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غالمرضا خوش فر

تاریخ تکمیل4931/8/7 :

 -1مشخصات فردی :

نام – نام خانوادگی

متولد

شماره شناسنامه

وضعیت تأهل

شغل

غالمرضا خوش فر

4919

43

متأهل

عضو هیأت علمی

آدرس محل کار :گرگان -خ ولیعصر(عج) ،ساختمان شماره  2دانشگاه گلستان -طبقه اول -معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه گلستان -کد پستی 9485189194

پست الکترونیکی :

khoshfar@gmail.com

&

gh.khoshfar@gu.ac.ir

رتبه علمی :استادیار پایه 84

 -2سوابق تحصیلی :

محل تحصیل

سال آغاز

سال اخذ

تحصیل

مدرک

8538

8532

8532

8533
8519
8511

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

دیپلم

اقتصاد

اجتماعی

کارشناسی

علوم اجتماعی

پژوهشگری

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

محض

دانشگاه تهران

8518

دکتری

جامعه شناسی

سیاسی

دانشگاه عالمه طباطبایی

8518

دبیرستان شهید مفتح
علی آباد -فاضل آباد

1

 -3سوابق پژوهشی :
الف -طرحهای تحقیقاتی

ردیف

مسئولیت

عناوین طرحهای تحقیقاتی

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

در طرح

بررسی زمینه های تشکیل تعاونی صنایع

وزارت جهادسازندگی
(ترویج و مشارکت مردمی)

سال شروع

سال پایان

مجری
مشترک

8513

8513

2

بررسی میزان امنیت عمومی در استان مازندران

استان مازندران

مجری

8511

8511

5

بررسی جامعه شناختی وضعیت گردشگری در بابلسر

فرمانداری بابلسر

مجری
مشترک

8511

8511

9

بررسی ویژگی های رهبران محلی در استان مازندران

وزارت جهاد سازندگی

مجری مشترک

8511

8511

9

بررسی بازارهای محلی در استان گلستان

وزارت جهاد سازندگی

مجری

8511

8511

گرایش دانش آموزان نسبت به مشارکت در
فعالیت های اجتماعی مدرسه در استان گلستان

شورای تحقیقات آموزش و
پرورش استان گلستان

مجری

8514

8514

1

بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی در استان گلستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان

مجری

8511

8514

1

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت
اجتماعی جوانان شهر تهران (مجری مشترک)

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران

مجری
مشترک

8514

8511

زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تأکید بر اشتغال

وزارت تعاون -اداره کل
تعاون استان مازندران

مجری
مشترک

8514

8511

شورای تحقیقات آموزش و
پرورش استان گلستان

مجری

8511

8511

بررسی مسائل و مشکالت شوراهای اسالمی

کمیسیون تحقیق و پژوهش
استانداری گلستان

مجری

ارزیابی شایستگیهای کانونی دانش آموختگان علوم

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

8

3

4
81
88

دستی روستایی در بابلسر

فارغ التحصیالن دانشگاهها در استان مازندران (مجری مشترک)

بررسی میزان تحقق اهداف شوراهای دانش آموزی از
دیدگاه دانش آموزان ،دبیران و مدیران در استان گلستان

روستایی در استان گلستان

82

کشاورزی و منابع طبیعی ،مورد  :دانشگاه گرگان

85

بررسی گستردگی  ،شدت و نابرابری فقر در
استان گلستان

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان گلستان

همکار
اصلی
مجری

89

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران

اداره کل بنیاد شهید استان
مازندران

مجری

89

بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی روابط عمومی
در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

شورای تحقیقات سازمان
آموزش و پرورش گلستان

مجری

83

ارزیابی عملکرد مطبوعات محلی از دیدگاه

اداره کل فرهنگ و ارشاد

مجری

2

8514

8511

8518

8518

8511

8512

8512

8515

8518

8512

8512

8515

81
81
84
21

28

مخاطبان در استان گلستان

اسالمی گلستان

بررسی سالمت روانی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن

دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان

مجری
مشترک

8512

8515

بررسی ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی

ارزشیابی اثر بخشی طرح بسیج جوانان در

اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان مازندران
سازمان جهاد کشاورزی استان

مجری
مشترک

8512

8515

سازندگی استان گلستان

گلستان

مجری

8518

8512

بررسی میزان استفاده از فناوری اطالعات در

شورای تحقیقات سازمان

مدارس متوسطه دارای کارگاه ITاستان گلستان

آموزش و پرورش گلستان

مجری

8515

8519

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارآموزان فنی و حرفه ای استان مازندران

بررسی نقش جمعیت هالل احمر در کنترل
وپیشگیری از عفونت  HIVو ایدز(مطالعه موردی:

مؤسسه آموزش عالی علمی -
کاربردی هالل ایران

بررسییی راهکارهییای گسییترش اسییتفاده از فنییاوری اطالعییات و

اداره کل آموزش فنی و

ارتباطات در آموزشهای فنی و حرفه ای (مورد :استان گلستان)

حرفه ای استان گلستان

استانهای کردستان،کرمانشاه،همدان،گلستان)

22
25
29
29
23
21

مجری

8519

8519

مجری

8513

8511

مجری

8513

8511

اداره کل تعاون استان گلستان

مجری

8511

8511

نظر سنجی و نیاز سنجی برنامه گرگان 8919

شهرداری گرگان

مجری

8511

8511

بررسی نگرش افراد جامعه نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت و

سازمان بنیاد شهید و امور

سنجش سرمایه اجتماعی در نقاط شهری

استانداری گلستان ،دفتر امور

استان گلستان

اجتماعی و شوراها

بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی در

اداره کل بهزیستی استان

استان گلستان

گلستان (دبیرخانه ماده )99

بررسی عوامل و موانع فعالیت تعاونیهای تولیدی
از دیدگاه کارشناسان تعاون استان گلستان

عوامل موثر برآن (مورد مطالعه  :اقوام ساکن در استان های
سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان)

21
24
51

مجری

8515

8519

ایثارگران استان گلستان

ارزیابی عملکرد انجمن های علمی و آموزشی

شورای تحقیقات سازمان

معلمان استان گلستان و راه های ارتقاء آن

آموزش و پرورش گلستان

آسیب شناسی واحدهای صنعتی راکد و غیر فعال

شرکت شهرکهای صنعتی

مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان

استان گلستان

ارایه الگوی عملی برای ترغیب دبیران راهنمایی جهت

شورای تحقیقات سازمان

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر تدریس

آموزش و پرورش گلستان

3

مجری

8511

8514

مجری

8511

8514

همکار

8511

8514

مجری

8514

8514

بررسی گرایش دانش آموزان نسبت به مکاتب و

58

گروههای عرفانی نوظهور و عوامل موثر بر آن (مورد
مطالعه :دانش آموزان متوسطه استان گلستان)

52
55
59
59
53

بررسی سطح موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه
اعضای هیأت علمی در دانشگاه گلستان
سنجش سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی ،کارکنان و
دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه :دانشگاه گلستان)
بررسی فرصت ها ،تهدیدها ،و چالشهای سرمایه گذاری در بخش
صنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان

شورای تحقیقات سازمان
آموزش و پرورش گلستان
معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه گلستان
معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه گلستان
شرکت شهرکهای صنعتی

بررسی مقایسه ای شاخصهای فرهنگ عمومی در

شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ

استان گلستان (سالهای  4973و )4934

و ارشاد اسالمی گلستان

مقایسه ارزشهای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و احساس
امنیت (مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه گلستان)

دانشگاه گلستان

مجری

8541

8541

مجری

8541

8548

مجری

8541

8548

همکار

8541

8548

مجری

8541

8548

مجری

8541

8548

سنجش نگرش دانشجویان نسبت به مکاتب و عرفان های

51

نوظهور و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه :دانشجویان
شاغل به تحصییل در دانشگاه های استان گلستان)

51
54
91
98
92

بررسی رابطهی میان دینداری و سرمایهی اجتماعی در
میان دانشجویان دانشگاه گلستان
بررسی گرایش نسبت به تقوی (مورد مطالعه :اعضای
هیات علمی دانشگاه گلستان) مجری :حاج قربان جالل
نقش مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:
بخش اللهآباد شهرستان بابل) مجری :دکترعلیاکبر نجفیکانی

بررسی میزان شادمانی و عوامل موثر بر آن در میان
دانشجویان دانشگاه گلستان
سنجش نگرش زنان نسبت به زباله های خانگی
(مطالعه موردی :زنان خانه دار ساکن شهر گرگان)

استانداری گلستان

مجری

8548

8542

دانشگاه گلستان

مجری

8548

8542

دانشگاه گلستان

همکار

8542

8545

دانشگاه گلستان

همکار

8545

8549

دانشگاه گلستان

مجری

8545

8549

8545

8549

دانشگاه گلستان

4

مجری

ب -فهرست انتشارات علمی (کتب و مقاالت) :
-1ب -چاپ کتب تألیفی
ردیف

عنوان کتاب

قطع

نام و نام
خانوادگی
همکار(ان)

جایگاه درمیان
همکاران (نفر
اول/دوم).../

ناشر

1

دهیاریها و توسعه بازارهای
محلی روستایی

وزیری

تقی آزاد
ارمکی

دوم

پژوهشکده
مدیریت
شهری و
روستایی

چاپخانه

تاریخ
اولین
چاپ

انتشارات
استاد
مطهری

1931

تعداد
صفحه

171

تیراژ
(نسخه)

0222

قیمت
(ریال)

02222

-2ب -چاپ کتب ترجمه ای

ردیف

عنوان
کتاب

قطع کتاب
تألیف ترجمه

نام و نام خانوادگی
همکار(ان)

جایگاه در همکاران(نفر
اول/دوم).../

تاریخ اولین
ناشر چاپخانه
چاپ

تعداد
صفحه

-3ب -چاپ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی
ردیف

8
2
5
9
9
3
1

عنوان مقاله

نام نشریه یا ناشر

تاریخ انتشار

بررسی زمینه های تشکیل تعاونی صنایع دستی در بابلسر

پژوهش و سازندگی شماره99

8511

(مشترک با آقای دکترصادق صالحی)

(علمی – پژوهشی)

(زمستان)

رابطه سرمایه ی فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران

نامه ی علوم اجتماعی شماره 21

8518

(مشترک با آقای دکتر محمود شارع پور؛ نفر دوم)

(علمی – پژوهشی)

(پاییز و زمستان)

فصلنامه مطالعات ملی

شماره 29

(علمی  -پژوهشی)

8519

مقایسه رفتارهای فرهنگی – اجتماعی در ایران و ترکمنستان
بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی روابط عمومی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

(مشترک با همکاران حسینی،خواجه شاهکویی ،محمدرضایی)

فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره 51

(علمی  -پژوهشی)

سرمایه اجتماعی و اقدام به خودکشی (مطالعه موردی :استان گلستان)

دو فصلنامه تحقیقات علوم

رفتاری ویژه نامه

(مشترک با همکاران :آقایان سرگزی ،باقری و غفاری؛ نفر اول)

سمینار ملی بررسی رفتارهای خودکشی (علمی  -پژوهشی)

نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت بهرهبرداران در اجرای طرحهای مرتع

مجله مرتع

داری بر اساس دیدگاههای مجریان (مطالعه موردی مراتع بلده شمال ایران)

باهمکاری انجمن مرتع ایران

(مقاله مشترک نفر آخربا همکاری :مهندس حیدری ،دکترعقیلی ،دکتر قربانی ،دکتر محبوبی)

(علمی  -پژوهشی)

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و راههای توسعه آن

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات

(مقاله مشترک نفر دوم با همکاری :دکترسید محمود عقیلی ،علیرضا خواجه شاهکوهی و حسینعلی سرگزی)

فرهنگی و ارتباطات(علمی  -پژوهشی)

5

8519
دوره ششم ،شماره دوم
(پیاپی 8511 )82

شماره ،4

بهار 8511
سال پنجم ،شماره
 ،89بهار 8511

سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی مسئوالنه در شمال ایران (مطالعه

1

موردی :استانهای گیالن ،مازندران و گلستان) (مقاله مشترک؛ نفر دوم با همکاری
آقایان :دکترسید محمود عقیلی و صادق صالحی)

4
81
88
82
85

89

89
83

81

81

84
21

مجله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان (علمی  -پژوهشی)

در جستجوی سنجش سرمایه فرهنگی (مقاله مشترک؛ نفر دوم با همکاری آقای فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات (علمی  -پژوهشی)

دکتر حیدر جانعلی زاده و مهدی سپهر)

تأثیر استفاده از رسانه بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی

(مشترک  9نفره ،نفر اول)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان (مشترک  9نفره ،نفر سوم)

فصلنامه راهبرد فرهنگ ،دبیرخانه شورای
انقالب فرهنگی (علمی-پژوهشی)

جلد شانزدهم ،ویژه نامه
-8الف ،ص 291-253
8511

سال ششم ،شماره
 ،21پائیز 8514
سال اول ،شماره دوم،
پائیز و زمستان ،8514
صص 811-19

سال سوم و چهارم،
شماره 82و85

زمستان 8514و بهار8541

سال نهم ،شماره ،2
پائیز :8541
مجله مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان
مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل
صص99-29
سال دوم ،شماره
تأثیر سرمایه اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر
دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی
اول ،بهار و تابستان
دولتی ایران (مورد :استان گلستان) (مشترک با  2نفر دیگر)
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  :8541صص98-23
شماره  ،5دوره
مجله مطالعات اجتماعی ایران
چهارم ،پائیز ،8514
مشارکت سیاسی در استان گلستان (مشترک با دکتر محمد فاضلی ،نفر دوم)
پیاپی  ،88چاپ
(علمی-پژوهشی)
زمستان 8541
بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی استان
گلستان (محمدحسین پناهی ،غالمرضا خوشفر)
سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی؛ ارزیابی تجربی مدلهای نظری

پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان،
دانشگاه مازندران

سال اول ،شمارهی ،2
نیمهی دوم سال 8541

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگاه

سال اول شماره ،2
8541صص819-15

فردوسی مشهد (علمی-پژوهشی)

(مشترک با دکتر جانعلی زاده و مهدی سپهر ،نفر دوم)
بررسی میزان مصرف کاالهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن (مورد :جوانان

دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شهر گرگان) (مشترک با  9نفر دیگر)
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدفمندی یارانه های انرژی و
سرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی :انرژی برق – شهر گرگان)
بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:
روستاهای لیره سر و سیاورز شهرستان تنکابن)

تحقیقات بازاریابی نوین ،دانشگاه
اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر
فصلنامه برنامه ریزی و توسعه

سال
اول،شماره1،21،2

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه

سال اول ،شماره،1
زمستان 21،2

گردشگری

نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه :روستای
زیارت شهرستان گرگان)

گردشگری

28

بررسی عامل های موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمانهای مردم نهاد

22

بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله های خانگی در مازندران

6

سال دوم ،شماره
چهارم ،پائیز و
زمستان :8541
صص98-23
ویژه نامه مجموعه
مقاالت81...و81
اسفند ماه ،8541
صص 883-41

فصلنامه علمی -پژوهشی زن و جامعه
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه
اجتماعی

سال چهارم ،شماره
 ،2تابستان 8542
شماره ،21تابستان
:21،1صص -101
111

25

بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل موثر بر آن؛
مطالعه موردی :گردشگران منطقه گردشگری ناهارخوران و النگدره شهر گرگان

29

بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

29

تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر

23
21
21
24
51
58
52

ارزیابی برنامه های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان
(مورد مطالعه :برنامه های توسعه شهر گرگان)
مطالعه ی جریانهای مهاجرتی و عوامل موثر بر آن در استان مازندران

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه

سال دوم ،شماره،6
21،1

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

سال بیست و چهارم،
شماره  ،9،بهار 21،1

گردشگری
دانشگاه اصفهان
فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی

سال سیزدهم ،شماره
 ،12زمستان 21،1

فصلنامه علمی -پژوهشی جغرافیا

سال سوم ،شماره
1،21،1

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه
اجتماعی – فرهنگی

دوره اول ،شماره ،9
بهار 21،1

فصلنامه علمی -پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا

سال سوم ،شماره
نهم ،پائیز 8542

سرمایه اجتماعی و پایداری شهری ،مطالعه موردی :شهر گرگان (مشترک با
دو نفر دیگر :رضا بارگاهی و شهاب کرمی ،نفر اول)

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات
شهری

شماره هشتم ،پائیز
1930

بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی با اعتماد اجتماعی

فصلنامه علمی -پژوهشی فصلنامه
مطالعات امنیت اجتماعی،

شماره سی و ششم،
زمستان 1930

فصلنامه علمی -پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا

سال چهارم ،شماره
یازدهم ،بهار 8545

بررسی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری
(مطالعه موردی :نواحی شهری گرگان) مشترک با سه نفر دیگر :نفر اول

(مشترک با دو نفر دیگر :قربانعلی ابراهیمی و معصومه وطن دوست ،نفر دوم)
بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران
(مطالعه موردی :شهر گرگان) مشترک با دو نفر دیگر :نفر سوم

بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک
زندگی اسالمی (مورد مطالعه :خانوادههای ساکن شهر گرگان) مشترک با

فصلنامه جامعه شناسی نهادهای
اجتماعی.77-101 ،)9(1 ،

معصومه محمدینیا ،نفر اول.

سال اول ،شماره
سوم ،پائیز 8545

55

مطالعه رابطهی اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد  02سال و باالتر شهر
گنبدکاووس (مشترک با یک نفر دیگر :صفیه مهدی زاده افروزی ،نفر اول)

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی،
دانشگاه اصفهان( ،پیاپی .57-09 ،)55

59

رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه:
زنان شهر گرگان) ،مشترک با دونفر دیگر؛ نفر سوم :محمدمهدی اسالمی مرزنکالته ،سیدجعفر موسوی ،غالمرضا خوش فر

مجله مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه
تهران

سال بیست و پنجم،
شماره سوم ،پائیز
1939
دوره  ،8شماره،2
زمستان 8545
صفحات854-894 :

59

بررسی زمینه های ،عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک
(مطالعه موردی :مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران)
صادق صالحی ،غالمرضا خوش فر ،مهشید طالبی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،دانشگاه
مازندران

سال ششم ،شماره
دوازدهم ،نیمه دوم
 ،8545صص41-39

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
انجمن ایرانی فرهنگی و ارتباطات

سال یازدهم ،شماره
 ،51بهار ،8549
صص 821-14

53

سرمایه فرهنگی و شادی جوانان (غالمرضا خوش فر ،حیدر جانعلی زاده ،فاطمه
اکبرزاده و حمید دهقانی)

51

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهیهای زیست محیطی روستائیان
(مطالعه موردی :دهستان جاغرق شهرستان بینالود)
غالمرضا خوش فر ،صادق صالحی ،زینب وصال ،محمدرضا عباس زاده

51

بررسی نگرش صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به سیاستهای مقابله
با تغییر آب و هوا (مطالعهی موردی :استان مازندران)

54

بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی؛ مورد شناسی:
شهر مشهد (علیرضا خواجه شاهکوهی ،غالمرضا خوش فر ،اعظم نگاری)

7

پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران
فصلنامه برنامه ریزی و توسعه
گردشگری
جغرافیا و آمایش شهری

دوره  ،3شماره ،8
بهار ،8549
صص891 -851
سال چهارم، ،شماره
دوازدهم ،بهار ،21،9
صص261-291

شماره  ،21تابستان
21،9

91

میزان مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری
(مطالعه موردی :شهر گلوگاه)

فصل نامه آمایش محیط

سال هشتم ،شماره
 ،1،تابستان 21،9

مجله مطالعات اجتماعی ایران ،وابسته
به انجمن جامعه شناسی ایران

زیر چاپ

International Journal of
Current Life Sciences, pp:
5959-5962

Volum 4, Issu
9, September
2014

International Journal of
Current Life Sciences, pp:
5968-5972

Volum 4, Issu
9, September
2014

Asian Journal of Research in
& Social Sciences
Humanities

March, 2014

International Journal of
Geography & Geology

2014

(نویسندهگان :علیرضا خواجه شاهکوهی ،علی اکبر نجفی کانی ،غالمرضا خوش فر ،سپیده شفایی)

98

92

95

99

99

امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی
(مطالعه موردی :جوانان  15-03ساله شهر قاین )1931
& The Relationship Between Psychology Security
Personal Characteristics With Internet Addiction (With
2 other person: Mahnaz Babaei & Seyyedeh Sanaz
)Babaei, I am Second Person
Comparing Psychological Profile in Individuals
Infidelity to Wife With Normal People (With 2 other
person: Mahshid Zavarei & Mahnaz Babaei, I am
)Second Person
Reviewing the Relationship Between Technical
Vocational Training & Tendency Towards Deviant
Fereshteh Badi and Behaviors (With 2 other person:
)Manizheh Navidniya, I am Second Person
Strategies for Tourism Development in National Parks
with the Use of WOAT Model (Case: Golestan National
)Park

8
2
5

رد

نام نشریه یا ناشر

تاریخ انتشار

اطالعات سیاسی -اقتصادی شماره 88

8511

و( 82علمی – ترویجی)

(مرداد و شهریور)

بررسی نقش تحقیق و مراکز تحقیقاتی در توسعه اقتصادی و

فصلنامه رهیافت شماره 22

8514

اجتماعی(مطالعه موردی :استان گلستان)

(علمی – ترویجی) مقاله پر استناد

(بهار و تابستان)

بررسی ویژگی های مدیران روستایی ؛ مطالعه موردی  :استان مازندران

اطالعات سیاسی -اقتصادی شماره

8514

(مشترک باآقای دکتر صادق صالحی)

( 838-832علمی -ترویجی)

(بهمن و اسفند)

اطالعات سیاسی – اقتصادی 815-819

8511

(علمی – ترویجی)

(بهمن و اسفند)
( 8518بهار)

ف

ی

-4ب -چاپ مقاله در نشریات علمی – ترویجی

عنوان مقاله
نقش امنیت در تحقق قانون گرایی در جامعه

9

بررسی میزان احساس امنیت و چگونگی مشارکت مردم در برقراری امنیت

9

راهبرد ها و راهکارهای توسعه آموزش عالی (مطالعه موردی :استان گلستان)

فصلنامه رهیافت شماره ( 21علمی – ترویجی)

بررسی موانع فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

نامة آموزش عالی ،دورة جدید ،سال دوم،

علی آباد کتول(مقاله مشترک نفر سوم با همکاری  5همکار دیگر)

شمارة ششم (علمی – ترویجی)

تابستان ،8511
صص 898-899

ارزشیابی اثربخشی طرح بسیج جوانان در سازندگی در پروژه های بخش

دو ماهنامه علمی – ترویجی و توسعه

کشاورزی استان گلستان (مقاله مشترک نفر دوم با همکاری  2همکار دیگر)

روستایی جهاد ،سال  ،24شماره 249-245

بهمن و اسفند
-8511فروردین و
اردیبهشت 8514

3
1
1

بررسی میزان اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال نیروهای آموزش
دیده استان گلستان

8

فصلنامه مهارت آموزی

سال اول ،شماره ،8
پائیز 8548

-5ب -چاپ مقاله در نشریات علمی  -تخصصی و علمی  -فرهنگی
ف

2

برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در بابلسر

ماهنامه شهرداریها شماره 83

(8514شهریور)

5

صنایع دستی و کارکرد آن در جامعه

ماهنامه تعاون شماره 819

( 8514خرداد )

9

مسایل و مشکالت تعاونیهای فرش دستباف در استان مازندران

ماهنامه تعاون شماره 813

( 8514تیر ماه)

تعاونی و موانع علمی ایجاد آن

ماهنامه تعاون شماره 885

8514

(با تأکید بر مطالعه ای تجربی در بابلسر)

(پیاپی )212

(بهمن)

3

امنیت و جامعه مدنی

نشریه امنیت ،وزارت کشور

8514

1

مناسک گذر در فرهنگ عمومی استان گلستان

1

تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی استان گلستان

ی
8

بررسی آثار و اندیشه های اجتماعی عالمه اقبال الهوری

ندای گلستان 1و1

(8511بهار)

9

رد

عنوان مقاله

نام نشریه یا ناشر

تاریخ انتشار

کتاب ماه هنر شماره 95و 99وزارت
فرهنگ و ارشاداسالمی
فصلنامه فرهنگ عمومی ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،شماره 21

81

جدید شماره 9
نشریه فرهنگ و پژوهش،وزارت فرهنگ و

8512

ارشاد ،شماره 852

(دی ماه)

بررسی تأثیر شکافهای اجتماعی بر مشارکت سیا سی با تأکید بر شکاف قومی

برداشت دوم ،فصلنامه مرکز بررسیهای

شماره  9سال 2

(مطالعه موردی  :استان گلستان)

استراتژیک ریاست جمهوری

(8515بهار)

نابرابری در توزیع علم و دانش

82

نگاهی به رفتارهای مذهبی و آئینی در استان گلستان

نشریه گلستان نیاز،اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان
نشریه گلستان نیاز،اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان

( 8515تابستان)
( 8515تابستان)

بررسی میزان تحقق هدفهای شوراهای دانش آموزی از دیدگاه دانش آموزان ،

مجله رشد آموزش علوم اجتماعی دوره

8519

دبیران و مدیران (مورد مطالعه:استان گلستان)

هشتم شماره 5

( بهار)

نشریه ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی

 29شهریور

حریف ،شماره  ،839سال پنجم

8511

89

ضرورت گسترش رشته های علوم انسانی در استان گلستان

89

مقایسه اعتماد به اقشار اجتماعی با تأکید بر اعتماد به روزنامه نگاران

83

راهکارهای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون

81

8518

25

88

81

اردیبهشت)

مجله رشد آموزش علوم اجتماعی دوره

ترسیم و تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی استان گلستان

85

(فروردین و

 8512شماره مسلسل

بررسی ارزشهای اجتماعی در فرهنگ عمومی مازندران
4

8518

فصلنامه فرهنگی و پژوهشی فرهنگ
گلستان ،سال اول ،شماره 2و5
نشریه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
تعاون ،سال بیستم ،شماره282

بررسی نقش جمعیت هالل احمر در کنترل و پیشگیری از عفونت  HIVو ایدز
(مطالعه موردی :استانهای کردستان ،کرمانشاه ،همدان و گلستان)
ارتباط بین اعتماد نهادی و احساس امنیت

9

پائیز و زمستان 8511
اسفند 8511

مجله علمی تخصصی هالل احمر

8511

فصلنامه علمی تخصصی پلیس گلستان

شماره 8514 ،8

بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده های شاهد و ایثارگر با
84

خانواده های عادی و عوامل موثر بر آن در استان گلستان
(مقاله مشترک نفر دوم با همکاری آقای دکتر فریدون کامران و خانم آرزو حسینی)

22

(دارای رتبه علمی  -پژوهشی از دانشگاه آزاد اسالمی)

سرمایه اجتماعی ،سرمایه ناشناخته سازمانها

21
28

فصلنامه پژوهش اجتماعی

ویژه نامه مدیریت

بررسی نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری؛ مورد مطالعه :تفرجگاههای استان فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

بررسی رابطهی بین استفاده از بازیهای رایانه ای با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی

فصلنامه فرهنگی و پژوهشی فرهنگ

(مورد مطالعه :دانش آموزان مدارس دوره راهنمایی شهر گرگان) غالمرضا خوش فر،

گلستان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد

فاطمه جندقی میرمحله

اسالمی استان گلستان

سال سوم ،شماره ،4
زمستان 8514
شماره  ،821فروردین
8548
شماره  ،9دوره پنجم،
تابستان ،8542
صص.13-39
سال پنجم ،شماره ،81
پاییز ،8542
صص891-828

-6ب -چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت همایشهای داخلی و بین المللی

ردیف

عنوان مقاله

8

بررسی نقش خانواده در ارتقاء آگاهی دختران در امر مشارکت اجتماعی

2

بررسی مفهوم دقیق خرده فرهنگ و رابطه آن با بومی گرایی

5

پژوهشی در باب زمینه یابی تشکیل تعاونی صنایع دستی

9

امنیت الزام نهادی قانون گرایی

9

راهکارهای علمی و عملی برای ایجاد اشتغال زنان

3
1
1
4
81

نام نشریه یا ناشر

تاریخ انتشار

مجموعه مقاالت سمینار توانا سازی

( 8511بهار)

دختران روستایی در مشارکت اجتماعی

با همکاری یونیسف

مجموعه مقاالت همایش بومی گرایی و فرهنگ عمومی

8511

مجموعه مقاالت همایش صنایع

8514

روستایی ایران

(جهاد سازندگی)

مجموعه مقاالت نخستین همایش قانون و

8514

قانون گرایی و تأثیر آن بر فرهنگ عمومی

(آذر ماه)

مجموعه مقاالت کنفرانس زنان

8514

روستایی  ،مشارکت اقتصادی

(شهریور)

مدیریت تغییرات اجتماعی – فرهنگی با تأکید بر نقش ویژه

مجموعه مقاالت همایش مدیریت

کارگزاران تغییر

تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی

بررسی رابطه عوامل فرهنگی با امنیت اجتماعی در استان گلستان

مجموعه مقاالت همایش توسعه ،اشتغال و
امنیت،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر

8511
(8511آبان)

سنجش گرایش مردم نسبت به مشارکت در تأمین امنیت

مجموعه مقاالت همایش علمی

8518

(مورد :استان مازندران)

امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه

(بهمن)

بررسی مسایل و مشکالت شوراهای اسالمی روستایی (مورد :استان گلستان)

مجموعه مقاالت همایش شوراهای اسالمی

( 8518بهمن)

ارزیابی شایستگیهای کانونی دانش آموختگان علوم کشاورزی و

مجموعه مقاالت چهل و هفتمین نشست

8518

منابع طبیعی جهت جذب در بازار کار و کارآفرینی (مشترک)

رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی کشور

(بهمن)

11

88

بررسی ابعاد فقر و رتبه بندی آن در استان گلستان

82

بررسی مشارکت مر دم در ایجاد ،حفظ و گسترش امنیت اجتماعی

85
89
89
83
81
81
84
21
28
22
25

29

برنامه های رشد و توسعه در ایران (جلد اول)

مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی،
جلد اول ،معاونت اجتماعی ناجا

8519

سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در ایران (مطالعه موردی:

مجموعه خالصه مقاالت همایش

استانهای گیالن  ،مازندران و گلستان) مشترک با آقای صادق صالحی

سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

بررسی میزان حمایت اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی در بین

مجموعه مقاالت همایش ملی ایثار و

فرزندان شاهد دچار آسیب های اجتماعی(مطالعه موردی :استانهای

شهادت :فرصتها و چالشها در حوزه

مازندران و گلستان) مقاله مشترک با دکتر محمود شارع پور

های فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

سرمایه اجتماعی و رفتار مردم نسبت به محیط زیست در استان مازندران

مجموعه مقاالت همایش طرح مسائل

جلد اول آبان

(مقاله مشترک با همکاران :دکتر صالحی و اکبری)

اجتماعی استان مازندران

8511

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت مجریان در طرح های مرتعداری غرب مازندران

مجموعه مقاالت همایش طرح مسائل

جلد اول آبان

(مشترک با همکاران :آقایان مهندس حیدری ،دکترعقیلی ،دکتر قربانی ،دکتر محبوبی)

اجتماعی استان مازندران

8511

ارتقاء امنیت اجتماعی و فردی از طریق تقویت سرمایه اجتماعی در چشم انداز
ایران  8919جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی :استان گلستان)

مجموعه مقاالت همایش علمی پلیس ،امنیت
و چشم انداز  4141ج.ا.ا

ارتباط بین اعتماد نهادی و احساس امنیت در چشم انداز ایران 8919

مجموعه مقاالت همایش علمی پلیس،

(با تأکید بر مطالعه ای تجربی در استان گلستان)

امنیت و چشم انداز  4141ج.ا.ا

بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در استان گلستان

مجموعه مقاالت چهارمین همایش

(با تأکید بر داللتهایی برای توسعه در افق چشم انداز )8919

توانمندیهای توسعه استان گلستان
مجموعه مقاالت همایش بررسی آسیبهای

طرح مسأله عرفانهای نوظهور و جریانات انحرافی

اجتماعی استان مازندران

دانشجو ،اعتماد اجتماعی و احساس امنیت

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی دانشجو،

(مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه گلستان)

نظم و امنیت  -اراک

دانشجو ،ارزش ها و امنیت اجتماعی

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی دانشجو،

(مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه گلستان)

نظم و امنیت  -اراک

پایدارسازی نظام بهره برداری زراعی ،راهبرد توسعه پایدار

مجموعه مقاالت اولین همایش جغرافیا و
برنامه ریزی توسعه روستایی ،دانشگاه

کشاورزی(نفر دوم مشترک با دکتر خواجه شاهکوهی)

فردوسی مشهد

بررسی مقایسه ای شاخصهای کمی و کیفی توسعه مسکن

مجموعه مقاالت اولین همایش جغرافیا و

روستایی(مورد مقایسه :روستاهای استان مازندران با روستاهای

برنامه ریزی توسعه روستایی ،دانشگاه

کل کشور)(نفر اول مشترک با آقای دکتر خواجه شاهکوهی و احمدی)

فردوسی مشهد

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هدفمندی یارانه های انرژی و

29

مجموعه مقاالت همایش سیاستها و مدیریت

8519

سرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی :انرژی برق -شهر گرگان)
(اسامی نویسندگان به ترتیب :صادق صالحی ،غالمرضا خوش فر ،یوسف محنتفر ،آرزو محمدی)
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 51اردیبشهت 8513

جلد اول89 ،
اسفند 8511

آدر ماه 8511
آدر ماه 8511
مرداد ماه 8514
اسفند 8514
21بهمن 8514
21بهمن 8514
25و 29آذر ماه
8541
25و 29آذر ماه
8541

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی جهاد

 81و  81اسفند ماه

اقتصادی -کرمان

8541

باز مهندسی راهبرد امنیت پایدار در نواحی مرزی کشور مبتنی

مجموعه مقاالت اولین همایش توسعه پایدار

 21اردیبهشت

بر مدل «وفاق و انسجام اجتماعی گروه های قومی و مذهبی»

نواحی مرزی ،گرگان

8548

21

بررسی امنیت اجتماعی روانی در تفرجگاهها از دید تفرجگران

همایش ملی تفرجگاهها ،نظم و امنیت

 21فروردین 8542

21

اینترنت و هویت قومی (مطالعه موردی اقوام ساکن در شهر تهران)

23

24
51
58
52
55
59
59
53
51
51

54

91

همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی
اسالمی

بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی با گرایش به هویت ملی در

همایش ملی سرمایه اجتماعی و هویت

ایران

ملی در ایران

بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی  -اقتصادی بر رفتارهای زیست محیطی

اولین کنفرانس ملی آموزش فرهنگ و

مسئوالنه (مطالعه موردی:شهروندان  81سال به باالی شهر گرگان)

اخالق زیست محیطی

سنجش نگرش نسبت به سبک زندگی اسالمی و عوامل موثر بر آن (مطالعه

 22مهر 8542
 89آبان 8542
 1آذر 8542

همایش ملی سبک زندگی اسالمی

 29آذر 8542

همایش ملی سبک زندگی اسالمی

 29آذر 8542

کیفی سازی آموزشی در دانشگاهها با رویکرد پدافند غیر عامل

همایش ملی پدافند غیرعامل

 9آذر 8542

بررسی رابطه بین رضایت از امکانات و خدمات شهری با میزان

اولین کنفرانس ملی جغرافیا شهرسازی

رضایتمندی شهروندان از فضای سبز

و توسعه پایدار

موردی :شهروندان ساکن شهر گرگان)
بررسی میزان مقبولیت سبک زندگی اسالمی و عوامل مرتبط با آن در میان
شهروندان (مطالعه موردی :شهر گرگان)

بررسی رابطه نوع سبک زندگی با میزان فعالیتهای ورزشی زنان (مطالعه
موردی :زنان  21-94ساله تحصیلکرده استان گلستان)

همایش ملی سبک زندگی اسالمی

بررسی تاثیر عضویت در شرکتهای تعاونی بر رفتار کیفیت زندگی(مورد:

سومین کنفرانس بین المللی علوم

شرکت های تعاونی استان گلستان)

رفتاری

بررسی رابطه بین دین داری و رفتارهای محیط زیستی (مطالعه موردی :دانشجویان

اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی و

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) مشترک با سه نفر دیگر :نفر دوم

علوم اجتماعی

تحلیل مکانی ارتباط تراکم جمعیت با مهاجرت (مطالعه موردی :شهر گرگان) (مشترک با
دو نفر دیگر :زینب زنگیآبادی و زینب افالکی ،نفر اول)

 1اسفند 8542
 29آذر 8542
 4اسفند 8542
مرداد 8545

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم
جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری و

8545/81/85

شهرسازی

بررسی میزان گذران اوقات فراغت گردشگران در تفرجگاههای استان گلستان (مورد

اولین همایش ملی جغرافیا ،گردشگری،

مطالعه :گردشگران تفرجگاههای پارک جنگلی ناهارخوران و کبودوال علی آبادکتول)

منابع طبیعی و توسعه پایدار ،تهران ،باغ

(مشترک با یک نفر دیکر :اکرم محمدی نیکو ،نفر اول)

موزه قصر

مناسب سازی فضای شهری با تأکید بر نیاز معلولین :چالشها و راهکارها ،مطالعه موردی
شهر گرگان (مشترک با دو نفر دیگر :زینب زنگیآبادی و سعدی بادلی ،نفر اول)
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 51بهمن 8545

همایش ملی سبکهای زندگی ،فرصتها و
چالشها ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
و تحقیقات تهران

 21دیماه 8545

-7ب -چاپ چکیده یا خالصه مقاله در چکیده یا خالصه مقاالت همایشهای داخلی ،ملی یا بین المللی

ردیف
8
2
5

عنوان مقاله

عنوان همایش یا کنگره

گسترش ارتباطات و همکاریهای علمی ،راهبردی موثر در توسعه

همایش بین المللی بررسی تبادل علمی

تبادالت علمی ایران با جهان

ایران با جهان28 ،تا25خرداد 8541

ارزیابی کاربریهای تفریحی-فرهنگی با تاکید بر جمعیت (مطالعه موردی:

پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و

شهر گرگان)

مدیریت شهری  -مشهد

امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی (مطالعه موردی :جوانان  89تا  24ساله

نخستین همایش ملی خانواده و امنیت-

شهر قاین )8548

یزد

9
9
3
1
1

بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

تاریخ انتشار
بهار 8541
 9اردیبهشت 8542
 81اردیبهشت 8542

نخستین همایش ملی خانواده و امنیت -یزد  88اردیبهشت 8542

بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی شهروندان  81سال و

دومین همایش کنکاشهای مفهومی و

باالتر شهر تبریز

نظری در باره جامعه ایران

نگرش افراد جامعه نسبت به فرهنگ ایثار (مطالعه موردی :شهروندان
استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان)
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی

همایش جهاد و ایثار

 23اردیبهشت 8542
 22اردیبهشت 8542

کنگره ملی  -تخصصی علوم ورزشی؛
نیاز نسل فردا

بررسی و سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی نواحی

اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و

شهری (مورد شهر گرگان)

توسعه پایدار

 22آذر 8542
 89اسفند 8542

-8ب -چاپ مقاله در مجموعه و یا خالصه مقاالت همایشهای خارجی ملی و یا بین المللی
ردیف

تاریخ

عنوان کنگره یا کنفرانس

عنوان مقاله

2006

16th ISA World Congress of
Sociology, 23-29 July 2006,
South Africa- Durban

Social Paradigm and Social Behaviour
)(Case study: Iran

1

2010

17th ISA World Congress of
Sociology, 11-17 July 2010,
Sweden, Gotheburge

Effects of Social Capital on Political
Participation: A Case Study of the Golestan
Province, Iran

2

2010

17th ISA World Congress of
Sociology, 11-17 July 2010,
Sweden, Gotheburge

2010

17th ISA World Congress of
Sociology, 11-17 July 2010,
Sweden, Gotheburge

Social Capital Effects on Social Behaviour
(Case study: Environmental Responsible
)Behaviour in the North of Iran
;Mental health of university students in Iran
individual and social determinant
(Case study: Agricultural Sciences and
Natural Resources students of Gorgan
)University, Golestan, Iran

3

انتشار

13

4

5

Humanities and Mission Document for
1404 Development of Islamic Republic of
Iran

1st Biennial International
Conference in Humanities
September 2010, 18th / 19th,
P:167-168

Extend of scientific communication and
collaboration, an effective strategy in
development of Iran scientific exchanges
with world

Iran and Global Scientific
Exchange, UK,Wales, 11-13
June 2011

6

7

Procedia computer science

21st International Iranian Congress of
Physiology and Pharmacology

Investigating the fasting on
sexual hormone in human

Effects of Women Employment on Family
Integrity
(Case study: Comparative Teachers with
Housewife in North of Iran)

International Sociological
Association
Yokohama, Japan
18 July 2014

9

2011

2011

Factors effecting committing Suicide (A
case study Golestan Province)

8

2010

2013

2014

تاریخ درج در سایت

نام سایت یا وبگاه

عنوان مقاله

روی خط از

پایگاه اینترنتی فراجو (سایت تخصصی

تحلیل تأثیر جنسیت کارگردان بر ساختار و محتوای فیلم سینمایی در ایران

8519 اسفند ماه

)مطالعات ارتباطات و فناوری اطالعات

8591  فیلم های سینمایی ایرانی اکران شده طی سالهای: (مطالعه موردی

http://www.ictfarajoo.com

)) (مشترک با خانم حمیده فرزانه8518 لغایت
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ردیف

 چاپ مقاله در سایت های معتبر اینترنتی-ب-9

8

ج -ارائه مقاله در همایشها به صورت شفاهی:
-1ج -ارائه مقاالت:
 -8ارائه مقاله در همایش "اولین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان" تحت عنوان« :بررسی نقش تحقیق و مراکز تحقیقاتی در توسعه
اقتصادی و اجتماعی استان گلستان» بهمن  ،8511گرگان.
 -2ارائه مقاله مشترک با آقای صادق صالحی در همایش "صنایع روستایی" تحت عنوان« :پژوهشی تجربیی در بیاز زمینیه ییابی تشیکیل
تعاونی صنایع دستی» ،معاونت عمران وصنایع روستایی وزارت جهاد سازندگی ،اردیبهشت  ،8511تهران.
 -5ارائه مقاله در همایش ملی " اخالق و فرهنگ عمومی" تحت عنوان« :بررسی نقش و تأثیر وسایل ارتباط جمعی بیر اخیالق اجتمیاعی
جوانان» ،تیرماه  ،8511اردبیل.
 -9ارائه مقاله در همایش "بومی گرایی و فرهنگ عمومی" تحت عنوان « :کنکاشی در تدقیق مفهوم خرده فرهنگ و تبیین رابطه آن با بومی
گرایی» ،دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور واداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهکلیویه وبویر احمد ،مرداد  ،8511یاسوج.
 -9ارائه مقاله در همایش" هفته پژوهش" تحت عنوان «بررسی ویژگیهای رهبران محلیی» ،دانشیکده علیوم انسیانی و اجتمیاعی دانشیگاه
مازندران ،آذر ،8511بابلسر.
 -3ارائه مقاله در همایش "دومین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان" تحت عنوان« :راهبردها و راهکارهای توسعه آموزش عالی در
استان گلستان» ،پائیز  ،8514گرگان.
 -1ارائه مقاله در همایش"تحوالت و تغییرات فرهنگی ،اجتماعی و امنیت" تحت عنوان« :بررسی رابطه مقوالت فرهنگی با امنیت در استان
گلستان» ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری اداره کل اطالعات استان گلستان ،دیماه  ،8514گرگان.
 -1ارائه مقاله در همایش"مدیریت تغییر و تحوالت اجتماعی و فرهنگی" تحت عنوان« :مدیریت تغییرات اجتماعی– فرهنگی با تأکیید بیر
نقش کارگزاران تغییر» ،استانداری مازندران ،بهمن ماه  ،8514ساری.
 -4ارائه مقاله در همایش "سومین همایش توانمندیهای توسعه استان گلستان" تحت عنوان« :بررسی نقش بستر سازی فرهنگیی در توسیعه
اقتصادی و اجتماعی استان گلستان» ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان  ،8511گرگان.
 -81ارائه مقاله در همایش" امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه" تحت عنوان« :سنجش گرایش مردم نسبت به مشارکت در تأمین امنیت»،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،بهمن ماه  ،8518بابل.
 -88ارائه مقاله در همایش" شوراهای اسالمی :رویکردها ،کارکردها ،راهکارها" تحت عنوان« :بررسی مسایل و مشکالت شوراهای اسالمی
روستایی ،مطالعه موردی :استان گلستان» ،وزارت کشور ،دفتر امور اجتماعی و انتخابات ،بهمن ماه  ،8518تهران.
 -82ارائه مقاله در همایش"امنیت اجتماعی" تحت عنیوان« :بررسی مشارکت مردم در ایجاد ،حفظ و گسترش امنیت اجتمیاعی» ،معاونیت
اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ25 ،و 29اسفند  ،8512تهران.
 -85ارائه مقاله در همایش"دومین همایش ملی ایران شناسی" تحت عنوان« :بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگ عمیومی در گلسیتان» ،بنییاد
ایران شناسی 51 ،آذر لغایت  5دی ماه  ،8515تهران.
 -89ارائه مقاله مشترک با آقای دکتر سید محمود عقیلی در همایش" نقش مشاوره در سالمت روانی" تحت عنوان« :بررسی مییزان سیالمت
روانی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن ،مطالعه موردی  :دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان» ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آزاد شهر ،فروردین 8519.
 -89ارائه مقاله مشترک با آقای صادق صالحی در همایش" نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور" تحت عنیوان« :بررسی زمینه هیای تشیکیل
تعاونی صنایع دستی ،مطالعه موردی :شهرستان بابلسر» ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1 ،اردیبهشت  ،8519بابلسر.
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 -83ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی با عنیوان« :پیارادایم اجتمیاعی مسیل و رفتارهیای زیسیت
محیطی :مطالعه موردی ایران» 24-22 ،جوالی  58( ،2113تیر لغایت  1مرداد ) 8519کشور آفریقای جنوبی ،شهر دوربان (.)Durban
 -81ارائه مقاله همراه با عنوان « :بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در جلب مشارکتهای مردمی با تأکید بر وقف» ،در پنجمیین همیایش
منطقه ای راهکارهای کاربردی کردن وقف در راستای اهداف و خدمات بهزیستی ،سازمان بهزیستی استان گلستان.8513/9/23 ،
 -81ارائه مقاله پوستری با عنیوان« :بررسی نقش جمعیت هالل احمر در کنترل و پیشگیری از عفونیت  HIVو اییدز (مطالعیه میوردی:
استانهای کردستان ،کرمانشاه ،همدان و گلستان)» ،در دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر ،زاهدان 1 ،الی  81آبان ماه .8513
 -84ارائه مقاله در سمینار " اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران "با عنیوان« :بررسیی تیأثیر
سرمایه اجتماعی بر اقدام به خودکشی در استان گلستان» ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سالن همایشهای بین المللی رازی 9-9 ،اسفند
ماه .8511
 -21ارائه مقاله در سمینار " همایش علمی پلیس ،امنیت و چشم انداز  4141جمهوری اسالمی ایران " با عنوان« :ارتباط بین اعتماد نهادی
و احساس امنیت در چشم انداز ایران ( 4141با تأکید بر مطالعه ای تجربی در استان گلستان) ،مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما،
سوم آذر ماه .4988
 -28ارائه مقاله در هفدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی با عنوان« :سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی( :مطالعه موردی
استان گلستان ،کشور ایران)» 81-88 ،جوالی  21( ،2181تیر لغایت  21تیر ) 8514کشور سوئد ،شهر گوتنبرگ(.)Guthenburge
 -22ارائه مقاله در نخستین همایش دوساالنه بین المللی علوم انسانی با عنوان« :علوم انسانی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی
ایران» ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با همکاری رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا
و ایرلند ،تهران ،سالن همایش دانشکده زبانها و ادبیات فارسی دانشگاه تهران21 ،و 21شهریور .8514
 -29ارائه مقاله در همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی سیاستها ،برنامه ها و طرح ها با عنوان« :بررسیی پیامیدهای اجتمیاعی پیروژه هیای
سدسازی(مقایسه پیامدهای اجتماعی سد البرز مازندران و سد ستارخان آذربایجان)» ،معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با همکیاری
انجمن جامعه شناسی ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی  21و  24مهرمیاه .8514
 -29ارائه مقاله در دومین همایش ساالنه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران با عنوان« :تحلیل ابعاد ساختی – کارکردی مشارکت مردم
در بازسازی مناطق زلزلهزده (مطالعه موردی استان لرستان)» ،سازمان نوسازی شهر تهران ،تهران ،مرکز بین المللی همایشهای برج میالد 3 ،و
 9دی ماه .8514
 -29ارائه مقاله در همایش بررسی آسیبهای اجتماعی استان مازندران با عنوان« :طرح مسأله ی عرفان های نوظهیور و جریانیات انحرافیی»،
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و سپاه کربالی مازندران ،اسفند .8514

 -23ارائه مقاله در اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت« :دانشجو ،اعتماد اجتماعی و احساس امنییت (مطالعیه میوردی:
دانشجویان دانشگاه گلستان)» ،اراک ،سالن پیامبر اعظم استانداری اراک 21 ،بهمن .8514
 27ارائه مقاله در اولین همایش ملی دانشجو ،نظم و امنیت« :دانشجو ،ارزش ها و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی :دانشجویان
دانشگاه گلستان)» ،اراک ،سالن پیامبر اعظم استانداری اراک 21 ،بهمن .8514
 -21ارائه مقاله در اولین همایش ملی مهاجرت-نظم و امنیت پایدار و نقش آن در توسعه ایران اسالمی با عنوان« :بررسی تیأثیر
مهاجرت و حاشیه نشینی بر امنییت اجتمیاعی» ،دفتیر تحقیقیات کیاربردی فرمانیدهی انتظیامی اسیتان خراسیان رضیوی ،مشیهد:
88و8514./82/82
 -24ارائه مقاله به صورت پوستری مشترک ،نفر اول از  5نفر ،در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روسیتایی بیا
عنوان« :بررسی مقایسه ای شاخصهای کمی و کیفی توسعه مسکن روستایی (مورد مقایسه :روستاهای استان مازندران با روسیتاهای
کل کشور)» ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،مشهد25 :و8541./4/29
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 -51ارائه مقاله به صورت سخنرانی شفاهی مشترک ،نفر دوم از  2نفر ،در اولین همایش ملی جغرافییا و برنامیه رییزی توسیعه
روستایی با عنوان« :پایدارسازی نظام بهره برداری زراعی ،راهبرد توسعه پایدار کشیاورزی» ،دانشیگاه فردوسیی مشیهد ،دانشیکده
ادبیات و علوم انسانی ،مشهد25 :و.8541/4/29
 -58ارائه مقاله به صورت سخنرانی شفاهی مشترک ،نفر دوم از  9نفر ،در کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی با عنوان« :بررسیی
تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هدفمندی یارانه های انرژی و سرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه میوردی :انیرژی بیرق-
شهر گرگان)» ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،کرمان 81 :و  81اسفند ماه .8541
 -52ارائه مقاله به صورت سخنرانی مشترک ،نفر اول از  5نفر ،در اولین همایش ملی توسعه پایدار نیواحی میرزی بیا رویکیرد
مرزنشینان با عنوان« :باز مهندسی راهبرد امنیت پایدار در نواحی مرزی کشور مبتنی بر مدل وفاق و انسجام اجتمیاعی گیروه هیای
قومی و مذهبی» ،فرماندهی مرزبانی گلستان و دانشگاه گلستان ،سالن آمفی تئاتر کیوثر جهیاد کشیاورزی اسیتان گلسیتان ،گرگیان:
.8548/2/21
 -55ارایه مقاله به صورت شفاهی مشترک نفر اول از  5نفر ،در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،
معماری و شهرسازی با عنوان« :تحلیل مکانی ارتباط تراکم جمعیت با مهاجرت (مطالعه موردی :شهر گرگان)» ،تهران،
.8545/81/85
-2ج -ایراد سخنرانی ها :
 -8ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :عوامل و پیامدهای اجتماعی انتخاز شغل» ،مرکز پییش دانشیگاهی و دبیرسیتان غ.ا.کیوثر گرگیان( ،بیه
مناسبت هفته کار و مشاغل) 8513./2/2 ،
 -2ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :بررسی جایگاه خبرنگاری با تأکید بر نقش وسایل ارتباط جمعی»( ،به مناسبت روز خبرنگار) ،در جمیع
خبرنگاران و اصحاب رسانه های جمعی استان گلستان8511./9/83 ،
 -5ایراد سخنرانی علمی با عنوان « :انتخاز شغل و نیازهای جامعه با تأکید بر نقش راهنمائی و مشاوره شغلی» ،مرکیز پییش دانشیگاهی و
دبیرستان غ.ا.کوثر گرگان( ،به مناسبت هفته کار و مشاغل)8511./2/5 ،
 -9ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی( ،راهکارهیایی بیرای ارتقیای مشیارکت سیاسیی
متناسب با اهداف سند چشم انداز  24ساله در افق  4141جمهوری اسالمی ایران)» ،سالن کنفرانس کمیسیون چشم انداز مجمع تشیخیص
مصلحت نظام.8511/2/28 ،
 -9ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی» ،دومین سلسله نشست های علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه
مازندران ،بابلسر ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.4988/8/44 ،
 -3ایراد سخنرانی علمی با عنوان « :بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی در استان گلستان به تفکیک شهرستان» ،سالن آمفیی
تئاتر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گلستان ،به مناسبت هفته پژوهش ،یکشنبه .8511/4/25
 -1ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی در استان گلسیتان» ،سیالن آمفیی تئیاتر معاونیت پژوهشیی و
فناوری دانشگاه گلستان ،به مناسبت هفته پژوهش ،سه شنبه .8514/81/1
 -1ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :نقش علوم انسانی در تحقق اهداف و سیاستهای سند چشم انداز  ،»4141تاالر اجتماعات دانشکده علوم
دانشگاه گلستان ،در دومین نشست علمی کانون بسیج اساتید دانشگاه گلستان ،سه شنبه .8514/81/89
 -4ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :قومیت و همبستگی ملی با تأکید بر گروههای قومی استان گلستان» ،سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ،سی و یکمین نشست کارگروه هویت و همبستگی ملی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تاالر
اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه گلستان.8542/5/21 ،
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 -81ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :بررسی رابطه بین دینداری با سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه گلستان» ،کالس شیماره 5
دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان ،به مناسبت هفته پژوهش ،دوشنبه .8545/4/84
 -88ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :جایگاه و نقش تحقیقات کمی در علوم انسانی با تأکید بر علوم حوزوی» ،حیوزه علمییه الزهیرا (س)
گرگان ،به مناسبت هفته پژوهش ،چهارشنبه .8545/4/28
 -82ایراد سخنرانی علمی با عنوان« :سرمایه اجتماعی؛ کارکردها و پیامدها (با نگاهی بر نتایج پژوهش در میان اقشار دانشگاه گلسیتان)»،
در نشست علمی -تخصصی کانون بسیج اساتید دانشگاه گلسان ،سالن شهید علیمحمدی ،دوشنبه .4939/42/22

-3ج -فعالیت های آموزشی (تدریس دروس)
دانشگاه
ردیف

نام دروس

محل

سال

تدریس
1

مبانی مردم شناشی ،جامعه شناسی روستایی ،آموزش بزرگساالن ،برنامه ریزی روستایی

مرکز آموزش
جهاد
سازندگی

1972
لغایت
1971

0

مبانی جامعه شناسی -جامعه شناسی روستایی  -مبانی تعاون -جامعه شناسی قشرها و
طبقات اجتماعی -جامعه شناسی ارتباطات  -جامعه شناسی انقالب – تأمین و رفاه اجتماعی

دانشگاه پیام
نور بهشهر

1972
لغایت
1973

9

مبانی جامعه شناسی – تغییرات اجتماعی – آثار صاحبنظران جامعه شناسی – مبانی تعاون

دانشگاه آزاد
اسالمی
آزادشهر

1979
لغایت
1971

مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ( )8و ( ،)2روش تحقیق نظری ،روش تحقییق عملیی ،جامعیه
شناسی روستایی ،جامعه شناسی ارتباطات ،جامعیه شناسیی کیار و شیغل ،سیمینار بررسیی مسیایل
تعاونیها ،انو اع و کارکرد تعاونیها ،سیر تحول تعاونیها در اییران و جهیان ،جامعیه شناسیی قشیرها و

0

نابرابریهای اجتماعی ،مبانی تعاون ،جامعه شناسی انقالب ،تأمین و رفاه اجتماعی ،زمینیه هیا وشییوه
های همیاری در جوامع شهری و روستایی ،جامعیه شناسیی جهیان سیوم ،سیازماندهی و میدیریت
تعاونیها ،اصول و اندیشه های تعاون ،مبانی جمعیت شناسی ،کار تحقیقی ،کارورزی علوم اجتمیاعی

دانشگاه
مازندران،
بابلسر

1970
لغایت
1973

گرایش تعاون و رفاه اجتماعی« .سمینار جامعه شناسی توسیعه روسیتایی و عشیایری»( ،کارشناسیی
ارشد)

5

مبانی جامعه شناسی – جامعه شناسی عمومی
(دانشکده های اقتصاد ،روانشناسی و علوم تربیتی؛ حسابداری و مدیریت)

دانشگاه
عالمه
طباطبایی
دانشگاه پیام

1

نور ،مرکز علی

«روش تحقیق» ،رشته های حسابداری ،مدیریت و گردشگری.

1971
لغایت
1979
.8513-11

آباد کتول

1

مبانی مردم شناسی  -مبانی جامعه شناسی  -جامعه شناسی ارتباطات – روش تحقیق
نظری در علوم اجتماعی – روش تحقیق عملی – روش تحقیق مستند و پژوهش در رسانه
های همگانی – مبانی جمعیت شناسی – جامعه شناسی روستایی  -جامعه شناسی کار و
مشاغل – روش های تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری (ارشد) – اندیشه اجتماعی
18

دانشگاه
گلستان

1977
لغایت
ادامه
دارد

متفکران شیعه (ارشد)
-4ج-راهنمایی پایان نامه های کارشناسی
نام و نام
خانوادگی

ردیف

دانشگاه

عنوان پایان نامه

دانشجو

تاریخ
انجام

1

شهربانو میرزاخانی

بررسی سرمایه اجتماعی در سطح کالن در استان گلستان ()1932-1975

دانشگاه
گلستان

31-30

2

آسیه تازیکه
الملنگ

بررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی در بین دانش آموزان دبیرستانی
شهر گرگان

دانشگاه
گلستان

31-30

3

عبدالواحد تحنه

بررسی میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی شهر آق قال در سال 1930

دانشگاه
گلستان

30-39

4

میترا مقدسی نجف
آبادی

بررسی رابطه بین انواع سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) با رفتارهای
زیست محیطی (مطالعه موردی شهروندان شهر گرگان)

دانشگاه
گلستان

30-39

5

مریم نوروزی نوده

بررسی عوامل موثر بر کاهش سن شروع به اعتیاد به مصرف مواد مخدر در بین
معتادان شهر گرگان

دانشگاه
گلستان

30-39

6

زهرا ساورعلیایی

بررسی رابطه ی خشونت علیه زنان با سرمایه ی اجتماعی (مطالعه موردی
شهرستان گرگان)

دانشگاه
گلستان

30-39

7

فهیمه ساوری

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به سبک زندگی اسالمی

دانشگاه
گلستان

30-39

8

الهه اهلل قلی
نودیجه

شناسایی عوامل و زمینه های گرایش به خیانت (مورد مطالعه :مردان و زنان
متاهل شهر گرگان)

دانشگاه
گلستان

30-39

9

معصومه اکاتی دلیر

رضایت مندی دانشجویان نسبت به خدمات رفاهی و امکانات آموزشی دانشگاه
گلستان در سال تحصیلی 30 -39

دانشگاه
گلستان

39-30

11

زینب قریشی

بررسی بین احساس تنهایی و اعتیاد اینترنت

دانشگاه
گلستان

39-30

11

زهرا رسولی فر

بررسی رابطه ی بین نگرش های مذهبی با احساس شرم و کناه در بین جوانان
شهر گرگان

دانشگاه
گلستان

39-30

12

آیتکین سمندر

بررسی عوامل موثر بر امید به آینده در میان دانشجویان دانشگاه گلستان

دانشگاه
گلستان

30-35

13

مریم نکویی

دانشگاه
گلستان

30-35

-5ج-راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد

عنوان پایان نامه

دانشگاه

1

فاطمه اکبر زاده

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر
بر میزان شادی جوانان (مطالعه
موردی شهر بابلسر)

دانشگاه مازندران

حیدر
جانعلی
زاده

32/1/07

0

صفیه رحیم زاده

بررسی گرایش بانوان نسبت به

دانشگاه آزاد اسالمی

سیف اهلل

32/12/13

دانشجو

19

مشاور

تاریخ دفاع

فعالیت در بخش تعاون و عوامل
اجتماعی موثر بر آن در شهر گرگان
9

اعظم اسالنی کتولی

بررسی بیگانگی از کار و عوامل
اجتماعی موثر بر آن(مطالعه موردی
کارکنان بانک صادرات استان گلستان)

واحد بابل

فرزانه

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر بابک
حسین زاده
واحد بابل

تابستان
1931

0

عباسعلی نریمانی

تاثیر اشتغال زنان بر استحکام
خانواده در شهر مینودشت در شهر
مینودشت

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رود هند

نوروز
نیمروزی

30/0/7

5

فرشته بادی

بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حرفه
ای زندانیان ندامتگاه گرگان بر
گرایش بر رفتار انحرافی

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
گرمسار

منیژه نوید
نیا

30/1/7

1

یونس کسلخه

بررسی مشارکت انتخابی و عوامل
موثر بر آن با تکید بر گروههای
قومی در شهر آققال

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آزاد شهر

کوروش
غالمی

39/11

7

سکینه بادلی

بررسی رابطهی هوش هیجانی و
مدیریت زمان با استرس شغلی
آموزگارن شهر گرگان

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

-

7

محبوبه صفری

بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه
اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

-

30/1/15

3

غالمرضا رسولی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

رضاعلی
محسنی

1973/10/09

12

اعظم اصالنی کتولی

11

آرزو حسینی

10

سمیه حسینی

19

زینب رویانی

10

شهناز رحمانی

15

مریم آخوندی

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر
هدفهای مهاجرتی جوانان مناطق روستایی
شهرستان کردکوی به شهر تهران از سال 6731
تا 6731
بررسی بیگانگی از کار و عوامل اجتماعی موثر
بر آن (مطالعه موردی :کارکنان بانک صادرات
استان گلستان)

بابک
دانشگاه آزاد اسالمی
حسین زاده
واحد بابل

بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

خلیل میرزایی

شاهد از سازمان بنیادشهید و امور ایثارگران و

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

عابدین
مومنی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

نگین
جباری

های شاهد و ایثارگر و خانواده های عادی و
عوامل موثر برآن در استان گلستان ()6733
بررسی وضعیت رضایت مندی خانواده های
عوامل بر آن (مورد مطالعه :خانواده های شاهد
ساکن شهر گرگان)

بررسی رابطه مسئولیت ملی با رضایت شغلی
(مورد :مقایسه پرستاران شاغل در
بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر گرگان)

فریدون کامران

30/5/19

1931/7/0
1973/1/0
1973/12/09

1394/11/25

بررسی مقایسه ای رابطه بین مسئولیت
ملی و تعهد سازمانی (مورد مقایسه:
کارکنان استانداری و آموزش و پرورش

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

محمودرضا
چراغعلی

1394/11/25

استان گلستان)
رابطه بین بهزیستی روانشناختی و
سرمایههای روانی والدین با اختالالت

21

دانشگاه آزاد اسالمی

جوانشیر

94/11/28

رفتاری کودکان پیشدبستانی

واحد گرگان

اسدی

شهرستان گنبدکاووس

-6ج-مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

دانشگاه

حمیده اسدی

مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران
دانش آموز به فرار از منزل (مطالعه
موردی منطقه  17شهرداری تهران)

دانشگاه مازندران

اکبر
علی وردی نیا

88/6/23

ابوطالب جعفرآبادی

بررسی علل فرهنگی اجتماعی
افزایش سن ازدواج (مطالعه موردی:
جوانان شهر گرگان )1973

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

سیدمحمود
عقیلی

1391/1/25

مجید دنکو

بررسی تأثیر استفاده از رسانه ها بر
احساس جوانان نسبت به حیات
اجتماعی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

سیدمحمود
عقیلی

1391/1/25

مهدی سپهر

سرمایه فرهنگی با موفقیت تحصیلی (مطالعه
موردی :دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه
ی شهرستان جوین)

دانشگاه مازندران

حیدر
جانعلی زاده

91/4/25

زینب حجازی پناه

بررسی احساس نابرابری جنسیتی و عوامل فردی
و اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه :دانشجویان
دانشگاههای استان گاستان)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن

سیدمحمود
عقیلی

1391/6/27

3

آرزو محمدی

بررسی میزان مصرف برق خانگی بین
ساکنان مناطق شهری شهر گرگان

دانشگاه مازندران

صادق صالحی

91/6/28

4

صفیه مهدی زاده افروزی

بررسی رابطه بین اعتماد و وفاق اجتماعی
(مطالعه موردی شهر گنبد کاووس)

دانشگاه مازندران

5

معصومه وطن دوست

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر
مشارکت اجتماعی در شهر تبریز

دانشگاه مازندران

1

سامان چوپانی

1

2

دانشجو

استاد راهنما

تاریخ دفاع

احمد رضایی
غالمرضا خوش فر

قربانعلی
ابراهیمی

91/11/19
91/7/23

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر
نگرش و رفتار بازیافت (مورد مطالعه:
شهر مریوان)

دانشگاه مازندران

صادق صاحی

92/6/31

7

اعظم نگاری

مدیریت بازیافت زباله های خانگی

دانشگاه گلستان

علیرضا خواجه
شاهکوهی

92/9/31

8

مهشید زوارئی

مقایسه نیمرخ روانشناختی افراد
متاهل خیانت کننده به همسر با افراد
عادی به تفکیک جنسیت

دانشگاه آزاد اسالمی
پردیس علوم و
تحقیقات گلستان

مهناز بابایی

92/11/31

9

ام البنین قاسم دخت
شاهرودی

گرایش مردم استان گلستان نسبت به
رنگ پوشاک و عوامل اجتماعی و
فرهنگی بر آن

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

بهنام جاللی
جعفری

93/6/21

11

سمیه شاه حسینی

جامعه پذیری از منظر قرآن و جامعه
شناسی

دانشگاه علوم و و فنون
قرآن کریم

دکتر زهره
اخوان مقدم

93/6/31

21

11

مریم رحمانی

بررسی شاخصهای کمی و کیفی
مسکن در سکونت گاههای رسمی و
غیر رسمی

دانشگاه گلستان

12

معصومه شفاهی

علیرضا خواجه
شاهکوهی

93/6/31

بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت در
خانواده با مشارکت اجتماعی با تاکید
بر گروه های قومی ساکن در استان
گلستان

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بابل

علی اصغر
عباسی
اسفجیر

93/11/25

13

محمود مرادی گمش تپه

بررسی اعتماد اجتماعی و رابطه آن
با مشارکت در پروژه های اقتصادی
(مطالعه موردی :شهر گمیش تپه)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آزاد شهر

محمد امین
کنعانی

39/11/01

14

محمد خواجه

بررسی میزان اعنماد نهادی و ارتباط
آن با مشارکت در پروژه های توسعه
(مطالعه موردی :شهر بندر ترکمن)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آزاد شهر

محمد امین
کنعانی

39/11/01

15

سید مجتبی موسویان

بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر
مهارتهای زنان شاغل در صنایع
دستی خانگی منطقه گرگان و آق قال

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قائمشهر

ابراهیم
حالجیان

زمستان 93

16

فاطمه جندقی میر محله

بررسی رابطه مهارتهای انتقادی با
توانای حل مسئله در دانش آموزان
سال چهارم دبیرستان شهر گرگان

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

حسینعلی
سرگزی

94/6/7

17

سمیه مهاجر میقانی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و
رضایت شغلی با عملکرد اساتید و
کارکنان دانشگاه گلستان

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

محمودرضا
چراغعلی

18

محمدعلی جبلی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و
رفتارشهروندی سازمانی با تعهد سازمانی
(مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان

محمودرضا
چراغعلی

-7ج-راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری
نام و نام
ردیف

خانوادگی

دانشگاه

عنوان پایان نامه

دانشجو
بررسی گرایش دانشجویان نسبت به هویت ملی و
4

زهره غریبیان

برخی عوامل مرتب با آن در استان گلستان سال
تحصیلی 4932-39

22

استاد

تاریخ

راهنما

دفاع

آکادمی علوم

عبدالواحد

تاجیکستان

شمال اُف

مالحظات

استاد
2441

راهنمای
ایرانی

د ـ اجرای کارگاههای آموزشی:
-8کارگاه آموزشی مقاله نویسی ،دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه گلستان ،خرداد .8514
-2کارگاه آموزشی نشست ارائه یافته های علمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه ،شهریور ماه 8514.
-5کارگاه آموزشی روش تحقیق در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،آبان ماه8541.
-9کارگاه آموزشی نشست ارائه یافته های علمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ،تهران،هفته پژوهش ،آذر ماه 8541.
-9کارگاه آموزشی نشست ارائه یافته های علمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان ،آذر ماه 8541.
 -3کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی ،مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور ،مدیران ،کارشناسان و مدرسان طالب علیوم دینیی اسیتان
گلستان ،مصلی گرگان ،اسفند.8541

هـ  -شرکت در کارگاههای آموزشی:
 -8شرکت در کارگاه آموزشی با عنیوان  « :آشینایی بیا پایگیاه اسیتنادی علیوم جهیان اسیالم ،»ISC -دانشیگاه مازنیدران ،مرکیز محاسیبات،
8511./81/29
 -2شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :ایجاد و استفاده از بانک اطالعاتی با نرم افزار میدیریت منیابع علمیی (،»)Reference Manager
دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم پایه8511./88/1 ،
 -5شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :مقاله نویسی به زبان انگلیسی» ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی ،خرداد 8511.
 -9شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :آشنایی با وهابیت سلفی(مبانی نظری ،شبهات و پیامدها)» ،دانشگاه گلستان ،دانشکده علوم پایه ،تاالر
خلیج فارس 8514./8/58
 -9شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :ارتقاء بصیرت» ،کانون بسیج اساتید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه مشهد ،دانشکده فنیی
و مهندسی ،تیر .8514
 -3شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :جایگاه ایران در تولید علوم هسته ای با نگرشی ویژه به انرژی هسته ای» ،کانون بسیج اساتید دانشگاه
گلستان ،دانشکده علوم پایه ،تاالر خلیج فارس 9 ،ساعت8514./4/83 ،
 -1شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :آشنایی با نجوم و اختر فیزیک نوین» ،کانون بسیج اساتید دانشگاه گلستان ،دانشکده علوم پایه ،تیاالر
خلیج فارس 9 ،ساعت8514./88/23 ،
 -1شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان« :آخرین یافته ها پیرامون وضعیت لرزه خیزی استان گلستان» ،کانون بسییج اسیاتید دانشیگاه گلسیتان،
دانشکده علوم پایه ،تاالر خلیج فارس 9 ،ساعت8514./82/81 ،
 -4شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت افزایی طرح ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،تیر و مرداد 8541.
 -81شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت افزایی طرح ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان  ،دانشگاه گلستان ،مرداد ماه 8548.
 -88شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت افزایی طرح ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان  ،دانشگاه گلستان ،مرداد ماه 8542.
 -82شرکت در نشست آموزشی« :گردشگری و طبیعت گردی» ،باغ موزه قصر تهران 51 ،بهمن .8545

و -سایر فعا لیتها ی علمی:
 -8عضویت در انجمن علمی جامعه شناسی ایران از سال  8512لغایت ادامه دارد.
 -2عضویت در انجمن بین المللی جامعه شناسی از  8518لغایت ادامه دارد.
 -5عضویت در انجمن علمی جمعیت شناسی ایران از سال  8512لغایت ادامه دارد.
 -9عضویت در انجمن علمی پژوهشهای آموزشی ایران ،از سال  8515لغایت ادامه دارد.
 -9عضویت در انجمن علمی آموزش عالی ایران از سال  8519لغایت ادامه دارد.
 -3عضویت در گروههای علمی– تخصصی جامعه شناسی روستایی و جامعه شناسی سیاسی و انقالب انجمن جامعه شناسیی اییران ،از سیال  8515لغاییت
ادامه دارد.
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 -1عضویت در شورای پژوهشی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان از  8511لغایت ادامه دارد.
 -1عضویت در کمیسیون تحقیق و پژوهش اداره کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری گلستان از سال  8511لغایت .8514
 -4عضویت در کمیته تحقیقات و پژوهش اداره کل تعاون استان مازندران از سال  8511تا .8514
 -81عضویت در کمیته برگزاری هفتمین همایش انجمن جامعه شناسی ایران در سال( 8511بابلسر).
 -88عضویت در کمیته کتاب گروه علوم اجتماعی به مدت  2سال از  8511لغایت .8514
-82عضویت در کمیته علمی همایش تعاون ،شورا و توسعه استان ماندران در سال  ( 8511ساری).
 -85همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی ملی تحت عنوان «بررسی فعالیت و مصرف کاالهایی فرهنگی خانوار در نقاط شهری استان گلسیتان» مجیری :دکتیر
محمود شارع پور.8511 ،
 -89همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی ملی تحت عنوان «بررسی فعالیت و مصرف کاالی فرهنگی خانوار در نقاط روستایی اسیتان گلسیتان» مجیری :دکتیر
محمود شارع پور.8514 ،
 -89همکاری در اجرای طرحهای ملی معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی به عنوان محقق طرح از  8531لغایت .8513
 -83داور علمی پنج دوره معرفی آثار پژوهشی برتر فرهنگی– اجتماعی استان گلستان ،شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اسیتان گلسیتان از
سال  8511لغایت .8512
 -81مجری طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در استان گلستان( ،موج دوم) .8512
 -81مجری طرح پیمایش ملی بررسی رفتارهای فرهنگی ایرانیان در استان گلستان( ،موج دوم) .8512
 -84مجری طرح پیمایش ملی تحوالت فرهنگی ایرانیان در استان گلستان( ،مرکیز اسیتان ،شیهرهای کوچیک و نقیاط روسیتایی) ،وزارت فرهنیگ و ارشیاد
اسالمی.8515 ،
 -21داور علمی مقاالت همایش توسعه فرهنگی ،مؤسسه آموزش عالی شمال ،آمل.8515 ،
 -28عضویت در کمیته پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران ،از سال  8515لغایت .8519
 -22عضویت در کمیته علمی دومین همایش ملی «نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحوالت اقتصادی– اجتماعی» ،اداره کیل آمیوزش فنیی و حرفیه ای
استان مازندران ،8519 ،ساری.
-25عضو کمیته تخصصی تحقیقات و مطالعات بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال  8519لغایت .8513
 -29عضو کمیته تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان ،از سال  8519لغایت ادامه دارد.
 -29عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان به عنوان صاحبنظر فرهنگی از سال  8519لغایت ادامه دارد.
 -23مشاور علمی مجله علمی -پژوهشی «مطالعات اجتماعی ایران» ،دوره اول ،شماره  ،2تابستان .8519
-21عضو شورای پژوهش و تحقیق اداره کل تعاون استان گلستان از سال  8513لغایت ادامه دارد.
 -21عضو اتاق فکر بنیاد کارآفرینی و توسعه تعاون استان گلستان از  8511/1/8لغایت ادامه دارد.
 -24عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگی -پژوهشی «فرهنگ گلستان» ،صاحب امتیاز :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان ،از .8511
 -51عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی دوساالنه علوم انسانی در اییران ،پژوهشیکده مطالعیات فرهنگیی و اجتمیاعی وزارت علوم،تحقیقیات و
فناوری با همکاری رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا و ایرلند ،شهریور .8514
 -58عضو هیأت علمی کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه گلستان از  8514لغایت ادامه دارد.
 -52عضو کمیته پژوهشی موسسه تأمین اجتماعی ،وزارت کار و امور اجتماعی.
 -55عضو کارگروه پژوهش و تحقیق شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان از  8541لغایت ادامه دارد.
 -59عضو علمی شورای پژوهشی فرماندهی انتظامی گلستان از  8514لغایت ادامه دارد.
 -59عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ گلستان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان ،از سال  8519لغایت ادامه دارد.
 -53عضو هیأت تحریریه فصلنامه دانش انتظامی گلستان ،فرماندهی انتظامی استان گلستان ،از سال  8511لغایت ادامه دارد.

 -51استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته علوم اجتماعی دانشگاه مازندران از سال  8514لغایت 8518.
 -51استاد راهنمای محور گرایش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه مازندران از سال  8513تا 8518.
 -54اجرای تعداد  1کارگاه آموزشی با شرکت اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی مازندران در سالهای 8518لغایت . 8512
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ز -سوابق اجرایی :
 -8کارشناس مسئول برنامه ریزی و مطالعات مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد سیازندگی اسیتان گلسیتان از 8531
لغایت .8513
 -2معاون مدیر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد سازندگی استان گلستان از سال  8515لغایت .8513
 -5مسئول راه اندازی و تأسیس رشته «علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی» در دانشگاه مازندران.8511 ،
 -9رئیس کتابخانه و انتشارات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از  8511تا . 8514
 -9معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه مازندران از سال  8514تا .8511
 -3رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از 8511تا .8518
 -1مدیر اجرایی کارگاههای آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از  8518تا.8512
 -1پیشنهاد دهنده و طراح گارگاه آموزشی روش تحقیق با عنوان« :فرا تحلیل» ،استاد کارگاه آموزشی :ابیوعلی وداد هییر ،مجیری:
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،بابلسر 1 ،اردیبهشت . 8519
 -4دبیر کمیته اجرایی دومین همایش ملی «نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحوالت اقتصادی– اجتمیاعی» ،سیازمان آمیوزش
فنی و حرفه ای کشور با همکاری دانشگاه مازندران 58 ،اردیبهشت .8519
 -81مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه مازندران ،از  8519/1/84تا .8513/1/84
-88بازرس مؤسسه ی فرهنگی چالش جویان گلستان از  8515/82/3لغایت (ادامه دارد).
 -82مسئول امور جاری گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان از تاریخ  8511/1/89لغایت 8514/5/89
 -85مدیر کارگاه آموزشی« :جریانهای انحرافی و عرفانهای نوظهور» ،معاونت پیژوهش و فنیاوری دانشیگاه گلسیتان ،فیروردین و
اردیبهشت .8514
 -89مسئول راه اندازی مجله علمی مطالعات فرهنگی اقوام ایرانی در دانشگاه گلستان ،از .8511/5/83
 -89مدیر گروه پژوهشی مطالعات اقوام دانشگاه گلستان از  8514/2/9لغایت .8541/82/85
 -83مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان از تاریخ  8541/82/85لغایت .8542/82/85
 -81معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان از تاریخ  8542/81/23لغایت ادامه دارد.
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