مریم مالئی متولد سال  1369و اهل شهر تهران است .او دانشآموختهی رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
می باشد .وی مقطع کارشناسی رشتهی برنامه ریزی رفاه اجتماعی را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران بین سال های  1387تا  1391پشت سر گذاشته است .او کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت توسعه را
در همین دانشکده بین سال های  1391تا  1393گذرانده است .عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد وی "بررسی
درک بومی سالخوردگان از توانمندی و تأملی بر وضعیت فعلی توانمندی ایشان ،مطالعهی موردی روستای
لریجان ،دهستان باقرآباد ،شهرستان محالت" است که با درجه عالی در سال  1393با راهنمایی جناب آقای
دکتر مهدی طالب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شده است.
او در حال حاضر در پروژه های مختلف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همکاری دارد.
همکاری وی با مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران از سال  1394با سمت" مسئول مطالعه،
برنامهریزی و تشکیل واحد آموزشهای دانشجویی مؤسسه" آغاز شد و در زمینه های مختلف آموزشی و
پژوهشی تا به اکنون ادامه دارد.
مقاالت و پژوهش های وی عبارت است از:
 مقاله علمی – ترویجی "توسعه ،تحصیالت عالی و بیکاری" – نشریه راهبرد توسعه ،شماره  ،49بهار ،1396صص.37-20 :
 مقاله علمی – ترویجی "در باب چیستی توسعه"؛ نشریه راهبرد توسعه ،شماره  ،48زمستان،1395صص.23-7 :
 مقاله همایشی "ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه توسعه گردشگری (مطالعه موردی مجتمع تفریحیتوریستی اورانوس شهر گلوگاه" ،دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه دانشگاه مازندران،
 7اسفند .1392
 مقاله همایشی "بررسی مفهوم و روشهای جامعهشناسی مردممدار ،با تأکید بر تمایز روشها نسبتبه سایر انواع جامعه شناسی" ،کتاب چکیده مقاالت همایش انجمن جامعه شناسی در سال .1391
 تألیف کتاب "آپارتمان نشینی (مردم نگاری زندگی روزمره)"؛ انتشارات مؤسسه علمی و فرهنگی ،درانتظار داوری.
 مقاله علمی – پژوهشی" تاملی بر عوامل ارتقا دهنده و تضعیف کننده توانمندی سالخوردگان روستایی(مطالعهی موردی روستای لریجان شهرستان محالت ،استان مرکزی)" -ارسال شده به مجله توسعه
محلی ،در دست داوری.
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 مقاله علمی -پژوهشی "سنجش کیفیت زندگی سالمندان (مطالعه محله قزل قلعه)" -ارسال براینشریه طب جانباز -در دست داوری.
 همکاری پژوهشی با موسسهی آوای طبیعت پایدار به منظور ارائهی مقاالت علمی – پژوهشی در بابطرح "احیای عروسکهای محلی روستای الولک" ،سفارش شده توسط سازمان ویو ،از اردیبهشت
 1393تا تیر .1393
 شرکت در همایش هشت دهه علوم اجتماعی ایران.1394 ، شرکت در همایش نقش گردشگری در توسعه ،دانشگاه مازندران.1392 ، -شرکت در همایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت1392،

سوابق کاری وی عبارت است از:
 عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی محلی معاونت برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورا شهرداریتهران -آبان 1396
 مجری طرح تشکیل کانون رفاه محالت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در مناطق ،14،15 11و  6از مهر  1396تا به اکنون.
 همکار در طرح پیوست نگاری اجتماعی ،وزارت کشور.1396 ، مدیرعامل شرکت چکاد نو اندیشان پویان -فعال در زمینه مطالعات تخصصی علوم اجتماعی -از آبان 1395تا به اکنون.
 مسئول مطالعه ،برنامهریزی و تشکیل واحد آموزشهای دانشجویی موسسه مطالعات و تحقیقاتاجتماعی دانشگاه تهران از اردیبهشت  1394تا به اکنون.
 مجری بخش ابتکارات اجتماع محور جشنواره تسنیم  1395امور بانوان شهرداری تهران در منطقه 11از تیر  1395تا اردیبهشت .1396
 مجری بخش ابتکارات اجتماع محور جشنواره تسنیم  1395امور بانوان شهرداری تهران در منطقه 13از تیر  1395تا اردیبهشت .1396
 مجری بخش ابتکارات جامعه محور جشنواره تسنیم  1395امور بانوان شهرداری تهران در منطقه 6از تیر  1395تا اردیبهشت .1396
 مجری طرح کارگاه مهارتهای فرزند پروری امور بانوان شهرداری تهران در منطقه  11از تیر 1395تا آذر .1395
 مجری بخش ابتکارات جامعه محور جشنواره تسنیم  1394امور بانوان شهرداری تهران در منطقه 11از تیر  1394تا مرداد .1395
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 مجری طرح کارگاه مهارتهای فرزند پروری امور بانوان شهرداری تهران در منطقه  11از مرداد 1394تا مهر .1394
 داور مقاالت جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ،آذر .1394 همکار پژوهشی در طرح ترویج سبک زندگی مبتنی بر امانت امور بانوان منطقه  4شهرداری تهران ازفرودین  1394تا آبان .1394
 تسهیلگر طرح ارتقا کیفیت زندگی بانوان امور بانوان شهرداری منطقه  ،11به مدت  126ساعت در 8محله از مهرماه  1393تا دی ماه .1393
 دستیار پژوهشی در طرح مطالعاتی تهیه و تدوین دستورالعمل پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژههایشهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها در سال .1392
 همکار پژوهشی دکتر حسین ایمانی جاجرمی در پروژه شهرهای اسالمی مرکز مطالعات و برنامهریزیشهرداری تهران پیرامون شهر دمشق در سال .1392
 عضو کمیته اجرایی همایش انجمن جامعهشناسی در سال .1391ایمیلmollaie.maryam@ut.ac.ir :
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