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 مدارك تحصيلي

 1384 -1380كارشناسي تعاون و رفاه علوم اجتماعي، دانشگاه مازندران (بابلسر)،  

 1388 -1385، )هران(تارشد پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي  

 
  فعليت هاي اجرايي:

 31/6/1392تا  20/4/1387المللي نقش كليك از  كارشناس اجتماعي شركت بين 

 1386فعاليت در موسسه آموزشي پاسارگاد بعنوان مدرس. تهران. سال  

  1389فعاليت در دانشگاه پيام نور گاليكش بعنوان مدرس حق التدريس. گرگان. سال  

 1389همكاري با فصلنامه علمي و تخصصي پليس گلستان. گرگان. سال  

 1393مدير اجرايي ستاد هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال  

سيماپ) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مسئول سامانه يكپارچه مديريت اطالعات پژوهشي( 
 1394از سال 

  1399-1396كارشناس مسئول امور پژوهشي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  
 تاكنون 1399رئيس گروه داده ها و مستندسازي علمي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  

 1392-1389قانون بودجه سال  26مطالعات فرهنگي در اجراي بند نماينده پژوهشگاه علوم انساني و  

نماينده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در دبيرخانه شوراي علي علوم، تحقيقات و فناوري از  
 1392سال 

  1392نماينده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم از سال  
نده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در تدوين گزارش ها و اسناد عملكردي حوزه نماي 

 1395پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سال 

نماينده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جهت تدوين گزارش نحوه هزينه كرد اعتبارات  
 1396پژوهش و فناوري از سال 

 تاكنون 1394سال  ازاجرايي هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو كميته 

  
 فعاليت پژوهشي

  طرح پژوهشي؛ 
 1392-1390،آمايش مؤسسات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) 1

 ؛1388-1387 پايگاه داده هاي سازمان تبليغات اسالمي) 2



  1375-85بررسي شاخص اشتغال در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص بيكاري در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص خودكشي در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص قتل در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص سرقت در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85ده اي و درون شهري در كل كشور طي سالهاي بررسي شاخص تصادفات جا 

  1375-85بررسي شاخص مواد مخدر در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص زندانيان در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص آموزش عالي در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص آموزش عمومي در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85رسي شاخص ازدواج در كل كشور طي سالهاي بر 

  1375-85بررسي شاخص طالق در كل كشور طي سالهاي  

 1375-85بررسي شاخص مراكز فرهنگي، سينما و كتابخانه در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص دادگاه ها در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص بهداشت و درمان در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85بررسي شاخص ارتباطات(تلفن و پست) در كل كشور طي سالهاي  

 1375-85هاي خدمات اجتماعي در كل كشور طي سالهاي بررسي شاخص مجتمع 

  1375- 85بررسي شاخص مرگ و مير در كل كشور طي سالهاي  

  1375-85كشور طي سالهاي  بررسي شاخص مواليد در كل 

  1375-85بررسي شاخص كاركنان دولتي در كل كشور طي سالهاي  

 
 ه هامقال

مجله جامعه پژوهي فرهنگي، پژوهشگاه  "ها بر احساس جوانان نسبت به حيات اجتماعيتأثير استفاده از رسانه) 1
 1390، سال 2شماره علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

موثر بر مصرف كاالهاي فرهنگي در بين جوانان، مجله جامعه پژوهش فرهنگي، پژوهشگاه علوم بررسي عوامل ) 2
  1391، سال 4انساني و مطالعات فرهنگي، شماره 

 1399آذر  27اهميت فرزند آوري در جامعه فردگرا، مجله پژوهش نامه زنان، انتشار آنالين از ) 3

  
 افزاريهاي نرمتخصص

 SPSS تسلط به نرمافزار 

 به طور كامل Excel و Word آشنايي به محيط 

  
 



 افتخارات

 در رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري 1385در آزمون كارشناسي ارشد سال  3كسب رتبه  

 عضويت در كانون استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي 

 1399كارمند نمونه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال  

 
  هاگواهينامه
 ساعت 98به مدت  1388دوره آموزشي رايانه كار در سال  

به مدت  1390دوره آموزشي وظايف و فرايندهاي مديريت پژوهش براي دستيابي به علم نافع در سال  
 ساعت 8

 ساعت 16به مدت  1390دوره آموزشي ارزيابي عملكرد سازماني و فردي در سال  

 ساعت 32مدت  به 1390دوره آموزشي اخالق حرفه اي در سال  

 ساعت 32به مدت  1390صوري) در سال  -دوره آموزشي ويراستاري(زباني 

 ساعت 8به مدت  1390كارگاه آموزشي نظريه زمينه اي: اصول نظري و رويه هاي عملي در سال  

 ساعت 12به مدت  1391دوره آموزش خالقيت و حل مساله در سال  

به  1391رفته با رويكرد عملي و كاربردي در سال مجموعه كارگاه هاي آموزشي روش تحقيق كيفي پيش 
 ساعت 23مدت 

 ساعت 24به مدت  1391دوره آموزشي طرحنامه نويسي در سال  

 ساعت 18به مدت  1391دوره آموزشي پدافند غير عامل در سال  

 ساعت 8به مدت  1391دوره آموزشي مهندسي فرهنگي در سال  

 ساعت 8مدت به  1391دوره آموزشي مديريت زمان در سال  

 ساعت 16به مدت  1391دوره آموزشي مديريت بحران و ايمن سازي در سال  

 ساعت 15به مدت  1391دوره آموزشي مديريت منابع انساني در سال  

 ساعت 12به مدت  1391دوره آموزشي مقاله نويسي در سال  

 شاعت 8به مدت  1391كارگاه آموزشي تحليل محتواي كمي پيام هاي ارتباطي در سال  

 ساعت 32به مدت  1391دوره آموزشي گزارش نويسي در سال  

 ساعت 8به مدت  1392دوره آموزشي آشنايي با آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي در سال  

 ساعت 3به مدت  1392دوره آموزشي مديريت استرس در سال  

 ساعت 6به مدت  1392دوره آموزشي ارتقا سالمت اداري در سال  

 12به مدت  1393(استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها) در سال ICDL وزشي مهارت دومدوره آم 
 ساعت

 8به مدت  1393(مفاهيم فناوري اطالعات و ارتباطات) در سال ICDL دوره آموزشي مهارت اول 
 ساعت



 ساعت 3به مدت  1393دوره آموزشي ارزيابي كيفي در نظام هاي دانشگاهي در سال  

 ساعت 26به مدت  1393(واژه پردازي) در سال ICDL مهارت سومدوره آموزشي  

 ساعت 26به مدت  1394) در سال صفحه گسترده(ICDL چهارمدوره آموزشي مهارت  

 ساعت 12به مدت  1395دوره آموزشي اينترنت در سال  

 ساعت 26به مدت  1395(استفاده از پايگاه داده ها) در سال ICDL دوره آموزشي مهارت پنجم 

 ساعت 8به مدت  1396دوره آموزشي آشنايي با قانون تخلفات اداري در سال  

 ساعت 16به مدت  1396دوره آموزشي مديريت اسناد، مدارم و فن بايگاني در سال  

 ساعت 8به مدت  1396ن تخلفات اداري در سال آشنايي با قانو دوره آموزشي 

 ساعت 4به مدت  1397ر سال دوره آموزشي آموزش مهارتهاي فرزند پروري به والدين د 

 ساعت 30به مدت  1397دوره آموزشي گزارش نويسي در سال  

 ساعت 16به مدت  1397دوره آموزشي مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني در سال  

 ساعت 30به مدت  1397دوره آموزشي گزارش نويسي در سال  

 ساعت 72به مدت  1397دوره توجيهي بدو خدمت در سال  

 ساعت 4به مدت  1398آموزشي بصيرت افزايي دفاع مقدس در سال دوره  

 ساعت 24به مدت  1398دوره آموزشي آشنايي با اصول گزارش نويسي و گزارش دهي در سال  

 ساعت 16به مدت  1399دوره آموزشي روش هاي ارزيابي عملكرد كاركنان در سال  


