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ابقه فعاليتهاي علمي، آموزشي و اجراييس

:سوابق تحصيلي) 1

رشتهمقطع تحصيلي
سال اخذ

معدلمدرك
دانشگاه يا مؤسسه محل 

تحصيل
شهر محل 

تحصيل

ميبدطالقانيدبيرستان137717رياضيديپلم

تبريزدانشگاه تبريز138160/15آماركارشناسي
تهراندانشگاه شهيد بهشتي138714/17اجتماعيپژوهش علومارشدكارشناسي 

تهراندانشگاه عالمه طباطبايي--دانشجورفاه اجتماعيدكتري

:سوابق تدريس) 2

براي مقطعدروس آموزشينوع سابقه
سال 

تحصيلي
به مدت

شهر يا 
منطقه

توضيحات

دبير آموزش و 
پرورش

و 81-82دبيرستانرياضي و آمار
83-82

از -نيرنيمسال2
تفتتوابع 

به عنوان سرباز معلم منطقه

كاربرد "آموزش 
آمار در حسابداري

Excel وspssشهرستان ميبدآموزشكده فني امام خميني ميبدنيمسال821-83كارداني

توسط بسيج دانشجويي برگزاري دورهتهراننيمسال851-86كارشناسيspssSpssدوره آموزشي 
دانشگاه شهيد بهشتي

مدرس دانشگاه  
يزد  وپيام نور ميبد

-روش تحقيق-آمار
...وكاربرد كامپيوتر

كارشناسي 
پژوهشگري 

اجتماعي

85از سال 
تاكنون

آمار و روش تحقيق،كاربرد : ليست دروسيزد وميبدنيمسال8
جامعه كامپيوتر،  بررسي مسائل اجتماعي،

...وارتباطات اجتماعيشناسي 

15: هاي راهنمايي شدهتعداد پايان نامهميبدنيمسال864-87ازكارشناسيرشته پژوهشگرياستاد راهنما
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:سوابق پژوهشي) 3

ف
دي

ر

عنوان
سال
سفارش دهندهاجرا

مسئوليت فرد در 
تحقيق

و مؤلفمجريمسكن و شهرسازيوزارت 1386جوانمرد قصابمحلهجمعيت شناختيويژگيهاي بررسي 1

گاهي واحد علوم ان رضايت شغلي كارمندان جهاد دانشبررسي ميز2
پزشكي شهيد بهشتي

مجريگاهيجهاد دانش1385

پايان نامه دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1385فضايي مهاجرت درون شهري اهواز-علل و پيامدهاي اجتماعي 3
دانشگاه شهيد بهشتي

تحليلگر آماري

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر برشادماني در سطوح خرد و 4
كالن

در مجله انجمن جامعه شناسي چاپ شدهمقاله 1387
ايران

مؤلف

هاي شهرستاننگاهي به تاريخ اختالفات فرهنگي و اجتماعي بين 5
اردكان و ميبد 

)بخصوص پس از انقالب اسالمي(

- شناسي دانشگاه شهيد بهشتيگروه جامعه 1385
دكتر رفيع پور

ومؤلفمجري

بررسي علل افزايش قبولي دختران در كنكور سراسري با تأكيد بر 6
پيامدهاي اجتماعي

مقاله چاپ شده به سفارش جهاد دانشگاهي 1385
علوم پزشكي شهيد بهشتي

مؤلف

مقايسه -ميزان احساس شادماني و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن7
شهرهاي تهران و يزد

مقاله برگزيده همايش شهروندبانشاط و محله 1388
شهرداري تهران-شاد

مؤلف و سخنران 
همايش

بررسي فرآيند تغيير نگرش نسبت به حجاب در شهرستان اردكان و 8
عوامل مؤثر بر آن

به سفارش استانداري يزد و شوراي فرهنگ 1389
عمومي اردكان

مجري و مؤلف 

نظرسنجي پيرامون ديدگاههاي مردم و مسؤلين استان يزد نسبت به 9
يزدسومين سفر رياست جمهوري و هيأت دولت به استان 

به سفارش مركز افكار سنجي دفتر رياست 1389
جمهوري

مجري

-اجتماعيمقاله برگزيده همايش ملي رفاه 1390آسيب شناسي فرهنگ كار در ايران با رويكرد جامعه شناختي10
دانشگاه عالمه طباطبايي

مؤلف و سخنران 
همايش

-مقاله برگزيده همايش بين المللي اعتياد1391بررسي تأثير مصرف قليان بر گرايش به اعتياد مواد مخدر11
دانشگاه علوم پزشكي اروميه

مرلف و مجري

:سوابق اجرايي) 4
مدتبهسالشهر يا منطقهسازمان مربوطنوع سابقهرديف

نيمسال13831)از توابع شهرستان تفت(نير اداره آموزش و پرورش كارشناس آموزش متوسطه1

ماه13857تهرانجهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي)ايسپا(مشاور پژوهشي دفتر افكارسنجي 2
ماه13876ميبدجهاد دانشگاهي ميبدمشاور پژوهشي 3

مسئول برگزاري اولين همايش اتاق فكر 3
سالمت 

ماه13853تهرانجهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي

درگردشگري -دبير همايش ملي تاريخي4
ميبد

ماه13885ميبدسازمان ميراث فرهنگي 

88ازآذر1388يزداستانداري يزدكارشناس اموراجتماعي 5

همكاري و مصاحبه با صدا و سيما، 6
خبرگزاريها و نشريات 

ايسنا، شبكه خبر دانشجو، صدا وسيماي يزد و 
نشريات سطح شهرستان

-1387تهران وميبد
88

سال2

همكاري در تدوين سند چشم انداز توسعه 7
شهرستان

ادامه دارد1389اردكاناستانداري يزد
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ف
دي

توضيحاتنوع مهارتر

از جمله كارهاي انجام شده، تهيه گزارش عملكرد اتاق فكر سالمت جهاد دانشگاهي با Spssو تسلط كامل به نرم افزار ICDLداراري گواهي 1
Powerpointبا نرم تفتو تصحيح اوراق تستي دانش آموزان مقطع راهنمايي منطقه

.مي باشدExcelافزار 

و ترجمه متون تخصصي Readingتسلط به زبان انگليسي بخصوص 2
جامعه شناسي

پايان نامه 15تجزيه و تحليل و ارائه مشاوره آماري بيش از از جمله كارهاي انجام شده، مربوطليل آماري داده ها و ارائه گزارشهاي تجزيه و تح3
علوم اجتماعي، روانشناسي، (كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف علوم انساني 

گزارش آماري و عملكرد 5و همچنين تهيه و تدوين ...) مديريت، برنامه ريزي شهري و
.ادارات مختلف دولتي مي باشد

...وآشنايي با نظام هدمندكردن يارانه هامهارت هاي مديريت فردي و ارتباطات سازماني، دوره توجيهي بدو خدمت، :گذراندن دوره هاي آموزشي مختلف از قبيل4

:جوايز دريافت شده). 6
محل اهدااهدا كننده جايزه سازمانعلت جايزهموضوع جايزهرديف

جشنواره پايان نامه سال لوح تقدير 1
)1388(دانشجويي 

برگزيده حوزه علوم انساني و ايان نامه پ
اجتماعي

دانشگاه تربيت مدرس سازمان ملي جوانانو جهاد دانشگاهي
تهران

حوزه علوم اجتماعي و اثر برگزيده لوح تقدير رياست جمهوري 2
المللي فارابيارتباطات جشنواره بين

واجتماعيمركز مطالعات فرهنگي
وزارت علوم

سالن اجالس سران

≈≈≈لوح تقدير بنياد ملي نخبگان3

≈≈≈لوح تقدير يونسكو4

≈≈≈آيسسكولوح تقدير 5

≈≈≈يادمان فارابي6

آموزشكده شهيدبهشتيفرمانداري اردكانپژوهشگر برتر شهرستانهفته پژوهش وفناوريلوح تقدير در8

جشنواره جهادگران لوح تقدير در 9
علم وفناوري

تاالر غدير يزدسازمان بسيج علمي و پژوهشيپژوهشگر برتر استان

---------كشورعضو بنياد ملي نخبگان7

mohsenmay@gmail.com: پست الكترونيك


