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 کشُر داوشگاي گرایش رشتً درجً علمی
تاریخ فراغت از 

 تحصیل

جاهعَ  دکتری

 ضٌاسی

هذدکاسی 

 اجتواعی

دّلتی 

 ایشّاى

 3131 اسهٌستاى

ى دس ایشاى تذلیل جاهعَ ضٌاختی پذیذٍ خطًْت ُوسشاى علیَ صًاعىُان رسالً: 

 هذسى )تا ًوًَْ ضِش تِشاى(

کارشىاسی 

 ارشد

هطالعات 

 صًاى

 .316 ایشاى الضُشا خاًْادٍ

تشسسی ساتطَ ُوسش آصاسی تا توایل تَ افکاس خْدکطی ّ آسیة  ً:پایان وام عىُان

 سساًذى تَ ُوسش دس ضِش تِشاى

 1376 ایشاى   دساتذاسی کارشىاسی
 

 مدارج تحصیلی

  

داوشگاي ٌای  3133تا  3133اص سال ّ  3166تا   3163ّادذ ساٍّ، اص سال  -اسالهی  داًطگاٍ آصاد

ارائً خدمات 

  آمُزشی

 

 3166تا  3167 ّادذ سّدُي، اص سال -داًطگاٍ آصاد اسالهی 

               3131تا  3131اص سال  اسالهطِش،ّادذ  –داًطگاٍ آصاد اسالهی 

 تا کٌْى 3130ج، اص سال ّادذ کش -داًطگاٍ آصاد اسالهی 

 تا کٌْى               3131اص سال  ،ّادذ تِشاى هشکض –داًطگاٍ آصاد اسالهی 

            3166تا  3160، اص سال ّساهیيّادذ  -پیام ًْس  داًطگاٍ

           3166تا   3160ّادذ ساٍّ، اص سال  -داًطگاٍ پیام ًْس 

              3131تا  3130اص سال ّادذ لن،  -پیام ًْس  داًطگاٍ

 تا کٌْى            .313ّادذ ضِش سی، اص سال  -داًطگاٍ پیام ًْس 

           3138تا  3131کاستشدی ُالل ادوش،الثشص، اص  سال -داًطگاٍ علوی

 تا کٌْى              3131کاستشدی تِضیستی، هاُذضت، اص سال -داًطگاٍ علوی

 تا کٌْى             3131ّادذ تِشاى جٌْب، اص سال  –اسالهی  داًطگاٍ آصاد

  تا کٌْى 3131ّادذ الکتشًّیک تِشاى هشکض ، اص سال  –داًطگاٍ آصاد اسالهی 
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جاهعَ ضٌاسی ساصهاًِا ،جاهعَ جاهعَ ضٌاسی، جاهعَ ضٌاسی آهْصش ّ پشّسش، 

ضٌاسی، آسیة ضٌاسی  هذدکاسی اجتواعی، سّاىضٌاسی صٌعتی، جاهعَ ضٌاسی خاًْادٍ ،

سّش تذمیك،  ، .3ّ،صتاى تخصصی اجتواعی، سّاى ضٌاسی اجتواعی، صتاى اًگلیسی

،کاس عولی تشًاهَ سیضی هسکي ،  سّاى ضٌاسی عوْهی پیطشفتَ،تکٌیک ُای تذمیك، 

، جِاى سْم هشدم ضٌاسی، التصاد دس آهْصش ّ پشّسش، .ًظشیَ جاهعَ ضٌاسی 

، جاهعَ ضٌاسی خاًْادٍ 2هسایل اجتواعی 2ًِادُا ّ جوعیت ضٌاسی، هطالعات اجتواعی

هذیشیت تذشاى ّ هذدکاسی ،جاهعَ  هْسسات، هذدکاسی گشُّی 2هذدکاسی فشدی2

، هذدکاسی ّ گشُِّای ُذف  ضٌاسی فمش ّ هذشّهیت ،گضاسش ًْیسی دس هذدکاسی

 تیٌص ُای جاهعَ ضٌاسی 2 آسیة پزیش ،هذدکاسی گشُّی خاًْادٍ ،

درسٍای تدریس 

در مقاطع  شدي

کارداوی تا 

 کارشىاسی ارشد

  

ارائً خدمات  3131تا  3133ّ اص سال  3166تا  3161ّادذ ساٍّ،  اص سال  –داًطگاٍ آصاد اسالهی 

 مشاَري

 
 2 تا کٌْى 3138هشکض هطاّسٍ سّاًوِش اص سال 

 تا کٌْى 2 3137هشکض هطاّسٍ هِشاًا اص سال 

 تا کٌْى 2 3137ال هشکض پیطگیشی اص آسیة ُای اجتواعی اص س

  

، داًطگاٍ آصاد اسالهی عضْ ُیات تصْیة پشّپْصال ُای داًطجْیاى کاسضٌاسی اسضذ

 31332تا  3133ّادذ سا2ٍّ اص سال  –
 تجرتً اداری

 

  

 ترگساری کارگاي دّسٍ  هِاست ُای صًذگی، داًطگاٍ آصاد اسالهی، ّادذ ساٍّ، هشکض هطاّسٍ داًطگا2ٍ

  

 

ایی، کٌگشٍ تیي الوللی 2جایگاٍ صًاى اًذیطوٌذ ایشاى ّ جِاى عشب دس عضْ کویتَ اجش

گستشش تعاهل ّ گفتگُْای فشٌُگی 22222، پژُّطکذٍ صًاى داًطگاٍ الضُشا، تِشاى، 

 2 3133ایشاى2 تِوي 

 

تجرتً اداری 

 کىفراوسٍا

 عضْ کویتَ اجشایی، دّهیي کٌگشٍ  تیي الوللی ًمص صى دس سالهت خاًْادٍ ّ جاهعَ ،

 3133پژُّطکذٍ صًاى داًطگاٍ الضُشا ،تِشاى ،ایشاى ،آرس ،
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عضْ کویتَ اجشایی ّ آهْصضی پیطگیشی اص آسیة ُای اجتواعی ، تِشاى ، ایشاى ، 

31372 

  

سّاى ضٌاسی جٌایی2  (31662سپاسی، هیتشا ) ؛ صایثی،  سْسي ؛هیتشا خالاًی فشد، 

 اًتطاسات هضشاب، تِشاى، ایشاى2

 

 کتاب ٌا

 تاب(ک 8)

(2 خطًْت علیَ صًاى ّ 3130سپاسی، هیتشا ) ؛ صایثی،  سْسي ؛هیتشا خالاًی فشد، 

 2 اًتطاسات هضشاب، تِشاى، ایشاى2 کْدکاى

 

Khaghani, Mitra (2017). The phenomenon of spousal violence 

against women in modern Iran. LAP Lambert Academic Publishing, 

GmbH, & Co. KG, Heinrich-Böcking-Str., 6-8 66121, Saarbruücken, 

Germany. ISBN: 978-3-659-71880-9. 

 

آسیة ضٌاسی اجتواعی2 ( 31372) خالاًی فشد، هیتشا؛ فشلذاًی، آصادٍ؛ صذالت، علی 

 ّادذ تِشاى هشکض، ایشاى2 –اًتطاسات داًطگاٍ آصاد اسالهی 

 

الت، علی )دس دال چاپ(2 جاهعَ ضٌاسی تذى2 خالاًی فشد، هیتشا؛ خسشّی، صُشٍ؛ صذ

 ًطش داًژٍ، تِشاى، ایشاى2

 

هذدکاسی اجتواعی ّ هعٌْیت2 اًتطاسات ( 31332)خالاًی فشد، هیتشا؛ ًْاتخص، هِشداد 

 تِوي تشًا، تِشاى، ایشاى2

 

خالاًی فشد، هیتشا؛ ًْاتخص، هِشداد )دس دال چاپ(2 خطًْت خاًْادگی ّ هذدکاسی 

 ّادذ تِشاى هشکض، ایشاى2 –ًتطاسات داًطگاٍ آصاد اسالهی اجتواعی2 ا

 

ساُکاسُایی جِت کاُص خطًْت علیَ  (31302خالاًی فشد، هیتشا؛ ًْاتخص، هِشداد )

 صًاى2 ًطش علن، تِشاى، ایشاى2
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(2 تشسسی سایطَ ی ُوسش آصاسی تا توایل 3161خسشّی، صُشٍ؛  خالاًی فشد، هیتشا )

ّ آسیة سساًی تَ ُوسش2 فصلٌاهَ  علوی پژُّطی هطالعات صًاى،  تَ افکاس خْدکطی

 332، ظ2.ضواسٍ 

 

 مقاالت 

 پژٌَشی-علمی

 مقالً( 21)

(2 تشسسی عْاهل هشتثظ تا سالهت سّاى 3167خسشّی، صُشٍ؛  خالاًی فشد، هیتشا )

صًاى ضاغل دس تخص ُای هذیشیتی ،ّ خذهاتی ّ هشاکض غیشدّلتی ضِش تِشاى2 فصلٌاهَ 

 02.، ظ32ی پژُّطی ، ضواسٍ علو

 

هطالعَ ی عْاهل پیص تیٌی کٌٌذٍ ی  (31632خسشّی، صُشٍ؛  خالاًی فشد، هیتشا )

 خطًْت علیَ صًاى دس دّ گشٍّ اص صًاى هشاجعَ کٌٌذٍ تَ دادگاُِا ّ صًاى گشٍّ کٌتشل2 

 3002، ظ12فصلٌاهَ  علوی پژُّطی صى دس تْسعَ ّ سیاست ، ضواسٍ 

 

تشسسی ًمص خطًْت علیَ صًااى ،جاهعاَ پازیشی جٌسایتی ّ  (31302یتشا )خالاًی فشد، ه

 ساااشهایَ ُاااای اجتوااااعی دس پااایص تیٌااای ساااالهت سّاى گشُّااای اص صًااااى ضاااِش تِاااشاى2 

 332، ظ32فصلٌاهَ  علوی پژُّطی هطالعات صًاى، ضواسٍ 

 

ص تعییي عْاهل پی (31312ًاُیذ پْس،  فشصاًَ؛ خسشّی؛  صُشٍ؛ خالاًی فشد، هیتشا )

تیٌی کٌٌذٍ صویویت صًاضْیی صًاى ضِش اصفِاى الگْی ساختاسی استثاط هطکالت 

فصلٌاهَ  علوی  . سّاًی سفتاسی دس خاًْادٍ اصلی تا سضایت صًاضْیی صًاى–عاطفی 

 332، ظ12پژُّطی هطالعات صًاى، ضواسٍ 

 

دس  تشسسای تطثیمای خطاًْت علیاَ صًااى (31382ًْاتخص، هِشداد؛  خالاًی فشد، هیتشا )

 3182، ظ2 8فصلٌاهَ هطالعات صًاى، ضواسٍ ایشاى ّ اسهٌستاى2 

 

Khaghanifard, Mitra (2010). The changes in family structures and 

familial violence against women in Iran (sociological study. 

Sociology – Economic, Bulletin of Yerevan University, 131.5 ISSN: 

0321-0406. 
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(2 تاااا یش ساااشهایَ ُاااای اجتوااااعی، 003.خاچاطْسیااااى، آستاااک؛ خالااااًی فاااشد، هیتاااشا )

، 70، ضاواسٍ جاهعَ ضٌاسای  فصلٌاهَی ّ فشٌُگی دس اعوال خطًْت خاًْادگی2 التصاد

 3032ظ2

 

تشسسی ساتطَ ًگاشش تاَ هاذ تاا هْلفاَ  ( 2 3137) هیتشا 2،  خالاًی فشد؛  آیت هللا،  ًثاتی

َ فشٌُگی دس داًطجْیاى 2 هجلَ علوی پژُّطی دس علاْم اًسااًی ّ هطالعاات ُای سشهای

 2 3اجتواعی ،ضواسٍ 

 

( 2تشسسااای تاااا یش تشگاااضاسی اسدُّاااای  3137صااایثی ،هذواااذ ؛ خالااااًی فاااشد ، هیتاااشا 2)

آهْصضی تاش اًگیاضٍ پیطاشفت تذصایلی دس داًاص آهاْصاى پساش دّسٍ دّم هتْساطَ هٌطماَ 

 2 3عات اجتواعی ، ضواسٍ ُطی دس علْم اًساًی ّ هطالضِش تِشاى 2هجلَ علوی پژّ 33

 

Mortazavi far , samira , Hakami ,Mohammad ,Khaghani fard ,Mitra 

.(2017 ) . The relationship between attitude to cohabitation and the 

use of virtual social networks with Differention of  Self  in  

postgraduate students .American  Journal of  Socialogy . (ISSN 

:0002-9602|E-ISSN:1537-5390) . 

 

Mahmoud Siavash ,Abkenari , Khaghani fard ,Mitra .(2017 ). 

Investigate the relationship between sexual capital and social 

security of female students of the Islamic Azad university ,Tehran 

centeral Branvh and Tehran university . .American  Journal of  

Socialogy . (ISSN :0002-9602|E-ISSN:1537-5390) . 

 

 

  

(2 سضایت اص صًذگی ،ًگشش هزُثی ّ سثک 3131خالاًی، هیتشا؛ دکوی، هذوذ )

 ُطتویي کٌفشاًسصًذگی تَ ٌُْاى هِوتشیي عْاهل هْ ش تش سالهت سّاى داًطجْیاى2 

 2تیشهاٍ 13 تِشاى، ایشاى،داًطگاٍ تیي الوللی سّاًطٌاسی ّ علْم اجتواعی ساصی2 

www.raftarconf.com  

 

 کىفراوسٍا

کىفراوس در  21)

 کشُر( 1

(2 هطالعَ جاهعَ ضٌاختی 3131خالاًی فشد، هٌیش؛ خالاًی فشد، هیتشا؛ دکوی، هذوذ )

http://www.raftarconf.com/
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ساتطَ ی لطش اجتواعی ّ هذیشیت تذى ّ عْاهل اجتواعی هْ ش تش آى دس ضِش تِشاى دس 

داًطگاٍ لْم اجتواعی ساصی2 گٌکشٍ تیي الوللی سّاًطٌاسی ّ عپٌجویي 2 3131سال 

 تیشها2ٍ 13 تِشاى، ایشاى،

www.raftarconf.com  

 

ضٌاختی  تذلیل جاهعَ(2 3131) هٌیشخالاًی فشد،  ؛؛ دکوی، هذوذهیتشاخالاًی فشد، 

ت سثک صًذگی ّ ُْیّت اجتواعی داًطجْیاى تا تاکیذ تش هیضاى هصشف هذصْال

2 اّلیي ُوایص هلی علْم اجتواعی، علْم تشتیتی، فشٌُگی ّ هذیشیت تذى دختش ّ پسش

اسدیثِطت2  0سّاًطٌاسی ّ اهٌیت اجتواعی، تِشاى، ایشاى،    

http://spes2017.ir/fa/ 

 

 Hakami, Mohammad, Ranjbaripour, Tahereh, Javani, Elham, 

Khaghanifard, Mitra. (2017). The role of exercise to reduce 

aggression and increase individual - social adjustment of Athletes 

adolescents.  9th European Regional Conference of the International 

Association for Cross-Cultural Psychology 2017. University of 

SWPS, Warsaw, Poland. 16-19 July 2017. 

 

Khaghanifard Mitra; Hakami, Mohammad; Khaghanifard Monir 

(2017). IRANIAN UNIVERSITY YOUTH LIFE STYLE (A 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN BOYS\' AND GIRLS\' 

SINGLE STUDENTS OF PAYAM-E NOOR UNIVERSITY, 

SHAHR-E RAY BRANCH). 9th European Regional Conference of 

the International Association for Cross-Cultural Psychology 2017. 

University of SWPS, Warsaw, Poland. 16-19 July 2017. 

 

Khaghanifard Mitra (2017 ) .Participated at the '11' th International 

Addiction Science Congress 13-15 .2017 Tehran ,Iran . 

 

 

،ایشاى ، ُوایص علوی تخصصی اتعاد سّاًطٌاختی صلخ  (3137خالاًی فشد ، هیتشا )

ساصهاى ًظام سّاى ضٌاسی ّ هطاّسٍ ، اسفٌذ هاٍ 2  تِشاى ،  

 

http://www.raftarconf.com/
http://spes2017.ir/fa/
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( 2 ساتطَ تیي دیٌذاسی )دسًّی  ّ تیشًّی ( تا پشخاضگشی  3137خالاًی فشد ، هیتشا )

ام سّاى ضٌاسی ّ هطاّسٍ  جوِْسی اسالهی ایشاى 2تِشاى دس داًطجْیاى  2ساصهاى ًظ

 ایشاى 2هِش هاٍ

  

( 2هذدکاسی اجتواعی ّ اخالق اجتواعی ، سی ّ سْهیي  3130خالاًی فشد ، هیتشا )

  2 فشّسدیي هاٍ 2 ُوایص هلی اًجوي هذدکاساى اجتواعی ایشاى

 

عی دس ایشاى ، تِشاى ( 2 ًخستیي ُوایص علوی  اهیذ اجتوا3130خالاًی فشد ، هیتشا  )

ساعت ، اسفٌذ هاٍ 2 36داًطگاٍ علْم اجتواعی داًطگاٍ عالهَ طثاطثایی  ،   

 

( 2ساتطااَ اتعااااد 3130)0خالاااًی فااشد ،هیتااشا ؛ عالیاای ،صُاااشا ؛ همتااذسی اًجاان ،صُااشا 

جوااگ گشایاای تااا تصااْیش تااذًی ّ سضااایت اص صًااذگی دس داًطااجْیاى –فشٌُگاای فشدگشایاای 

 هسایل اجتواعی صًاى داًطگاٍ عالهَ طثاطثایی 2 2چکیذٍ اّلیي ُوایص هلی

  

 

  

ساااا د  دگیهاااما   امااای  تا تاااایه  تهااارگ   گیااارگ    62مهارتهاااان گیااادکه ، د،اااا   
36/36/3636. 

 

ٌا / دَري 

 کارگاٌٍا

 مُرد( 11)

 33/07/3131سا د  دگیهما  تهرگ   تهرگ   گیرگ    8  ، گگد گجمها ر  قتل گگ 

 

ساا د  مر،اگ ت ساآی زما گی  اان  328  تگرکساان  ان گیادکهمهاارد  امرتیمرن 
گلااه  33/30/3630یاا ی  گیاارگ    گگرد  تاا ق ت ویواااد   تیااا رن  تهاارگ   گیاارگ  گگ 

33/38/3630 2 

ساااعت، کاااًْى لااشاى ّ عتااشت، هعاًّاات فشٌُگاای اجتواااعی  8هعٌْیاات ّ لااشاى کااشین، 

 31332کشین، تِشاى، ایشاى، تیش داًطگاٍ عالهَ طثاطثایی، ًوایطگاٍ تیي الوللی لشاى 

 

ساااعت، کاااًْى لااشاى ّ عتااشت، هعاًّاات  8اصدّاج ّفااك دس پشتااْی آهااْصٍ ُااای لااشاى، 

فشٌُگای اجتواااعی داًطاگاٍ عالهااَ طثاطثاایی، ًوایطااگاٍ تایي الوللاای لاشاى کااشین، تِااشاى، 

 31332ایشاى، تیش 
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ت فشٌُگای اجتوااعی سااعت، کااًْى لاشاى ّ عتاشت، هعاًّا 8ًگاٍ لثلَ هذاس تَ صًاذگی، 

 31332داًطگاٍ عالهَ طثاطثایی، ًوایطگاٍ تیي الوللی لشاى کشین، تِشاى، ایشاى، تیش 

 

ساا د  مر،اگ زماا گی مآا یاد تر یمااه    31زهایایه تاا ر یداارد ،یراه در ،اا   ی  
 .3631گجتما ه دگیهما   امی  تا تایه  مردگد 

 

مادد  تهارگ   گیارگ   گساریدما  ساا د  م سسای  8  زما گی مهارتهاان ،ایی گگ گگد گج
3631. 

 

سا د  مآا ید دگیهج یه مر،گ مها ر  دگیهما  تهرگ    8مدگختی در ت رگ  خ د،هه  
 . 3631 گیرگ    مردگد 

 

سا د   تاهما  مدرسی  گگد گج   خای گد  مآا یاد ،یهامیرن  4زهیایه تا ذ   زکا ه  
 .3631تهگیسته تهرگ    ههری ر 

 

ساا د   تاهاما  مدرسای  گگد گج    4گصاا  رگت ای  گلاد   ،ا د   ترتید متتیاه تار 
 .3631خای گد  مآا ید ،یهمیرن تهگیسته تهرگ    ههری ر 

 

 

مردمااه گماااق  تااه      –سااا د  ت ساا  جمآیااد گماادگد دگیهااج یه  4 واا ک ،اا د    
 .3631 تهم  

 

گمااق مردماه –ساا د  ت سا  جمآیاد گمادگد دگیهاج یه  4،یهمیرن گگ ، د  زگگرن   
 .3631  تهم   ته      

 

سا د   م سسی س رزسان  تهارگ    گیارگ   تهما   23،ارکا  مجاگن خای گد  درمایه  
 .3631  ما  
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گیجماا   سااا د   31ماادگخا ر گیهاایاخته   مهااا ر  گن در ترزییااد جاادگیه   اااک    
اساه ،ها ر ر گیهیاسه یظاق گیرگ  م رد تایید ساگما  تهگیسته   ساگما  یظاق ر گیهی

خایی  ت ق  گگرد  رگی   ج گیا   دتتر تریامی ریگن گگد گج   تآاله خای گد        
 .3631ترتیته   ر گیهیاسه مههد .گسرید 

 

سااا د    33گلم  ااان ت تیوااه سیاسااد کااذگرن گجتمااا ه تاارگن سااالمیدگ  در گر ،ااا    
 . 3631دگیهدد   ت ق گجتما ه دگیهما   امی  تا تایه .گسرید 

 

Cross-cultural Psychology for integration of migrants and refugees. 
Gedansk, Poland, 15, July, 2017/ 

 

سا د  خایی  ت ق  24مدگخاد ر گیهیاخته   مها ر  گن در ترزیید جدگیه   اک    
 ترتیته   ر گیهیاسه مههد  مر،گ خدماد مها ر    ر گیهیاخته مهرکا  ج گ  .

  . 3631گسرید  

 

سا د  تاهما  مدرسی  گگد گج   خای گد  تهرگ   1گیتخاب زکا ایی   گیدکه  اهوایی  
. 3631 گسرید   

 

Gender Mainstreaming Workshop ,Vice Presidency for Women and 
Family Affairs and Swedish Institute ,National Library of Iran , 26 
june ,2018  

 

کرن   چالی  ان  و قه خه ید خایمه   خایی گم    تهرگ     د ر  زم گهه  ماید
 . 3631گیرگ   تهار  

 

د ر  زم گهااه یهااایی هیاسااه   تهااخی  گخااتاند جیسااه در ر گتاا  گ جاای   گیجماا  
 . 3631گگد گج   خای گد   تهرگ    گیرگ    تیر ما  

 

جهااد یهسد تخصصه خه ید  تیی گیاا  تاا م  ریاد خا دگیه در دختارگ  ی جا گ   
 .3631دگیهما ه  گ د گلگ رگ  س     تهرگ   گیرگ    تیر ما  
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ساا د   تاهاما  مدرسای  گگد گج   خاای گد  تهارگ     4مهارد  ان ،ایی گگ گگد گج   
 . 3631خردگد 

 

سااا د    4تاگدیااد گگ میااگل   تاگدیااد در میااگل   یماااری ز  در ماادد،ارن گجتمااا ه   
 . 3631  مردگد  ،تیییک مدد،ارن گجتما ه ،یاق مهر

 

 

  

  

اوجمه ٌای حرفً  31372سال  عضْ پیْستَ، اًجوي سّاى ضٌاسی اجتواعی ایشاى،

 ای / داوشگاٌی

 
 2اجتواعی هذدکاسیتیي الوللی عضْ، اًجوي 

 2 033.تا  030.(2 اص IACCPعضْ اًجوي سّاًطٌاساى هیاى فشٌُگی )

 2 3137عضْ اًجوي پیطگیشی اص آسیة ُای اجتواعی 2اص سال 

  

 (.2181عىُان: درَوی کردن ارزشٍای اخالق َاسالمی در داوش آمُزان )

 هذل: آهْصش ّ پشّسش2

 هاٍ 36هذت: 

 سوت: ُوکاس طشح

 

پرَژي ٌای 

تحقیقاتی تصُیة 

 شدي

 طرح( 7)

 (.2181) عىُان: مطالعً رشتً مطالعات زوان در ایران ٌَىد

 داًطگاٍ الضُشاهذل: 

 هاٍ .3هذت: 

 طشح سوت: ُوکاس

 (.2181) تررسی َضعیت سالمت رَان زوان شاغل َ سرپرست خاوُارعىُان: 

 داًطگاٍ الضُشاهذل: 

 هاٍ 36هذت: 

 سوت: ُوکاس طشح
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 (.2181وقش زوان َ تعاَوی ٌا )عىُان: 

 تِشاى جِاد ساصًذگیهشکض تذمیمات هذل: 

 هاٍ .3هذت: 

 سوت: ُوکاس طشح

،خاوُادگی َ اجتماعی زوان زوداوی شٍر تررسی َیژگیٍای رَان شىاختی عىُان: 

 (.2181تٍران )

 پژُّطکذٍ صًاى داًطگاٍ الضُشاهذل: 

 هاٍ 36هذت: 

 سوت: ُوکاس طشح

 (.2181وقش ایىتروت در خاوُادي ) عىُان:

 ّصاست اسضادهذل: 

 هاٍ 8.هذت: 

 سوت: ُوکاس طشح

 اجرا(. مطالعً َضعیت اجتماعی َ رَان شىاختی زوان زودان )درحال عىُان:

 ی تِشاىضِشداسهشکض هطالعات صًاى  : هذل

 هذت: دسدال اجشا

 سوت: ُوکاس طشح

 

  

سّاًطٌاسی سالوٌذاى  ،کاس ّ هذدکاسی دس دْصٍ ی صًاى آسیة دیذٍ ّ خاًْادٍ، 

 اجتواعی، هسایل ّ آسیثِای اجتواعی2

 

عالقً مىدیٍای 

پژٌَشی 

 داوشگاٌی

  

 پایاى ًاهَ ی کاسضٌاسی اسضذ2 0.ساٌُوایی، هطاّسٍ ّ داّسی تیص اص 

 2داّسی هماالت  هجالت علوی پژُّطی 

 داّسی کتاب ُای داًطگاُی 2

 پایان وامً ٌا
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 زتان  فاسسی

 اًگلیسی

 

 

 

 

 


