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 سوابق تحصیلی
 oدکتری ()6931-6931؛ جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه تبریز ،عنوان رساله« :بازشناسی ساختار واقعیت
اجتماعی»  ،اساتید راهنما :دکتر حسین بنی فاطمه و دکتر راب شیلدز ،اساتید مشاور :دکتر فاطمه گالبی و دکتر
فردین قریشی ،درجه عالی و نمره .63/58
 oاز جوالی  1161تا ژانویهی 1162؛ گذراندن دورهی فرصت مطالعاتی دکتری در دپارتمان جامعهشناسی دانشگاه
آلبرتا (کانادا)  ،زیر نظر دکتر راب شیلدز (استاد جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا) به عنوان استاد راهنمای دوم رساله
دکتری.
 oشرکت در کالس درس "نظریه های اجتماعی کالسیک" دکتر ریچارد وسترمن در دانشگاه آلبرتا به مدت یک ترم
(از سپتامبر  1161تا دسامبر )1161
 oشرکت در کالس درس "نظریه پردازی امر اجتماعی" دکتر زهره بیات ریزی در دانشگاه آلبرتا به مدت یک ترم (از
سپتامبر  1161تا دسامبر )1161
 oعضویت در گروه پژوهشی «فضا و فرهنگ» ( )Space and Cultureدر مرکز مطالعات شهری منطقهای ایالت
آلبرتای کانادا ( ،)CRSCدانشکده مطالعات پیشرفته دانشگاه آلبرتا.
 oکارشناسی ارشد ()6952-6953؛ پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی -مشهد ،عنوان پایاننامه« :میزان
اختالل هویت جنسیتی در افراد مراجعه کننده به مرکز بهزیستی مشهد و مرکز شهید نواب صفوی تهران در سال
 6953و عوامل موثر آن» ،استاد راهنما :دکتر داریوش حیدری بیگوند ،استاد مشاور :دکتر حسین بهروان.
 oکارشناسی ()6959-6952؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی) ،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -تبریز.
 oدیپلم؛ ریاضی-فیزیک ،دبیرستان اندیشه ،شهر سقز ،استان کردستان.
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 سوابق آموزشی
 oاز مهرماه  :6931درس فرهنگ عامه؛ تدریس در گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز.
 :)6953-6931( oپایان نامه ،روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی ،روش تحقیق عملی در علوم اجتماعی ،روش تحقیق
در معارف اسالمی (گروه معارف) ،دانشگاه پیام نور سقز.
 SPSS :)6953-6931( oدر علوم اجتماعی ،روان شناسی اجتماعی ،دانشگاه پیام نور بوکان.
 :) 6931-6936( oروش تحقیق نظری در علوم اجتماعی ،روش تحقیق عملی در علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور بانه.




سوابق پژوهشی
کتاب ها

 oخودزایشی واقعیت اجتماعی؛ کوششی در باب هستی شناسی واقعیت اجتماعی( ، )6935تهران ،انتشارات تیسا .در حال
چاپ.
 oواکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر سقز ( ،) 6935زیر نظر انجمن جامعه شناسی ایران ،بوشهر :انتشارات هامون نو .در
حال چاپ.


نشریات خارجی

2019 ‘The Jurisprudence Trace behind DAESH Trench; Theoretical Basis of Islamic
Fundamentalism Focusing on Kurdistan Province of Iran’. Asian Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies, Vol. 13, No. 3: 370-386. Doi: 10.1080/25765949.2019.1630577

o

o

o 2018 ‘The Ontology of Social Reality from Critical Realism’s Perspective; Focusing on
the Ideas of Margaret Archer and Andrew Sayer.’ Mediterranean Journal of Social
Sciences 9(3): 57-70.
o 2018 ‘Understanding the context of the emergence and spread of Islamic
Fundamentalism in Kurdistan province of Iran.’ Islamic Studies and Culture 6(1).
Accepted Forthcoming.


نشریات داخلی (علمی -پژوهشی)

 oسردار فتوحی ،فرهاد بیانی و زهرا رضایی نسب« ،بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر احساس امنیت دختران؛
مطالعه موردی :دانشگاه های پیام نور ،آزاد و علمی کاربردی شهرستان سقز» .فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی 82
(.612-613 :)1

 oفرهاد بیانی ،فاطمه گالبی و پروین علیپور« ،موانع اندیشه ورزی در میان اصحاب جامعه شناسی ایران» .مجله آموزش
عالی .در حال داوری.
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 oفرهاد بیانی ،حسین بنی فاطمه ،راب شیلدز ،فاطمه گالبی و فردین قریشی (« ،)6931واکاوی مبانی هستی شناسانه و
معرفت شناسانه اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تاکید بر آراء روی بسکار» ،مجله راهبرد فرهنگ ،دوره  ،66شماره ،11
زمستان.13-82 :
 oفاروق امین مظفری و فرهاد بیانی (« ،)6931دانشگاه و فرهنگ علم» ،بنیاد دانشنامه نگاری ایران.
 oمحمد عباس زاده و فرهاد بیانی (« ،)6938فهم زمینه و پیامدهای مصادرهی تجربه» ،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،شماره
 ،99بهار.
 oفرهاد بیانی ،فاطمه گالبی و پروین علیپور (« ،)6931زیست جهان یانظام؟»«،زیست جهان ونظام؟» (بررسی تلفیق نظری
در اندیشه یورگن هابرماس) ،فصلنامه راهبرد -مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سال بیست و
چهارم ،شماره  ،22زمستان.
 oفرهاد ب یانی ،توکل آقایاری هیر ،سید یاسین حسینی و غالمرضا دنکوب (« ،)6931مقایسه ی وضعیت سالمت اجتماعی
در میان زنان بارور و نابارور» ،فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی ،دوره اول ،شماره  ،1زمستان.
 oفرهاد بیانی ،داریوش حیدری بیگوند و حسین بهروان (« ،)6931عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختالل هویت جنسیتی»،
دوفصلنامه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،سال هشتم ،شماره  ،1پاییز و زمستان.


مقاله در کتاب

 فرهاد بیانی (« ،)6933نظام علم جهانی؛ یک انتخاب یا یک ضرورت؟» ،119-113 :در جستارهایی در آموزش عالی ،علم
و بحران کرونا در ایران  ،به کوشش حسین میرزائی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری.
 oفرهاد بیانی (« ،)6933شهی که پاس رعیت نگاه می دارد  :نگاهی به مسئولیت های حاکمیت در شرایط کنونی مواجهه با
شیوع ویروس کووید ،616-669 :»63 -در جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا در ایران ،تهران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 oنشریات داخلی (علمی -ترویجی)
 oسید سالم شهابی و فرهاد بیانی (« ،)6932تبیین جامعه شناختی هویت دینی ،مطالعه موردی؛ دانشجویان پیام نور
شهرستان سقز» ،مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش ،شماره  ،2بهار و تابستان.11-11 :


نشریات داخلی (علمی -تخصصی)

 oغالمرضا دنکوب ،فرهاد بیانی و یاسین حسینی (« ،)6935مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی -فرهنگی
دبیران مدارس راهنمایی شهر مشهد» ،پویش در آموزش علوم انسانی .در دست چاپ
 oفرهاد بیانی « ،بنیادگرایی دینی ،چالشی برای نظریه های جامعه شناسی؛ نقد نظریه های جامعه شناسی بر اساس
بنیادگرایی اسالمی» ،سالنامه علمی -تخصصی ارغنون هامون .پذیرش شده و در دست چاپ.
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سایر مقاالت



،6932  مرداد61  یکشنبه، سایت اینترنتی فرهنگ امروز،» «جامعه پذیری کازینو؛ نقدی بر عملکرد صدا و سیما،6932 o
/http://farhangemrooz.com/news/55679 .88123 :شناسه خبر
، سال نهم، ماه نامه اقتصادی کارایی،» «گوش دادن به صدا و ندای مردم عمده ترین مطالبه از دولت دوازدهم،6931

o

.6931 : خرداد ماه،96  شماره،دوره جدید
 پایگاه،» «پروژه های عمرانی به مثابه ی پروژه های هژمونیک؛ واکاوی کارکردهای صنعت خیال پردازی در سقز،6938 o
http://www.sharnews.com .6938/16/96 ،اینترنتی شارنیوز
مقاالت چاپ شده در همایش های بین المللی



o 2018 ‘The Jurisprudence Trace behind DAESH Trench; Theoretical Basis of Islamic
Fundamentalism Focusing on Kurdistan Province of Iran’. Eighth International
Conference of Religion and Spirituality in Society, 17-18 April. University of California at
Berkeley, Berkeley, USA. Virtual Presentation
o 2018 ‘Development Projects as Hegemonic Projects: Analysis of the Functions of
Imagineering Policies in Sqqez’. Critical Practice in an Age of Complexity – An
Interdisciplinary Critique of the Built Environment, 22-23 February. University of
Arizona, Tucson, US. Virtual Presentation
o 2017 ‘Understanding the context of the emergence and spread of religious
fundamentalism; with an emphasis on Islamic fundamentalism in Kurdistan province
of Iran’. Oxford Symposium on Religious Studies, 2, 3 & 4 August. St Hilda’s College,
University of Oxford, UK. Presentation
o 2017 ‘Understanding the context of the emergence and spread of religious
fundamentalism; with an emphasis on Islamic fundamentalism in Kurdistan province
of Iran’. International Conference on Religious Studies. London Centre for
Interdisciplinary Research Interdisciplinary Research Foundation. 25 August.
KOPERNIKA Conference Centre, Warsaw, Poland. Presentation
o 2016 ‘Recognizing the Structure of Social Reality’. Pierce Papers (P) Redux–a Sociology
Lunch Series. Dec. Department of Sociology at University of Alberta. Edmonton.
Canada. Presentation
 مقاالت چاپ شده در همایش های داخلی
 دانشگاه آزاد، سخنرانی و چاپ در کتاب همایش،» «امکان یا امتناع بومی کردن علوم انسانی،)6931(  فرهاد بیانیo
. همایش ملی کتابدران غرب کشور:اسالمی سقز با همکاری انجمن ادبی هیوای زانست
. دانشگاه تهران: تهران،)6931( ،» شرکت در «دومین همایش ملی آموزش عالی با محوریت سرآمدی آموزشo
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 oسلمان قادری ،داریوش تقی زاده ،الهام آخشیجان،فرهاد بیانی ،سروناز کرمی و مهدیه احمدی (« ،)6939ارزیابی
استراتژی های تاثیر گذار در پیشگیری از مصرف مواد صنعتی و مخدر» ،دانشگاه اصفهان :همایش ملی مواد اعتیاد آور
نوین صنعتی.
 oفرهاد بیانی ،علی کریمی و غالمرضا دنکوب ( « ،)6939مدلی نظری برای تبیین جامعه شناختی انحراف اجتماعی»،
دانشگاه فردوسی مشهد :نخستین کنگره ملی دانشجویی کج روی های اجتماعی.
 oفرهاد بیانی (« ،)6939واکاوی آسیبهای اجتماعی موجود در فضای مجازی ،با تاکید بر شبکههای اجتماعی مورد
بررسی :دانشجویان دانشگاه پیام نور سقز» ،دانشگاه پیام نور سقز :همایش استانی اعتیاد نوظهور ،چالشها و عواقب.
 oفرهاد بیانی ( « ،)6953بررسی راهکارهای انتقال فرهنگ ایرانی به گردشگران با حفظ اصالت فرهنگی جامعه میزبان»،
تهران :ششمین همایش ملی فرهنگی و گردشگری خلیج فارس.
 oفرهاد بیانی ( « ،)6953بررسی اثرات حضور گردشگران در نواحی گردشگرپذیر با تاکید بر امنیت فرهنگی» ،دانشگاه
مازندران :همایش ملی بررسی چالش های اجتماعی – امنیتی در سواحل دریای خزر
 oفرهاد بیانی ( « ،)6953توسعه اقتصادی جامعه با تاکید بر نقش فرهنگ سازی مفهوم کارآفرینی» ،دانشگاه ایالم :همایش
ملی کارآفرینی و توسعه.



طرحهای پژوهشی

 oطرح ملی گفتگوی خانواده (مجری) ( ،) 6932سرپرست طرح :معاونت امور بانوان دفتر ریاست جمهوری با همکاری
انجمن جامعه شناسی ایران.
 oسنجش ارزشهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد ( ،)6952مشهد :جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی
مشهد.
 oسنجش رویکرد مردم مشهد به انتخابات ریاست جمهوری ( ،)6955مشهد :موسسه تحقیقاتی ابرار معاصر.
 oبررسی عوامل موثر بر شدت اختالل هویت جنسیتی در مشهد و تهران ( ،)6953تهران و مشهد :بهزیستی خراسان رضوی
و اورژانس اجتماعی نواب صفوی تهران.
 oبررسی الگوهای اوقات فراغت در بین جوانان مشهد ( ،)6955مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 oبررسی اثرگذاری برنامه های آموزشی صداو سیما در آموزش و اصالح الگوی مصرف انرژی در بین دانش آموزان مقاطع
ابتدایی و راهنمایی شهر مشهد ( ،)6953مشهد :گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی به سفارش شرکت برق خراسان
رضوی.

 برگزاری کارگاه های آموزشی
 « oدر قلمرو جمله ها؛ کارگاه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار  ،)6933( »Atlas.tiبرای اعضای هیئت علمی،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
« oکارگاه آموزشی تحکیم خانواده بر اساس روش مسئله یابی مشارکتی» ( ،)6932برای مدیران و معاونین پرورشی مدارس
متوسطه دوم شهرستان سقز ،به سفارش امور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز.
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 سخنرانی
 « oدر میانه حقیقت و تزویر؛ درآمدی بر اندیشه اجتماعی میشل فوکو» ( ،)6935انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه
کردستان با همکاری انجمن چروی ژیان و انجمن مولوی.
« oشرق شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشه شرق شناسی ادوارد سعید» ( ،)6935انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه
کردستان با همکاری انجمن چروی ژیان و انجمن مولوی.
« oخودزایشی واقعیت اجتماعی» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان با همکاری انجمن ژیوار.
« oعلوم انسانی روزگار ما؛ کندوکاو انتقادی بومی سازی علوم انسانی» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه
کردستان با همکاری انجمن ژیوار.
« oواکاوی زمینههای بنیادگرایی اسالمی» ( ،)6931گروه جامعه شناسی فرهنگی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد
اسالمی -واحد تهران مرکزی.
« oامکان یا امتناع بومی کردن علوم انسانی» ( ،)6931گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
با همکاری موسسه تحقیقات اجتماعی.
« oنسبت اعداد و امر اجتماعی؛ مروری بر مراحل پژوهش کمی» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان با
همکاری انجمن ژیوار.
« oدر قلمرو جمله ها؛ واکاوی پژوهش کیفی ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان با همکاری انجمن
ژیوار.
« oخوانشی هستی شناسانه از نظریه های جامعه شناسی» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان با
همکاری انجمن ژیوار.
« oنسبت فلسفه و علوم اجتماعی در دوران معاصر» ( ،)1162انجمن اندیشه (انجمن دانشجویان ایرانی) دانشگاه آلبرتا-
کانادا.
« oنامینالیزم و مرگ جامعهشناسی؛ واکاوی تاریخی پیامدهای نامینالیزم» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -دفتر
کردستان ،دانشگاه پیام نور سقز.
« oواکاوی معرفت دینی در جهان معاصر» ( ،)6931دانشگاه آزاد سقز.
 « oواکاوی مبانی هستی شناسانه رئالیسم انتقادی؛ با تاکید بر آراء روی بسکار» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -دفتر
کردستان با همکاری انجمن ادبی په یف (سخن) ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سقز.
« oگفتاری در باب مدرنیسم» ( ،)6931انجمن ادبی نوژین ،سقز.
« oدر بارهی ماهیت پست مدرنیسم» ( ،)6931انجمن ادبی نوژین ،سقز.
« oواکاوی چرایی بنیادگرایی اسالمی» ( ،)6931انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان با همکاری انجمن ژیوار،
سقز.
« oکارگاه هستی شناسی اجتماعی مکاتب نظری جامعه شناسی» ( ،)6931گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم
اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
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« oنامینالیزم و مرگ جامعهشناسی؛ واکاوی تاریخی پیامدهای نامینالیزم» ( ،)6938گروه علوم اجتماعی ،دانشکده حقوق و
علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری موسسه تحقیقات اجتماعی.
« oواکاوی نسبت فلسفه و علوم اجتماعی در دوران معاصر» ( ،)6938موسسه فرهنگی راویان شمس فرهنگ.

 عضویت در مجالت و همایش ها


داور مجالت داخلی

 oاز 6935؛ مجله جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه تبریز.
 oاز 6932؛ مجله جامعه شناسی ایران ،انجمن جامعه شناسی ایران.
 oاز 6932؛ فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،دانشگاه تهران.


داور مجالت خارجی
o Since 2020; Reviewer in Journal entitled ‘International Sociology’, Sage.

o Since 2019; Reviewer in journal entitled ‘Asian Journal of Middle Eastern and Islamic
Studies’ (ISSN 2576-5957), Routledge, Taylor & Francis Group.
o Since 2017; Reviewer in journal entitled ‘International Relations and Diplomacy’ (ISSN
2328-2134), David Publishing Company, NY, US.


همایش های داخلی

 :6932 oعضویت در کمیته علمی «اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی» ،سقز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز.

 افتخارات
 oعضو دفتر استعداد درخشان دوره دکتری ،دانشگاه تبریز
 oرتبه اول دوره دکتری در میان هم ورودی ها


مهارتها

 oتسلط بر نرم افزارهای کیفی شامل Atlas. ti
 oتسلط بر نرمافزارهای کمی شامل SPSS, LISREL, Amos Graphics
 oفراتحلیل
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