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تحصیالت
اخذ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
مهرماه  _ 1392مهرماه 1395

 گرایش :فلسفه علوم اجتماعی
معدل17.89 :
عنوان پایاننامه :برساخت هویت اجتماعی از طریق کاالها
نمره پایاننامه19.25 :
اخذ کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
مهرماه  _1388تیرماه 1392
گرایش :پژوهشگری علوم اجتماعی
معدل16.75 :
عنوان پایاننامه :بررسی جامعهشناختی بازتابهای اعدام زورگیران در پارک خانه هنرمندان
نمره پایاننامه19.50 :
سوابق کاری مرتبط
همکاری داوطلبانه با موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مدیریت سایت موسسه از خرداد ماه  1394تا کنون

پژوهشگر در خانه مستند صدا و سیما
*تحلیل مستند مسابقه خانه ما از نگاه مخاطبان ،از فرودین تا شهریورماه 1396
پژوهشگ ر در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
*مطالعات اجتماعی فرهنگی استقرار شرکت نفت در منطقه ویژه پارس ،مجری طرح :دکتر غالمرضا
غفاری ،از خرداد تا شهریور ماه 1394
همکار طرح پژوهشی شرکت کاچیران

*طرح "بررسی جامعهشناختی معضالت شرکت کاچیران "با همکاری محمد احمدی ،زیر نظر شرکت
طراحی صنعتی مهندس زهری ،مهر ،آبان و آذر 1393
تسهیلگری در موسسه بارش افکار سفید
*طرح "ارتقا کیفیت زندگی بانوان " ،منطقه ، 14زیر نظر امور بانوان شهرداری ،شهریور و مهرماه 1393
مجری طرح پژوهشی مرتبط با کلینیکهای زیبایی


*طرح "کلینیک زیبایی در نگاه مشتریان " ،فروردین ،اردیبهشت و خرداد 1393
کمک استادی در موسسه توسعه فراگیر آسیا
*دوره آموزشی "مدیریت و برنامهریزی محیط زیست شهری " ،شهرداری منطقه ، 9آذر و بهمن ماه 1392
کمک تسهیلگری در موسسه توسعه فراگیر آسیا


*کارگاههای آموزشی سرای محالت؛ آسیب شناسی اجتماعی )منطقه )1و آموزشهای پیش از
ازدواج(منطقه  ،)20زیر نظر امور بانوان شهرداری ،شهریورماه 1392
پرسشگری برای شرکت راهبرد اندیشه آپاما
* طرح "ارزیابی تاثیرات اجتماعی رمپ و لوب همت _کردستان واقع در منطقه ، "6آذرماه 1390
*طرح "ارزیابی تاثیرات اجتماعی خیابان ارغوان واقع در منطقه ، "22اسفندماه 1389
پرسشگری برای موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

*طرح "بررسی وضعیت قانونگرایی و حقوق شهروندی "برای سازمان بازرسی کل کشور ،زیر نظر دکتر
محمدرضا جوادی یگانه ،بهمنماه 1389

*طرح "بررسی شیوهی زندگی دانشجویان دانشگاه تهران " ،زیر نظر دکتر محمدرضا جوادی یگانه ،مهرماه
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عضویتها



عضو انجمن جامعهشناسی ایران

مهارتهای نرم افزاری







Office
Visio
SPSS
PLS
MAXQDA

مهارتهای زبانی


آشنایی با فن ترجمه علمی انگلیسی به فارسی با گذراندن دوره فن ترجمه رامین آموخته



گذراندن آزمون 2017/ 3/ 11 ،TOEFL IBT



Listening Score: 20
Writing Score: 18
گذراندن آزمون 2016/ 1/ 25 ،GRE General
Verbal: 137

Reading Score: 22
Speaking Score: 19
Quantitative: 145
Analytical writing: 3

