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* تحصیالت:
دانشآموختهی مقطع کارشناسی رشتهی پژوهشگری علوم اجتماعی؛ دانشگاه تهران ()1388
دانشآموختهی مقطع کارشناسی ارشد رشتهی توسعه اجتماعی؛ دانشگاه تهران ()1394
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :برنامهریزی اجتماعمحور برای توسعه محلی سلطانیه

* مقاالت و پژوهشها:
 پژوهشها: -1بررسی عوامل مؤثر بر حساسیت بر بیماری در بین ساکنین شهر سلطانیه ()1386
 -2بررسی عوامل مؤثر بر قومیتگرایی در بین دانشجویان ترک و کرد دانشگاه تهران ()1387
 مقاالت: -1ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه توسعه گردشگری مجتمع تفریحی توریستی اورانوس شهر گلوگاه ()1392
 -2نظام خدمت وظیفه عمومی و تعلق سرمایه اجتماعی ()1392
 -3در باب چیستی توسعه ()1395
 -4توسعه ،تحصیالت عالی و بیكاری ()1396
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* سوابق کاری:
 -1همكاری در طرح ارزیابی رضایتمندی شهروندان از وضعیت فضای سبز و حملونقل مناطق  6 ،8و 14
شهر تهران ()87-1386
 -2همكاری در طرح نیازسنجی مشتریان بانک پاسارگاد ()1389
 -3همكاری در پروژه «برنامه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی شهرهای خوزستان با
تأکید بر اسكان مجدد و بهسازی مسكن» ()1391
 -4همكاری در طرح «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها بر حملونقل
شهری-روستایی»()1393
 -5مجری طرح پژوهشی «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرتبط با آموزشوپرورش :مناطق  19گانۀ شهر
تهران» ()1393
 -6اجرای «نظرسنجی میزان رضایت از نشریه پیشگیری نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری» ()1393
 -7مجری طرح «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران به مواد مخدر
و داروهای روانگردان و روشهای پیشگیری از آن» ()1394
 -8همكاری در پروژه «تدوین سازوکار مدیریت آسیبهای اجتماعی در شهرها و روستاهای کشور با تأکید
بر نقش مدیریت شهری و روستایی» ()95-1393
 -9همكاری در پروژه «ارزیابی تأثیرات اجتماعی -فرهنگی صنعت نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی
پارس؛ مسئول بخش کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی» ()95-1394
 -10همكار اصلی پروژه «پیوستنگاری اجتماعی وزارت کشور» ()1396

* سوابق تدریس:
 -1دستیار استاد برای تدریس روش تحقیق کمی ( )spssمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ()92-1391
 -2دستیار استاد برای تدریس درس جامعهشناسی شهری در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران ()1393
 -3مدرس روش تحقیق کمی ونرمافزار spssموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ()1394
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