
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردي

 مهردانش نام خانوادگی:               حسین :نام 81/20/8131 :تاریخ تولد

 Hdaneshmehr@yahoo.com الکترونیکی:ست پ 80022633880  تلفن تماس:

 ناسیشجامعه گروه -اجتماعی و انسانی علوم دانشکده-کردستان دانشگاه-پاسداران بلوار -سنندج نشانی:

 سوابق تحصیلی

 معدل
کشور/ شهر محل 

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدت تحصیل

   از تا

 فوق دیپلم - - - - - -

 لیسانس اجتماعی پژوهشگری -اجتماعی  علوم 6203 6201 دانشگاه تبریز تبریز 66/66

 فوق لیسانس شناسیجامعه –اجتماعی  علوم 6206 6200 دانشگاه تهران تهران 00/66

 دکترا شناسی توسعه اجتماعیجامعه-علوم اجتماعی 6200 6236 دانشگاه تهران تهران 83/60

 هاي تحصیلیپایاننامه

 مقطع تحصیلی عنوان پایاننامه استاد راهنما

 کارشناسی دورکیم امیل افکار و آراء بررسی دکتر حسین بنی فاطمه

 دکتر مهدی طالب
 یاجتماع مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی

 روستاییان
 ارشدکارشناسی

 

الصاق عکس 

 الزامی است

 

 ي پژوهشکدهپژوهشی اعضا-رزومی علمی



 دکتر غالمرضا غفاری

 رد و تغییرات اجتماعی زندگی کیفیت

-6238) اخیر دهه دو طی اورامان منطقه

6208) 

 دکتری

 (: مجري و همکارهاي پژوهشیسوابق پژوهشی )طرح

 نام پژوهش سال کارفرما

 اقتصادی و اجتماعی شناسیآسیب ملی طرحهمکار اصلی  6200 (آموزش و ترویج معاونت) کشاورزی جهاد وزارت

 ایران در آبخیزداری هایتعاونی

 6203-6200 (63 و 60 منطقه اجتماعی معاونت) تهران شهرداری

 مرکز احداث اجتماعی آثار ارزیابی های¬طرحهمکار اصلی 

 اجتماعی تأثیر ارزیابی و( 63 منطقه) شهرداری ترافیک آموزش

 تهران شهرداری 60 منطقه در سبز فضای بازسازی و توسعه

 6203 60 منطقه شهرداری اجتماعی معاونت
 سبز ایفض بازسازی و توسعه اجتماعی تأثیر ارزیابیمجری طرح 

 تهران شهرداری 60 منطقه در

 6238 کشور مراتع و هاجنگل سازمان
 اجتماعی -اقتصادی شناسیآسیب ملی طرحمجری 

 شمال جنگلداری های¬تعاونی

 6233 تهران دانشگاه پژوهشی نظارت ریزیبرنامه دفتر
 و اجتماعی اقتصادی، هایچالش بررسیهمکار اصلی طرح ملی 

 کشور مرتعداری هایتعاونی مدیریتی

 6233 تهران دانشگاه پژوهشی نظارت ریزیبرنامه دفتر
 و مرتعداران بومی دانش تحلیل همکار اصلی طرح بررسی و 

 کشور طبیعی منابع پایدار مدیریت در آن اثرات

 6233 62 منطقه ریزی شهرداریبرنامه و هماهنگی معاونت
 سرخه جنگلی پارک رفتاری الگوهای مطالعهمجری طرح 

 امنیت احساس افزایش بر تأکید با حصار

 6232 کرمانشاه استانداری
 انشاهکرم استان فرهنگی -اجتماعی تحلیل و آمایشمجری طرح 

 عشایری( و روستایی نظام بخش)

 6233 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فرهنگی توسعه پایدار منظومه   -مجری طرح مطالعات اجتماعی

 (مرکزی و اروندکنار آبادان )منظومه هایهای روستایی 

 6231-6233 کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب معاونت
 تدش در تشکل ایجاد و برداریبهره نظام مطالعاتی طرح ناظر

 بلوچستان( و سیستان) کور شهری

 6231-6233 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
ای  توسعه ناحیهریزی اجتماعی برنامهمجری طرح مطالعات بخش 

 های چومان و کالس بر پایه مهار آبهای مرزیحوضه

 6231 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فرهنگی توسعه پایدار منظومه   -مجری طرح مطالعات اجتماعی

 های روستایی )منظومه های خاو و میرآباد مریوان(



 6230 کردستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 تاییروس تولید هایتعاونی شناسیآسیبمجری طرح مطالعاتی 

 جوامع توسعه در آنها نقش ارتقای عملی راهکارهای ارائه و

 استان روستایی تولید های¬تعاونی موردی مطالعه) محلی

 (کردستان

 6230 کردستان دانشگاه پژوهشی معاونت
 روستاهای) روستایی پایدار اشتغال سند تدوینمجری طرح 

 (شهرستان بانه، کردستان استان

 6230 سنندج شهری فاضالب و آب

 :شهری بحران مدیریت و آب حکمرانیمجری طرح مطالعاتی 

 و ایدارپ شرایط در آب مشترکان وضعیت شناختیجامعه تحلیل

 موردی مطالعه) اضطرار وضعیت در شهری بحران مدیریت نحوه

 (.سنندج شهری آب مشترکان

 6230 کردستان استان هایزندان کل اداره

 میزان مطلوب و موجود وضعیت بررسیمجری طرح مطالعاتی 

 استان هایزندان در قضایی و پزشکی تربیتی، اصالحی، خدمات

6230 سال در کردستان  

 سوابق پژوهشی )مقاالت(

 نوع مقاله عنوان مقاله نام نشریه تاریخ و محل

 ماعیاجت مشارکت به نسبت روستاییان نگرش بررسی توسعه روستایی 6200پاییز  -دانشگاه تهران
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 6238تابستان  -دانشگاه تهران

 

 های روستاییپژوهش

 اطقمن توسعه در آن آثار  و گردی¬طبیعت نقش بررسی

 مطالعه) SWOT تحلیلی مدل از استفاده با روستایی

 (تخت اورامان روستای موردی

 اجتماعینشریه علوم  6238پاییز  -دانشگاه تبریز
بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر مشارکت اجتماعی  

 )مطالعه موردی: روستای دشه از توابع شهرستان پاوه(

 نامه علوم اجتماعی 6236بهار  -دانشگاه تهران
 گاهپای و دهقانی فرهنگ خرده عناصر بین رابطه بررسی

 دهقانان اجتماعی ـ اقتصادی

 توسعه روستایی نشریه 6236دانشگاه تهران، پاییز 
بومی )راهنمایی برای شناسی دانشدرآمدی بر روش

 بومی(محققان و متخصصان حوزه دانش

ن تابستا -دانشگاه کردستان

6233 

فصلنامه مطالعات شهری و 

 ایمنطقه

)مطالعه  هاارزیابی تأثیر اجتماعی ترمیم و باسازی بوستان

 شهرداری تهران( 60های سطح منطقه موردی بوستان

ن زمستا -دانشگاه بوعلی همدان

6233 
 پژوهشنامه انقالب اسالمی

ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقالب اسالمی  

 ایران

 6233 -دانشگاه تهران
-فصلنامه مطالعات جامعه

 شناختی
 درک معنایی کیفیت زندگی در منطقه اورامان



 6233تابستان  -دانشگاه تهران
فرهنگی و فصلنامه مطالعات 

 رسانه

بازنمایی هویت اسالمی در جهان مجازی )مطالعه موردی؛ 

ندای  -ایبازنمایی خاورمیانه اسالمی در بازیهای رایانه

 وظیف(

مؤسسه تحقیقات اجتماعی 

 6233بهار  -ایران

فصلنامه تحقیقات اجتماعی 

 ایران

موردی: زنان  های معنایی آن )مطالعهپوشش زنان و داللت

 کرمانشاه(شهر 

دانشگاه تهران، بهار و زمستان 

6233 

فصلنامه توسعه محلی 

 شهری( –)روستایی 

های جامعۀ محلی در حل مناقشات و تبیین نقش ظرفیت

کاهش تضادهای اجتماعی )مورد مطالعه: پروژۀ آبیاری و 

 1و  2، 3زهکشی دشت ارایض، واحدهای عمرانی 

مرکز تحقیقات کاربردی 

اجتماعی ناجا، بهار معاونت 

6236 

فصلنامه مطالعات امنیت 

 اجتماعی

 اموال امنیت و نظم احساس و پلیس اجتماعی سرمایه

 عمومی

 (قروه شهر مطالعه مورد)

 6230شماره دوم، تابستان 
فصلنامه مطالعات و تحقیقات 

 اجتماعی در ایران
های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در درک معنایی سازه

 ساکنان منطقه اورامان لهونمیان 

 6230شماره دوم، تابستان 
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه 

 روستایی

عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان 

برداری شبکه آبیاری دشت ارایض )شهرستان در بهره

 شوش(

 6230، زمستان 3شماره 
مجله مطالعات توسعه 

 فرهنگی-اجتماعی
صنعتی شدن و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی؛ 

 تحلیل روایت ساکنان پیرامون طرح پتروشیمی مهاباد

 6230، بهار و تابستان 6شماره 
مجله جامعه شناسی اقتصادی و 

 توسعه
ی بر توسعه اجتماعبررسی رابطه رسانه های ارتباط جمعی 

 ()مطالعه موردی: جوانان شهر اسالم آبادغرب

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-613-fa.pdf
http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-613-fa.pdf


مجله مطالعات جامعه شناختی  6230، تابستان 30شماره 

 شهری

تهران با تأکید  0بررسی وضعیت پایداری اجتماعی منطقه 

 بر راهکارهای تقویت ان

 

مجله مطالعات و تحقیقات  6230، بهار 6شماره 

 اجتماعی ایران

نخبگان و ذیمدخالن محلی پیرامون طرح درک معنایی 

انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه یک مدل 

 داده بنیاد

 

-مجله توسعه محلی )روستایی 6230، پاییزو زمستان 3شماره 

 شهری( 

های ی اجتماعی در تعاونیتحلیل روایت فروپاشی سرمایه

ایی روستهای تولید تولید روستایی )موردمطالعه: تعاونی

 استان کردستان(

 

فصلنامه مطالعات اجتماعی  30، بهار 6شماره 

 روانشناختی زنان

پوشش و معنای اجتماعی آن به میانجی سبک زندگی؛ 

ارائه یک نظریه داده بنیاد)مورد مطالعه: دختران شهر 

 دژ(شاهین

 

های شهر ورامیتجربه طرد اجتماعی: مورد مطالعه هه مجله مسائل اجتماعی ایران 30، بهار 6شماره 

 مریوان

 

 30، تابستان 36شماره 

 

پژوهشنامه نظم و امنیت 

 انتظامی

-محورنگرش شهروندان به پلیس در طیف جامعه

ن استاتهدیدمحور و رابطه آن با احساس امنیت عمومی در 

 کردستان

 

 فصلنامه تعاون 6233تابستان  -تهران
اری داجتماعی تعاونیهای جنگل-شناسی اقتصادیآسیب

 کشور
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فصلنامه سازمان شهرداری ها و  6238زمستان  -تهران

 دهیاریها

 جایگاه مشارکت در نگهداری پروژه های عمرانی

 مالزی در توسعه و ریزیبرنامه رهپویان والیت 6236پاییز 

 کتاب

 عنوان کتاب ناشر تاریخ و محل
 نوع فعالیت

 )تألیف/ترجمه(

https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3092-fa.pdf
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3092-fa.pdf


 بومی و توسعهدانش شناسانانتشارات جامعه 6236 -تهران
 

 توسعه و مناقشات پارادایمی جدید انتشارات کیهان 6233 -تهران
 

 شرکت در همایش، کنفرانس، جشنواره، سمینار، سمپوزیوم، کارگاه و ...

 عنوان کنفرانس/همایش نهاد/سازمان تاریخ و محل

 PRCAو  PARو  RRAهای مشارکتی در توسعه کاربرد روش ها و مراتع کشورسازمان جنگل 6203زمستان  -تهران 

 جایگاه فرهنگ در هویت شهری شهرداری تهران 6238اسفند   -تهران، 

سبک زندگی و تفاوت در درک احساس امنیت عمومی در  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6233بهمن  -تهران

 شهر تهران

 هاي نهادي و غیرنهادي()فعالیت سوابق اجرایی

 سمت نهاد/سازمان/کارفرما تاریخ

مشارکت مؤسسه جهاد نصر و شرکت  1931-1931

 آساراب

هزار  115مدیر بخش اجتماعی و نظام بهره برداری طرح 

 )دشت ارایض(هکتاری اراضی ایالم و خوزستان 

 دبیر اجرایی  همایش ملی جامعه شناسی مرز 1931اردیبهشت ماه 

معاونت آب و خاک وزارت جهاد  1931-1931

 کشاورزی 

مدیریت طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه 

 های غرب و شمالغرب کشور )استان کردستان(

شناسی دانشگاه پژوهشکده کردستان تاکنون 1931

 کردستان

 مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه 

فرهنگی شبکه ملی –کارگروه اجتماعی  تاکنون 1931

 جامعه و دانشگاه

 رئیس کارگروه

 سخنرانی و مصاحبه

 کنندهمیزبان/مصاحبه عنوان/موضوع سخنرانی/مصاحبه تاریخ

1931 
چشم انداز توسعه در استان کردستان 

 توسعهدر پرتو نظریه های متاخر 
 دانشگاه کردستان

1396 
 کردستان، استان در روستایی توسعه

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، الزامات
 کردستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 نهادهاي مردمها و سازمانعضویت در انجمن

 نام سازمان نوع عضویت سال



 جامعه شناسی ایران نانجم وابسته تاکنون 1911

 انجمن توسعه روستایی ایران وابسته تاکنون 1913

 )کتاب، مقاله، پروپوزال، جشنواره و...( هاداوري

 عنوان نهاد/سازمان و... سال

 پژوهشی توسعه محلی )شهری روستایی(-داور مجله علمی یی دانشگاه تهران تاکنون 6233از سال 

 دانشگاه تهران تاکنون 6232از سال 
پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی -داور مجله علمی یی

 ایران

 پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی-داور مجله علمی معاونت اجتماعی ناجا تاکنون 6231از سال 

 پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران-داور مجله علمی انجمن جامعه شناسی ایران تاکنون 6233از سال 

 ایران جنگلپژوهشی -داور مجله علمی تهراندانشگاه  تاکنون 6233از سال 

 

 

 


