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 .1مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي

متولد

شمارهي شناسنامه

وضعيت تأهل

شغل

صادق صالحي

3174

3224

متأهل

هيأتعلمي

آدرس محل كار :بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشكدهي علوم انساني و اجتماعي -گروه علوم اجتماعي

 .2سوابق تحصيلي
مقطع تحصيلي

رشتهي تحصيلي

محل تحصيل

سال اخذ مدرك

كارشناسي

علوم اجتماعي

دانشگاه تهران

3142

كارشناسيارشد

جامعهشناسي

دانشگاه تربيت مدرس

3142

صالحيت مدرسي

علوم اجتماعي

دانشگاه تربيت مدرس

3142

دكتري

جامعهشناسي محيط زیست

دانشگاه ليدز انگلستان

3111

صالحيت مدرسي

آموزش عالي

دانشگاههاي انگلستان

3111

2

 .3سوابق پژوهشي
الف.تاليف كتاب (به زبان انگليسي):
Salehi, Sadegh (2008) People and The Environment, Cambridge, Lambert
Academic Publication.

ب .فهرست انتشارات علمي(مقاالت)
رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام نشريه

3

زنان و تعليم و تربيت

ترجمه

پيوند

2

نقش خانواده در عملكرد تحصيلي

ترجمه

پيوند

1

نوسازي یا توسعه

ترجمه

مسكن و انقالب

7

رفتار نوعدوستانه

ترجمه

تربيت

تأليف

تعاون

تأليف

تعاون

تأليف

پژوهش و سازندگي

2
6
4
1
9

تعاوني پره :مناسبترین شيوهي بهرهبرداري از
دریا
مطالعهاي پيرامون تعاونيهاي كيلكا
بررسي زمينهیابي تشكسل تعاوني صنایع دستي
در بابلسر
بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد پژوهشي
اعضاي هيأتعلمي
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي
تعاونيهاي دامداران

31

نظریهي برچسبزني

33

بررسي ویژگيهاي مدیران روستایي

1

تأليف

نامهي علوم اجتماعي
دانشگاه تهران

تأليف

تعاون

ترجمه

امنيت

تأليف

اطالعات سياسي-

مشترك

اقتصادي

32

نگرشي بر مسایل و مشكالت قانون در جامعه

31

بررسي شایستگيهاي كانوني در ميان دانشجویان

37

جامعهاي كه ميخواهد از گذشتهاش خالص شود
دانش زیست محيطي و رابطه آن با رفتار زیست

32

محيطي

36
34

رفتارهاي زیست محيطي  ،دانش زیست محيطي و
تحصيالت
دانش زیست محيطي و رابطه آن با رفتارهاي
مسوالنه زیست محيطي

تأليف
تأليف
مشترك

دانشگاه تهران

ترجمه

كتاب ماه علوم اجتماعي

تاليف

تاليف

تاليف

31

عوامل موثر بر رفتارهاي زیست محيطي

39

بررسي جامعه شناختي فرهنگ مصرف آب

تاليف

21

موانع ارتباط دانشگاه و صنعت

تاليف

23
22

گردشگران ساحلي
نگرش جدید نسبت به محيط زیست و مصرف
انرژي

تاليف
تاليف

21

رابطه پارادایم نوین اكولوژیكي با مصرف آب

تالبف

27

تحليل اجتماعي رفتار مصرف آب

تاليف

...

....

...

7

اقتصادي
نامهي علوم اجتماعي

تاليف

بررسي رفتارهاي زیست محيطي در بين

اطالعات سياسي-

فصلنامه مطالعات فرهنگي
و ارتباطات ،دانشگاه تهران
مجله ي علوم تربيتي-
دانشگاه اهواز
فصلنامه تعليم و تربيت
فصلنامه مسایل اجتماعي-
دانشگاه تربيت معلم
مجله علمي-پژوهشي آب
مجموعه مقاالت همایش
آموزش عالي

مجله ي برنامه ریزي و
توسعه گردشگري
فصلنامه انجمن ایراني
مطالعات فرهنگي
مجله علمي-پژوهشي آب
و فاضالب
مجله علمي-پژوهشي
آب(در دست بررسي)

...

ج .طرحهاي تحقيقاتي
رديف

عناوين طرحهاي تحقيقاتي
زمينهیابي تشكيل تعاوني صنایع

3

2
1

دستي

مؤسسهيتأمينكنندهي اعتبار
جهاد سازندگي –استان مازندران

بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد

معاونت پژوهشي -دانشگاه

پژوهشي اعضاي هيأتعلمي

مازندران

بررسي جامعهشناختي وضعيت
گردشگري در بابلسر

فرمانداري شهرستان بابلسر

ویژگيهاي رهبران محلي در استان
7

2
6
4
1

مازندران

جهاد سازندگس استان مازندران

بررسي علل ناآراميها و تنشهاي

وزارت كشور -استانداري

كارگري

مازندران

بررسي بازارهاي هفتگي استان
گلستان
بررسي مسایل بازاریابي صنایع

اداره كل بازرگاني استان

چوب در استان مازندران

مازندران

بررسي خشونت عليه زنان در

سازمان مدیریت و برنامهریزي

خانواده

استان مازندران

بررسي شيوههاي كاربردي جذب
9

اولياء در كالسهاي آموزش
خانواده
31
33

عوامل مؤثر بر فعاليت علمي-
پژوهشي اعضاي هيأتعلمي

استان مازندران
وزارت علوم،تحقيقات و فنآوري

بررسي انطباق آموزشهاي
دانشگاهي با نيازهاي جامعه

در آموزش عالي

صنایع از آموزش هاي فني و
حرفه اي

31

اداره كل آموزش و پروش

موسسه پژوهش و برنامه ریزي

بررسي انتظارات و توقعات مدیران
32

جهاد سازندگي استان گلستان

اداره كل آموزش فني و حرفه
اي استان مازندران

بررسي توان اكولوزیكي ایران با

مركز مطالعات جمعيتي آسيا و

استفاده از ردپاي بوم شناختي

اقيانوسيه

2

سمت در اجراي پروژه

سال شروع

سال پايان

مجري

3141

3142

مجري

349

3141

مجري  -مشترك

3142

3142

مجري – مشترك

مجري
مجري
مجري
مجري

مجري

همكار
همكار

مجري

مجري

3146

3144
3141
3141
3111

3113

3111
3149

3149

3191

3146

3141
3141
3141
3111

3112

3111
3111

3111

3193

37

32

بررسي الگوي نوین مصرف برق
بررسي نگرش و رفتار بازیافت در
بين زنان

...

شركت توزیع برق

مجري

3193

ادامه دارد

دانشگاه مازمدران

مجري

3193

3192

....

 .4ارائهي مقاله در سمينارها و همايشهاي علمي
 .7-3ارائهي مقاله در همایش(انجمن جامعهشناسي ایران) تحتعنووان «جامعوهي مودني و قوانون :مسوایل و
راهحلها» ،دانشگاه مازندران ،آذر.3144
 .7-2ارائهي مقاله در همایش(جوان و جامعه) تحتعنوان «بررسي جامعهشناختي مسوایل جوانوان» ،دانشوگاه
آزاد اسالمي -واحد قائمشهر ،اسفند3144.
 .7-1ارائهي مقاله در همایش(بوميگرایي و فرهنگ عمومي) تحتعنوان «قانون ،نظمپذیري و خردهفرهنوگ
بومي» ،دبيرخانه ي شوراي فرهنگ عمومي كشور و ادارهكل فرهنوگ و ارشواد اسوالمي كهگيلویوه و بویراحمود،
مرداد.3141
 .7-7ارائهي مقاله در همایش(صنایع روستایي) تحتعنوان «پژوهشي در تجربهي بواب زمينوهیوابي تشوكيل
تعاوني صنایع دستي» ،معاونت صنایع وزارت جهاد شازندگي.3141 ،
 .7-2ارائهي مقاله در همایش(توسعه ي اجتماعي) تحتعنوان «تشكلهاي جمعي و توسعهي اجتماعي» ،دفتور
امور اجتماعي وزارت كشور ،اسفند3141.
 .7-6ارائهي مقاله(سخنراني) در همایش(هفتهي پژوهش) تحتعنوان «بررسي ویژگيهاي رهبوران محلوي»،
دانشكدهي علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران.31414 ،
 .7-4ارائه ي مقاله در كنفرانس(زنان روستایي ،مشاركت اقتصادي) تحتعنوان «راه كارهاي علموي و عملوي
براي ایجاد اشتغال زنان» ،معاونت ترویج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي ،تهران ،شهریور3149.
 .7-1ارائه ي مقاله(سخنراني) در همایش(هفته ي پژوهش) تحت عنوان «بررسي انطباق آموزش هاي دانشگاهي
با نيازهاي جامعه» ،دانشكدهي علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران.3141 ،
 .7-9ارائهي مقاله در كنگرهي بينالمللي انجمن جامعهشناسي تحتعنوان
« ،»Core Competencies: Work place….استراليا ،بریزبين3113. ،
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 .7-31ارائهي مقاله در كنگرهي بينالمللي انجمن اكولوژي انساني تحتعنوان
« ،»New Environmental Paradigm….آمریكا ،ماین – نيویورك 3117.،
 .7-33ارائهي مقاله در سمينار انجمن جامعه شناسي بریتانيا تحتعنوان
« ،»Environmental Attitudes and Behavior….كاردیف  -انگلستان 3116. ،
 .7-32ارائهي مقاله در كنگرهي بينالمللي محيط زست و تغييرات آب و هوا تحتعنوان
« ،»Climate Change and the Environment….اترخت  ،هلند3114. ،
 .7-31ارائهي مقاله در كنگرهي بينالمللي انجمن جامعهشناسي – گروه محيط زیست تحتعنوان
« ،»New Environmental Paradigm and Energy Consumption….اسپانيا  ،مادرید3111. ،
 .7-37ارائه مقاله در اولين همایش ملي بحران آب تحت عنوان " بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مصرف آب
" ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،اصفهان 22 ،و  26اردیبهشت .3192
 .5ساير فعاليتهاي پژوهشي
 .2-3عضویت در انجمن جامعهشناسي ایران -3142 ،ادامه دارد.
 .2-2عضویت در انجمن بينالمللي جامعهشناسي -3113 ،ادامه دارد.
 .2-1عضویت در انجمن پژوهشهاي آموزشي(اپا) -3111 ،ادامه دارد.
 .2-7عضویت در كميتهي تحقيقات و پژوهش ادارهكل استان مازندران.3111-3141 ،
 .2-2عضویت در هيأتمدیرهي تعاوني تحقيقاتي سراجپروژه3111.-3141 ،
 .2-6عضویت در كميتهي علمي شوراي عالي جوانان استان مازندران.3111-3149 ،
 .2-4عضویت در كميتهي برگزاري هفتمين همایش انجمن جامعهشناسي ایران3141. ،
 .2-1عضویت در كميتهي علمي همایش تعاون ،شورا و توسعهي استان مازندران3141. ،
 .2-9عضویت در كميتهي ترجمهي كنگرهي بينالمللي پيشبرد علم و تكنولوژي در كشورهاي جهان اسوالم،
3142.
 .2-31همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي ملّي تحتعنوان «بررسوي علول گورایش دانشوجویان بوه رشوتهي
پزشكي» ،مجریان :دكترمحمّد توكل و دكترشهال كاظميپور.3164 ،
 .2-33همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي ملّي تحتعنوان «بررسي وضعيت اقتصادي -اجتماعي تعواونيهواي
صيادي» ،مجري :دكترمهدي طالب ،سازمان شيالت.3169 ،
 .2-32همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي تحتعنوان «بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي زلزلوه ي گويالن»،
مجري :دكترمهدي طالب و دكترژاله شاديطلب ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ایران3143. ،
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 .2-31همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي تحت عنوان «بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي -زلزله ي گويالن»،
مجري :دكترمجتبي رفيعيان و دكترسيدعلي بدري ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ایران.3143 ،
 .2-37همكاري در ترجمهي كتاب «بنيانهاي جامعهشناختي ،»...ترجمه ي دكترتقي آزادارمكي ،نشر سيمرغ،
3147.
 .2-32كارشناس واحد مطالعات مركز تحقيقات ،مطالعات و سنجش برنامهاي صدا و سيما3141. ،
 .2-36همكاري در اجوراي طورح تحقيقواتي تحوت عنووان «خشوونت عليوه زنوان» ،مجوري :دكترمحمود
قاضيطباطبایي.3113 ،
 .6سوابق آموزشي
 .6-3همكاري با جهاد دانشگاهي عالمهطباطبایي در آموزش زبان انگليسي سطح سه ،تهران.3147 ،
 .6-2تدریس دروس زیر در دانشگاه مازندران طي سالهاي مختلف در مقطع كارشناسي:
 مباني جامعهشناسي -بررسي مسایل اجتماعي ایران -روشتحقيق -روشهاي تحقيوق و مأخذشناسوي -زبوانتخصصي علوم اجتماعي -جامعهشناسي صنعتي -بررسي مسایل تعاونيها -انواع و كاركرد تعاونيها -اصول و آموزش
ترویج ،بابلسر ،3142 ،ادامه دارد.
 .6-1همكاري با مركز آموزش جهاد سازندگي مازندران در ارائهي دروس ذیل:
 روشتحقيق -انواع و كاركرد و تعاونيها ،ساري ،مركز آموزش جهاد سازندگي3146. ، .6-7همكاري با دانشگاه پيام نور در ارائهي دروس ذیل:
 جامعهشناسي صنعتي -تأمين و رفاه اجتماعي -مردمشناسي فرهنگي ،بابل ،دانشگاه پيام نور3141.-3149 ، .6-2تدریس دروس زیر در دانشگاه ليدز انگلستان طي سالهاي مختلف در مقطع كارشناسوي :روش تحقيوق،
كاربد كامپيوتر.
 .6-4تدریس دروس زیر در دانشگاه مازندران:
جامعه شناسي صنعتي ،روش تحقيق ،مباني جامعه شناسي  ،زبان تخصصي علوم اجتماعي.
 .6-1پيشنهاد و تدوین طرح درس " جامعه شناسي محيط زيست" براي اولين بار در رشته علوم اجتمواعي در
آموزش عالي كشور.3111.
 .6-9تدریس درس جامعه شناسي محيط زيست در مقطع كارشناسي علوم اجتماعي ،دانشگاه مازندران.3191 ،
.7آثار ترجمه اي(كتب):
1

 .1مارتين وینبرگ( ،)3112راه حلهاي مسايل اجتماعي ،انتشارات شهير.
 .2بودي،جف( ،)3193برنامه ريزي و توسعه گردشگگري،ترجمه صادق صالحي و محمود حسن پور ،بابلسر:
دانشگاه مازندران.
 .3ساتن،فيليپ( ،)3192درآمدي بر جامعه شناسي محيط زيسگت،ترجمه صادق صوالحي ،تهوران :انتشوارات
سازمان سمت.
 .4ایروین،آلن( ،)3191جامعه شناسي محگيط زيسگت ،ترجموه صوادق صالحي،بابلسور :انتشوارات دانشوگاه
مازندران.
 .5هانيگن،جان( ،)3197نظريه هاي جامعه شناسي محيط زيست  ،تهران :سازمان سمت و دانشگاه مازندران.
 .6اوري،جان()3192تغييرات آب و هوا و جامعه ،مترجم صادق صالحي،مركز نشور دانشوگاهي(در مرحلوه
چاپ).
 .7گيدنز ،آنتوني( ،)3197سياست هاي مقابله بگا تغييگرات آب و هگوا ،ترجموه صوادق صوالحي و شوعبان
محمدي ،تهران :نشر آگه.
 .8آلتيني،لونت؛ پاراسكواس ،الكساندروس( ،)3197روش تحقيق در گردشگري و هتلداري ،ترجمه صوادق
صالحي و همكاران ،تهران :انتشارات مهكامه.
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