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 C.V   .حال  شرح
  اجاللیحسین پرویز 

  دانشیار بازنشسته موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزي
 فعال در انجمن جامعه شناسی ایران

 88004742:تلفکس انجمن 
 22060891/021 : سکونت محل  تلفن

  09122094161 : همراه  تلفن
 :پست الکترونیکی

ejlali@imps.ac.ir 
pejlali@gmail.com 

 :  شخصی  ویژگیهاي
 دفرزن  کی  داراي  ،  متأهل ، 1330 : تولد  تاریخ میرآقا، سید ، پدر نام ، اجاللی: خانوادگی  نام ، رویزن پحسی: نام

 :  تحصیلی  سوابق

 1356 ، شیراز دانشگاه  ،  ملی  عمران پیوسته  لیسانس فوق ـ
  1366 ،  مازندران  دانشگاه ، اجتماعی علوم لیسانس  فوق ـ
 1374 ،  دورة عالی تحقیقات آزاداسالمی دانشگاه ،  شناسی  جامعه دکتري ـ

 :  آموزشی  وابقس
  1368 - 1390 - طباطبایی المهع دانشگاه اجتماعی  علوم دانشکدهو عمد استاد ـ
 1371ـ73  معلم  تربیت دانشگاه  انسانی  ومعل و  ادبیات انشکدهد دعود متااس ـ

  1374  شتیانآ واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدعو استاد ـ
 1374-1376-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -

 1376ـ77  تهران  نشگاهدا  - دانشگاهی جهاد عالی آموزش مرکز مدعو استاد
  1376-1390ئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال عضوهی -
 1390-1397-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -
 1392-93 -استاد مدعو دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی -
 1394-1397استاد مدعو دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی  -
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 : آموزشی  هاي ورهد

 1369  برنامه  سازمان  دفترآموزش ـ یعمران طرحهايی شناسکار  آموزشی  دوره -

 1372  ژاپن ،ناگویا،  متحد  ملل  اي منطقه  توسعه مرکز - اي منطقه  توسعه ریزي برنامه  آموزشه دور -

 ها کتاب

 : تالیف -  الف

 1373 -  بودجه و  برنامه  سازمان ، انتشارات و  مدارك مرکز تهران  ، سکونتگاهها بندي سطح  وي ا منطقه تحلیل  -1
  1379 - آن  انتشارات  ،  ایران در فرهنگی  ریزي برنامه و یاستگذاريس  -2

 :اندیشـه احسـان    م، چاپ دو1381:اندیشه و  فرهنگچاپ اول    ، تو پاره و یلفرد و  ظریاتن و آرا:  انسان نابخردي  -3
1398 

 چـاپ اول  ،جامعه شناسی فیلمهاي ایرانی عامـه پسـند  :گونی اجتماعی و فیلمهاي سینمایی در ایراندگر   -4
 1395: نشر آگه  چاپ دوم ،1383،فرهنگ و اندیشه

و  یفرهنگـ تهران ، پژوهشکدة مطالعات ، با نگاهی به ساختار برنامۀ درسی: بازسازي و توسعۀ علوم اجتماعی  -5
 . 1386تابستان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ، اجتماعی

، چـاپ  ، با همکاري مجتبی رفیعیان و علی عسگري، انتشارات آگه  دیدگاه هاي سنتی و جدید: نظریۀ برنامه ریزي  -6
 1398 هفتم ، چاپ 1391 اول
گري،دکتر مجتبـی رفیعیـان و   با همکاري دکتر علی عسـ  ، پیدایش وسیر تطور: برنامه ریزي در جهان تجربه -7

 1394مدیریت وبرنامه ریزي ، پژوهشمهناز نارویی ، انتشارات موسسۀ عالی آموزش و 

 ، در دست انتشارمجموعه مقاالت منتخب :و تحوالت آن   منطقه ايو برنامه ریزي سیاستگذاري  -  9

 جامعه شناسی سینما درایران، در دست انتشار -10

 

 :  ترجمه -  ب
ـ  پاسکال و  ماریاکالسن امیل:  روستایی جامعه بر ساختاري عدیلت  و  تثبیت سیاستهاي ثارآ -1   و  مطالعـات  مرکـز  ، الینس

  1372 -  کشاورزي اقتصاد ریزي برنامه

 نامهبر  سازمان انتشارات و مدارك مرکز  ، دارونت ، ،اف دي ، رو تاون پیترام  ، دبلیوریچاردسن هري:   يا منطقه  یاستگذاريس -2

 1374، وبودجه

  1376 ،  وبودجه برنامه انتشارات:   دگرگونی درحال درجهانی  اي منطقه سیاستگذاري -3

 ) 1390چاپ چهارم  ،1379چاپ اول (، ها انهرس  تحقیقات و   مطالعات مرکز برگر، آسا دیوید : ها رسانه تحلیل روشهاي -4

چاپ سوم ، 13 82جاپ اول، ( ها رسانه  تحقیقات و  مرکزمطالعات ، کوایل مک لوییس  : جمعی ارتباط هاي نظریه بر درآمدي -5
1388.( 

 .1389 موسسۀ عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزي و توسعه، ،2010گزارش جهانی اهداف هزاره براي توسعه -6
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 )1394چاپ پنجم ، 1385،چاپ اول (نشر نی  ،  مانهایم کارل : فرهنگ  شدن دموکراتیک -7

 )1395، چاپ دوم ، 1391چاپ اول ( ، نشر ثالث، جوان هالوز و مارك یانکوویچ ، امه پسندع فیلم ۀنظری - 8

 در دست انتشار ،مجموعه مقاالت منتخب :و تحوالت جهان   منطقه ايو برنامه ریزي سیاستگذاري  -  9

 :مقاله ها

 : تالیف- الف
 1369  تابستان ، 4  شماره ,   اجتماعی  علومرشد   مجله در "شناسی جامعه در مدعا  ثباتا درباب  مختصري" .1
   علـوم  رشـد   مجلـه  در  قسـمت  3در   " اول سـاله   پـنج  برنامه در اي حرفه ـ فنی و عمومی پرورش و آموزش"  .2

  72  تابستان و 71  زمستان و پاییز  ،71  تابستان و بهار  هاي شماره ,جتماعیا
 الیعـ   دوره  مجلـه ,    دانشـنامه   پژوهشـی    علمی  مجله در  " شناسی جامعه  هاي نظریه  کتاب بر  نقدي " .3

 1372 بهار  ،  اسالمی آزاد  دانشگاه  دکتري  تحقیقات 

ــ   1357(   ایـران  در  سـینمایی   فیلمهـاي   مخاطبـان  ،  ایـران  در سـینما   تـاریخی   شناسـی  جامعـه "  .4
 12،1373  شماره  , کلمه  مجله در)"1309

و   مباحـث   مجموعـه  در  " ایـران   بـراي  درسـها   برخـی  و ها تجربه  عمومی  بخش از  تمرکززدایی "  .5
 و  برنامـه   سـازمان   انتشارات ،  پنجم جلد ، کشور  توسعه  سوم  برنامه  تدوین  همایش  اولین  مقاالت

 1377 ، بودجه

 و  مباحث  مجموعه در "  فرهنگ  بخش  جامع  آمارنامه  به  آن  تبدیل و کشور  فرهنگی  گزارش  اصالح" .6
 1378 ،  فرهنگی  ساماندهی  همایش  مقاالت

  ,  کتابخانه  پیام   درفصلنامه " احمدتابش  همکاري با  ایران در ها کتابخانه  بندي طبقه و  کتابخانه  تعریف "  .7
 1378پاییز   ، سوم  شماره  نهم  سال

 ، پـنجم   سـال  ، شـمال   تهران واحد آزاد  دانشگاه  نشریه ،  یگانه مجله در" مروزا  جهاندر  یشهرنشین  به  نگاهی " .8
  18،1379  شماره

  شماره ،  شانزدهم سال ،  اقتصادي -  سیاسی  العاتاط در " مرکززداییت و ایرانی رزمینس  مدیریت  لگويا " .9
  1381  اردیبهشت و  فروردین ،  هشتم و  هفتم

 انجمـن   نشـریه  ،  )پژوهشی-علمی(ایران  شناسی  جامعه  مجله در  "انایـر ر دم جرائر آمات مشکال  به  هینگا"  .10
  1381  تابستان  ،2   شماره ،  چهارم  دوره ، یرانا  ناسیش  جامعه 
  اهتمـام   بـه   مقـاالت   مجموعه زامرو ایران در  فرهنگ و   سیاستگذاري در  "ایران در  ملی زبان ریزي برنامه" .11

 1382 ،  ایران و  اسالم  بازشناسی  مرکز ، تهران،  حیدومجید

 -ا یـران مجموعۀ مقاالت اولین همایش آسیب هـاي اجتمـاعی در    "در "نگاهی به آمار جرائم در ایـران "  .12
 .1383نشر آگه، ، "روند آسیب هاي اجتماعی در ایران: ، جلد اول1381خرداد 

 در جتماعیا  هاي آسیب  ملی همایش اولین  مقاالت مجموعۀ "در قشم ادآزقه نطم تاثیر و بندرعباس در  بزهکاري " .13
 1383،  آگه نشر ،  ،تهران"جنایت و  پرخاشگري:هارمچجلد، 1381  خرداد  - ایران

 , مقاالت اولین همایش ملی آسیب هاي اجتماعی در ایران مجموعۀ "در چکیده مباحث مطرح شده در سرقت" .14
 1383 ,نشر آگه , تهران ,  "اقتصادي و سرقت –ل و جرایم مالی مسائ :جلد ششم ، 1381خرداد 
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                 1383سال هفتم، شهریور ،  83، شمارة    مجلۀ کتاب ماه علوم اجتماعیدر  "جهان نمادین ایرانیان" .15

نشـریه دانشـکده علـوم     ،)پژوهشـی -علمی(فصلنامه علوم اجتماعی   "نظریۀ برنامه ریزي و گونه هاي آن" .16
 )1388عمالً منتشر شده در آذر (.1388،بهار 44شماره  تماعی دانشگاه عالمه طبا طباییاج

انجمن  ،)پژوهشی-علمی(مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران،  "ظهور و سقوط نظریۀ خردگرا در  برنامه ریزي"  .17
 .)89عمالً منتشر شده در مهر (  1388تابستان ، جامعه شناسی ایران

-مجموعۀ مقاالت همایش مسائل علوم اجتماعی در ایران" وم اجتماعی در ایرانبزنامۀ جدید آموزش عل"  .18
 .1389، انجمن جامعه شناسی ایران، ،1385

علل مرگباري زلزله  در ایـران از دیـدگاه چنـد    :زمین لرزه و شهردر " فرهنگ فاجعه یا فاجعۀ فرهنگ  .19
 .1389ر زیر نظر اعظم خاتم ، نشر آگه ، بها، )مجموعۀ مقاالت(  رشته اي

 

،  )پژوهشـی -علمـی (برنامه ریزي رفاه اجتمـاعی  فصلنامه در  "معرفی و نقد:نظریۀ برنامه ریزي وکالتی" .20
 1389، زمستان 5، سال دوم ،شماره  دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمۀ طباطبایی

  41پانزدهم ،شماره  ،سال مجلۀ کتاب ماه علوم اجتماعیدر  ) اولیه(نابرابري اجتماعی در جامعه هاي ابتدایی .21

 1390،مرداد
برنامه ریزي رفاه اجتماعی فصلنامه  در  "گرایـان  ریزي در آراء مارکس تطور اندیشۀ برنامه: گرا ریزي مارکس نظریۀ برنامه" -22

 1391تابستان ، 11سال چهارم، شماره  ، )پژوهشی -علمی(
 

مجلة  با همکاري ریحانه انجم شعاع در "کرمان و تهران يهااركپ مقایسه اي مطالعه : يشهر يهاپارك در روزمره یزندگ " -23
 1391پاییز  ، 3دوره سیزدهم ،شماره  انجمن جامعه شناسی ایران ، ،)پژوهشي -علمي(جامعه شناسي

 
نمونھ موردی مھاجرت روستا بھ روستا در : تعامل میان زندگی عشایری و روستایی در دوره معاصر "-24

 1390مجلھ جامعھ شناسی تاریخی ، اسفند در سجاد :مکارنویسنده ھ" الیگودرز
 
 

نویسنده " درچارچوب فضای اجتماعی،جرم وھویت : ساری " ترک محلھ "مطالعه میدانی و بررسی جامعه شناختی  " -24
، 29،سال ھشتم شماره ISC/ (1392ترویجی -علمی(مطالعات پیشگیری از جرممحبوبھ طاھری در  مجلھ :ھمکار

 1392زمستان 
 

 1392 اسفند، 63،شماره  فصلنامه گفتگودر  "1283-1357:  اشاعه و پذیرش سینما در جامعه وفرهنگ ایران -25
 

نامه معماري و شهر  دربا همکاري حامد گوهري پور" بررسی تطبیقی تصویر شهر در سینماي موج نو ایران و فرانسه"  -26
 1393، بهار وتابستان  12شماره ، سال ششم    ،)پژوهشی-علمی( سازي

 
فصـلنامه علـوم   در همکاري ساالر اجتهد کاشـانی  با " شناسی توسعه فرهنگی از منظر جامعه  کنکاشِ نظري ـ مفهومی درباره " -27

 1393، بهار  64شماره ،  دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمۀ طباطبایی ، )پژوهشی_علمی( اجتماعی
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 1393، آبان 65،شماره فصلنامھ گفتگودر 1358-1390:ینما در جامعھ و فرھنگ ایراناشاعھ و پذیرش س -28 
 

 
 ،)پژوھشي-علمي(مجلة مطالعات اجتماعي ایران در "نکاتی دربارة برنامه ریزي زبان ملی: جهانی شدن و زبان فارسی " - 29

ت زبانی در بین المللی سازي آموزش عالی سیاس و ویرایش جدید همین مقاله در  کتاب(. 1393پاییز ، 3دوره هشتم ،شماره
 )1397، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوري ، زمستان )به کوشش فیروزه اصغري(در ایران

 
 

   ،)پژوهشی -علمی(فصلنامه علوم اجتماعی در "  1309-1390:تصویرهـــــاي شهر در فیلم هاي سینمایی ایرانی"  -30
 1394، بهار 68شماره ده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه ، کدانش

 
 
، سال دوم فصلنامھ نقد کتاب علوم اجتماعی در"روایتی از نومارکس گرایی : مارکسیسم  ساختارگرا"  - 31

 1394،پاییز و زمستان  8و7شماره 
  
 1395، زمستان 12ماره ،سال سوم ،ش فصلنامھ نقد کتاب علوم اجتماعی در) "توده وار(نقد نظریھ فرھنگ انبوه "   -32

   

 1396برای دانشنامھ فرھنگ معاصر ایران  ،مرکز اسناد وکتابخانھ ملی ایران،" مدخل  سالن ھای سینما در ایران"  -33
 

 1396برای  دانشنامھ فرھنگ معاصر ایران ، مرکز اسناد وکتابخانھ ملی ایران ،" مخاطبان سینما درایران" مدخل  -34
 

 مجلھ ارتباطات و مطالعات فرھنگی ، در دست انتشار" درکی نو از سینما: گفتمان سینمای عصر دیجیتال "  – 35

 ترجمه - ب
  بنیادي  پژوهشهاي مرکز  نتشاراتا زا  پژوهش  نامه در ، روزیوب جورجو شتهنو "  گیري اندازه  مشکالت  :هنر صنعت "-

  1380،  اسالمی وارشاد  فرهنگ  وزارت
  نشـریه  ،  عمـومی   فرهنـگ   مجلـه  در ، ایـوانز   گریم  نوشته ،"  مبهم هنوز  مفهومی:  فرهنگیي ریزه نامبر "-

  1382،   ،شماره  عمومی  فرهنگ  شوراي  دبیرخانه
نوشته  ادنا  بوناسیچ در فصل نامه نقدکتاب علوم اجتماعی،سال سوم        "بازارکار شکاف دار: خصومت قومی "   -

 1395ابستان ،ت10شماره
 مقله ها درنشریات عمومی  -ج
 مقله هاي متعدد در مطبوعات  درزمینه مسائل اجتماعی و سینمایی  
مصاحبه هاي متعدد درحوزه مسائل شهري، جامعه شناسی سینما  ،برنامه ریزي توسعه در مجالت تخصصی  غیرعلمی پژوهشی  -د

 وعمومی 
 
  : مطالعاتی  طرحهاي در  شارکتم -    
  بخش ، 1369ـ  ایران  پتروشیمی  ملی  شرکت  براي ماهشهر شهر  بازسازي  مطالعاتی  طرح در  مشارکت  -1
 اجتماعی  ژگیهايوی
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  جمعیت  اول جلد از  اجتماعی ـ اقتصادي  کلیات  بخش ، ایالم  استان  توسعه  جامع  طرح در  مشارکت  -2
  صادرات پردازش نطقهم  ایجاد مطالعاتی  طرح از  قشم آزاد  منطقه احتمالی اثیرت و عباس بندر در اجتماعی  کژروي پروژه مجري -3

  1375  هرمزگان  استانداري  براي بندرعباس
 و  ژوهشپ  کل  اداره ، اسالمی ارشاد و  فرهنگ  وزارت  براي کشور  فرهنگی  گزارش  اصالح  مطالعاتیي طرح مجر -4

  1376-1378   فرهنگی ریزي برنامه
 1377  اجرایی مدیریت بخش  ،  جهانی  بانک روستایی توسعه مطالعاتی طرح در مشارکت  -5

  دفترآمایش کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان  براي يا منطقه  مدیریت بهبود و زدایی مرکزت مطالعاتی طرح در مشارکت  -6
 1377ـ  1379  اي منطقه  ریزي نامهو بر

  براي کشور فرهنگی  جامع  آمارگیري  مطالعاتی  طرح از "ماريآ قالما و اهیممف تعریف"  پروژه مجري -7 
  1379ـ   اسالمی ارشاد و  فرهنگ زارتو
 شناسی جامعه  انجمن  براي  یرانا در  اجتماعی علوم  توسعه و  بازسازي  مطالعاتی  طرح از  برنامه " پروژه  مجري -8

 )1381-1379(  ایران
براي موسسۀ عالی آموزش و پژوهش در مدیریت  " و نظرية برنامه ريزي سی سیر تطور برنامه ریزي در ایرانبرر"مجري پروژه  -9
 1385-1387برنامه ریزي،  و

مدیر پروژه هاي گزارش ملی فرهنگ و مجري پروژه گزارش ملی سینما ،پژوهشگاه هنر وفرهنگ وارتباطات ،دفتر طرح  – 10
 هاي ملی در دست اقدام 

  :علمی  مهم  هاي  همایش و سمینارها در  مشارکت
 همایش هاي بین المللی: الف 

و (UNCRD)مرکز مطالعات منطقه اي ملل متحد   –ژاپن  –ناگویا   –سخنرانی در سمینار حمل و نقل وتوسعۀ منطقه اي  -1
 1372خرداد  -تویوتا
 تحت عنوان1385 ، مردادنشگاه لندن دالندن،  -مطالعات ایرانی ششمین کنفرانس ارائۀ مقاله در  شرکت با -2

  "Movie Theatres as Public Space in Iranian Cities “ 

 تحت عناوین1388،خردادمقاله در سی ونهمین  کنگره انستیتو بین المللی جامعه شناسی در ایروان دو  ارائۀ  شرکت با  -
The Diffusion and Reception of Cinema in Iranian Society and Culture"" 

Rapid Growth of Social Science Education in Post-revolution Iran: Advantages 
and disadvantages" 

 تحت عنوان چهلمین کنگره انستیتو بین المللی جامعه شناسی در دهلی نو  به  ارائه مقاله -4
Cinema in Iran; Struggling for popularity, Legitimacy  and opportunity for 
creation"" 

، اردیبهشت ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس شوراي انجمن هاي ملی انجمن بین المللی جامعه شناسی در تایپه شرکت با – 5
 :تحت عنوان 1396

Local sociologies and their role in building a global sociology 
 
تحت 1396انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان درتفلیس ، اسفندشرکت با ارائھ مقالھ در ھشتمین دوساالنھ  -7

 :عنوان
Some Notes on Patterns of Nomenclature in Contemporary Persian 



 

 7

 
 همایش هاي داخلی: ب 
  1370ـ   مدرس  تربیت  دانشگاه ـ  توسعه و  شناسی جامعه سمینار در  مقاله  ارائه -1
 1372ـ  اسالمی ارشاد و  فرهنگ  وزارت ـ  توسعه و  نگفره سمینار در  مقاله  ارائه -2
  1377بهمن ـ  ارشاداسالمی و  فرهنگ  وزارت ـ  فرهنگی  ساماندهی سمینار در  مقاله  ائهار -3
 1378آذر  ـ  ارشاداسالمی و  فرهنگ  وزارت ـ  ریزي برنامه و  پژوهش سمینار در  مقاله  ارائه -4
  1377  مهر ـ  بودجه و  برنامه  سازمان ـ  توسعه و  برنامه سمینار در  مقاله  رائها -5
  1377تیر  ـ  همدان ارشاد و  فرهنگ ، همدان  استان فرهنگی  تحوالت سمینار  علمی هیئت عضو -6
 1379 - همدان ، سوم  برنامه  فرهنگی  استانهادربخش  نقش سمینار در  مقاله  رائها -7

 ، ارتباطات و نرو ه,  فرهنگ  پژوهشگاه ، امروز  ایران در  فرهنگی  ریزي  برنامه و  ستگذاريسیا سمینار در مقاله رائها -8
  1380  دي
 81،خرداد   ایران در  اجتماعی  آسیبهاي  همایش در  مقاله  رائها  -9

  1382مهر  -شیراز  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  انجمن  همایش در  مقاله  رائها -10
  1385اردیبهشت  -انجمن جامعه شناسی ایران –ه در همایش مسائل علوم اجتماعی در ایران ارائۀ مقال -11
 تاکنون-1381 ارائۀسخنرانی در پنل هاي متعدد در گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران -12
 باطاتو انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارت هنر انجمن جامعه شناسی ایران تخصصی ارائۀ سخنرانی در گروه -13
 1388ارائۀ مقاله در نشست سالمت وشهر،مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی شهر تهران ،تیر – 14
و ارائه مقاله و شرکت در میزگرد در آن، معاونت  دبیر علمی همایش ارزیابی تاثیر اجتماعی سیاست ها، برنامه ها و طرح هــا-15

 1389مهر  –فرهنگی اجتماعی شهرداري تهران 
 21/9/89و  24/8/88 -سخنرانی در انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،دانشکده علوم اجتماعیارائه  -16
 درباره به معیار سازي زبان فارسیتحت عنوان  –ارائه سخنرانی در پژوهشگاه هنر،فرهنگ و ارتباطات  – 17
متن علوم اجتماعی همچون "تحت عنوان   -انجمن جامعه شناسی ایرانارائه مقاله در همایش زبان و واژگان علوم اجتماعی  -18

 1391اردي بهشت  "نثر فارسی
تالش : سینما در ایران تحت عنوان-"کنکاش هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران "دومین همایش ارائه مقاله در  – 19

 1392اردي بهشت  – مستمر براي کسب محبوبیت، مشروعیت و فرصت براي خالقیت
از : تحلیل طبقاتی نابرابري"چهارمین همایش پژوهش هاي اجتماعی فرهنگی جامعه ایران تحت عنوان ر ارائه مقاله د – 20

 1396دی  –" اایدئولوژي گرایی تا واقع گرایی عملگر

مفھوم ": : ارائھ مقالھ در چھارمین ھمایش کنکاش ھای مفھومی و نظری درباره جامعھ ایران تحت عنوان -21
 1398خرداد  -"شناسیایران از دیدگاه جامعھ 

 

  علمی  هاي انجمن در  ویتعض



 

 8

  1398-1401بازرس انجمن جامعه شناسی ایران  -
 1398تا  1395، 1395-1392، 1382-1385،انایر  شناسی جامعه  انجمن  مدیره  هیئت   عضو -

 1394تا  1387مدیر گروه تخصصی شهر انجمن جامعه شناسی ایران   -  
 تا کنون  1392معه شناسی فیلم وسینما مدیر گروه تخصصی جا   -
 بین المللی جوامع فارسی زبان عضو انجمن    -
 عضو انجمن بین المللی ایران پژوهی -
 


