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(1949-0229),

Les traces du mouvement des femmes
» Mention : « très honorable avec félicitations

:1541فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران(موضوع پایان نامه فوق لیسانس :عوامل اجتماعی
موثر بر پنداشت از خود زنان تهرانی)
 :1541لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

تدریس










جامعه شناسی جنسیت برای دانشجویان فوق لیسانس ،دانشگاه آزاد واحد جنوب ،پاییز 1593
جنبش های اجتماعی زنان برای دانشجویان فوق لیسانس  ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،پاییز 1593
جامعه شناسی جنبش های اجتماعی زنان برای دانشجویان فوق لیسانس ،دانشگاه آزاد واحد جنوب ،پاییز 1593
جنبش های اجتماعی زنان برای دانشجویان فوق لیسانس ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ،پاییز 1593
جامعه شناسی پزشکی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،پاییز و زمستان 1591
مبانی جامعه شناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،پاییز و زمستان 1591
نظریه های جامعه شناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،زمستان  1595و بهار 1591
رفتارهای فرهنگی ایرانیان  ،دانشکده خبر ،زمستان  1595و بهار 1591

فعالیت های شغلی











 :1593مدیر و مجری طرح پژوهشی «مسئله شناسی دختران دانشجو در دانشگاه های ایران» با پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی
 :1595تسهیلگر و مدیر طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان در منطقه 13
 :1590تسهیگر و مدیر طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی بانوان در منطقه 13
 :1590تسهیلگر و مدیر طرح اجتماع محور خانواده کارآمد و پایدار در منطقه 13
 : 1590مجری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) احداث بوستان مسافر (دفتر مطالعات شهرداری منطقه  )13با
همکاری انسیه لقمانی
 :1592مجری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) احداث سرای محله افسریه شمالی (شهرداری منطقه )13
 :0221-0225همکاری با فرهاد خسروخاور استاد جامعه شناسی درمدرسه ی عالی علوم اجتماعی پاریس و امیرنیک
پی در پروژه تحقیقاتی ذهنیت جوانان در ایران
 :0221-0220کار به عنوان پرسشگر در موسسه ی پژوهشی آینده،تهران.
 :0221همکاری در یک پروژه تحقیقاتی بین المللی روی جنسیت و بهداشت جنسی تحت مدیریت پرویز پیران استاد
دانشگاه عالمه طیاطبایی

کتاب
Les nouveaux féminismes en Iran, Le mouvement des femmes (1949-0229),
Harmattan, Paris, 0213

مقاله ISI
Challenge between Married Life Necessities and Self-Realization among Women
in Iranian Families, (0213), Trends in Life Sciences, India

مقاالت علمی پژوهشی



مطالعه زمینه های شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار)1591( ،مجله علمی
پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی ،موسسه آموزش عالی سبز،آمل
چالش میان ضروریات زندگی مشترک و تحقق خود در میان زنان خانواده های ایرانی ،)1591( ،پذیرفته شده در
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،تهران

مقاالت ترویجی





کسی پدر مدرن به دنیا نمیآید ،پدر مدرن می شود ،فصلنامه روایت ،پاییز .1593
 :دشواری مهاجر بودن ،زنان مهاجر افغان در حومه شهر تهران،فصل زنان ،ش ،1زمستان 1542
کارخانگی زنان،فصل زنان،ش ،5بهار 1541:
 :1545نگاه زن ایرانی به خود در گذاراز سنتی به مدرن ،فصل زنان،ش 1

مشارکت در کنفرانس


ارائه مقاله «مدرسه و نقش آن در انتقال ارزشهای اخالقی مبتنی بر زندگی اجتماعی» در همایش اخالق و جامعه
ایرانی 52 ،آذر .1593
ارائه مقاله « مسئولیت زنان دانشگاهی در مراقبت از محیط زیست» ،در حلقه زنان انجمن جامعه شناسی ،دانشگاه
تهران 15 ،دی .1593
مقاله پذیرفته شده در کنفرانس علوم اجتماعی و جامعه شناسی ،تهران( ،)1595تحت عنوان « چالش میان ضروریات
زندگی و تحقق خود در میان زنان خانواده های ایرانی»



مقاله ارائه شده در کنفرانس ،زنان ،اعتدال و توسعه  ،تهران( ،)1591تحت عنوان« نقش و
حضور مردان در توسعه عدالت خواهی و گفتمان اعتدال گرای جنبش زنان» ،چاپ شده در
مجموعه مقاالت کنفرانس



سخنرانی در سمینار مرکز ماکس وبر دانشگاه لیون  :0جنبش زنان در ایران (،)0229-1949
 11دسامبر  ،0213لیون ،فرانسه



سخنرانی در بخش مطالعات زنان دانشگاه پاریس  4در مورد موقعیت اجتماعی حقوقی زنان
ایران ،دسامبر 0213
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