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 به نام خدا

 روح اله جلیلی

 شناسی دانشگاه شیراز و مدیر عامل موسسه پژوهشی دانشدانشجوی دکتری جامعه

Email: s.rjalili@rose.shirazu.ac.ir  -  ruhollahjalili@gmail.com  

 :حوزه تخصصی

 ucinet, pajek, spss, lisrel, amosافزارهای تحلیلگر مسایل آماری و نرم

 های اجتماعیپژوهش ، مشاوره و اجرایطراحی

 ، تحلیل شبکه های اجتماعیپویاهای ، سیستمهای اجتماعی، سیستمشناسی علمجامعهمسایل  پژوهشگر

 pajek, spss, lisrel, amos کاربرد نرم افزارهای  روش تحقیق و تدریس

 

 :اجراییسوابق 

 سمت اجرایی  ردیف

 مدیر عامل  )دانش(پردازان اجتماعی نوین شیرازموسسه داده 1

 مدیر اجرایی پذیری اجتماعی جوانانهمایش ملی مسئولیت 2

 کادر اجرایی جوانان مسایل اجتماعی شناسیهمایش ملی آسیب 3

 مسئول محتوایی گریانتقال بین نسلی ایثارنشست علمی  4

 تحلیلگر آماری موسسه پژوهشی رجال پویا 5

 اجرایی مسئول همایش مهندسی فرهنگ نام و نام گزینی 6

 ناظر و مجری پژوهشی موسسه پژوهشی شهد علم 7

ایثار و شهادتهمایش ابعاد تربیتی فرهنگ  8  دبیر اجرایی 

 

 سوابق تدریس:

 نام موسسه یا دانشگاه سال تحصیلی مقطع نام درس ردیف

 دانشگاه فسا 80-09 کارشناسی مبانی جامعه شناسی 1
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09-01 

 80-09 کارشناسی مبانی جمعیت شناسی 2

09-01 

 دانشگاه فسا

 80-09 کارشناسی کار تحقیقی 3

09-01 

 دانشگاه پیام نور شیراز

 

 80-09 کارشناسی کاربرد جمعیت شناسی 4

09-01 

 دانشگاه پیام نور شیراز

 80-09 کارشناسی روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 5

09-01 

 دانشگاه پیام نور شیراز

و  کاربرد نرم افزار  روش تحقیق 6

SPSS 

کارشناس 

 پژوهشی

1380 

1301 

 موسسه تحقیقاتی شهد علم

 موسسه غیر انتفاعی فاطمیه 09-01 کارشناسی جامعه شناسی فرهنگی 7

 دانشگاه شیراز 01-02 کارشناسی مبانی جامعه شناسی 8
 

 های تخصصی:برگزاری کارگاه

 نام موسسه یا دانشگاه زمان شرکت کنندگان کارگاهنام  ردیف

ان ادارات کارشناس SPSSنرم افزار  آشنایی با 1

 آب و برق

 فارسمجتمع آموزش عالی  09شهریور 

کارشناسان ادارات  SPSSنرم افزار  آشنایی با 2

 آب و برق

 مجتمع آموزش عالی فارس 09مهر 

کارشناسان ادارات  SPSSنرم افزار  آشنایی با 3

 آب و برق

 مجتمع آموزش عالی فارس 09بهمن 

کارشناسان ادارات  SPSSنرم افزار  آشنایی با 4

 آب و برق

 مجتمع آموزش عالی فارس 01مرداد 

تحلیل شبکه  آشنایی مقدماتی با 5

 *اجتماعی

اعضای هیات علمی 

 دکتریو دانشجویان 

 دانشگاه مازندران 09

 (ISC) علوم جهان اسالممرکز منطقه ای  01 اعضای هیات علمی **آشنایی با شبکه های اجتماعی 6

در تحقیقات  SPSSکاربرد نرم افزار  7

 اجتماعی

دانشجویان 

کارشناسی جامعه 

 شناسی

 

 01مهر 

 

 دانشگاه شیراز

 (ISC) علوم جهان اسالممرکز منطقه ای  01 اعضای هیات علمی SPSSنرم افزار  آشنایی با 8
 اکبری تبار علی اکبر * و ** : با همکاری آقای

 :مقاالت
 نام نویسندگان  سال انتشار نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف
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گذاری بین موالید اول و  بررسی عوامل موثر بر فاصله 1

 دوم در بین زنان شهری استان آذربایجان شرقی

نشریه دانشکده علوم 

انسانی و اجتماعی دانشگاه 

 تبریز

 دکتر منصوریان 1380

 روح اله جلیلی

بررسی سهم نسبی زنان مهاجر ورودی در تغییر ساختار  2

 سنی جمعیت زنان استان تهران

ه جامع تخصصی فصلنامه

(پژوهشی-شناسی )علمی  

 دکتر لهسایی زاده 1309

 روح اله جلیلی

بررسی جامعه شناختی فضا و زبان گفتگو در اشعار  3

پروین اعتصامی با رویکرد مدل های ارتباطی نظریه 

 هابرماس

نخستین همایش ملی 

ادبیات فارسی و پژوهش 

 های میان رشته ای

 زهرا توللی 1380

 روح اله جلیلی

 فیروزمندعطیه 

 عاطفه قاسم نژاد

بررسی توزیع جغرافیایی جمعیت مهاجران خارجی در  4

 ایران و ارتباط آن با مقوله امنیت

اولین همایش مهاجرت، 

 نظم و امنیت

 دکتر منصوریان 1380

 دکتر لهسایی زاده

 روح اله جلیلی

اجتماعی و جمعیتی موثر بر  بررسی عوامل اقتصادی، 5

مهاجرت )مطالعه موردی شهر  میزان رضایتمندی از

 جوانرود(

اولین همایش مهاجرت، 

 نظم و امنیت

دکتر محمد کریم  1380

 منصوریان

 وزیر احمدی

 روح اله جلیلی

-همایش مهندسی نام و نام رضا در ایران 6

 گزینی

 روح اله جلیلی 1309

 سمیه عبودی

های مدل سازی قیمت عرضه سه کتاب از کتاب 7

 انتشارات سوره مهر

 روح اله جلیلی 1309 فصلنامه کتاب مهر

شناختی و شناختی، معرفتتاملی در مبانی هستی 8

ای به عنوان حوزه ی پیچیدگیشناختی نظریهروش

 های علوم انسانیجدید در پژوهش

 دکتر محمدتقی ایمان 1301 در حال داوری

 اله جلیلیروح

 

 :کتاب
  مالحظات سال انتشار عنوان  ردیف

 با همکاری محسن زهری در حال ویرایش نهایی SPSSها در های مقایسه میانگینتکنیک  1
 

 

 

 

 

 طرح پژوهشی:
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سال اجرای  کارفرما عنوان طرح ردیف

 طرح

 سمت در طرح

نگرش و عملکرد نوجوانان شهر شیراز  بررسی آگاهی، 1

 در خصوص ارتباط با جنس مخالف

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 همکار پژوهشی 1309

بررسی میزان تاثیر پذیری مردم شیراز  از آثار و  2

 تولیدات دفاع مقدس

پژوهشکده مطالعات 

 و تحقیقات بسیج

 مشاور پژوهشی 1309

ایرانی با نام -بررسی رابطه نگرش به هویت اسالمی 3

 گزینی در استان فارس

اداره کل ثبت احوال 

 استان فارس

 مجری طرح 1301

 

 


