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 زیيپا ،4شماره ،2دورهی، گردشگر ياجتماع مطالعات، مجله مشهددر  زائران اسكان بـر تأملي
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پژوهشي -ظيم خانواده و کاهش باروری در ایران، مجله علميمروری بر مطالعات اجتماعي تن

 [ISC. ]65-36، صص 30، شماره 94راهبرد فرهنگ، تابستان 

1394 
پژوهشي راهبرد فرهنگ، پایيز -های کم فرزندطلبي و تاخير در فرزندآوری، مجله علميزمينه
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، 57شماره پياپي  - 4شماره ، 16دوره  ،[ISC] مطالعات اجتماعي و روانشناختي زنان
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 2مدیریت بحران  نامهویژه) 1399، تابستان 2شماره  ،14دوره ، مطالعات اجتماعي ایران

 (نجتماعي آهای اشيوع کرونا و جنبه)

2020 

What draws Shia Muslims to an insecure pilgrimage? The Iranian 

journey to Arbaeen, Iraq during the presence of ISIS, Journal of 

Tourism and Cultural Change, DOI: 

10.1080/14766825.2020.1797062 (JCR & Scopus Indexed) , 

Published online: 23 Jul 2020  
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 مشهد، مشهدشهرداریومشهدفردوسيدانشگاهومشهدشهراسالمي

1389 
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1390 
دومين کنفرانس اجتماعي،  سرمایه اجتماعي امكاني برای ارتقای سالمت در سياست
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1390 
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 ، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدروستایي

1390 
، همایش های تطبيقي منشورهای شهری در جهان: بازتعریف نقش شهرداریمطالعه

 شهرداری به منزله نهاد اجتماعي، شهرداری تهران، تهران

1393 

 پژوهش يمل شیهما، شواهد مند نظام مرور: یبارور کاهش و خانواده ميتنظ بر موثر عوامل
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 رانیا يشناس

1393 
شناسایي و تحليل پيامدهای توسعه گردشگری )مورد مطالعه: شهرستان طرقبه شاندیز(، 

-ها و چشمجمهوری اسالمي ایران: چالش راهبردی گردشگری-المللي علميهمایش بين

 اندازها، پژوهشكده گردشگری جهاددانشگاهي، مشهد

1393 

-المللي علميهمایش بينواکاوی وضعيـت اسكــان زائــران ایرانــي درشهـر مشهــد، 

اندازها، پژوهشكده گردشگری ها و چشمجمهوری اسالمي ایران: چالش راهبردی گردشگری

 شهدجهاددانشگاهي، م
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گونه شناسي رفتار خرید گردشگران مشهد، کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاری، 

 تهران

1394 

های جامع راهنمای زیارتي در وبگاه-بررسي تطبيقي بازنمایي مقاصد گردشگری مذهبي

ریزی و مدیریت شهری، مرکز پژوهش های شورای گردشگری، هفتمين کنفرانس ملي برنامه

 اسالمي شهر مشهد

1395 
اولين همایش ملي ، سازسرمایه اجتماعي و کنش نيكوکارانه: مطالعه موردی خيّران مدرسه

 )مطالعه و ارزیابي امور خير در ایران(، تهران خيرماندگار

 مفهوم پردازی جهانشهر معنوی در پرتو گردشگری مذهبي، معنوی و فرهنگي 1396

2020 
Exploring the lived experience of restriction on pilgrimage in COVID-19 

crisis: The Iranian Shi’a perspective. In: “Iterations of the COVID-19 

Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany”. 

Orient-Institut Istanbul  

1399 
 مورد( ICT برپایه محصوالتِ و خدمات توسعه در یكپارچه شهری مدیریت های چالش

 نهمين کنفرانس بين المللي مدیریت شهری، « )مشهد ساکنان :مطالعه

 کتاب 

 )ترجمه( الملليانداز بينچشم :ردشگری دیني و مدیریت زیارتگ 1398

 

  و سایر رسانه های مکتوب  نشریات 

 3 ؛ 2307، شماره «شرق»روزنامه ، غایبان حریم خصوصي اجتماعات مجازی و مسئله نقض 1393

 1394 خرداد

1394 
پذیری چرخش گردشگری: مروری بر گزارش جدید مجمع جهاني اقتصاد از شاخص رقابت

 1394خرداد  15؛ 133شماره  ،«تجارت فردا»مجله   ، (2015سفر و گردشگری )

گالوپ چه چيزی را نشان  2015: گزارش احساسات جهاني ناشادترین مردم دنيا و رتبه ایران 1394

 1394 شهریور 17 ؛ 2392، شماره «شرق»، روزنامه دهد؟مي

1394 
 3  ؛2430زنانه؛ از حاشيه به متن: گزارش یك واکنش متفاوت، روزنامه شرق، شماره  امر

 1394آبان 

1394 
 ،«شناسي مصرفجامعه»تحليل انتخابات اخير در چارچوب نظریه  بخش؛های هویتنشانه

 1394اسفند  24؛  6174ه روزنامه ایران، شمار

1394 
 19؛ 6120شماره  ،روزنامه ایران، 2017شمارش معكوس برای آغاز پایتختي مشهد در سال 

  1394دی 
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1395 
 ، روزنامهرهيافتي جامعه شناختي به دغدغه ای ملي: چشم انداز افزایشي نرخ باروری در ایران

 1395فروردین  26 ، 6189ی شمارهایران، 

1395 
، روزنامه رهيافتي جامعه شناختي به دغدغه ای ملي: چشم انداز افزایشي نرخ باروری در ایران

 1395فروردین  26 ، 6189ی شمارهایران، 

1395 
تير  20، 2626، روزنامه شرق ، شماره ضرورت رعایت اخالق بازنشر در شبكه های اجتماعي

1395 

1395 
، روزنامه ایران، ی رسانه ای از جنگهاهای تلخ: نقدی بر بازنمایيرین با فاجعههای شيسلفي

 1395تير  28، 6263شماره 

، روزنامه ایران، «هفروشند»شناسانه بر آخرین فيلم اصغر فرهادی خوانش متمایز تأملي جامعه 1395

 1395مهر  26، 6335شماره 

 20 ،2678شماره  ، روزنامه شرق،مان چه مي کند؟نخاطرات ما با شوق و انگيزه فرزندا 1395

 1395 شهریور

، روزنامه تسكيني برای حس تنهایي و رهاشدگي«: دیوار مهرباني»نگاهي متفاوت به پدیده  1395

   1395شهریور  27، 6313شماره ایران، 

، روزنامه شرق، 2960، شماره يعلوم انسان يمغفول در آموزش عال ي: ضرورتیمهارت نوشتار 1396

 1396شهریور  21

  1397بهمن  24خبرگزاری ایسنا،  ، آیا استقبال گرم از یك کتابخانه عمومي کافي است؟ 1397

 12(، پالس خبرگزاری جمهوری اسالمي )ایرنا، ها به ماجرای نجفيشناسي واکنشتيپ 1398

  1398خرداد 

، های دم دستيعشق سيال و معشوقه:  های رمانتيك در دنيای معاصرشناسي رابطهجامعه 1398

 1398مرداد  14ایرنا پالس(، ي در نشر خالصه ارایه شفاهخبرگزاری جمهوری اسالمي )

 27در روزهای کرونایي همه خوش ميگذرانند، شما چه طور؟، روزنامه صدای اصالحات،  1399

 1399اردیبهشت 

 های شفاهیارائه 

 جهاددانشگاهي خراسان رضوی -ISIآشنایي با مجالت  1388

 شهرداری مشهد -بررسي حقوق شهرنشيني و الزامات منشور آن 1389

 جهاددانشگاهي خراسان رضوی -کاربرد منطق فازی در علم اجتماعي 1389

 پژوهشكده گردشگری جهاددانشگاهي –شناسي برای مطالعات گردشگریرهاوردهای جامعه 1392

1392 
پژوهشكده گردشگری  -چشم انداز تغييرات جمعيتي کشور: گذشته، حال، آینده

 جهاددانشگاهي
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1394 
انتخابات  جیتفاوت نتا به يبا نگاه: مصرف يچارچوب جامعه شناسدر  94انتخابات  ليتحل

 شناسي ایران، شاخه خراسانانجمن جامعه – کالنشهرها گریتهران و د

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی –نقش زنان در توسعه  1394

1396 
مرتبط با  یهافهيبه لط يشناختجامعه ينگاه: ياجتماع یهادر شبكه« با فاجعه يشوخ»

 پژوهشكده گردشگری جهاددانشگاهي -1394حوادث مرگبار حج 

1396 
انجمن  –در عـراق يدانيپژوهش م كیگزارش : نياربع ادهيپ ارتیز يشناسجامعه

 شناسي ایران، شاخه خراسانجامعه

 جهاددانشگاهيپژوهشكده گردشگری  -ژوهش معطوف به عمل: پپژوهيسياستبر  یدرآمد 1396

1396 
دانشكده ادبيات و علوم  -جنسيتي زنان در ایران: مقابله خالق با ساختارهاگردشگری تك

 انساني دانشگاه فردوسي

1397 
انجمن جامعه  -تجارب جهاني مداخله اجتماعي جامعه محورکوشش برای تغيير: نگاهي به 

 شناسي

 موسسه فرهنگي کرانه حضور -مقصود فراستخواهنقد و بررسي کتاب ما ایرانيان اثر دکتر  1397

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -بررسي جامعه شناختي پياده روی اربعين  1397

1398 
 موسسه پژوهشي فردای پارس –جامعه شناسي عشق و رابطه 

 

1399 
پژوهشي موسسه  -اوقات فراغت: محدودیت ها و مذاکرات در بستر ایراني  جامعه شناسي

 فردای پارس

1399 
دانشكده  -هوش مصنوعي در خدمت جامعه انساني در کنگره مشترک هوش محاسباتي

 مهندسي دانشگاه فردوسي

 تدریس 

 ، جهاددانشگاهي خراسان رضویEndNoteکارگاه  1389

 زبان تخصصي کارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه پيام نور مشهد 92-1391

 اجتماعي کارشناسي علوم اجتماعي، دانشگاه  پيام نور مشهدروانشناسي  93-1391

 جامعه شناسي شهری کارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه پيام نور مشهد 93-1392

مرکز  یبا همكار (دفتر خراسان) و ارتباطات يانجمن مطالعات فرهنگکارگاه دیتاژورناليسم،  1396

 آموزش رسانه خراسان

 دانشگاه فردوسي مشهدکارشناسي، مباني جامعه شناسي،  1397

 ارزیابی  

 تاکنون-1391
)شورای عالي انقالب  (ISCپژوهشي راهبرد فرهنگ )نمایه شده در -ارزیاب مجله علمي

 فرهنگي(
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 ارزیاب چهارمين کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری 1391

 آموزش عالي ایرانارزیاب ششمين کنفرانس بين المللي انجمن  1392

1393-1395 
)پژوهشكده گردشگری  پژوهشي مطالعات اجتماعي گردشگری-ارزیاب مجله علمي

 جهاددانشگاهي(

1393 
ها و جمهوری اسالمي ایران: چالش راهبردی گردشگری-المللي علميبينارزیاب همایش 

 اندازهاچشم

 دفتر خراسان –ارزیاب مرکز پژوهش های اسالمي صدا و سيما  1393

 (دانشگاه فردوسي مشهد)پژوهشي علوم اجتماعي  -ارزیاب مجله علمي تاکنون-1394

 مطالعات اجتماعي ایران )انجمن جامعه شناسي ایران( پژوهشي-ارزیاب مجله علمي تاکنون -1398

 همایش ملي مدیریت عفونت های منتقله از خون Idea Challengeداور رقابت  1397

 کاربردی-دومين دوره مسابقات مناظره دانشجویي دانشگاه جامع علميداور  1397

 جوایز و هارتبه 

 نامه کارشناسي ارشدجلب حمایت سازمان جوانان استان خراسان رضوی برای پایان 1388

 85در ورودی   اول در مقطع کارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي یرتبه 1388

 89شناسي دانشگاه فردوسي ورودی آزمون ورودی مقطع دکترای جامعه ی اول دررتبه 1389

 يفردوس دانشگاهدانشجوی ممتاز تحت حمایت دفتر استعدادهای درخشان  1389

 سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی 1390برتر تحقيقاتي سال طرحکسب  عنوان  1390

1393 
 دانشكده 1393 سال در حوزه پژوهشي گروه آموزشي جامعه شناسي دهیبرگز یدانشجو

 دانشگاه فردوسي مشهد اتيادب

 شدههای آموزشی طیدوره 

 مقدماتي، آموزشگاه کامپيوتر مرکزی مشهد SPSSدوره آموزشي  1385

 پيشرفته، آموزشگاه کامپيوتر مرکزی مشهد SPSSدوره آموزشي  1386

 شاخه خراسان ،انجمن کتابداری و اطالع رساني ایران، EndNoteکارگاه  1386

 کارگاه پژوهش در گردشگری، جهاد دانشگاهي مشهد 1388

1388 
، انجمن کتابداری ISI نشریات در های علميمقاله توليد و چاپهای کارگاه آشنایي با شيوه

 و اطالع رساني ایران،  شاخه خراسان

1388 
، انجمن کتابداری و اطالع رساني ایران، شاخه انگليسيبه زبان علمي مقالهکارگاه نگارش 

 خراسان
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1388 
(، Social Impact Assessmentهای شهری )اتا( )کارگاه ارزیابي اجتماعي پروژه

 شهرداری مشهد

 مشهد)خرداد(و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهيهای جامع بررسي تجربيات طرح کارگاه 1389

 و آمایش گردشگری، جهاددانشگاهي مشهد )تير( های جامعکارگاه بررسي تجربيات طرح 1389

1390 
، IBDبه کمك نرم افزار  PIRLSو  TIMSSالمللي های بينکارگاه تحليل داده

 کارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان رضوی و جهاددانشگاهي مشهد

 ، جهاد دانشگاهي مشهدمدیریت استراتژیك مساله محورکارگاه  1390

1391 
های عالي آزاد ، مرکز آموزشNvivoهای کيفي افزار تحليل دادهکارگاه آشنایي با نرم

 )کالج دانشگاه(دانشگاه فردوسي  مشهد 

1392 
کارگاه تحليل روایت، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و 

 فناوری

1392 
 و شناسي جامعه ميراث فرهنگي و گردشگری، انجمن اجتماعي تاثيرات ارزیابي کارگاه

 پژوهش مؤسسه پيشگامان

 مشهد شهرداری توسعه و ریزی برنامه ارزش، معاونت مهندسي مطالعه کارگاه 1392

 های پژوهشي، جهاد دانشگاهي خراسان رضویسازی یافتهتجاری 1393

1393 
اشگاه پژوهشگران جوان کارگاه مدلسازی عامل محور در جامعه شناسي، گروه گبسيس، ب

 مشهد قدس آستان موسسه جوانان

1393 
پژوهشگاه  اسالمي و انسانيهای علوم مرکز پژوهششناسي علم، کارگاه پارادایم و روش

 علوم و فرهنگ اسالمي

 کارگاه نظریه داده بنياد، شهرداری مشهد 1393

1394 
شناسي گردشگری، پژوهشكده گردشگری کارگاه روش کيفي و کاربرد آن در مسایل جامعه

 جهاددانشگاهي

1394 
اجتماعي، انجمن های تسهيلگری محور )پژوما( و مهارتکارگاه پژوهش مشارکتي اجتماع

 شناسي ایران دفتر خراسانجامعه

 پذیری توسعه فرهنگي در ایران، دانشگاه فردوسي مشهدامكان 1394

1394 
نگاری فرهنگي و اجتماعي، دبيرخانه شورای رهبری پيوست کارگاه دوره پيشرفته پيوست

 فرهنگي شهرداری مشهد

 دفتر مشهد فرهنگي و ارتباطات،کارگاه تحليل محتوا، انجمن علمي مطالعات  1395

 دفتر خراسان ، انجمن جامعه شناسيکارگاه جامعه شناسي تاریخي 1396

1397 
 دفتر خراسان ، انجمن جامعه شناسيخانواده یگفتگو يمشارکت يابی مساله کارگاه
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 آشنایی با زبان های خارجی 

 "TELP"دانشگاه فردوسي مشهد در آزمون رسمي زبان انگليسي  100از  81ی کسب نمره 1388

1391 
در آزمون زبان انگليسي سازمان سنجش آموزش کشور  677از  552کسب نمره 

"TOLIMO" 
 ایافزارهای رایانهآشنایی با نرم 

 SPSS, MAXQDA, EndNote, MS Office 

 در مجامع علمی  عضویت 

 ی انجمن علمي جامعه شناسي ایرانعضو پيوسته تا کنون 1388از 
 عضو انجمن علمي گردشگری ایران از بدوتأسيس تا کنون

 رضوی دفتر خراسان -انجمن جامعه شناسي ایران هيات مدیرهعضو  تا کنون 1393از 

 ... عضویت در شوراها و 

 شعبه خراسان رضوی –عضو شورای علمي مرکز افكارسنجي دانشجویان ایران )ایسپا(  تا کنون 1392از 

 عضو شورای علمي گروه جامعه شناسي گردشگری پژوهشكده گردشگری جهاددانشگاهي تا کنون 1394از 

 عضو گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي سازمان جهاددانشكاهي خراسان رضوی تا کنون 1395از 

 )کميته نوآوری( مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني شهرداری مشهد تا کنون 1396از 

 عضو کارگروه تخصصي پژوهشي حقوق شهروندی شورای شهر مشهد تا کنون 1398از 
   

 

 1399 سفندا*به روز شده در: 

 


