بررسي راهكارهاي گسترش نظارت سازمان

  هاي  ديني حوزه فرهنگي و ديني بر تبليغ و ترويج پيام
 

 )ع(پژوهشكده باقرالعلوم مجري



   

٣ 
 

 مؤسسه/ سازمان سمت پروژه/ دپارتمان تاريخ

 وزارت تعاون مسئول "بررسي موانع موجود  مشاركت زنان در تشكيل تعاوني 1385

1386 
تحليل آماري وجمعيتي ايثارگران استان سمنان و سنجش 

 نگرش آنان نسبت به دفاع مقدس
 مجري

سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان سمنان

1386 
  بندي پژوهشي نيازسنجي و اولويت

 بنياد شهيد و  امور ايثارگران
 بنياد شهيد و امور ايثارگران همكاراصلي

1387 
محور در حوزه كاهش  هاي اجتماع گروهتدوين پروتكل تشكيل 

 مجري  هاي اجتماعي آسيب
هاي اجتماعي  آسيباداره كل 

 شهرداري تهران

1389 
سنجش رضايت بهره برداران بخش كشاورزي و صنعتي شبكه 

 1هاي آبياري مدرن و شناخت داليل عدم رضايتمندي
 شركت مديريت منابع آب مجري

 مجري ارزيابي بنگاههاي زودبازده 1387
+ مركز پژوهشهاي مجلس

 وزارت كار و امور اجتماعي

1388 
هاي دانش آموزي، ميزان موفقيت و  بررسي جايگاه تشكل

  شناسي آنها آسيب
 

 آموزش و پرورش شهر تهران همكار

 بنياد ملي نخبگان مجري طرح نظرسنجي از نخبگان 1387

1387 
داران و نظرسنجي از مديران، شهروتدان، كارشناسان، غرفه 

هاي پژوهش و نوآوري در  بازديدكنندگان از جشنواره برترين
 مديريت شهري

 همكار اصلي
ريزي  مركز مطالعات و برنامه
 شهرداري تهران

1388 
هاي زندگي بر كاهش گرايش به  بررسي تأثير آموزش مهارت

  آموزان پسر دبيرستاني مواد مخدر بين دانش
 

 آموزش و پرورش شهر تهران مجري

 مجري بررسي زمينه هاي پژوهشي گروه مددكاري اجتماعي 1388
معاونت پژوهشي جهاد 

 دانشگاهي

1389 
طرح نظارت بر اجراي طرح اقدام محله محور در كاهش آسيب 

 هاي اجتماعي
 مجري

سازمان خدمات رفاهي و 
 اجتماعي شهرداري تهران

1391  

عمراني هاي  بررسي نحوه بروز مفاسد اقتصادي در اجراي طرح
هاي اجرايي و ارائه پيشنهادهايي در خصوص مبارزه با  دستگاه

  آن
  
  

 مجري
ريزي  مركز پژوهش و برنامه

 سازمان بازرسي كل كشور
  

سنجش نگرش شهروندان تهراني در خصوص سازمان فرهنگي   1390
سازمان فرهنگي و هنري   مجري  و هنري شهرداري تهران

  شهرداري تهران

                                                 
طرحنامه برگزيده علوم انساني در ) + 1388(طرح برگزيده جشنواره  روابط عمومي هاي كل كشور  ١          

    )1386(وزارت علوم 
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 مؤسسه/ سازمان سمت پروژه/ دپارتمان تاريخ

  شركت هواپيمايي كشوري  مجري  هاي هواپيمايي كشور مسافران از شركت مندي سنجش رضايت  1391

1391 -
92  

سنجش نگرش شهروندان تهراني در خصوص برنامه در آستان 
سازمان فرهنگي و هنري   مجري  جانان

  شهرداري تهران

1392 -
1393  

هرندي، فرحزاد، ( مجري طرح پايگاههاي خدمات اجتماعي 
  مجري  )پايانه غرب، المهدي، حرم عبدالعظيمپايانه جنوب، اتابك، 

سازمان خدمات رفاه و 
مشاركتهاي اجتماعي 

  شهرداري تهران

گانه 22بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري مناطق    1392
معاونت اجتماعي فرهنگي   مجري  شهر تهران

  شهرداري تهران

3 -
1392  

تحت بندي مسائل و مشكالت سالمندان  شناسايي و اولويت
  )ره(حمايت كميته امداد امام خميني

  
  كميته امداد امام خميني  مجري

سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي در   1393
  دانشگاه عالمه طباطبايي  مجري  خصوص فعاليتهاي فرهنگي دانشگاه

خانمان و متكدي در  بررسي وضعيت مددجويان معتاد، بي  1393
  1392سال

رفاه و  سازمان خدمات  مجري
مشاركتهاي اجتماعي 

  جهاد دانشگاهي  مجري هاي مطالعاتي پژوهشي مسائل اجتماعي در ايران بررسي زمينه  1394  شهرداري تهران

1394  
گانه 22بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري مناطق  

  شهر تهران
معاونت اجتماعي فرهنگي   مجري

  شهرداري تهران

  دفتر مطالعات انقالب اسالمي  مجرياز رهبري و نظام جمهوري اسالمي  سنجش  انتظارات مردم  1395

1395 -
96  

در  طراحي الگوي بومي پيشگيري از مصرف آزمايشي مواد

  مدارس استان تهران

يكي (مجري
  ستاد مبارزه با مواد مخدر  )از مجريان

1395  
هاي اجتماعي  كارگاه پيشگيري از آسيب 360طراحي و اجراي 

  تأكيد بر اعتيادبا 

مديرپروژه و 
  شهرداري تهران  مدرس

1396  
ساخت يازده فيلم آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد 

  اعتيادآور

نويسنده و 
  كارگردان

جهاد دانشگاهي واحد عالمه 
طباطبايي و ستاد مبارزه با 

  مواد مخدر

1396  
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از كيفيت خدمات مراكز 

  تابعه اداره كل درمان مستقيمدرماني 
  پژوهشكده تأمين اجتماعي  مجري

1397  
تدوين طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي؛ 

  ديدگاهها و نظرات متخصصان و مديران
  وزارت كشور  همكار اصلي
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    :)كتاب ((((ترجمه/ تأليف؛ آثار  

 

 مؤسسه/ ناشر عنوان رديف
سال 
 نشر

 توضيحات

 علوم اجتماعينقدنامه كتب  1
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 فرهنگي
1387 

ويژه كنگره ملي (كتاب
 )علوم انساني

 )1(نقدنامه علوم انساني  2
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 فرهنگي
 بخش علوم اجتماعي 1382

3  
علوم اجتماعي در ايران و 

  انداز آينده آن چشم
  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
  1390  فرهنگي

سيدضياء هاشمي و 

  مهري سادات موسوي

4  
اي از نقدهاي انجام شده  گزيده

هاي  پيرامون برخي از كتاب
  شناسي هاي جامعه نظريه

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
  1389  فرهنگي

مسعود گلچين، مهري 

  سادات موسوي

5  
 نقدنامه علوم اجتماعي

  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
  1390  فرهنگي

سيدضياء هاشمي و 

  مهري سادات موسوي

6  
نهاد؛  سازمانهاي مردم

راهكارهاي گسترش نظارت بر 
 حوزه تبليغات ديني

  مهري سادات موسوي  1391 الملل شركت چاپ و نشر بين

  فهم مسائل اجتماعي  7
جهاد دانشگاهي واحد عالمه 

  طباطبايي
1396  

مهري سادات موسوي، 

سميه ملكي، سلمان 

  قادري، سعيد طاهريان

اصول پيشگيري از سوء مصرف   8
  1397  آرون  مواد براي اوايل كودكي

مهري سادات موسوي، 

سلمان قادري، سعيد 

  طاهريان

  :)مقاله ((((ترجمه/تأليف؛ آثار  

 مؤسسه/ ناشر عنوان رديف
سال 
 نشر

 نويسنده

1 
نقش روشنفكران در نگاه زنان به 

جشنواره مقاله برتر (سنت و مدرنيته 
 )زن و پژوهش

  دانشگاه تربيت مدرس
 1383 )گروه مطالعات زنان(

مهري سادات 
 موسوي

2 
گزارش نشستهاي گروه علوم 

اجتماعي پيش از برگزاري كنگره 
 ملي علوم انساني

ويژه گروه (فصلنامه علوم انساني
 1386 )علوم اجتماعي

مهري سادات 
 موسوي

3 
گزارش نشستهاي گروه علوم 

 كنگره ملي علوم انساني اجتماعي در
ويژه گروه (فصلنامه علوم انساني

 1386 )علوم اجتماعي
مهري سادات 

 موسوي
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 مؤسسه/ ناشر عنوان رديف
سال 
 نشر

 نويسنده

4 
توانمندسازي مردم و رويكرد 

 محور در جامعه ايمن اجتماع
نخستين همايش جامعه ايمن 

 - شهر تهران
مهري سادات 

 موسوي

5 
هاي غيردولتي در  نقش سازمان

 فصلنامه نامه دولت اسالمي فرهنگي و ديني  نظارت بر حوزه
 

مهري سادات 
 موسوي

6 
جايگاه توسعه مهارتهاي زندگي و 
 نقش آن در اصالح الگوي مصرف

همايش سراسري نقش خانواده در 
دانشگاه ( اصالح الگوي مصرف

 )امام حسين
1388 

مهري سادات 
 موسوي

7 
مقاله بررسي  ميزان رضايت بهره 

هاي آبياري مدرن و  برداران شبكه
 شناخت عوامل مؤثر بر آن

  مجله تحقيقات منابع اب ايران
 

1388 
مهري سادات 

 موسوي

8 
عوامل توانمندسازي زنان جهت 

 مشاركت در عرصه اجتماعي شهر
همايش نقش بانوان در عرصه 

 1388 اجتماعي شهر
مهري سادات 

 موسوي

9 

بررسي نقش سازمانهاي محلي  
با رويكرد  (درتوانمندسازي زنان 

هاي ناشي ازخشونت  آسيبكاهش 
 )خانگي

مجله انجمن ايراني  مطالعات 
  زنان

مهري سادات 
 موسوي

10  
اثربخشي آموزش مهارت هاي 

زندگي بر كاهش گرايش به مواد 
  مخدر بين دانش آموزان

مهري سادات   1386  13فصلنامه اعتياد پژوهي، شماره 
  موسوي

11  

هاي مشورتي محله  طرح نشست
هاي اجتماعي  آسيب  محور در حوزه

  :شهر تهران
  رمز ماندگاري يا داليل شكست آن

همايش توانمندسازي شهرهاي 
  1389  كوچك

نويسندگان 
شاپور : همكار

زردموي، سميه 
  جهانشيري

12  
نقش علوم انساني و اجتماعي در 

كاهش مفاسد اقتصادي در 
  هاي عمراني ملي پروژه

مهري سادات   1390  كنگره ملي علوم انساني
  موسوي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات   شناسي زنان نقد كتاب جامعه  13
مهري سادات   1391  فرهنگي

  موسوي

هاي اجتماعي بر سبك  تأثير رسانه  14
  زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي

بر  يرسانه اجتماع ريتأثهمايش 
متناسب با اقتصاد  يسبك زندگ

  يمقاومت
مهري سادات   1392

 موسوي

مفاسد اقتصادي طرح هاي عمراني   15
  دستگاههاي اجرايي

 فصلنامه دانش ارزيابي
مهري سادات   1392  15سال پنجم، شماره 

 موسوي

جايگاه توسعه مهارتهاي زندگي و   16
 نقش آن در اصالح الگوي مصرف

اصول، بررسي و تحليل همايش 
مباني، مدل ها و راهكارهاي 

علمي و اجرايي اصالح الگوي 
  جهاد دانشگاهي مصرف

مهري سادات   1388
 موسوي

تاثير رسانه هاي اجتماعي بر سبك   17
  زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي

همايش ملي نقش سبك زندگي 
جهاد  اقتصاد مقاومتيدر 

  دانشگاهي البرز
مهري سادات   1392

  موسوي

سال يازدهم،  -پژوهي خانواده  تجربه زيسته دختران فرار از خانه  18
مهري سادات   1394  44شماره 

 موسوي

19  

بررسي عوامل موثر بر پايداري 
به ) CBOs(هاي اجتماع محور   گروه

منظور ارتقاء سطح مشاركت 
  اجتماعي آنها

همايش ملي مسائل اجتماعي 
مهري سادات   1393  محور ايران و رويكردهاي اجتماع

 موسوي

سال دوازدهم،  -پژوهي خانواده  بازنمايي معنايي طالق توافقي  20
مهري سادات   1395  46شماره

  موسوي
نويسندگان در   رفاه اجتماعي  بندي مسائل اجتماعي ايران اولويت  21
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 مؤسسه/ ناشر عنوان رديف
سال 
 نشر

 نويسنده

دست 
  چاپ

سميه : همكار
سعيد ملكي و 
  طاهريان

22  
طراحي مدل سنجش ابعاد اجتماعي 

  بهزيستي ذهني
  

اخذ   گيري تربيتي اندازه
  پذيرش

مهري سادات 
موسوي، بهجت 

يزدخواستي، 
عليرضا محسني 

  تبريزي

23  

بررسي تأثير ابعاد اجتماعي بهزيستي 
ذهني بر نگرش مثبت نسبت به 

  مصرف مواد
آموزان عادي،  در سه گروه دانش

  كننده مواد سوء مصرفپرخطر و 

اخذ   بررسي مسائل اجتماعي ايران
  پذيرش

مهري سادات 
موسوي، بهجت 

يزدخواستي، 
عليرضا محسني 

  تبريزي

24  
بررسي ابعاد اجتماعي بهزيستي 

هاي  ذهني در رويكردها  و برنامه
  كننده مواد پيشگيري از سوء مصرف

اخذ   اعتيادپژوهي
  پذيرش

مهري سادات 
  موسوي

  
موثر بر فرار دختران از  بررسي عوامل

  1395منزل در شهر تهران در سال 
  

سومين همايش آسيبهاي 
  1397  اجتماعي ايران

سلمان قادري و 
مهري سادات 

  موسوي

25  

مقايسه ديدگاه شهروندان عادي و سوء 
كنندگان مواد در خصوص عوامل،  مصرف
ها و شرايط مؤثر بر تجربه مصرف  ويژگي

  مواد

 سومين همايش آسيبهاي
  1397  اجتماعي ايران

مهري سادات 
موسوي و 

عليرضا محسني 
  تبريزي

  

  سوابق شغلي

 سازمان متبوع شغل

تاريخ 
شروع به 

 كار

ي  تاريخ خاتمه
 كار

 سمت

هيإت علمي 
  محققو 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
در حال   1397  اجتماعي

  همكاري
عضو گروه روانشناسي 

  اجتماعي

هيإت علمي 
  محققو 

  معاون پژوهشي  1396اسفند   1393  عالمه طباطباييجهاد دانشگاهي 

هاي  مدير گروه آسيب  1393  1392  جهاد دانشگاهي خوارزمي
  اجتماعي

 عالمه طباطباييجهاد دانشگاهي 

  ريزي و توسعه برنامهمدير  1392 1386

1387  1392  
مدير مركز خدمات تخصصي 

افكار سنجي واحد عالمه 
  طباطبايي

بررسي 
متون و 

كتب علوم 
 انساني

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
 فرهنگي

دبير گروه علوم عضو و 1391 1380
 اجتماعي
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  ها كارگاه             

          

 مخاطب كارگاههاي برگزار نموده رديف

 دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ spssآموزش   1

  كارشناسان و مديران شهرداري تهرانشناختي به  رويكردهاي جامعه  2

  كارشناسان و مديران شهرداري تهران  شناسي شهري جامعه  3

 )ره(كارشناسان ستاد اجرايي فرمان امام Amosآموزش   4

  شهروندان ، اولياي دانش آموزان  فرزندپروري 5

  شهروندان ، اولياي دانش آموزان  خانواده سالم 6

      

      

      

  سوابق آموزشي

  

 عنوان فعاليت آموزشي رديف
مقطع 
 تحصيلي

 محل فعاليت آموزشي تعداد واحد

  دانشگاه پيام نور  3  كارشناسي  تكنيكهاي خاص تحقيق  1

 دانشگاه پيام نور  3  كارشناسي  روشهاي تحقيق  2

 دانشگاه پيام نور  3  كارشناسي  شناسي شهري جامعه  3

 دانشگاه پيام نور  2  كارشناسي  شناسي سياسي جامعه 4

 دانشگاه پيام نور  2  كارشناسي  شناسي انقالب جامعه 5

  دانشگاه علم و فرهنگ  2  كارشناسيشناسي وسايل ارتباط  جامعه 6

  دانشگاه علم و فرهنگ  3  كارشناسي  مسائل فرهنگي جهان معاصر 7

  فرهنگدانشگاه علم و   2  كارشناسي  آسيب شناسي فرهنگي جامعه 8

  دانشگاه علم و فرهنگ  3  كارشناسي  شناسي عمومي جامعه 9

دانشگاه علمي كاربردي هالل   2  كارشناسي  شناسي سوانح جامعه 10

  دانشگاه علم و فرهنگ  2  كارشناسي spssآموزش   11

دانشكده روانشناسي و علوم   2  كارشناسي شناسي مباني جامعه 12
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  تربيتي دانشگاه تهران


