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 -2مشاغل و فعاليتهاي کارشناسي ،پژوهشي و مشاوره اي
عضوکارگروه تخصصي "ارتقای سالمت روان مبتني بر رويکرد اجتماع محور" سازمان بهزيستي کشور از 2596/8/22
پژوهشگر مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -از 2591تا کنون
مدير کميته برنامه ريزی و ارزشيابي انجمن جامعه شناسي ايران و بازرس انجمن  -در حال حاضر و برای دوره 2591-91
دبير گروه علمي-تخصصي فقر ،رفاه و سياست اجتماعي و عضو شورای مديريت گروه شهر انجمن جامعه شناسي ايران
در حال حاضر و برای دوره 2591-91
عضو شورای گروه ارتباطات و سالمت انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات از مهر  2595تا کنون
عضو گروه مطالعات راهبردی
اذر  2589تا پايان  -2592مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران www.rpc.tehran.ir
کارشناس گروه پژوهشي حقوق شهروندی و مطالعات اجتماعي
 2588تاآبان  -2589مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
عضو شورای پژوهشي و سياستگذاری
 2582تا -2589جهاد دانشگاهي  ،دفترمطالعات شهری و منطقه ای
عضو شورای پژوهشي و سياستگذاری
از 2582به مدت دوسال -معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي  ،دفترمطالعات کاربردی
کارشناس ارشد گروه اجتماعي و دبيرخانه همايش بين المللي توسعه اجتماعي
 - 2584پژوهشکده مطالعات اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوری
 2581تا کنون )http://www.IDSI.ws( -مدير عامل موسسه مطالعات بين رشته ای انگاره پژوه فردا
کارشناس و مشاور مطالعات شهری (مطالعات اقتصادی -اجتماعي -جمعيتي)
 2586تا  -2595مهندسين مشاور ايده پادير؛مهندسين مشاور رامپاد؛ مهندسين مشاور فن و تدبير تاو ،مهندسين مشاور شارستان
 -2582-2585مهندسين مشاور پرداراز(مشاور شهرسازی،معماری ،حمل و نقل و ترافيک)

 -3مدارک تحصيلي
 دانشجوی دکترای پژوهشي( )PhD by researchمرکز عوامل اجتماعي تعيين کننده سالمت( )SDHدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيتهران -از  2591تاکنون
فوق ليسانس علوم اجتماعي (گرايش برنامه ريزی رفاه اجتماعي) ( )2582 – 2586دانشکده علوم اجتماعي – دانشگاه دولتي عالمه طباطبايي
معدل کارشناسي ارشد ( 28.68نفر اول دوره) و تز -29
عنوان تز :جوانان ،سرمايه اجتماعي و رفتارهای داوطلبانه Youth, social capital & altruistic behavior؛ استاد راهنما:
دکتر سعيد ذکايي  ،مشاور  :دکتر محمود شهابي ،داور :دکتر حسين پناهي -حمايت شده توسط :سازمان ملي جوانان – نمره  29( A+تمام)
 ليسانس :فيزيک اتمي ( )2521 – 2529دانشکده فيزيک – دانشگاه دولتي اروميه ديپلم :رياضي -فيزيک ( )2522 -2526دبيرستان نمونه دولتي شيخ شلتوت سنندج1
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ارزيابي سريع وضعيت کودکان خياباني در شهر تهران :2591 ،علل و خطرهای کار کودکان در خيابان ،مطالعات و تحقيقات اجتماعي در
2596
ايران ،مقاله  ،1دوره  ،6شماره  ،2بهار  ،2596صفحه [ 12-55دژمان ،معصومه؛ وامقي ،مروئه ،رفيعي ،حسن]
يک مقاله متدولوژيک :ارزيابي سريع و پاسخ به رفتارهای پرخطر کودکان خياباني شهر تهران ،2591،مجله اپيدميولوژی ايران ،جلد 22
2596
شماره  2صفحات [ 62-52وامقي ،مروئه؛ دژمان ،معصومه؛ رفيعي ،حسن؛ فروزان ،آمنه ستاره؛ شغلي ،عليرضا؛ ميرزازاده ،علي]
مصرف مواد در کودکان خياباني شهر تهران ،ارزيابي سريع ،مجله دانشکده بهداشت و انستيتوی تحقيقات بهداشتي ،دوره  21شماره 95
2595
پاييز [ 2595دژمان ،معصومه؛ وامقي ،مروئه ،دژمان ،فاطمه ،روشن فکر ،پيام؛ رفيعي ،حسن؛ فروزان ،امنه ستاره  ،رضازاده ،مجيد؛ فاضلي ،پريسا]
تحليل سياستهای رسانهای ايران؛ [مشترک با دکتر عبدالحسين کالنتری ،حسين حسني] ،فصلنامه رسانه شماره ،92دفتر مطالعات و
2595
برنامهريزی رسانهها
ارزيابي ميزان تحقق سياستهای کلي اجتماعي کشور طي برنامه پنج ساله چهارم توسعه (باتاکيد بر سياستهای عدالت گستر)؛ [مشترک با
2591
دکتر عبدالحسين کالنتری ،سامان يوسفوند] ،فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي شماره،1مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازار روسپيگری :مطالعه ای در شهر تهران [مشترک با دکتر فريبرز رئيس دانا ،سعيد مدني] فصلنامه مسائل اجتماعي ايران (مجله دانشکده
2592
ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم) شماره  ،2دوره ششم ،بهار 2592
 2592امتناعات و امکانات شهروندی در گروه های خاص؛ خطوط کليِ طرح چارچوبي مفهومي برای شهروندی کامل
فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي شماره،1مجمع تشخيص مصلحت نظام
[مشترک با دکتر عبدالحسين کالنتری و هما مداح]
بررسي بين نسلي نگرش به طالق؛ مطالعهای در استان زنجان [ 2592مشترک با روح اهلل فالحي گيالن] فصلنامه مطالعات راهبردی
2592
مجمع تشخيص مصلحت نظام شماره 1
عوامل موثر بر طالق؛ مرور نظام مند سه دهه تحقيقات انجام شده در موضوع طالق در ايران [ 2589-2519مشترک با دکتر عبدالحسين
2592
کالنتری ،جلوه جواهری] پذيرش در فصلنامه زنان شورای زنان شورای عالي انقالب فرهنگي سال چهاردهم شماره 15
آثار و پيامدهای طالق؛ مرور نظاممند تحقيقات انجام شده در ايران با تاکيد بر مالحظات جنسيتي()2592 – 2524
2592
عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن فکر ،جلوه جواهری ،زن در توسعه و سياست (دوره ،9 :شماره)5 :
کيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در مراقبين بيماران؛ مطالعه مراقبين کودکان مبتال به سرطان تحت پوشش بخش مددکاری موسسه
2592
خيريه حمايت از کودکان سرطاني "محک" ،حميرا سجادی ،پيام روشنفکر ،بهناز آسنگری ،مهشيد زينعلي مراغه ،نرگس قرايي ،فاطمه ترابي ،فصلنامه پرستاری
ايران ،شماره  21دوره  16آبان92
عوامل مرتبط با هويت شهروندی در شهر تهران ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،شماره ،58سال دهم،پاييز[ 2589مشترک با دکتر محمد علي
2589
محمدی ،دکتر مليحه شياني]
مقايسه برخي ويژگيهای اجتماعي روسپي های خياباني بزرگسال و کودک در شهر تهران ،فصلنامه بررسي مسائل اجتماعي ايران،
2589
)(IJSPدوره ،2شماره[ ،5مشترک با دکتر سعيد مدني ،هما مداح]
ويژگيهای مشتريان تن فروشي از ديدگاه زنان روسپي خياباني شهر تهران ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،شماره ، 56سال نهم ،بهار 89
2589
[مشترک با دکتر سعيد مدني]
جوانان ،سرمايه اجتماعي و رفتارهای داوطلبانه ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،شماره ، 15سال ششم ،زمستان [ 84مشترک با دکتر سعيد ذکايي]
2581
2586
سعيد ذکايي]

رابطه سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي در محالت شهری  ،فصلنامه علوم اجتماعي ،شماره  51زمستان( 2586چاپ [ )81مشترک با دکتر
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 -5کتاب چاپ شده
پژوهشي در منشورهاي
شهروندي
مشترک با هما مداح و عبدالحسين
کالنتری و نسترن موسوی
 -شابک- -:
طرح آينده 2592

بازماندگان شهروندي
مشترک با هما مداح و عبدالحسين
کالنتری
شابک978-600-6246-01- :
طرح آينده 2592
7

شهر ايراني اسالمي
مشترک با سيد محمود نجاتي
حسيني
طرح آينده 2592

طالق در ايران
مشترک با دکتر عبدالحسين کالنتری

شابک928-422-115-122-4:
انتشارات جامعه شناسان 2595

توسعه اجتماعي :چشم انداز
جهاني و وضعيت ايران
مشترک با عبدالحسين کالنتری و فرشيد
مقدم سليمي
شابک5-4454-25-946-928 :
انتشارات دانشگاه تهران 2595

توسعه اجتماعي در شهر تهران
مشترک با دکتر احمدرضا اصغرپور
ماسوله و عبدالحسين کالنتری
شابک8-22-4282-422-928 :
انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ريزی
شهر تهران 2595

رسانه ،توسعه و
سياستگذاري رسانه اي
مشترک با دکتر عبدالحسين
کالنتری
شابک928 -946-8818-15-1:
انتشارات
صداوسيما(سروش) 2584
چاپ دوم انتشارات
جامعه شناسان 2595

وقف و مطالعات شهر اسالمي
گردآوری و برگردان هما مداح،پريسا
روشنفکر

روشنفکر؛ تحقيق پيام

شابک - -
انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ريزی
شهر تهران 2596

توسعه اجتماعي :مفهوم

تاريخ شفاهي شبکه بهداشت

شناسي و سنجش
مشترک با سعيد مدني قهفرخي
شابک978-600-7522-09-:
7انتشارات بازتاب 2596

کشور مروري برخاطرات :
دکترحسين ملک افضلي اردکاني
با دالرام علي ،شابک-946-928:
-84-9961 ،4دريچه نو2596 ،
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 -6شرکت در همايش هاي داخلي و خارجي  :همکاري علمي-اجرايي؛ ارائه مقاله و پوستر
The9th International congress on addiction science- 9-11 September 2015 Tehran, RAZI Hall
;Comparing Homeless Women’s Sex Work in Two groups: Injecting and Non-injecting Drug Users
)A community survey in Darvazeh Ghar, Tehran’s southern neighborhood, (Oral presentation
HIV/AIDS risky behaviors and HIV testing status among Drug-using Female sex workers in a
(southern neighborhood of Tehran)Submission Author: Zahra Jorjoran shushtari
 1334سخنراني با عنوان :رويکرد سازمان بهداشت جهاني به مداخالت خانواده محور در اختالالت طيف اوتيسم :نگاهي به اسناد منتشر شده در
زمينه ی اوتيسم از سال  1228تا کنون در همايش :تشخيص و مداخله بهنگام خانواده محور در اختالالت دوران کودکي /کودکان با نيازويژه؛  29و  12خرداد 2596مرکز
تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با همکاری مرکز فرانک

 1333همايش کشوري عوامل اجتماعي و نابرابري هاي سالمت14ـ 12اسفندماه سال 1333
بررسي ارتباط ميزان بروز مصدوميتهای غيرعمد در کودکان زير  28سال با نابرابری های درآمدی و اجتماعي در ايران(2591سخنراني)
ارتباط نابرابری سطوح توسعه يافتگي استانها و توزيع مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده ای در ايران(سخنراني)
 1333هشتمين کنگره بين المللي اعتياد (ارائه شفاهي)

The8th International congress on addiction science- 10-12 sep2014 Tehran, RAZI Hall
)Drug Abuse and Sex Working in Tehran metropolitan (Oral presentation
)Harm Reduction programs as an effective intervention in Iran prisons(Oral presentation
)High-risk behaviors of women using substances: a study in Tehran, Iran(Oral presentation
 1331همايش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي  -شهرداري تهران 6 ،اسفند1331

مقاله :نهادهای اجتماعي در مديريت شهری مرور سه تجربه در ايران(:شوراياری سازمانهای محله محورطرح مديريت محله) مشترک با عبدالحسين
کالنتری ،کاوه مظفری ،پيام روشن فکر
1331

دومين سمينار بررسي آسيب هاي کودکان کار و خيابان  -موسسه مهرآفرين  23و  31بهمن 1331

چکيده مقاله :جنسيت و کار کودکان مطالعه ای در شهر تهران مشترک با دالرام علي
چکيده مقاله :اقتصاد غير رسمي و کار کودکان :مطالعه ای در شهر تهران
1331

دومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران -تهران

مقاله :طالق ،علل و پيامدها :يافته های پژوهشي سه دهه اخير در ايران (مشترک با عبدالحسين کالنتری)
مقاله :پهنه بندی اسيب های اجتماعي تهديد کننده کودکان در شهر تهران(مشترک با دالرام علي)
چکيده  :مقاله گروه های آسيب ديده شهری و اقدامات مديريت شهری در تهران(مشترک با هاشم آرام)
1331

همايش شهر ايراني -اسالمي گذشته ،حال ،آينده -تهران

دبير اجرايي و عضو شورای سياستگذاری همايش ،ارائه سه مقاله و يک پوستر
 مقاله  :بررسي پتانسيلهای مشارکتي شهروندان تهراني در امور شهری (مشترک با عبدالحسين کالنتری ،ميترا کالنتری) مقاله :مقايسه تاريخي نقش اوقاف در خدمات شهری و عمومي در عثماني و ايران(مشترک با هما مداح) مقاله :الگوی مشارکت شهروندان مناطق  11گانه شهر تهران در بازيافت زباله های خشک شهری و عوامل مرتبط با آن (مشترک باکامبيز مصطفيپور ،روح اهلل فالحي گيالن)
پوستر :الگوی مشارکت شهروندان مناطق  11گانه شهر تهران در مسايل حوزه خدمات شهری بر اساس پيامهای ارسالي به سامانه نظارتي  252و
عوامل مرتبط با آن  :پيام روشسن فکر ،روح اهلل فالحي گيالن
کتاب :شهر ايراني -اسالمي گذشته ،حال ،آينده :به کوشش محمود نجاتي حسيني،؛ پيام روشن فکر
1331

کنفرانس ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران -تهران

موضوعات ممنوعه در پژوهش اجتماعي و ناکارآمدی مداخالت برای بهبود وضعيت اجتماعي (بررسي موردی مطالعات روسپيگری در ايران)[چکيده]
مشترک با دکتر سعيد مدني قهفرخي
1333

همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي(اتا) -تهران

پذيرش چکيده و چاپ اصل مقاله – ارائه پوستر
مقاله :ارزيابي آثار اجتماعي پروژههای شهری :طرح نوسازی و بهسازی محدوده برج طغرل شهرری
1333

همايش ملي نظارت اجتماعي-تهران

پذيرش چکيده و چاپ اصل مقاله و ارائه به صورت پوستر [مشترک با عبدالحسين کالنتری،روح اهلل فالحي گيالن]
مقاله :نظارت همگاني و حقوق شهروندی  :مطالعه موردی شهر تهران
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( Marseille - 16th ISHEID congress 24 - 26 March 2010شانزدهمين کنگره ايشيد -مارسی ،فرانسه)

چکيده:

HIV/AIDS Related Knowledge and Attitude among Female Sex Workers in Tehran/Iran
in participate white Saeid Madani Ghahfarokhi * et al

P-130 in 16th ISHEID congress take place at : Parc Chanot, Marseille Congress Centre,March 2010
همايش روز جهاني شهرسازي به همت گروه مطالعات شهري و منطقهاي ايسپا -دانشگاه تهران 13 ،آبان 1331
1331

عضو شورای پژوهشي همايش
1333

همايش توسعه محله اي شهر  -تهران،

مقاله :سرمايه اجتماعي وکيفيت زندگي در محالت شهرتهران[ ،مشترک با سعيد ذکايي] چاپ شده در کتاب مشارکت مردمي و توسعه محله ای؛
ناشر طرح نو  ،شابک) 2-298-689-946-928 :
1331

همايش "پارازيت روي خط بم" جامعه شناسي فاجعه (دانشگاه تهران با همکاري کانون مطالعات امداد و پيشگيري)

مقاله :پژوهشي در جامعه شناسي مصائب جمعي ،تجربه ای در بم ؛ نرم افزار چند رسانه ای

ارائه شده در همايش

 -1مقاالت عمومي ترويجي ،مصاحبه
 2596ونداليسم شهری؛ راه ابريشم  ،نشريه ی وزارت راه و شهرسازی ،شماره  ،1ص 12
 2596حق به شهر؛ راه ابريشم ،نشريه ی وزارت راه و شهرسازی ،شماره  ،2ص 15
2595
 2591ازدواجِ طالق با اقتصاد ،هفته نامه تجارت فردا 15-شهريور  ،2591شماره 14
 2592رفاه اجتماعي و توسعه متوازن(رتبه ايران در شاخص بهروزی در  )1222روزنامه اعتماد(پرونده رفاه اجتماعي( 16مرداد - 2592
شماره 1649
 2592مصاحبه با نشريه چشم انداز ايران(دو ماهنامه-شماره  :)25روسپيگری پديده ای که بايد جدی گرفته شود
مقاله چاپ شده در نشريه چشم انداز ايران(دو ماهنامه-شماره  ::)25کلياتي در زمينه پيوند گسلي در ايران
 2592مرجع راهنمای انجمن بين المللي جامعه شناسي در سنت های جامعه شناسي گوناگون
کتاب ماه علوم اجتماعي ،سال پانزدهم ،شماره ( 62-64پياپي  ،)211دی و بهمن 2592؛صص 222-91
 2592از اعتياد ستيزی تا اعتياد گريزی
ويژه نامه روزنامه شرق
 2582امکانها و چالشهای به کار گيری راديو در توسعه روستايي
سال دوازدهم دوره جديد ،شماره ،9آذر 2582کتاب ماه علوم اجتماعي
 2581فردگرايي و بعد اخالقي سرمايه اجتماعي
ماهنامه خردنامه (ماهنامه فرهنگي روزنامه همشهری خرداد )81
 2586سرمايه اجتماعي ،مدنيت و عملکرد نهادی
ماهنامه رشد علوم اجتماعي (دوره نهم،شماره،1زمستان ) 2586

 -3گزارش مشورتي ،راهبردي و مديريتي
جايگاه مشارکت شهروندان در اداره شهرها در برخي از اسناد فرادستي(دانش شهر ،شماره  ،6دی ماه )88
روح اهلل فالحي ،عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن فکر
وضعيت شهروندي در شهر تهران :مرور يافته هاي پژوهشي يک دهه اخير (1313-1333دانش شهر ،شماره  ،4بهمن )88
پيام روشن فکر ،عبدالحسين کالنتری ،روح اهلل فالحي
مشارکت ،تصور از مشارکت و حمايت شهروندان (دانش شهر ،شماره  ،25شهريور )،89
آرش نصر،عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن فکر
شهروندي و معلوليت :پهنه بندي معلوليت در مناطق  22گانه و نواحي شهر تهران (دانش شهر ،شماره  ،24شهريور )89
پيام روشن فکر ،عبدالحسين کالنتری ،روح اهلل فالحي
خانواده پايدار ازدواج بيم ها و اميدها (دانش شهر ،شماره  ،12شهريور )89
روح اهلل فالحي ،عبدالحسين کالنتری،پيام روشن فکر
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خانواده پايدار و طالق :مطالعه وضعيت طالق در شهر تهران (دانش شهر ،شماره  ،12شهريور )89
روح اهلل فالحي ،عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن فکر
شهروندي و سالمندي :بررسي توزيع جمعيتي سالمندان در مناطق  22گانه و نواحي شهرداري تهران (دانش شهر ،شماره ،16
بهمن ماه )89
پيام روشن فکر ،عبدالحسين کالنتری ،روح اهلل فالحي
شهروندي فعال و نظارت شهروندي :بررسي وضعيت مناطق  22گانه شهرداري تهران بر اساس سامانه(1333دانش شهر)،18 ،
پيام روشن فکر،عبدالحسين کالنتری ،روح اهلل فالحي
کودکان و شهروندي :پهنه بندي جمعيتي کودکان در مناطق  22گانه و نواحي شهر تهران (دانش شهر ،شماره )،12
پيام روشن فکر،عبدالحسين کالنتری ،روح اهلل فالحي
مطالعه وضعيت اقتصادي-اجتماعي زنان سرپرست خانوار با تاکيد بر مناطق  22گانه شهر تهران (دانش شهر شماره )19
روح اهلل فالحي ،عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن فکر
شهروندي در دوران پسا -ملي (دانش شهر شماره )51
پيام روشن فکر ،هما هداح ،عبدالحسين کالنتری

در

سياستگذاري اجتماعي در
مواجهه با پديده کارتن خوابي
(2591دانش شهر شماره )245
عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن
فکر ،آرش نصراصفهاني،هاشم ارام

سياستگذاري اجتماعي
مواجهه با پديده تکدي گري
(2591دانش شهر شماره )152
عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن
فکر ،هما مداح،هاشم ارام

سياستگذاري اجتماعي در
مواجهه با پديده کودکان کار
خياباني
(2591دانش شهر شماره )222
عبدالحسين کالنتری ،پيام روشن
فکر ،آرش نصراصفهاني،هاشم ارام

توسعه انساني در سال 2111
و جايگاه ايران
(2591دانش شهر شماره )222
هما مداح ،پيام روشن فکر،
عبدالحسين کالنتری

شاخص بهروز ي در جهان
سال  2111و وضعيت ايران
(گزارش  56/8گروه مطالعات
راهبردی -فروردين )2592
پيام روشن فکر ،هما مداح،
عبدالحسين کالنتری

ونداليسم زمينه هاي ايجاد و
پيامدهاي آن در محيط شهري
(2596دانش شهر شماره )142
پيام روشن فکر ،کاوه مظفری
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 -3اجرا ،مديريت و همکاري در پروژه هاي تحقيقاتي
***************1334
 2596ارزيابي برنامه ( )RH in emergenciesمشترک سازمان جوانان هالل احمر وصندوق جمعيت سازمان ملل متحد تا 1221
کارفرما :جمعيت سازمان ملل - UNFPAمجری و مشاور پيام روشن فکر
 2596مرور برنامه ی  1ساله ی يونيسف ايران( )1221-1224و تحليل وضعيت کودکان در ايران به منظور تدوين برنامه ی  1ساله اتي
صندوق کودکان سازمان ملل ()UNICEF Iran 2012-2016 Program Review
کارفرما :صندوق کودکان سازمان ملل - UNICEFمجری و مشاور ملي پيام روشن فکر
 2596بررسي شاخص های مناسب جهت ارزيابي وضعيت فقر قابليتي در ايران با تاکيد بر فقر سالمت ذيل پروژه "طراحي و توسعه مدل

حمايت اجتماعي و توانمندسازی ملي در راستای کاهش فقر قابليتي ،ايجاد اشتغال و تحقق دستاوردهای رشد فراگير"
کارفرما :معاونت رفاهي وزارت رفاه با مشارکت  -UNDPمشاور بخش سالمت پيام روشن فکر

 2596عوامل اجتماعي موثر بر تکامل کودکان براساس تست  ASQو تعيين نقاط مداخله ی اجتماع محور در منطقه ی ايوانک تهران
کارفرما :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي -مجری دکتر حسين ملک افضلي ،همکار اصلي و مدير طرح :پيام روشن فکر
***************1333
 2595تدوين راهنمای پروژه های مسئوليت پذيری اجتماعي بنگاه ها برای سازمانهای غيردولتي کودکان
کارفرما :يونيسف ايران - UNICEFمجری پيام روشن فکر
 2595تحليل وضعيت مصدوميت غير عمد در کودکان دختر و پسر از ديدگاه ارتباطي ،فرهنگي ،اجتماعي ،رفتاری و هنجاری و تدوين
استراتژی ارتباطي جهت پيشگيری از مصدونيت غير عمد در کودکان
کارفرما :يونيسف ايران - UNICEFمجری پيام روشن فکر
سمت :مجری و مدير طرح
 2595مستندسازی پروژه های مسئوليت پذيری اجتماعي شرکتهای سمن های کودکان در تهران و کرج
کارفرما :يونيسف ايران - UNICEFمجری پيام روشن فکر
سمت :مجری و مدير طرح
 2595توانمندسازی اسکان غيررسمي شهر جيرفت،
کارفرما :ستاد ملي توانمندسازی سکونتگاه های غير رسمي -مجری مهندسين مشاور شارستان
سمت :کارشناس اقتصادی و تسهيل گر کار با کودکان
***************1332
 2591ارزيابي برنامه دوم استراتژيک مرکز تحقيقات ژنتيک دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
کارفرما :مرکز تحقيقات ژنتيک دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -مجری پيام روشن فکر
سمت :مجری و پژوهشگر طرح و مشاور در تدوين برنامه سوم مرکز
 2591طرح اجتماع محور پيشگيری از شيوع HIV/AIDSدر زنان دارای رفتار پرخطر جنسي ناحيه  6منطقه ( 21دروازه غار) شهر تهران
کارفرما :سازمان بهزيستي کشور -مجريان دکتر معصومه دژمان و پيام روشن فکر
سمت :همکار اصلي طرح در مرحله اول(مطالعات و برنامه ريزی) و مجری طرح در مرحله ی دوم (اجرای مداخالت؛ ارزيابي و مدل سازی)
********ر*******1331
 2592نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر مهريز،
کارفرما :شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازی -مجری مهندسين مشاور شارستان
سمت :کارشناس اقتصادی
 2592توانمندسازی اسکان غيررسمي شهر ورامين،
کارفرما :ستاد ملي توانمندسازی سکونتگاه های غير رسمي -مجری مهندسين مشاور شارستان
سمت :کارشناس اقتصادی و تسهيل گر کار با کودکان
 2592ارزيابي سريع رفتارهای پرخطر مرتبط با HIV/AIDSدر کودکان خياباني به منظور گسترش مداخالت برای کنترل و کاهش HIV
کارفرما :سازمان بهزيستي کشور -مجری دکتر مروئه وامقي
سمت :همکار اصلي
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***************1331
 2592ارزيابي سريع وضعيت کودکان خانواده های اچ آی وی مثبت در شهر تهران
کارفرما :يونيسف ايران - UNICEFمجری دالرام علي

سمت :همکار اصلي و مدير پروژه
مشاوره بومي نهادی برای توسعه ظرفيتهای سازمانهای دولتي و غيردولتي دست اندرکار کودکان و زنان افغان

2592
کارفرما :يونيسف ايران UNICEFمجری :پيام روشن فکر به نمايندگي از انگاره پژوه فردا

سمت :مجری و مدير پروژه
 2592مستندسازی خدمات آموزشي ارائه شده به کودکان و زنان افغان توسط سازمانهای غيردولتي در ايران
کارفرما :يونيسف ايران UNICEFمجری :پيام روشن فکر به نمايندگي از انگاره پژوه فردا

سمت :مجری و مدير پروژه
 2592درآمدی بر مباني نظريه سازی و شاخص سازی بومي در حوزه زنان و بازخواني تصاوير ارائه شده از وضعيت زنان در جمهوری
اسالمي ايران در مقايسه با ساير کشورهای اسالمي
کارفرما :شورای فرهنگي اجتماعي زنان شورای عالي انقالب فرهنگي ،مجری :دکتر عبدالحسين کالنتری

سمت :مدير پروژه و همکار اصلي
 2592مطالعه مناطق پرخطر برای کودکان و ظرفيت سنجي خدمات سازمانهای غير دولتي
کارفرما :کمپاني کودکان( ) kids companyنماينده ايران http://www.kidsco.org.ukمجری :دالرام علي

سمت :مدير پروژه و همکار اصلي
 2592مطالعه تحليلي برای شناخت تاثيرات بخش خصوصي (رسمي و غير رسمي) بر حقوق کودکان در ايران
کارفرما :صندوق کودکان سازمان ملل متحد  UNICEFمجری:مرکز ترويج مسئوليت اجتماعي شرکتها(غيردولتي)

سمت :مدير پروژه و همکار اصلي
 2592بررسي تعيين کننده های اجتماعي -اقتصادی طالق طي سه دهه اخير
کارفرما :معاونت زنان شورای عالي انقالب فرهنگي مجری:دکتر عبدالحسين کالنتری

سمت :مدير و پژوهشگر اصلي طرح
 2592بررسي عملکرد و سياستهای کلي اج تماعي برنامه پنج ساله چهارم به تفکيک سياستها و سالهای برنامه (ارزيابي ميزان انطباق
برنامه بر اساس عملکرد آن با سياستهای ابالغي برنامه چهارم در محور اجتماعي)
کارفرما :مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسالمي مجری :دکتر عبدالحسين کالنتری

سمت :مدير و پژوهشگر اصلي طرح
***************1333
 2589نياز سنجي آموزشي از سازمانهای دولتي و غير دولتي فعال در زمينه آموزش پايه کودکان مهاجر افغان در ايران
کارفرما :صندوق کودکان سازمان ملل متحد UNICEFمجری :پيام روشن فکر به نمايندگي از EPF IDSI

سمت :مدير و مجری طرح
 2589گزارش وضعيت اجتماعي ايران( دو مقاله وضعيت تن فروشي-وضعيت جرم)
مجری :دکتر سعيد مدني قهفرخي(مدير طرح)
کارفرما :موسسه رحمان

سمت :پژوهشگر و نويسنده همکار در دو مقاله
 5 2589پژوهش در مورد داوطلبان ورود به حوزه های علميه(مقاطع زير ديپلم ،ديپلم و باالی ديپلم)
مجری:دکتر عبدالحسين کالنتری
کارفرما :دبيرخانه شورای عالي حوزه

سمت :همکار اصلي طرح(-تحليل آماری و تدوين گزارش مراحل 2تا)5
***************1333
 2588بررسي تعيين کننده های اجتماعي سالمت در ايران SDH
کارفرما :معاونت سالمت وزارت بهداشت مجری :دکتر حميرا سجادی

سمت :همکار پژوهشي (تحليل آماری)
2588

وضعيت حوزه حمايتي در نظام جامع رفاه اجتماعي ايران (با تاکيد بر سياستها و برنامه های توانمند سازی)
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کارفرما:دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ايران UNFPAمجری :دکتر سعيد مدني قهفرخي

سمت :همکار اصلي طرح
 88-2582اثر بخشي برنامه های کاهش آسيب ناشي از سوء مصرف و وابستگي به مواد در زندانيان  2زندان کشور در سال 2582
کارفرما :سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور؛ معاونت سالمت  ،اصالح و تربيت؛ اداره کل بهداشت و درمان – مجری دکتر مرضيه فرنيا
و معصومه دژمان
سمت :همکار پژوهشي (تحليل آماری و تدوين گزارش مرحله دوم)
 2588تدوين مباني نظری و شاخص های توسعه اجتماعي در مقياس شهری
دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
کارفرما :مرکز مطالعات و برنامهريزی شهر تهران

سمت :مدير پروژه و همکار اصلي
 2588هويت شهروندی وراهکارهای ارتقاء آن در شهر تهران
دکتر محمد علي محمدی
کارفرما :مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران

سمت :همکار پژوهش ،مجری پيمايش
 2588تهيه پيوست اجتماعي :ارزيابي اثرات اجتماعي -اقتصادی پروژه بازسازی برج تغرل ری
دکتر علي جنادله
کارفرما :شهرداری منطفه  12تهران

سمت :مجری طرح به تمايندگي از ايسپا
***************1331
 2582مطالعات طرح بزرگ بازار( )MEGA MALLمجتمع فرهنگي رفاهي اکباتان( :شامل  9پروژه)
کارفرما :شرکت نگين آرای آسيا با همکاری شرکت نگين تردينگ سندرين برحاد مالزی دکتر سعيد مدني

سمت :مشترکا مجری و همکار اصلي با سعيد مدني
Community participation in housing reconstruction in post – disaster A CASE
2582
STADY: BAM EARTHQUAKE IN IRAN 2003
کارفرما :دانشگاه کينگيستون  PgDip/MSc research thesis in KINGSTON universityمهندس مليحه کريمي

سمت :پژوهشگر مجری طرح
 2582تهيه شناسنامه اجتماعي محالت شهر تهران (منطقه  1شهرداری تهران)
انگاره پژوه فردا
کارفرما :شهرداری منطقه پنج تهران

سمت :مدير و مجری طرح
***************1336
 82-2584سنجش کيفيت خدمات و رضايت مشتريان بانک اقتصاد نوين از خدمات بانکداری الکترونيک
شرکت راهگشای سامانه تهران
کارفرما :بانک اقتصاد نوين

سمت :پژوهشگر و طراح مطالعات رضايت مشتری
 2584طرح جامع مسکن استان کردستان
کارفرما :سازمان مسکن وشهرسازی استان کردستان مهندسين مشاور فن و تدبير تاو

سمت :مدير پروژه و مجری طرح
 2584پيمايش ملي هويت ملي و ديني جوانان ايران
کارفرما :سازمان ملي جوانان دکتر محمد سعيد ذکايي

سمت :مدير پروژه و پژوهشگر همکار
 2584پيمايش ملي گروه های مرجع جوانان ايران
دکتر محمد سعيد ذکايي
کارفرما :سفارش شورای عالي انقالب فرهنگي

سمت :مدير پروژه و پژوهشگر همکار
 2584محوريابي همايش بين المللي توسعه اجتماعي
کارفرما :پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم پيام روشن فکر به نمايندگي از EPF IDSI

سمت :مدير و مجری طرح
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***************1335
 2581رسانه و توسعه (سه پروژه با عناوين.2:راديو و توسعه.1راديو و توسعه روستايي و .5راديو وانسجام ملي)
کارفرما :به سفارش صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران(مرکز تحقيق و توسعه صدا) پيام روشن فکر به نمايندگي از EPF IDSI

سمت :مدير و مجری طرح
 2581ارزيابي سريع وضعيت روسپيگری در شهر تهران با تأکيد بر رفتارهای پر خطر مرتبط با ايدز
کارفرما :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي (مرکز مديريت بيماريها) دفتر جمعيت سازمان ملل متحد سعيد مدني قهفرخي

سمت :همکار پژوهشي و تحليلگر آماری
 2581اولويت بندی مشکالت اجتماعي در ايران
دکتر مروئه وامقي
کارفرما :دفتر پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي

سمت :همکار پژوهشي
 2581پيمايش ملي سنجش سرمايه اجتماعي در ايران
کارفرما :مرکز پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه بهزيستي به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزی دکتر ميرطاهرموسوی

سمت :همکار پژوهشي
***************1334
 2586مطالعات مکانيابي هتلهای سه ستاره و باالتر استان کردستان
کارفرما :مهندسين مشاور رامپاد به سفارش سازمان توسعه گردشگری کشور مهندسين مشاور ايده پادير

سمت :مدير و مجری طرح
 2586روابط و ارزشهای اجتماعي جوانان ايران ( تحليل ثانويه پيمايش ملي ارزشها و نگرشهای جوانان ايران )
کارفرما :سازمان ملي جوانان دکتر غالمرضا غفاری

سمت :مدير پروژه و پژوهشگر
 2586ارزيابي عملکرد شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران(آبفا)از نظر مديران و مسئولين شهرستان کرج
کارفرما :شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران(آبفا) (ايسپا)

سمت :مدير و مجری طرح
 2586سرعت در جامعه سرمايه داری
کارفرما :صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران(شبکه چهارسيما)

سمت :پژوهشگر همکار طرح
***************1333
 2585مطالعات اجتماعي طرح تفصيلي شهر قوچان
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی
سمت :کارشناس مطالعات اجتماعي
 2585مطالعات اقتصادی طرح جامع شهرستان آشتيان
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی

مهندسين مشادر پرداراز

مهندسين مشادر پرداراز

سمت :پژوهشگر مطالعات اقتصادی
 2585مطالعات اقتصادی طرح جامع شهرستان تفرش
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی

مهندسين مشادر پرداراز

سمت :پژوهشگر مطالعات اقتصادی
 2585طرح ساماندهي روستاهای ياسوج
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی

مهندسين مشادر پرداراز

سمت :کارشناس جمعيتي
***************1332
 2581مطالعات مديريت شهری و مشارکت طرح ساختاری راهبردی منطقه تاريخي فرهنگي شهر شيراز
مهندسين مشادر پرداراز
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی
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سمت :پژوهشگر
 2581مطالعات مديريت شهری و مشارکت طرح ساختاری راهبردی منطقه  1شهر شيراز
مهندسين مشادر پرداراز
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی

سمت :پژوهشگر
***************1331
 2582طرح ساختاری راهبردی منطقه تاريخي فرهنگي شهر شيراز
مهندسين مشادر پرداراز
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی
سمت :کارشناس مطالعات اجتماعي
 2582طرح ساختاری راهبردی منطقه  1شهر شيراز
مهندسين مشادر پرداراز
کارفرما :مهندسين مشادر پرداراز به سفارش وزارت مسکن وشهرسازی
سمت :کارشناس مطالعات اجتماعي
 2582مطالعات پروژه طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
کارفرما :به سفارش مرکز پژوهشهای اقتصاد کالن مجلس شورای اسالمي سعيد مدني و مليحه شياني

سمت :پژوهشگر

 -11تجارب آموزشي ،کارگاهي ،تسهيل گري
اموزشگر در کارگاه  1روزه تحليل وضعيت و تدوين استراتژی ارتباطي پروژه های سالمت – برگزار کننده معاونت پژوهشي
2595
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،مخاطب کارشناسان سالمت نواحي ،مديران خانه سالمت ،سالمتياران منطقه  22شهرداری تهران
52و52شهريور
اموزشگر در مجموعه  6دوره کارگاهي ملي با عنوان "رهيافتهای مشارکتي در مداخالت اجتماع محور برای ارتقائ سالمت
2591
روان"  -برگزار کننده انگاره پژوه فردا به سفارش سازمان بهزيستي کل کشور برای تربيت اموزشگر( )TOTدر طرح خانه های سالمت روان محلي
اموزشگر در دوره کارگاهي ملي  1روزه با عنوان "سازمان دهي در اقدامات اجتماع محور برای مقابله با باليای طبيعي(ويژه
2591
حمايت های رواني اجتماعي)" -برگزار کننده انگاره پژوه فردا به سفارش سازمان بهزيستي کل کشور برای کارشناسان کشوری طرح محب
 2591تدريس  5واحد درس جامعه شناسي شهری
دانشکد مجازی  ،دانشگاه کاشان ،دوره معادل کارشناسي ارشد MBA
 6 2592جلسه تدريس مبحث شهروندی و مطالبات شهری
دوره کارگاهي برای شوراياران مناطق  11گانه شهر تهران سازمان زيباسازی شهرتهران
 2584تدريس دوره روش شناسي علوم اجتماعي
روش و آمار در علوم اجتماعي
 54جلسه در موسسه مطالعات بين رشته ای انگاره پژوه فردا
 2581مدرس مبحث رويکرد جامعه شناختي به ايدز
مشکالت اجتماعي
کارگاه موسسه مطالعات بين رشته ای انگاره پژوه فردا با مشارکت صندوق جمعيت سازمان ملل متحدUNFPA
 2581-5تدريس و برگزاری دوره های ازاد فلسفه علم و روش شناسي
فلسفه علم و روش شناسي
دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده علوم اجتماعي

 -11عضويت انجمني  ،شوراي پژوهشي نشريات ،داوري مقاالت و مسابقات علمي
 2589انجمن جامعه شناسي ايران
عضو پيوسته با شماره عضويت  89-224؛ عضو گروه های مطالعات شهری و سياست احتماعي؛ دبير کميته برنامه ريزی انجمن جامعه شناسي 2589
تا 91و مدير همين کميته در دوره 2595-91و بازرس انجمن از 2591تا2591
 2589انجمن رفاه اجتماعي ايران
عضو پيوسته
( 2586داوری)و سال های81و(84سرداوری)مسابقات ملي ساالنه مراکز آموزشي سمپاد
سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزی سه دوره در پروژه های گروه علوم اجتماعي
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 -12تقديرنامه و گواهي دوره ()certificate
 1333گواهي نامه:
کارگاه نمونه گيري جمعيت پنهان()RDS؛
برآورد جمعيت پنهان()NSU؛
آشنايي با نرم افزاSTATA؛
آناليز چندسطحي()Multilevel analysis؛
 1333تقديرنامه :همايش چاقي؛
1331

گواهي نامه -تقدير نامه

همايش شهر ايراني – اسالمي ؛ گذشته  ،حال و آينده؛ دبير اجرايي همايش
1333

گواهي نامه

همايش ملي نظارت اجتماعي – شرکت در همايش و گذراندن کارگاه :گذراندن  -گواهي نامه شماره 226/1129/226
1333

گواهي نامه -رتبه مشاوره اي و اجرايي ارزيابي تاثير اجتماعي(اتا)

کارگاه دوره 6روزه (54ساعت) 4و 2و 25و 26آبان 2589معاونت اجتماعي شهرداری تهران به همکاری جهاد دانشگاهي
1336

تاريخ 2584/6/12
1335

تقديرنامه

سرداوری گروه علوم اجتماعي متوسطه در چهارمين برنامه حمايت از طرح های دانش آموزی سمپاد
تقدير نامه

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد  -UNFPAتدريس در دوره کارگاهي ايدز با مشارکت صندوق جمعيت سازمان ملل متحد UNFPA

 -13فعاليت مطبوعاتي
 2581عضو شورای تحريريه ماهنامه اقتصادی ،سياسي ،فرهنگي نقد نو-
از شماره  1تا  22دبير سرويس دانشجويي و سرويس اجتماعي
 -14فعاليتهاي جاري
کتاب هاي زير چاپ يا دردست تاليف
زيرچاپ :کتاب سنتهای مختلف جامعه شناسي در جهان(انتشارات انجمن جهاني جامعه شناسي) به سفارش پژوهشکده مطالعات
اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم(مجری طرح با همکاری جمعي از مترجمان)
زير چاپ :کتاب سالمت اجتماعي رواني در جامعه ايران ،همکاری در تاليف با دکتر محمدعلي محمدی قاراخاني ،به سفارش
طرح هاي پژوهشي جاري
از  2596سرپرستي مطلوب  ،ترخيص شايسته :بررسي مسايل مربوط به سرپرستي ،توانمندسازی و ترخيص کودکان تحت
سرپرستي موسسات دولتي و غيردولتي زيرنظر سازمان بهزيستي کشور و ارائه پيشنهاداتي برای بازنگری و اصالح فرايندها
مجری دکتر حسين ملک افضلي به سفارش سازمان بهزيستي کشور
از  2596طراحي روش و تدوين راهنمای اجرايي ،آموزش و پايش طرح های ارزيابي سريع و پاسخ ( )RARرفتارهای پرخطر
معتادان تزريقي و زنان دارای رفتارپرخطرجنسي درکشور به سفارش سازمان بهزيستي کشور
از  2595طرح مزدک(محيط زيست دوستدار کودک) پروژه ی مدل اجتماع محور بررسي تکامل کودکان در منطقه ايوانک
تهران مجری دکتر حسين ملک افضلي به سفارش دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي واحد تهران
 2591مداخالت اجتماع محور به منظور کاهش رفتارهای پرخطر درزنان تن فروش شهر تهران به سفارش سازمان بهزيستي
کشور
از  2591تاليف مجموعه سه جلدی سياست اجتماعي در ايران به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
جلد اول :خانواده ،روابط خانوادگي و تنظيم خانواده در ايران
جلد دوم :امنيت ،فقر و سالمت اجتماعي در ايران
جلد سوم :هويت اجتماعي و شهروندی در ايران
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 -15خالصه رزومه


سوابق کاری مرتبط با حوزه مطالعات علوم اجتماعی و سالمت

از سال  2582به مدت  25سال (علوم اجتماعي)و از سال  2591به مدت 1سال(سالمت)
 مقاالت علمی
 15مقاله چاپ شده=  24مقاله علمي پژوهشي در نشريات داخلي؛ 7مقاله به زبان انگليسي
 کتاب
 22جلد چاپ شده = به عنوان نويسنده اصلي ( 8عنوان)  -به عنوان نويسنده مقاله در يک مجموعه ( 5عنوان)
زير چاپ= به عنوان نويسنده اصلي ( 2عنوان)  -به عنوان نويسنده مقاله در يک مجموعه ( 2عنوان) – ترجمه ( 2عنوان)
 مشارکت در همايش های داخلی و خارجی
 28مقاله پذيرش شده = اصل مقاله( 2عنوان)چکيده مقاله پذيرش شده عنوان( 4ملي 1 ،بين المللي و  2خارجي)؛ پوستر 1 :عدد
 پروژه های تحقيقاتی
مشارکت در  11طرح (مجری طرح =28؛ مدير پروژه= 22؛ همکار اصلي=  :2پژوهشگر= )12
 سوابق آموزشی
تدريس دانشگاه (يک ترم )؛ تسهيلگر و آموزشگر کارگاه آموزشي( 2دوره) ،مدرس دوره ازاد( 1دوره)
 فعاليت انجمنی
 1سال در انجمن جامعه شناسي ايران (مدير و دبير کميته برنامه ريزی و ارزشيابي انجمن؛ بازرس انجمن ،دبير گروه علمي تخصصي فقر،رفاه و
سياست اجتماعي)
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