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 وضعيت نظام وظيفه: داراي معافيت کفالت

 

 تحصیالت 

  مهر ماه ازتهران  طباطباييعالمه در دانشگاه  دکتراي تخصصي علوم اجتماعي با گرايش رفاه اجتماعيدانشجوي 

 )در مرحله انجام رساله( کنونتا  3109سال 

 سرمايه اجتماعي »ي دکتري )در حال انجام( با راهنمايي دکتر جعفر هزارجريبي: عنوان مصوب رساله

 «مجازي ايرانيان

 3109 تيرتا  3121سال  از 31/  28معدلبا  شناسي در دانشگاه تربيت مدرس تهرانارشد جامعهکارشناسي 

 هاي اجتماعي مجازي؛ بررسي شبکه»ارشد با راهنمايي دکتر علي ساعي: نامه کارشناسيعنوان پايان

 «(82هاي اجتماعي مجازي دانشگاهيان ايران )دوره( و متخصصان ايران )يو مطالعه موردي شبکه

  3121تا  3121از سال  31/  28کارشناسي پژوهشگري اجتماعي از دانشگاه شيراز با معدل کل 

  شناختي موثر جامعهبررسي عوامل »با راهنمايي دکتر عبدالعلي لهسايي زاده: نامه کارشناسي پايانعنوان

 «تعهد دانشجويان نسبت به دانشگاه بر

 3128از دبيرستان شهداي خيبر شهر کوار در سال  31با معدل  يزيکديپلم رياضي و ف 

 

 گذرانده های آموزشيدوره 
  و  (شعبه شيراز)سراي تهران هاي زبانسال در آموزشگاه 8مدت  ديپلم زبان به و دريافتطي دوره زبان انگليسي

 آموزشگاه زبان جنوب شيراز

 نويسي به زبان انگليسي و با فرمت طي دوره آموزشي مقالهISI  در دانشگاه تربيت مدرس تهران زير نظر دکتر

 عظيمي 

  طي دوره آموزشيSPSS شناسي جه نوري عضو هيئت علمي بخش جامعهدر دانشگاه شيراز زير نظر دکتر خوا

 دانشگاه شيراز

  طي دوره آموزشيICDL شهيد معصومي شهر کوار در آموزشگاه کانون فرهنگي 
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 و تدریس سوابق آموزشي 
 (ادامه دارد -ترم دو) التدريسمدرس دانشگاه يزد به صورت حق 

o  واحد(؛ گروه پژوهشگري اجتماعي 8شناسي )جامعهتدريس درس مباني 

o واحد(؛ گروه خدمات اجتماعي 8شناسي )تدريس درس مباني جامعه 

o  شناسي؛ گروه مردم(واحد 8)شناسي کشورهاي جهان سوم هجامعتدريس درس 

o گروه(( 8واحد در  8واحد ) 2هاي اجتماعي )شناسي قشرها و نابرابريتدريس درس جامعه 

o واحد( 8شناسي انحرافات اجتماعي )امعهتدريس درس ج 

  098988281مدرس دانشگاه جامع علمي کاربردي با کد مدرسي شماره 

o خميني وابسته به ، مرکز آموزش عالي علمي و کاربردي امامواحد( 8) شناسيتدريس درس مباني جامعه

 بنيادشهيد و ايثارگران، تهران.

o بردي امام خميني واحد(، مرکز آموزش عالي علمي و کار8)س درس مباني تاريخ اجتماعي ايران يتدر

 شهيد و ايثارگران، تهران.وابسته به بنياد

 الپاجک و نودايکس افزارهاي تحليل شبکه اجتماعيبرگزاري کارگاه آموزش عملي استفاده از نرم 

  آموزشSPSS در دانشگاه شيراز به عنوان دستيار دکتر خواجه  افزارهاي آماري با استفاده از اين نرمو انجام تحليل

 نوري

 هاي )تدريس ترميک بر اساس مجموعه کتاببه طور خصوصي  تدريس زبان انگليسيInterchange  و تدريس

مدرس، تهران و هاي تربيتارشد و آزمون تافل دکتري دانشگاهفشرده جهت آمادگي کنکور کارشناسي و کارشناسي

 شيراز(

 افزارهاي ه نرممجموع آموزش OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Publisher)  به طور

 خصوصي

  آموزشICDL  به طور خصوصي کار با کامپيوتر( و ثانويه هاي اوليه)مهارت 8و درجه  3درجه 

 

 هاسوابق اجرایي و همکاری 
 ارتباطات سيار ايران، همراه اول، به مدت هاي سازماني و کارشناس اداره ارتباطات کارکنان شرکت گر دادهتحليل

 وقت و دورکاري ادامه دارد()همکاري به صورت پاره 3101تا خرداد  3108چهار ماه از بهمن 

  مهر انتشارات سورهمهر الکترونيک، و کارشناس نشر الکترونيک در سورهمشاور تحقيق و توسعه و دبير فضاي مجازي

  3108مهر ماه تا  3109وابسته به حوزه هنري از شهريور 

  مجري و عضو اصلي تيم طراحي کمپين حضور در فضاي مجازي موسسه کليد طاليي جهان معاصر، شهريور تا آذر

3108. 

 تهران3120، شهريور المللي شهروند الکترونيک و تلفن همراهدبير کارگروه پژوهشي کنفرانس بين ، 

 3109پذيري اجتماعي جوانان در دانشگاه شيراز، ارديبهشت کننده کادر اجرايي همايش مسئوليتگمسئول هماهن ،

 شيراز

  3122عضو هيئت مديره شرکت پويشگران راهکار بازار با مسئوليت محدود، فعال در زمينه تحقيقات بازار از دي ماه 

 3120تا آذر 

  گر آماريبه عنوان پژوهشگر و تحليل 3120آذر تا  3122همکاري با موسسه پژوهشگري اسکات از سال 

 گر آماري و مجري طرحهمکاري با کانون تبليغاتي و پژوهشي نفيس به عنوان تحليل 

 گر آماريهمکاري با موسسه پژوهشي کانون به عنوان تحليل 

  همکاري با شرکت تدبيرگران اطالع رساني فردا در زمينه تحقيقات بازار در حوزهIT 



3 

 

 گانه کار با کامپيوتر هاي هفتحتواي آموزش مجازي مهارتناظر فني مICDL  در مرکز آموزش کارکنان بنياد

 ، تهران3103-3109شهيد انقالب اسالمي، 

  مجري طرح آموزش از طريق تلفن همراه و پيامک در آموزش کارکنان بنياد شهيد انقالب اسالمي ايران، آذر و دي

3108 

  3121، ارديبهشت شناسي مسائل جوانان در دانشگاه شيرازآسيب مليعضو کميته اجرايي سمينار 

 3122، خرداد شناسي مسائل جوانان در دانشگاه شيرازسمينار استاني آسيب عضو کميته اجرايي 

 3121-3122در مقطع کارشناسي  شناسي دانشگاه شيرازبخش جامعه فعاليت دوساله در انجمن علمي 

 

 يسوابق پژوهش 

o  / محل ارائه به تفکیک چاپ شدهمقاالت ارائه 

 پژوهشي-مجالت علمي 

 یانجام مطالعه مورد يچگونگ»شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوان مقاله در زمينه جامعه .3

با  یمجاز ياجتماع یهادر شبکه يونیزیو تلو ویراد یهاها و شبکهمرتبط با برنامه یهاصفحه

هاي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشپور، به همراه ابراهيم اسکندري« يفیو ک يکم يبیترک کردیرو

 مرکز تحقيقات صدا و سيما، 11شماره ارتباطي، 

پذیری اجتماعي مسئولیت» شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوانمقاله در زمينه جامعه .8

 «42ایران، یو  های اجتماعي مجازی: مطالعه موردی شبکه اجتماعي متخصصانجوانان در شبکه

پژوهشي -به همراه دکتر علي ساعي و دکتر ابراهيم خدايي، پذيرفته شده براي چاپ در مجله علمي

 .3103شناسي کاربردي دانشگاه اصفهان، بهار جامعه

های همبسته دوستي در گروه»شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوان مقاله در زمينه جامعه .1

به همراه دکتر علي  «مجازی؛ مطالعه موردی شبکه اجتماعي مجازی دورههای اجتماعي شبکه

پژوهشي مطالعات فرهنگي و  –مجله علمي  درساعي و دکتر ابراهيم خدايي پذيرفته شده جهت چاپ 

 .3103ارتباطات دانشگاه تهران، خرداد 

پرسشنامه رضایت  های روانسنجيمطالعه ویژگي»شناسي کار و شغل با عنوان مقاله در زمينه جامعه .2

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ( در پزشکان و پرستاران بیمارستانJSSشغلي اسپکتور )

 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان(، کومشمجله  به همراه مکرمي، نظيفي، رهي، ميرکماندار و پوري، «کرمان

 يمقاله مستخرج از طرح تحقيقات)اين  123تا  112، صفحات 3108بهار  (،21)پياپي  1، شماره 32 دوره

 ي با همين عنوان بوده است(مل

اعتبار، روایي و ساختار عاملي ترجمه فارسي »شناسي کار و شغل با عنوان مقاله در زمينه جامعه .2

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي در بیمارستان سوالي 42پرسشنامه سالمت عمومي 

پژوهشي -تبريزي، پذيرفته شده جهت چاپ در فصلنامه علمي به همراه مکرمي، نظيفي، رهي و« کرمان

)اين مقاله مستخرج از طرح تحقيقاتي ملي با همين 3103آذر  81دانشگاه علوم پزشکي فسا، در تاريخ 

 عنوان بوده است(

با عنوان  ،ينيحس دمستجاديس و يوصالسعيد دکتر  يبه همراه آقا مقاله در زمينه رفاه اجتماعي .1

ريزي رفاه و ژوهشي برنامهپ-شده در مجله علمي، چاپ«رفاه اجتماعياثرات آن بر شدن و جهاني»

، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي، همچنين ارائه شده به صورت شفاهي توسعه اجتماعي
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عالمه طباطبايي،  در همايش رفاه اجتماعي ايران، برگزار شده توسط انجمن رفاه اجتماعي ايران و دانشگاه

 .3103تهران، خرداد 

7. Morteza Nazifi, Hamidreza Mokarami, Aliakbar Akbaritabar, Haji Omid Kalte, 

Amid Rahi. Psychometric Properties of the Persian Translation of Pittsburgh Sleep 

Quality Index. Health Scope 2014; 3(2): 1-4. 
8. Developing sustainable SCM evaluation model using fuzzy AHP in publishing 

industry, with Meisam Shaverdi and Ebrahim Eskandari pour, Published in 

Elsevier (Procedia Computer Science series), March 10, 2013, This paper also 

have been published in proceeding of International Conference on Information 

Technology and Quantitative Management (ITQM 2013), May 16-18, 2013 in 

Suzhou, China. 

 

  پژوهشي –ترویجي و تحلیلي  –مجالت علمي 

( ICTهای اطالعات و ارتباطات)فناوری»اجتماعي با عنوان هاي اطالعات و رفاهمقاله در زمينه فناوري .3

به همراه آقاي دکتر جعفر هزارجريبي و سيد مستجاد حسيني، چاپ « ا با رفاه اجتماعيو رابطه آنه

 .3103، بهار 8فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، سال اول، شماره شده در 

محور در فعالیت گروهي کتاب»شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوان مقاله در زمينه جامعه .8

شده در ارائه «مطالعه موردی شبکه اجتماعي متخصصان ایرانهای اجتماعي مجازی: شبکه

نامه کتاب مهر توسط انتشارات حوزه هنري )سوره شده در ويژههاي اجتماعي و کتاب و چاپهمايش رسانه

 ، تهران3120مهر(، دي ماه 

روش  یهاکتاب لیفراتحل»شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوان مقاله در زمينه جامعه .1

 ، تهران3103ماه  آبان، 21ماه علوم اجتماعي، شماره شده در مجله کتابچاپ «يشبکه اجتماع لیتحل

پژوهشي تحليلي نامهفصل، «های اجتماعيبازاریابي کتاب از طریق رسانه»مقاله تاليفي با عنوان  .2

 مهر(، حوزه هنري )انتشارات سوره3109مهر، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز کتاب

فرآیند طراحي جلد کتاب در ایران و خارج از ایران و عوامل تاثیرگذار در »مقاله تاليفي با عنوان  .2

، حوزه هنري 3103 بهار و3109زمستان  ،پنجم مهر، شمارهپژوهشي کتابتحليلي نامهفصل، «این فرآیند

 مهر()انتشارات سوره

ای صنعت نشر و اقتصاد نشر دیجیتال: مطالعه»مقاله تاليفي در زمينه نشر الکترونيک با عنوان  .1

 مهر، شمارهپژوهشي کتابتحليلي نامه، فصل«های الکترونیکخوانمختصر بر اقتضائات ترویِج کتاب

 مهر(ت سوره، حوزه هنري )انتشارا3103پاييز  ،هفتم

های اجتماعي مجازی؛ آمار و های اجتماعي و شبکهرسانه»تدوين و نگارش گزارش پژوهش  .1

استفاده از آنها در دنیا و ایران؛ مالحظات تحقیق علمي و فعالیت اجرایي در  یتاطالعات وضع

ارشاد اسالمي، هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و به سفارش مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه« باب آنها

 ، تهران.3108شهريور 
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 دارای گواهي( )مواردِکنفرانس خارجي 

1. Paper in Mathematical Sociology and Social Network Analysis named as “A 

SNA Study on Iranian Online Social Networks; Case Study of Doreh and 

U24” accepted for Oral presentation at 33th Sunbelt Organized by INSNA, 

May 21th-26th, 2013, Hamburg, Germany. 
2. Paper in Sociology of Education titled as “Factors Related with Students’ 

Commitment to University” presented in INTED2011 (International 

Technology, Education and Development Conference), 7th-9th of March, 

2011, Valencia, Spain. 

3. Paper in Mathematical Sociology and Social Network Analysis named as “A 

SNA Study of Social Networking Sites” accepted for Oral presentation at 7th 

UKSNA, July 7th-9th, 2011, University of Greenwich, London, UK. 

4. Paper in Mathematical Sociology and Social Network Analysis named as “A 

SNA Study of Online Social Networks” accepted for Oral presentation at 1st 

Global Conference on Social Networking Revolutions, September 7-9, 2011, 

Washington University, USA. 

5. Paper in Mathematical Sociology and Social Network Analysis named as “A 

SNA and Netnography (Mixed Method) Study of Social Networking 

Sites” with Ebrahim Eskandari and Nasibe Zanjari, accepted for Oral 

presentation in 1st Asia-Pacific Conference on Qualitative Research in Web 

2.0, Macau, China. 

 

 کنفرانس داخلي 

های سازماني؛ تحلیل شبکه»با عنوان  يشبکه اجتماع ليو تحل ياضير يشناسجامعه نهيمقاله در زم .3

ارائه شده به صورت « کنند؟سازماني تحول ایجاد ميهای اجتماعي چگونه در اشتراک دانشرسانه

 تهران، تاالر ايوان شمس ،3108تير  0هاي اجتماعي، در همايش دوم روز رسانه سخنراني

پذیری اجتماعي مسئولیت» شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوانمقاله در زمينه جامعه .8

 «42های اجتماعي مجازی: مطالعه موردی شبکه اجتماعي متخصصان ایران، یو جوانان در شبکه

شده به صورت شفاهي در همايش ملي به همراه دکتر علي ساعي و دکتر ابراهيم خدايي، ارائه

 ، دانشگاه شيراز، شيراز3109ارديبهشت  1پذيري اجتماعي جوانان، مسئوليت

 راتیدر باب تاث یامطالعه» شناسي رياضي و تحليل شبکه اجتماعي با عنوانمقاله در زمينه جامعه .1

به همراه دکتر جعفر  «و اوقات فراغت جوانان يبر سبک زندگ یمجاز ياجتماع یهاشبکه

کنگره ملي سبک زندگي و اوقات  مجموعه مقاالتکتاب و چاپ در  به صورت شفاهي شدههزارجريبي، ارائه

، برگزاري به طور مشترک توسط وزارت ورزش و جوانان و دانشگاه شيراز، 3108تير  81فراغت جوانان، 

 شيراز

 به همراه «مطالعه روند پژوهش در علم مواد»شناسي علم و تکنولوژي با عنوان زمينه جامعه مقاله در .2

شده به صورت شفاهي در چهارمين همايش مشترک محمد امين جباره و دکتر امير عبداله زاده، ارائه دکتر

نعت ايران، ، دانشگاه علم و ص3120آبان گري ايران، انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمي ريخته

 تهران

ای گزارشات قتل در بررسي مقایسه»مقاله تحقيقي در زمينه بررسي مسائل اجتماعي ايران با عنوان  .2

شده در مجموعه مقاالت اولين ، چاپسعيد معيدفربه همراه دکتر « 22و  28های اول سال ینیمه

 ، بيرجند3109هاي اجتماعي ايران، فروردين همايش ملي دوساالنه آسيب
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شناسي نظام آسیب»شناسي پزشکي با عنوان شناسي آموزش و پرورش و جامعهتحقيق در زمينه جامعه .1

شده به به همراه دکتر داريوش بوستاني، ارائه «شناختيآموزش پزشکي در ایران با رویکرد جامعه

 ، دانشگاه فردوسي3109ارديبهشت  33صورت شفاهي در دوازدهمين همايش کشوري آموزش پزشکي، 

 مشهد

به همراه « های اطالعاتي و ارتباطي و رفاه اجتماعيفناوری»مقاله در زمينه رفاه اجتماعي با عنوان  .1

سيد مستجاد حسيني و آقاي دکتر هزارجريبي چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش رفاه اجتماعي ايران، 

 3103ن، خرداد تهرابرگزار شده توسط انجمن رفاه اجتماعي ايران و دانشگاه عالمه طباطبايي، 

مروری بر افکار، آثار و هاي اجتماعي متفکرين مسلمان با عنوان مقاله تحقيقي در زمينه انديشه .2

در مجموعه مقاالت همايش  شدهنژاد، چاپبه همراه دکتر فرهاد نصرتي های سیدحسین نصراندیشه

 علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دانشکده 3109اي تفکر اجتماعي در خاورميانه معاصر، خرداد منطقه

 

 ادواری داخليو مجالت نشریات در و مقاالت کوتاه ها یادداشت 
های اجتماعي مجازی به روش تحلیل شبکه شناختي شبکهی جامعهمطالعه»يادداشت با عنوان  .3

 مجله مديريت ارتباطات، تهران. «اجتماعي

ماهنامه « به روش تحلیل شبکه اجتماعيهای اجتماعي مجازی مطالعه شبکه»مقاله کوتاه با عنوان  .8

 انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات، تهران.

، «های اجتماعيمالحظات اجتماعي ترویج کتاب و اجرای آن از طریق رسانه»يادداشت با عنوان  .1

 مهر، حوزه هنري.نامه مهر ويژه کتاب، انتشارات سورهدوهفته

نامه مهر ويژه ، دوهفته«آن برای مصرف کاغذ در دنیانشر الکترونیک و تبعات » يادداشت با عنوان .2

 مهر، حوزه هنري.کتاب، انتشارات سوره

نامه مهر ويژه کتاب، انتشارات ، دوهفته«ابتکارات فروش کتاب در فضای مجازی»يادداشت با عنوان  .2

 مهر، حوزه هنري.سوره

نامه مهر ويژه کتاب، ته، دوهف«شدن در حوزه کتابدالیل و چگونگي بورس»يادداشت با عنوان  .1

 مهر، حوزه هنري.انتشارات سوره

مهر، نامه مهر ويژه کتاب، انتشارات سوره، دوهفته«سیستم باز و بستۀ فروش کتاب»يادداشت با عنوان  .1

 حوزه هنري.

مطالعه  ياجتماع یهاها از رسانهسازمان یریگبهره يدرباره چگونگ دیچرا با»يادداشت با عنوان  .2

مجله ، منتشر شده در شماره سي و نهم «ياجتماع یهازده و نامنسجم در رسانهکرد؟ حرکات شتاب

 هاي اجتماعي در سازمانبرد رسانهکاردر پرونده ويژه مديريت ارتباطات 

« ياجتماع یهارسانه يگپ فناوران با کارشناسان در آستانه روز جهان»روزنامه فناوران مصاحبه با  .0

 3108شده در هشتم تير منتشر 

o مقاالت در حال داوری 
قشربندی، نابرابری اجتماعي و »به همراه آقاي دکتر جعفر هزارجريبي با عنوان  رفاه اجتماعيمقاله در زمينه  .3

پژوهشي  -علمي چاپ در مجلهارسال شده براي  «ای در باب نابرابری آموزشي در ایرانمطالعه؛ رفاه اجتماعي

 گاه آزاد اسالمي واحد دهاقان اصفهانمطالعات شهري، دانش
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 ملي و تحقیقاتيهای طرح 
 

 42بررسي روایي و پایایي نسخه فارسي پرسشنامه سالمت عمومي »با عنوان اجراي طرح تحقيقاتي  .3

معاونت پژوهشي ـ مديريت امور دهنده طرح: ، سفارشگر آماريبه عنوان همکار مجري، مشاور و تحليل« سوالي

  علوم پزشکي کرمان دانشگاه پژوهش

به « بررسي روایي و پایایي نسخه فارسي پرسشنامه رضایت شغلي اسپکتور»اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان  .8

 معاونت پژوهشي ـ مديريت امور پژوهشدهنده طرح: ، سفارشگر آماريعنوان همکار مجري، مشاور و تحليل

  دانشگاه علوم پزشکي کرمان

کار با توجه  کار و نوبت مقایسه متغیرهای سالمت شغلي بین کارکنان روز»عنوان اجراي طرح تحقيقاتي با  .1

به عنوان همکار مجري، مشاور و « های دانشگاه علوم پزشکي کرمانبه وضعیت استخدامي در بیمارستان

  دانشگاه علوم پزشکي کرمان معاونت پژوهشي ـ مديريت امور پژوهشدهنده طرح: ، سفارشگر آماريتحليل

و پایایي نسخه فارسي پرسشنامه شاخص کیفیت خواب  بررسي روایي»اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان  .2

معاونت پژوهشي ـ مديريت امور دهنده طرح: ، سفارشگر آماريبه عنوان همکار مجري، مشاور و تحليل« پیتزبرگ

  دانشگاه علوم پزشکي کرمان پژوهش

زای محیط عوامل استرسساختۀ( )محققي و پایایي پرسشنامه بررسي روای»اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان  .2

معاونت پژوهشي ـ مديريت امور  دهنده طرح:، سفارشگر آماريبه عنوان همکار مجري، مشاور و تحليل« کار

  دانشگاه علوم پزشکي کرمان پژوهش

به عنوان « شهر یاسوج هایبررسي بهداشت و توانایي کار پرسنل بیمارستان»اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان  .1

 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج :گر آماري، سفارش دهنده طرحهمکار اصلي، مشاور و تحليل

هيئت علمي دانشگاه عضو به همراه دکتر علي ساعي  «اعتماد نسبت به شهرداری»همکاري در اجراي طرح  .1

 رهنگي شهرداري تهراندهنده طرح: دفتر مطالعات اجتماعي و فتربيت مدرس، سفارش

دهنده طرح: ، به همراه دکتر عليجاني، سفارش«رضایتمندی از شهرداری قشم»همکاري در اجراي طرح  .2

 شهرداري قشم

-هاي کاربردي ارتقاي کيفيت خدماتو ارائه طرح «نیازسنجي و ارزیابي سطح رضایت مشتریان»انجام طرح  .0

شرکت بین المللي حمل و نقل و مسافربری سیر و سفر جنوب و رضايت مشتريان رساني و افزايش سطح 

 شیراز –رویال سفر ایرانیان 

هيئت علمي دانشگاه عضو اصغر مقدس به همراه دکتر علي «استفاده از اینترنتمیزان »همکاري در اجراي طرح  .39

 دهنده طرح: دانشگاه شيرازشيراز، سفارش

 

 و داوری مقاالت هاها و کارگاهسخنراني 
در دانشگاه  ساعت 32به مدت  «چگونگي انجام تحلیل شبکه اجتماعي»با عنوان عملي  برگزاری کارگاه .3

 ، بابلسر.3109بهمن ماه  32و  31مازندران، 

به  «افزار پاجکي با استفاده از نرمچگونگي انجام تحلیل شبکه اجتماع»با عنوان عملي  برگزاری کارگاه .8

 تير 31و  38، اي علوم و تکنولوژي(، و کتابخانه منطقهISCعلوم جهان اسالم )مرکز استنادي در  ساعت 32مدت 

 .شيراز، 3103ماه 
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ای با استفاده از ارتباطات نهادهای رسانهچگونگي انجام تحلیل شبکه »با عنوان عملي  برگزاری کارگاه .1

الملل ساعت براي دانشجويات تحصيالت تکميلي گروه مديريت رسانه پرديس بين 33به مدت  «افزار پاجکنرم

 .تهران، 3103ماه  بهمن 31، دانشگاه تهران

 ياجتماع یهابر مطالعه شبکه دیبا تاک ،يشبکه اجتماع لیروش تحل با یيآشنا»با عنوان  برگزاری کارگاه .2

موسسه مطالعات و برگزار شده توسط  و فضاي مجازي جامعهساعت در حاشيه همايش  8به مدت « یمجاز

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه  در تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران و انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

 ، تهران.3108ماه  بهمن 81، تهران

 1به مدت  «ي مجازیهای اجتماعها و مالحظات تحقیق علمي بر روی شبکهروش»با عنوان  برگزاری کارگاه .2

هاي اجتماعي هاي اجتماعي برگزار شده توسط جامعه پژوهشگران رسانهحاشيه اولين همايش روز رسانه در ساعت

 .تهران، 3103ماه  تير 39 ،وب در مرکز فرهنگ و هنر جهاددانشگاهيايران و شرکت اليف

هاي کتاب و نشست از «دانشگاهيهای کاربردهای تحلیل شبکه اجتماعي در محیط»نشست  سخنران .1

 سراي اهل قلم، مصلي تهران، نمايشگاه کتاب.، 3101 ارديبهشت 32، خانه کتاب و انجمن کتابداري ايران ،رسانه

هاي نشست از «محور در ایرانهای اجتماعي مجازی علمدالیل کامیابي و ناکامي شبکه»نشست  سخنران .1

سراي اهل قلم، مصلي تهران، نمايشگاه ، 3101 ارديبهشت 39، اري ايرانخانه کتاب و انجمن کتابد ،کتاب و رسانه

 کتاب.

، همايش «محورهای اجتماعي کتابی شبکههای اجتماعي و کتاب و مطالعهرسانه»با عنوان  سخنراني .2

 ، کتابخانه ملي ايران.3109آبان  19رساني ايران، ماهانه انجمن کتابداري و اطالع

، دومين نشست «های اجتماعي مجازیهای تحقیق علمي در مورد شبکهروش»با عنوان  سخنراني .0

 .، تهرانباشگاه وب ايران، 3109آذر  88هاي اجتماعي، پژوهشگران رسانه

به دعوت آقاي دکتر قانع، در گروه ، «افزار پاجک تحلیل شبکه اجتماعي با استفاده از نرم»با عنوان  سخنراني .39

 ، تهران.3103آبان  39، مدت دو ساعتسنجي دانشگاه تهران به علم

ماه  اسفندرساني، دانشگاه شهيد بهشتي، هاي اجتماعي و علوم کتابداري و اطالعهمايش رسانه داوری مقاالت .33

 ، تهران.3109

هاي اجتماعي، برگزار شده توسط جامعه پژوهشگران اولين همايش روز رسانه عضو کمیته علميو  داوری مقاالت .38

 ، تهران.3103تير ماه  39وب در مرکز فرهنگ و هنر جهاددانشگاهي، هاي اجتماعي ايران و شرکت اليفرسانه

ن چهارمين کنگره پيشگاماهاي اجتماعي مجازي و جوانان، فضاي مجازي و شبکه عضو پانلو  داوری مقاالت .31

 ، شيراز.3108ماه  تاالر حافظ، آذر، پيشرفت

بینانه به لزوم نگاه علمي و واقع»دو قسمت از برنامه دايره در راديو جوان با موضوع  میهمان کارشناس .32

ضبط شده جهت پخش  «های اجتماعي مجازیهای شبکههای اجتماعي مجازی؛ کارکردها و فرصتشبکه

 .08اسفند  1بهمن و  80در 

 

  /شده، قبل از اقدام جهت چاپکتاب تکمیلمقاالت 
در حال طي مراحل چاپ در  ،تحول جامعه شهری آمریکاشناسي شهري با عنوان نه جامعهترجمه کتاب در زمي .3

 3109انتشارات سخنوران، تهران، 

چندهمسری در کشورهای شناسي کشورهاي اسالمي با عنوان شناسي خانواده و جامعهمقاله در زمينه جامعه .8

 مسلمان
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بررسي علل و عوامل موثر بر خودسوزی زنان در بیمارستان مددکاري اجتماعي با عنوان  کار تحقيقي در زمينه .1

شناسي و دکتر رجبي عضو هيئت علمي بخش جامعهبه همراه مريم دالور و  الدین شیرازسوانح سوختگي قطب

 ريزي دانشگاه شيرازبرنامه

-های روششناختي زبانشناسي ساختاری و داللتدستگاه معرفتشناسي با عنوان تحقيق در زمينه روش .2

به همراه دکتر علي  )با تکیه بر نقد ساختگرای تکویني لوسین گلدمن( شناختي آن در علوم اجتماعي

 ساعي

 بررسي نابرابری آموزشي در ایران به روش تحلیلمقاله تحقيقي در زمينه قشربندي و نابرابري با عنوان  .2

 اصغر مقدسبه همراه دکتر علي ساعي و دکتر علي تطبیقي کمي

شناسي سیاسي کارل ماکس؛ تبیین اجزای نظام جامعهشناسي سياسي با عنوان مقاله تحقيقي در زمينه جامعه .1

 به همراه دکتر علي ساعي سیاسي ایران در پرتو تئوری مارکس

مروری بر نظریات ساختارگرای انقالب؛ بررسي نظریات شناسي انقالب با عنوان مقاله تاليفي در زمينه جامعه .1

 محمد حاضريبه همراه دکتر علي تدااسکاکپول و برینگتون مور

اندازها روندها و چشمپور با عنوان هاي اجتماعي مجازي به همراه ابراهيم اسکندريمقاله تحقيقي در زمينه شبکه .2

 های اجتماعي مجازیدر جریان اطالعات در شبکه

مونوگرافي در روستای علیا خالدآباد از توابع مرودشت شناسي روستايي به صورت تحقيقي در زمينه جامعهکار  .0

 در استان فارس

به  آشفتگي فکری دانشجویان دانشگاه شیراز به روش گروه متمرکزساخت فيلم مستند توصيفي در مورد  .39

 ريزي دانشگاه شيرازشناسي و برنامهدکتر جهانگيري عضو هيئت علمي بخش جامعه همراه

یک روز کاری در شرکت کیمیا افزار فارس، بررسي شناسي صنعتي با عنوان کار تحقيقي در زمينه جامعه .33

ريزي شناسي و برنامهدکتر مقدس عضو هيئت علمي بخش جامعه به همراه، شناختي محیط صنعتيجامعه

 دانشگاه شيراز

 

 هامهارت 

 افزاری و پژوهشيهای نرممهارت 
 هاي اجتماعي مجازيو تحليل شبکه Ucinet, Pajek, NodeXLاجتماعي افزارهاي تحليل شبکهبه نرم تسلط .3

 افزارها()برگزاري کارگاه آموزش نحوه کار با اين نرم

 هاافزارهاي آماري با اين نرملانجام تحليو  Minitabو  SPSSآماري  تحليل هايافزارسلط به نرمت .8

 Nvivo ،Xsightافزارهاي تحليل کيفي تسلط به نرم .1

 ,OFFICE (Excel, Word, PowerPoint, Publisher, OneNoteمجموعه  يهاسلط به برنامهت .2

Access ) وVisio  وUlead Media Studio  

 (VBAنويسي ويژوال بيسيک و استفاده از ابزارهاي ويژوال بيسيک در آفيس )تسلط نسبي به زبان برنامه .2

 يو کم يفيک يهات به روشيفيو سنجش ک يسنجازيو ن يقات نظرسنجيانجام تحقسلط به ت .1

 تسلط به انجام جستجوهاي اينترنتي و آشنايي تقريبا کامل با فضاي وب  .1

 افزار کامپيوترهاي شخصي()شامل مونتاژ سخت افزارهاي کامپيوتريافزارها و سختآشنايي با نرم .2
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 و مدارک زبان های زبانيمهارت 
 و توانايي مکالمه  يسيبه انگل يو از فارس يبه فارس يسيترجمه متون از انگل در سطح عالي، يسيزبان انگل

 سليس و روان

o داراي مدرک تافل بين( الملليInternet Based TOEFL با نمره )28 

o الملليداراي مدرک تافل بين (Paper Based TOEFL)  در نوشتار 2و نمره  229با نمره 

o  تهران در آزمون تافل دکتري دانشگاه تربيت مدرس 19نمره 

  نسبيزبان عربي در سطح آشنايي 

 هاي ترکي و فارسي زبان: زبان بومي 

 

 افتخارات 
ارشد رشته مجموعه علوم اجتماعي و پژوهش علوم کشوري در آزمون ورودي کارشناسي 29رتبه برتر زير  39حائز 

-جامعه 33شناسي، رتبه جمعيت 1شناسي، رتبه مردم 2مطالعات جوانان، رتبه  2ه که عبارتند از: رتب 3121اجتماعي در سال 

مطالعات آمريکاي شمالي، رتبه  89مطالعات فرهنگي، رتبه  31اي، رتبه ريزي توسعه منطقهمطالعات برنامه 38شناسي، رتبه 

 ريزي رفاه اجتماعيبرنامه 21ريزي توسعه روستايي و رتبه برنامه 22پژوهش علوم اجتماعي، رتبه  18

 
 

 سایر سوابق 

 و فعاليت که به ارائه اطالعات «تحلیل شبکه اجتماعي»و گروه هاي فارسي و انگليسي مدير وبسايت 

و  (www.OnlineSNA.comازند. )دپرعلمي در مورد اين حوزه علمي مي

(www.en.OnlineSNA.com) 

  هاي آموزشي، پژوهشي و که به اجراي پروژه« های سازمانيی شبکهمطالعه»مدير وبسايت فارسي

 (sis.irwww.Networkanalyپردازد. )هاي سازماني مياجرايي در زمينه شبکه

 

 های مجازیفعالیت از ی آنالینآدرس رزومه 
  هاي فضاي مجازي در اين لينک موجود است:اغلب پروفايلآدرس 

https://plus.google.com/+AliakbarAkbaritabar  

http://www.onlinesna.com/
http://www.en.onlinesna.com/
http://www.networkanalysis.ir/
https://plus.google.com/+AliakbarAkbaritabar
https://plus.google.com/+AliakbarAkbaritabar

