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  و اجرایی پژوهشی، آموزشیرزومه  

 
 

 مشخصات فردی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تحصیالت

 

  1375کارشناس فیزیک از دانشگاه بیرجند سال 

 1385گرایش پژوهشگری از دانشگاه فردوسی مشهد سال  –کارشناس ارشد علوم اجتماعی 

 
 

 سوابق آموزشی

 

  تدریس آزمایشگاه فیزیک دردانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

  شناسی، نیاز سنجی فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمیتدریس دروس روش تحقیق، مبانی جامعه شناسی، جمعیت 

  تدریس دروس جمعیت شناسی شهری، آسیب شناسی شهری، روش تحقیق و مشارکت اجتماعی در مرکز علمی

 کاربردی شهرداریها

 ش علمی کاربردی جهاددانشگاهیزتدریس روش تحقیق در مرکز آمو 

 خواهران بسیجی شهرستان قزوین  تدریس در کارگاه آموزشی تبیین علل عدم رعایت حجاب برای 

 تدریس در کارگاه آموزشی فعالین فرهنگی مساجد شهر مشهد 

 مشارکت اجتماعی، آسیبهای شهری، مسئولیت اجتماعی  :تدریس در دوره های ضمن خدمت شهرداری مشهد دروس

 سازمان

 

 

 

 محمد مدرسی تربتی نام و نام خانوادگی
 احمد نام پدر

 3 شماره شناسنامه
 0703564501 کد ملی

 1351 سال تولد
 09151251180 شماره تماس
 6واحد -4پالک – 5کفایی آدرس منزل

 modaresi-m@mashhad.ir آدرس الکترونیک



 

 

 سوابق پژوهشی و علمی

 

  تبلیغات اسالمی مشهدبه سفارش دفتر  "جامعه پذیری حجاب"اجرای پژوهش 

  طرح پژوهشی و نظرسنجی در روابط عمومی شهرداری مشهد 15مدیریت و اجرای 

 مدیریت اجرای طرح جامع سنجش نیازهای شهروندان شهر مشهد 

 اجتماعی پروژه ها تاثیرات گذراندن دوره ارزیابی 

 فت فرسوده پیرامون حرم مطهر همکاری با طرح پژوهشی تدوین الگوهای مشارکت مالکین در بهسازی و نوسازی با

 و طرح بررسی جامعه شناختی شهر مشهد   

 در تهران ارائه مقاله در اولین همایش ارزیابی اجتماعی پروژه ها 

 همکاری در تدوین برنامه میان مدت شهرداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

 ارائه مقاله در همایش مسائل اجتماعی شهر مشهد 

 در حوزه فرهنگی و اجتماعی و پیوست فرهنگی ظر پانزده طرح پژوهشیان 

  ی ثامنشهر معنو نیپژوهشکده نوعضو پاره وقت 

 

 سوابق اجرایی

 

  دانشجویان دانشگاه بیرجندو عترت مؤسس و معاون کانون قرآن 

 مشاور سازمان ملی جوانان استان خراسان 

 مسئول کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 

 مدیر پروژه مجتمع کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد 

 مسئول دبیرخانه پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور 

 مدیر آموزش و عضو شورای آموزش و پژوهش مرکز آموزش علمی کاربردی سوره 

  شهرداریهامسئول واحد پژوهش و آموزش علمی کاربردی مؤسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره 

 روابط عمومی -مسئول اداره سنجش افکار شهرداری مشهد 

 خراسان شاخه عضو هیئت مدیره دفتر انجمن جامعه شناسی ایران 

 مسئول کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز مطالعات و طراحی پروژهای شهری شهرداری مشهد 

 حی پروژهای شهری شهرداری مشهدمسئول پیگیری طراحی و مطالعات پروژه پارک جمهوری مرکز مطالعات و طرا 

 مسئول پیگیری طراحی و مطالعات پروژه پارک بانوان مرکز مطالعات و طراحی پروژهای شهری شهرداری مشهد 

 مسئول پیگیری طراحی و مطالعات پروژه پارک طرق مرکز مطالعات و طراحی پروژهای شهری شهرداری مشهد 

  عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی منطقه ثامن 

  مسئول دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 

 مسئول گروه جامعه شناسی شهر انجمن جامعه شناسی خراسان رضوی 

 


