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سوابق تحصیلی
مقطع تحصيلي

رشتهی تحصيلي

محصل تحصيل

سال فارغالتحصيلي

.1

دورهی متوسطه

ديپلم ادبي

دبيرستان هدايت مشهد

1356

.2

کارشناسي

پژوهشگری علوم اجتماعي

دانشگاه تهران

1365

.3

کارشناسي ارشد

جامعه شناسي

دانشگاه تربيت مدرس

1369

.4

دانشوری

جامعهشناسي

دانشگاه اصفهان

1380

.5

دکتری

جامعه شناسي اقتصادی و توسعه

دانشگاه فردوسي مشهد

1390

سوابق اجرايي و آموزشي:
 -1دبير حق التدريس در دبيرستان حضرت زينب منطقه  9تهران 1358-59
 -2مربي پرورشي در دبيرستان حضرت زينب منطقه  9تهران 1359
 -3مسئول پذيرش در امور تربيتي منطقه  9تهران 1359
 -4مسئول فرهنگي بسيج سپاه پاسداران مشهد نيمه اول 1360
 -5مسئول فرهنگي بسيج سپاه پاسداران خراسان نيمه دوم 1360
 -6مسئول واحد تبليغات و انتشارات سپاه پاسداران خراسان 1361
 -7محقق اجتماعي درامور کتابخانهها و فوق برنامه در معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش 1364
 -8دبير گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس 1368-69
 -9عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 1370-72
 -10مدير گروه دروس عمومي دانشگاه تربيت مدرس 1370-72
 -11مسئول بخش تحقيقات اجتماعي – سياسي در معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسالمي مرکز 1370-1372
 -12عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از  1372و ادامه دارد
 -13مدير گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاددانشگاهي مشهد از  1373تا 1389
 -14مشاور اجتماعي – فرهنگي رئيس دانشگاه فردوسي از  1377تا 1384
 -15مشاور اجتماعي  -فرهنگي رئيس جهاددانشگاهي مشهد از  1379تا 1390
 -16مشاور معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد از  1393تاکنون
 -17مشاور معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد در امور مربوط به پژوهشکده گردشگری  1389تاکنون

سوابق پژوهشي و تأليفي:
الف) کتب
رديف

عنوان

ناشر ( كارفرما)

سال نشر

1

تحليل شکست خالفت حضرت علي عليه السالم

انتشارات امامت مشهد

1361

2

بررسي مسائل اجتماعي ايران

نشر خوشه تهران

1370

3

تغيير اجتماعي در ديدگاه امام خميني

محراب قلم تهران

1373

4

جامعهشناسي مسايل اجتماعي جوانان

جهاددانشگاهي مشهد

1374

5

تمکين بانو و رياست شوهر

انتشارات سفير صبح

بهار1380

6

انحطاط اقوام و حکومتها در نهج البالغه

اداره کل تحقيق و توسعه صدا

بهمن1380

7

ساختار نظام اجتماعي در اسالم

اداره کل پژوهش های سيما

شهريور 1382

8

بررسي جنبههای فرهنگي برنامه سوم کشور

اداره کل پژوهش های سيما

شهريور 1382

9

انديشه اجتماعي در روايات امر به معروف و نهي از منکر

دارالحديث قم

1386

10

مباني جامعه شناسي

سمت /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زير چاپ

ب) طرح ها:
رديف

عنوان

ناشر ( كارفرما)

سال نشر

1

بررسي گرايش شغلي دانش اموزان سوم دبيرستان ها در مناطق  20گانه تهران

معاونت پژوهشي وزارت اموزش و پرورش

1364

2

بررسي تهديدهای فرهنگي نسبت به نظام جمهوری اسالمي ايران

دفتر مشاوره فرهنگي وزارت دفاع

1371

3

بررسي نفوذ فرهنگي غرب در تاريخ معاصر

وزارت ارشاد

1372

4

بررسي علل عدم گرايش جوانان به مشاغل فني حرفهای و سنتي

دفترمرکزی جهاددانشگاهي

1373

5

تهيه برنامه آموزشي  -تبليغي تفهيم الگوی مصرف پيشنهادی دولت به مردم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان

1374

6

موضع تاريخي مردم ايران نسبت به ارکان حکومت

وزارت ارشاد

1374

7

تهيه برنامه آموزشي فرهنگي دانشجويان و دانشگاهيان

دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشکده پزشکي

8

بررسي انتظارات مردم از حکومت

وزارت ارشاد

1375

9

انديشه ی اجتماعي عالمه طباطبايي

معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد

1375

10

بررسي دفاع فرهنگي در مقابل غرب

سازمان تبليغات مرکز

11

بررسي مفاد اسالمي شدن دانشگاهها و راهها و موانع موجود

جهاددانشگاهي مشهد

12

روشهای تقويت روحية انضباط و وجدان کار

سازمان برنامه و بودجه

1378

13

بررسي انضباط اجتماعي و وجدان کار در ايران

سازمان برنامه و بودجه

1379

14

بررسي مشکل ساختاری خانواده در ايران در مشهد

اداره ی تحقيق و توسعه ی صدای جمهوری
اسالمي

1380

15

بررسي مشکل ساختاری خانواده در ايران

سازمان برنامه و بودجه

1382

16

تحليل محتوای وصايا ی فرماندهان شهيدخراسان

کنگره بزرگداشت سرداران شهيد خراسان

1377

17

بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستان های مشهد نسبت به درس عربي

آموزش و پرورش خراسان

1378

18

بررسي نگرش جوانان به عملکرد اقتصادی ،اجتماعي و سياسي دولت

آستان قدس رضوی

1379

19

بررسي متناوب نظر مردم مشهد درباره انتخابات مجلس هفتم و مشارکت در آ

استانداری خراسان رضوی

1382

بررسي ميزان رضايت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و عوامل موثر بر آن و

مرکز پژوهش های شورای اسالمي شهر

شناخت ميزان تاثير هر کدام از اين عوامل بر رضايت مندی

مشهد

21

شناسايي راه های انطباق وقف با نيازهای روز جامعه

اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی

22

تحليل و محتوای وصايا و آثار فرهنگي شهدا

20

بررسي رفتارهای نابهنجار اجتماعي (ونداليسم) در حيطه وظايف شهرداری مشهد
23

در بين جوانان و نوجوانان شهر مشهد

بنياد شهيد و انقالب اسالمي مرکز و سازمان
مديريت و برنامه ريزی
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداری مشهد

1383
1384
1378

1386

24

بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان زندان های خراسان رضوی
بررسي پيشنهادات نخبگان حوزوی ،دانشگاهي ،رسانه ای ،سياسي ،ادبي و هنری

25

پيرامون نامگذاری روز بيستم فروردين ماه

26

آگزيوماتيزه کردن کتاب قواعد روش جامعه شناسي

27

نگرش دانشجويان دانشگاه های ايران به تقليد ديني

28

استقبال دانش آموزان دبيرستاني از فعاليت های قرآني در خراسان رضوی
شناسايي تطبيقي نقاط قوت و ضعف سبک های آموزش "روخواني-روان خواني

29

قرآن"" ،ترجمه ی قرآن" و "تفسير قرآن" در آستان قدس رضوی ،سازمان تبليغات
اسالمي ،آموزش و پرورش و جامعه قاريان قرآن مشهد
سنخشناسي و سنجش ديدگاهها ،تحليلها ،پيشنهادات و مواضع اشخاص نسبت به

30

وضع موجود ،برنامهها و اقدامات دانشگاه در محدودهی پرديس دانشگاه فردوسي و
علوم پزشکي در موضوع حمل و نقل وسايل نقليهی شخصي و آيندهی آن

سازمان زندانهای خراسان رضوی

1385

اداره کل ارشاد اسالمي خراسان رضوی

1385

معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد

1388

دفتر نمايندگي نهاد رهبری در دانشگاه ها
(مرکز)
آموزش و پرورش خراسان رضوی
مديريت پژوهش و برنامه ريزی معاونت
تبليغات آستان قدس رضوی

مديريت امور اداری و پشتيباني داتنشگاه
فردوسي مشهد
شورای عالي فرهنگي آستان قدس رضوی

31

اصالح مواضع مخاطبان موسسات فرهنگي آستان قدس رضوی(فاز صفر)

32

بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

33

بررسي ميزان رضايت مشترکين از شرکت آب و فاضالب خراسان

شرکت آب و فاضالب خراسان

34

بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

35

بررسي ميزان رضايت مشترکين از شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

36

ميزان آمادگي مردم مشهد نسبت به استفاده از مسئله فاضالب

شرکت آب و فاضالب مشهد

37

بررسي عملکرد روابط عمومي شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

38

نظر سنجيهای ماهيانه از مراجعين شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

39

نظر سنجي از تماس گيرندگان با اتفاقات شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

1389
1390

1391

1394

1394

ج) مقاالت

رديف

عنوان

نويسندگان همکار

نام نشريه

مجله علوم اجتماعي دانشگاه
فردوسي مشهد

سال نشر

40

سنجش گرايش دانش آموزان دبيرستاني شهر مشهد به درس عربي و
عوامل مؤثر بر آن

41

تحليل محتوای هويت ايراني در داستان سياوش شاهنامه فردوسي

42

بررسي جامعه شناختي داليل پس انداز کردن و شيوه های آن نزد مردم
مشهد به روش «رويش نظريه»

مطالعات اجتماعي ايران

43

بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شکل گيری آن در سطح محله

44

عدم توافق ارزشي و تأثير آن بر ناسازگاری زوجين در مشهد

مجلهی علوم اجتماعي
دانشکده ادبيات و علوم انساني
مشهد
مطالعات اجتماعي ايران

45

جستاری نظری بر امکان طرح جامعه شناسي ديني

مطالعات فرهنگي و اجتماعي

46

اسالم و توسعه اقتصادی

شجاعي زند،عليرضا -
کچوييان،حسين -
واعظي،احمد
--------------

47

جوامع نکوهيده در نهج البالغه

قرآن و حديث نهج البالغه

--------------

48

نفوذ فرهنگ غرب در ايران

نامه پژوهش

--------------

49

مشکل اقدام به ازدواج برای پسران دچار تنزل رتبه اجتماعي

رشد آموزش علوم اجتماعي

--------------

50

عدم تناسب بين تعداد پسران و دختران در سن ازدواج

رشد آموزش علوم اجتماعي

--------------

51

پديده ی اجتماعي

رشد آموزش علوم اجتماعي

--------------

52

ماهيت پديده اجتماعي به زبان منطق

رشد آموزش علوم اجتماعي

--------------

53

جايگاه منطقي مباني جامعه شناسي

کتاب ماه علوم اجتماعي

--------------

54

امام خميني؛ مادری و تربيت ،شغل اول زنان

پيوند

--------------

 1384شماره  94و
95
 1384شماره 308

55

اصالحات در نظام آموزش و پرورش از منظر جامعه شناختي /گفتگو

تربيت اسالمي

--------------

 1381شماره7

56

پيش درامدی بر طرح مقايسه علم فقه و جامعه شناسي تفقهي

مجله فقه اهل بيت

--------------

 1374شماره2

57

مشکل آموزش اضافى

معرفت

--------------

 1373شماره 11

مطالعات ملي

معرفت

 1385شماره 8
--------------يوسفي علي ،هاشمي
سيدمحمدرضا ،بستان زهرا

بهار 1391

صدرنبوی،رامپور،
حيدری بيگوند،داريوش
لطفعلي پور،محمدرضا
رباني خوراسگاني علي
خنده رو مهدی

»زمستان 1389
 -شماره 12

اصغر پور ماسوله ،احمد رضا

پاييز و زمستان
1388
پاييز - 1388
شماره 7
پاييز 1389

تابستان - 1373
شماره 9
بهار - 1385
شماره  15و 16
پاييز و زمستان
1378
زمستان - 1372
شماره 18
زمستان  1369و
بهار 1370
پاييز - 1368
شماره 1
زمستان 1368

