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 :جراییا سوابق

  دفتر تبلیغات اسالمی خراسان   گروه علوم اجتماعی،عضو 

 6831الی  6831موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر) شعبه خراسان(مدیر 

  6838الی  6833 دانشگاه بیرجند ،،مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 مرکز مطالعات جوانان خراسان جنوبی ،سمت ،نوع فعالیت :آموزش و پژوهشمدیر 

 عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

 عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی فرهنگی اجتماعی خراسان جنوبی  

 تا کنون 6831انشگاه بیرجند، از مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی د 

 

 :تدریس سوابق .3

 پايان تاريخ شروع تاريخ درس نام آموزشي مرکز يا مؤسسه نام رديف

1  
   مباني جامعه شناسي مرکز تخصص تبليغ

2  
   مباني جامعه شناسي دفتر تبليغات اسالمي خراسان

3  
   روش تحقيق پژوهشکده مطالعات بسيج 

4  
 دانشگاه پيام نور

امعه شناسي، جامعه شنای روستائي، مباني ج

 تعاون
  

5  
 دانشگاه بيرجند

 -آشنائي با علوم عقلي اسالميکارشناسي ارشد: 

جامعه شناسي  -نظريه های اجتماعي مسلمين

روش  انديشه اجتماعي در منابع اسالمي،  -دين

 تحقيق کيفي ، سمينار جامعه شناسي خانواده

  

6  
 دانشگاه بيرجند

، روان 2و 1امعه شناسيکارشناسي: مباني ج

شناسي اجتماعي ، آسيب شناسي اجتماعي، 

مسائل جوانان و نوجوانان ، جامعه شناسي 

خانواده، روش تحقيق نظری و عملي ، تکنيکهای 

، مسائل اجتماعي و ايران، جامعه خاص تحقيق

 شناسي انقالب،و...

  

7  
    

8  
    

9  
    

11  
    

 



 :پژوهشی سوابق

 اجرا شده یپژوهش هایالف( طرح

 6831میزان آگاهی کارگزاران تبلیغ از نیاز های دینی جوانان، کارفرما: دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، سال  

  6833کار آمدی تبلیغ دین از منظز جوانان ، کارفرما: دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، سال 

 6831سان،روشهای کارآمد تبلیغ دین در قرآن،کارفرما: دفتر تبلیغات اسالمی خرا 

 6833شیخ حر عاملی، کارفرما: معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، ،مفاهیم اجتماعی در کتاب العشره 

 )کارفرما: استانداری خراسان سنجش گرایش مردم به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی)دوره ی پنجم ،

  6831رضوی، سال

 6833ا: استانداری خراسان رضوی، سالبررسی وضعیت اهل تسنن در خراسان، کارفرم  

 6831حاشیه نشینی در شهر مشهد وچشم انداز آینده، کارفرما: استانداری خراسان رضوی، سال 

 ،6831تا 6831مسیحیت،آینده و جهانی شدن، کارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات ابرار معاصر 

 6831تا 6831قات ومطالعات ابرار معاصر،مسیحیت و روابط بین دینی با اسالم، کارفرما: موسسه ی تحقی 

 ،6831تا 6831صهیونیسم مسیحی، چالش آینده اسالم، کارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات ابرار معاصر 

 ،6831تا 6831از افسانه یهودستیزی تا واقعیت اسالم ستیزی، کارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات ابرار معاصر 

 6831تا 6831ارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات ابرار معاصر،یهودیت در قالب صهیونیسم، ک 

  عوامل امید آفرین در جامعه و بررسی میزان امید به آینده در شهر مشهد، کارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات

 6831تا 6831ابرار معاصر،

 دفتر تبلیغات اسالمی  سته بهکده اسالم تمدنی وابکارفرما: پژوهش نظریه نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآن

 6838خراسان،

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کارفرما: ؛بررسی وضعیت فرهنگی خراسان جنوبی 

 :نظارت شده طرحهای پژوهشیب( 

 جامعه پذیری دینی در جوانان،محقق: مرتضی زین آبادی، کارفرما: دفتر تبلیغات اسالمی خراسان 

 محقق: حسام الدین حجت زاده، کارفرما: موسسه ی تحقیقات 1و6جلد فرقه اسماعیلیه یهود جهان اسالم ،

 ومطالعات ابرار معاصر

  بررسی فرقه صوفیه در خراسان،، محقق: حسام الدین حجت زاده، کارفرما: موسسه ی تحقیقات ومطالعات ابرار

 معاصر

 سه ی تحقیقات ومطالعات بررسی نارضایتی اقتصادی و خدمات شهری، محقق: عفت امیر فوالدی، کارفرما: موس

 ابرار معاصر

  آسیب شناسی تجمیع زنان سرپرست خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی، کافرما: دفتر تحقیقات کاربردی نیروی

 (6831انتظامی خراسان جنوبی)

  ،کافرما: دفتر تحقیقات کاربردیشناسائی جرایم در شبکه های اجتماعی موبایلی در بین جوانان خراسان جنوبی 

 (6831نیروی انتظامی خراسان جنوبی)



 کارفرما: اداره ثبت احوال استان یانسان یروین یو توانمندساز ینقش آموزش و پژوهش در ارتقاء بهره ور ،

 خراسان جنوبی  ثبت احوال استان کل اداره

 های قرآن، دکتر علینقی ایازی، پژوهشکده اسالم تمدنیدر آموزه بررسی جامعه شناختی ضعف صداقت 

  ، )بررسی تطبیقی روشهای نوین کشف دیدگاههای قرآن) مورد مطالعه: مسئله عفاف و حجاب از دیدگاه قرآن

 گر، پژوهشکده اسالم تمدنیدکتر محمد خامه

 داوری شده طرحهای پژوهشیج( 

 ، پژوهشکده اسالم تمدنی نظریه معنویت در قرآن، دکتر محمد سعید سعیدی 

  پژوهشکده اسالم تمدنی نژاد،رضا براتتبیین اجتماعی در قرآن، محمد 

 ،پژوهشکده اسالم تمدنی درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی، محسن میرسندسی 

  های منتشر شدهکتابج(

 نوبت چاپ: اول 6833مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید، جلد اول، ناشر: بوستان کتاب قم،سال 

 نوبت چاپ: اول 6836مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید، جلددوم، ناشر: بوستان کتاب قم،سال 

  ،6831مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید، جلدسوم، ناشر: بوستان کتاب قم 

 (3333111361131)شابک:6838مشهد،، خاتماجتماعی در قرآن، ناشر:  اندیشه های 

  6838قم،هویت ملی ومذهبی جوانان، ناشر: بوستان کتاب 

 ،6831هویت ملی ومذهبی جوانان،چاپ مجدد، ناشر: بوستان کتاب قم. 

  ،6831تحوالت مذهبی مسیحیت و یهودیت در هزاره سوم، ناشر: بوستان کتاب قم 

 (.33333111361131شابک)6838ستیزی تا واقعیت اسالم ستیزی ، ناشر: بوستان کتاب قم، از افسانه  یهود 

 منتشر شده تمقاالح( 

 پژوهشی اسالم و  -فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل گیری آرمانشهر قرآنی، چاپ شده درفصلنامه علمی  تاثیر

 ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1علوم اجتماعی شماره 

  پژوهشی دانشگاه  -روش شناسی مفاهیم ومقوالت جامعه شناختی در قرآن کریم، چاپ شده درفصلنامه علمی

 هنگ ومعارف اسالمی، پژوهشگاه فر13اسالمی شماره 

  ،)پژوهشی  -فصلنامه علمی چاپ شده در نفوذ اجتماعی در تفاسیرقرآن) ازطریق عطف توجه به تفکر واندیشه

 1شماره اسالم و علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   ،اجتماعی،  پژوهشی اسالم و علوم -فصلنامه علمی چاپ شده درمقدمه ای بر جامعه پذیری دینی در تفاسیر قرآن

 1شماره پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 پژوهشی اسالم و علوم  -یگانگی یا دو گانگی ساختار و عاملیت در تفاسیر قرآن، چاپ شده در فصلنامه علمی

 3اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شماره

  ،وهشی اسالم و علوم پژ -فصلنامه علمیچاپ شده در مالحظات اجتماعی مترتب برمناظره وگفتگودرتفاسیر قرآن

 (6838)66شماره اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 های قرآن، ارسال شده جهت چاپ برای در فصلنامه علمیترین پیامدهای اجتماعی عرفی شدن در آموزهمهم- 

 پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



  انسان پژوهی دینی، پژوهشی  -فصلنامه علمی  چاپ شده در قرآن، آموزه هایدینداری درابعاد جامعه شناسی

 (6831) 81آموزش عالی شهید محالتی قم شماره   مجتمع

  ،های قرآنی آموزهپژوهشی  -فصلنامه علمی  چاپ درسرمایه اجتماعی، زمینه افزایش نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن

 63 شماره

  ،در شده چاپنقد الگوهای ارائه شده برای سنجش دینداری  ،Islamic Perspective Journal Number 

10, Winter 2013  

  

 های قرآنی دانشگاه آموزهپژوهشی  -فصلنامه علمی   چاپ شده در،  مدلی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

  6831رضوی

  ،گوی سالمی پژوهشی مطالعات ال -فصلنامه علمی  چاپ شده درجامعه شناسی الگوی دینداری در تفاسیر قرآن

 ، سازمان بسیج اساتید 8شماره  ایرانی پیشرفت

 نظریه های اجتماعی متفکران پژوهشی  -های قرآن، فصلنامه علمیالگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه

 دانشگاه تهران، مسلمان

 لمی و پژوهشی فصلنامه ع  چاپ شده، بررسی جامعه شناختی پدیده نفاق((قرآن هایآموزهنفاق در  سنخ شناسی

 (6838) 11شماره های قرآنی دانشگاه رضوی آموزه

  تا  611از  -صفحه  18« ) 11شماره  - 6831بهار « نگاه جامعه شناختی به قوم یهود در قرآن ، پژوهش های قرآنی

111 ) 

  1ت /شمارهپژوهشی پژوهشکده مهدوی -انتظار فرج راهبرد کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی ، فصلنامه علمی  

  پژوهشی انسان پژوهی  –فصلنامه علمی 83شماه  ،تاثیر مراتب دینداری بر انحرافات اجتماعی در آموزهای قرآن

 (6831) دینی، مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم

 پژوهشی پژوهشهای قرآنی ،  –های قرآن، فصلنامه علمی راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه

 (6831اسالم تمدنی، دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی)پزوهشکده 

 نظریه های اجتماعی متفکران پژوهشی  -فصلنامه علمی های قرآن،دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه

 دانشگاه تهران، مسلمان

 فرهنگی اجتماعی خراسان علمی ، فصلنامهمطالعه ی زمینه ها و بسترهای شکل گیری فرآیندطالق: مورد مطالعه: شهر مشهد 

 فصلنامه علمی فرهنگی اجتماعی خراسان ،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند 

  

 راهنمائی شده پایان نامه

 ارشد 
 راهنماعوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند،  مریم محالتیان، داشگاه بیرجند ، 

 راهنماداشگاه بیرجند های قرآن ، رهدار،سی الگوی الگوی گردشگری در آموزهبرر ، 

  زهرا حسینی،سال شهرستان دهدشت نسبت به خدمت سربازی63بررسی عوامل موثر بر نگرش افراد بالی ، 

 ، راهنماداشگاه بیرجند

 انشگاه بیرجند، راهنماتاثیرسرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی زناشوئی در شهر بیرجند، فاطمه لک ، د 



  ،تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان دامغانی،محدثه مایانی ، دانشگاه بیرجند

 راهنما

 دانشگاه بیرجند، راهنمافاطمه همتی ، گیری فرآیند طالق: مورد مطالعه شهر مشهد،و بسترهای شکل مطالعه زمینه 

  انواع، علل و پیامدها با نمونه گیری نظری در دانشگاه بیرجند، محمدصادق مالیانی، خودبرتر بینی اجتماعی:کشف

 دانشگاه بیرجند، راهنما

 احساس امنیت و عوامل کاهنده آن در شهر بیرجند، فروزان شمسی، دانشگاه بیرجند، راهنما 

 د، راهنمااحساس عدالت و عوامل موثر برآن در شهر بیرجند، احمد توفیقی نیا، دانشگاه بیرجن 

 گیریهای فرهنگی اجتماعی بازیگران، فوتبالیستها و سیاستمداران در اینستاگرام، عباسعلی شکاردوست، رهنماجهت 

 علل و پیامدهای روابط پیش از ازدواج دختران جوان شهر بیرجند، فاطمه اکبری، راهنما 

 مشاوره

 دکتری رساله -6
 وری ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مشاورهای قرآن، محمد داکنترل اجتماعی در آموزه 

  ،مشاور ،داشگاه بیرجندالگوی جامعه پذیری جنسیتی در پنج رمان).....( مرتضوی 

 پایان نامه ارشد -2

 مشاورداشگاه بیرجند البالغه، سید مهدی حسینی،بررسی جامعه شناختی اعتماد اجتماعی در نهج ، 

 مشاورداشگاه بیرجند یر جنسیت داده، مریم اصغری،تحلیل جامعه شناختی هویت جنسیتی در افراد تغی ، 

 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی مردم شهر زابل، طیبه مرادقلی 

 )بررسی عوامل موثر بر نگرش به حجاب) مورد مطالعه: شهر مشهد 

 برکیفیت زندگی شغلی معلمان، علی اکبر باقری مقدم سالمی موثر اجتماعی عوامل بررسی 

 

 


