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 طْاتك تحصیلی 

 

 طْاتك پژُّشی 

سال  آهْسشیًام هْسسَ  عٌْاى رشتَ تحصیلی هقطع تحصیلی

 اخذ 

 هعدل

 کاًذیذای

 دکتزی

جاهعَ شٌاطی گزُِّای 

 اجتواعی

داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحذ 

 علْم ّ تحمیمات

4637  

اداهَ 

 دارد

 

سى در  –هطالعات سًاى  فْق لیظاًض

 خاًْادٍ

داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحذ 

 علْم ّ تحمیمات

4611 46/43 

 73/41 4611 داًشگاٍ الشُزا هطالعات خاًْادٍ لیظاًض

 41 4619 آهْسع ّ پزّرع شِزطتاى تن علْم اًظاًی دیپلن

سال  هجلَ یا هْسسَ  عٌْاى  پژُّش 

 اخذ 

همالَ آطیة شٌاطی اجتواعی تالیای طثیعی جْاًاى 

 هٌطمَ تحزاى سدٍ تن

چِارهیي کٌفزاًض جاهع هذیزیت 

 HSE 1396تحزاى ّ 

همالَ تحلیل هحتْای هماالت جاهعَ شٌاطی سلشلَ 

 در ایزاى 

ُشتویي کٌفزاًس بیي الوللی 

 هدیزیت جاهع بحزاى
 

4638 

همالَ تاس تْلیذ ًوادیي ارسشِای جاهعَ در 

 ص سى در تلْیشیْى خصْ

 ایزاى اجتواعی تْطعَ هطالعات
4611 

تالیف کتاتچَ آهْسشی رّاتط خاًْادگی تزای 

 DICهشاّراى  

جوعیت خیزیَ تْلذی دّتارٍ 

 تزک اعتیاد 

 

4631 

همالَ ُای ارایَ شذٍ تَ هجلَ ایٌتزًتی 

 هذدکاری اجتواعی 

هزّری تَ هجلَ ایٌتزًتی  –ارایَ هماالت علوی  

 هذدکاری اجتواعی

 

http://www.socialwork5148.ir/?p=7173 

  خاًْادٍ در گزی هطالثَ .4

 جاهعَ هذدکاری ّ هحلی تْطعَ .5

 ای

 ّ ُا تحزاى در آّری تاب .6

  اجتواعی هذدکاری

 رّاًی   -اجتواعی طالهت ّاکاّی .7

   طثیعی تالیای اس تعذ سًاى

 سًاى   سًذگی   اس کْتاٍ ّاکاّی .8

HIV+ 

 التصادی فزٌُگی تْطعَ هْاًع .9

 سًاى طیاطی

4638-

4639 

http://www.civilica.com/Papers-INDM08=%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-INDM08=%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.socialwork2015.ir/?p=5638
http://www.socialwork2015.ir/?p=5137
http://www.socialwork2015.ir/?p=5137
http://www.socialwork2015.ir/?p=4749
http://www.socialwork2015.ir/?p=4749
http://www.socialwork2015.ir/?p=4459
http://www.socialwork2015.ir/?p=4459
http://www.socialwork2015.ir/?p=4069
http://www.socialwork2015.ir/?p=4069
http://www.socialwork2015.ir/?p=3571
http://www.socialwork2015.ir/?p=3571


 طاتمَ تذریض 

 

 

 

 طْاتك شغلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال هْسسَ هحل خدهت ًْع شغل

ادارٍ کل خذهات رفاُی صذا ّ  هذدکار اجتواعی

 طیوا

تا  4617

 کٌْى
 کارشٌاص

جاهعَ شٌاطی ّ رّاى 

 شٌاطی

 4617تا 4611 شْرای طیاطتگذاری صذا ّ طیوا

طزدتیز ّ ًْیظٌذٍ 

 تزًاهَ رادیْیی 

 

رس طفیذ ّ آتی هخل  

 سًذگی

تا  4615 رادیْ طالهت

4617 
 طز دتیز تزًاهَ

  
 رادیْ طالهت

تا  4613

4631 

 

  
  فعالیت ُای ایٌتزًتی 

 

 سال  گزٍّ ُدف ّ هجزی طزح عٌْاى دّرٍ

کارگاٍ آهْسشی داًشکذٍ طْاًح ّ  هذرص

هثحج جٌظیت ّ تحزاى  حْادث شِیذ تِشتی

 ُا

هذیزاى ّ کارشٌاطاى هذیزیت 

 تحزاى 

 تِزاى ّ شِزطتاى ُا

4638 

طخٌزاى علوی در خصْص جاهعَ شٌاطی 

 فاجعَ در حظیٌیَ ارشاد 

 4637 داًشجْیاى ّ کارشٌاطاى تحزاى

 

 ُای سلشلَ درطِای علوی طخٌزاى ًشظت

 "تن" ّ ایزاى

 4638 داًشجْیاى ّ کارشٌاطاى تحزاى

 ّ رّاًی ُای جٌثَ ارسیاتی طخٌزاى 

  پالطکْ اجتواعی حادحَ

 4638 داًشجْیاى ّ کارشٌاطاى تحزاى

هذرص آهْسع هشاّرٍ تلفٌی در خصْص 

 آطیة ُای اجتواعی

اًجوي احیا ارسع ُا ّ حوایت 

 هخثت  HIVاس سًاى ّ کْدکاى 

 هشاّراى تلفٌی 

4635 

هذرص آهْسع رّاتط طالن خاًْادگی ّ 

 اجتواعی

اًجوي احیا ارسع ُا ّ حوایت 

 هخثت  HIVاس سًاى ّ کْدکاى 

 

4636 

ّتالگ جاهعَ شٌاطی طاخت 

 فاجعَ

http://sociologydisaster.blog.ir/ 

هْضْعات ّ هماالت علوی جاهعَ شٌاطی 

 تالیای طثیعی

هذیزیت کاًال تلگزاهی جاهعَ 

 فاجعَشٌاطی 

 

هْضْعات ّ هماالت علوی جاهعَ شٌاطی 

 تالیای طثیعی


