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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

  لیسانس
 علوم اجتماعی 

 ایران بوعلی سینا 1373 پژوهشگری 

لیسانس فوق   
 علوم اجتماعی 

 ایران آزاد  1389 جمعیت شناسی 

 جامعه شناسی  دکتری
 

مسایل اجتماعی 
 ایران

 ایران پیام نور  ----

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 پیام نور 

 *      التدریس حق 

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 تربیت بدنی 

 *      حق التدریس 

  دانشگاه آزاد
---- 

       حق التدریس 

 الوند سایر
 

 *      حق التدریس 

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشیکمیته  نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 یکسال مدت زمان عضویت :

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 س

 سوابق تحصیلی (4*3)

 عضویت هئیت علمی در:

 کمیته که در آن عضو هستید: مشخصات 
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 .دیده حیتوض مشروح به را... و  شده چاپ مقاالت و یشغل ،یپژوهش سوابق

  یاجتماع و یعلم یتهایفعال

 ع نیانصارالحس 32لشکر  اتیعمل ژهیو یروهاین قالب در یسالگ 17 تا 15)1367تا1365 درجبهه حضورداوطلبانه ماه ده. 1

 .مرصاد و دو المقدس تیب چهار، نصر ،ادامه هشت و پنج ، چهار یکربال اتیدرعمل شرکت و اعزام شش شامل( 

 1368 تا 1362 سال از یآموز دانش یها تشکل در تیفعال. 2

 1368 لیالتحص فارغ یتجرب علوم پلمید. 3

 1373نایس یبوعل دانشگاه لیالتحص فارغ یاجتماع یپژوهشگر کارشناس. 3

 1389یمرکز تهران آزاد دانشگاه لیالتحص فارغ یشناس تیجمع ارشد کارشناس. 5

  (هماکنون)نورتهران امیپ دانشگاه در رانیا یاجتماع مسائل شیگرا ،یشناس جامعه یدکتر یدانشجو. 6

 یتیجمع و یاجتماع یها نهیزم در ادداشتی و مقاله یتعداد. 7

 .یشهر مطالعات و ییروستا یمنوگراف ، نایس یبوعل دانشگاه انیدانشجو یاسیس شیگرا ن،یچ انقالب: درمورد ییها پژوهش. 8

 1373 سال در کبودراهنگ یفرماندار یبرا یکارمطالعات سه. 9

 .شد بخش نیا لیتشک به منجر  سوکه نیریش بخش لیتشک یهیتوج طرح:الف  

  .شهرکبودراهنگ مهم یها خاندان ییشناسا طرح انجام: ب

  .شد یروز شبانه مدارس ساخت. ب منجر کبودراهنگ شهرستان ییروستا درمناطق یلیتحص زشیر علل: ج  

 1388همدان شهرستان در دختران و زنان نیب در یبارور به نسبت نگرش بر موثر عوامل مطالعه. 10

 .1392 از آموزش خدمت در پزشکان تهیوکم مهر ادیبن ن.م.س در یافتخار تیعضو. 11

 ارشاد و فرهنگ کل اداره در همدان دراستان هفتاد دردهه یسازندگ دولت یتهایفعال درمورد مصور و مفصل گزارش هیته. 12

 همدان استان یاسالم

 1377 تا 1374 سال از همدان استان احمر هالل جوانان و یفرهنگ امور ریمد سمت با احمر هالل تیجمع در خدمت. 13

 خدمت دیخر از تیوضع لیتبد و پرورش و آموزش در یقطع استخدام علت به 1377 سال از پرورش و آموزش در خدمت. 14

 1377 سال در همدان احمراستان هالل امداد معاونت حوزه سرپرست همزمان و یرسم به

 1385تا1379رستانیردبیمد. 15

  1383 سال از همدان در دور راه از آموزش مرکز دو تیریمد و یانداز راه  و سیتاس. 16

 1393 تا1377یدانشگاه شیپ مراکز و رستانیدردب سیتدر سال 17. 17

 1395 تا1389نور امیپ دردانشگاه سیتدر سال سال هفت. 18

 1394 از ملت ریصر یاجتماع_یفرهنگ تیسا ازیامت صاحب و مسئول ریمد . 19

 در مدعو مدرس و همدان یاستاندار یاجتماع امور کارشناس یسازمان پست با کشور وزارت یرسم کارمند حاضر حال در. 20

 .همدان یدانشگاه مراکز

 نهمدا شهر در پنجم دوره شهر یشورا البدل یعل عضو


