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  مدارج علمي

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مدرک

 1383 دانشگاه اصفهان ايران (علوم اجتماعي)جامعه شناسي دکتري

 1373 دانشگاه تربيت مدرس ايران جامعه شناسي فوق ليسانس

 1366 دانشگاه اصفهان ايران علوم اجتماعي ليسانس

 1362 دبيرستان خرم ايران اقتصاد اجتماعي ديپلم
 

 

 

  افتخارات دوران تحصيل و خدمت

 عنوان جايزه

 

 تقديرنامه براي نخبه پژوهشي 
 

 اهداء کننده

 دانشگاه اصفهان  

 محل اهداء

 اصفهان 

سال 

 اهداء

1394 

تقدير براي حضور در گردهمايي اتحاديه انجمن هاي 

  اجتماعيعلمي آموزشي معلمان علوم 

شوراي اجرايي انجمن علمي 

معلمان علوم اجتماعي و اقتصاد 

 استان اصفهان

 1385 اصفهان

 1384 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان رئيس تقدير نامه ممتازي دکتري

 تقديرنامه نخبه در امر پژوهشي
مديرکل اداره فرهنگ و ارشاد 

 سيدعليرضا حسيني -اسالمي

اداره کل فرهنگ و 

اسالمي استان ارشاد 

 اصفهان

1384 

 1378 استانداري اصفهان سيدجعفر موسوي-استاندار اصفهان تقدير نامه

 1377 دانشگاه اصفهانرياست دانشکده ادبيات و علوم  بانوي نمونه استان اصفهان



معاون آموزشي دانشگاه -انساني

 اصفهان
 

کتاب  5تقديرنامه پژوهش با عنوان تحليل محتواي 

در سطح کتابخانه هاي عمومي و کتابفروشي پرخواننده 

 هاي شهرستان اصفهان

-مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 مجيد زهتاب

مدير کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي
1377 

 

 

 

  سوابق مديريتي و اجرايي

 تاريخ ابالغ محل فعاليت سمت موضوع ابالغ

 تاريخناظر ازمون دکتري گروه  همکاري در امور اجرايي دانشگاه
دانشکده ادبيات و علوم 

 انساني
1392/6/12 

 (نماينده تحصيالت تکميلي)استاد ناظر همکاري در امور اجرايي دانشگاه
دانشکده ادبيات و علوم 

 انساني
1391/9/13 

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 داخل دانشگاه

عضوکميته علمي همايش رسانه ها و مسائل 

 اجتماعي ايران
 1391/8/2 اندانشگاه اصفه

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 داخل دانشگاه
 عضو شوراي تحصيالت تکميلي گروه

دانشکده ادبيات و علوم 

 انساني
1390/10/7 

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 داخل دانشگاه
 عضو شوراي تخصصي گروه

دانشکده ادبيات و علوم 

 انساني
1390/10/7 

 فعاليت در کميته ها و شوراهاي

 داخل دانشگاه
  عضو شوراي تحصيالت تکميلي گروه

دانشکده ادبيات و علوم 

 انساني
1389/7/7 

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 خارج دانشگاه
 1389/1/1 مرکز مشاوره نويد بخش  همکاري با مرکز مشاوره نويد بخش

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 خارج دانشگاه

ارشاد اسالمي در ستاد نماينده اداره فرهنگ و 

 مواد مخدر مبارزه با
 1383/3/20 مواد مخدر ستاد مبارزه با

فعاليت در کميته ها و شوراهاي 

 خارج دانشگاه

مسئول دبيرخانه شوراي پژوهشي و فرهنگي 

 عمومي استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي
1383/1/27 

 مأمور به ساير ارگان ها
فرهنگ و ارشاد اسالمي مشاور تحقيقاتي اداره کل 

 استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي
1379/2/4 

 

 

 

 

  کتاب

 نويسندگان تاريخ چاپ ناشر کاربري تعريف شده نوع کتاب عنوان کتاب

 1394/6/31 جامعه شناسان درسي تاليف (ص 296توسعه پايدار محلي)
 

 ثريا معمار
 

 



 

  پژوهشي-مجالت علمي

I SC  تاريخ چاپ نام مجله مقالهعنوان 
 نويسندگان

 

 
 

 30زيسته دختران شاغل  ربه تج

 سال از تجرد 49تا 

 

 مطالعه وضعيت دين ورزي جوانان 

با تاکيد بر دينداري خود مرجع ) 

 ارائه يک نظريه زمينه اي(

 مسائل اجتماعي ايران)ادبيات و 

دانشگاه -علوم انساني سابق(

  تربيت معلم

 فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، 

 ، پاييز    3دوره هشتم، شماره 

1394/12/4 
 

 

13/8/1394 

 

 ثريا معمار

 بهجت يزدخواستي

 

 آرش حسن پور

 ثريا معمار
 

 

بررسي نقش هويت ديني بر حفظ 

ميراث فرهنگي در بين جوانان 

 شهر اصفهان

جامعه شناسي کاربردي)پژوهشي 

 دانشگاه اصفهان-سابق(
1394/7/9 

 

 نسرين پنجه پور

  سيد حسن شيخ

 ثريا معمار
 

 

آثار تغيير در مفهوم عدالت در 

حقوق )تحليل محتواي قوانين 

 (مرتبط با روابط کار ايران

دانشگاه علوم -رفاه اجتماعي

همکاري با انجمن -بهزيستي

 جامعه شناسي ايران

1394/6/2 

 

 نرگس پيرحياتي

 ثريا معمار

 مهدي شهابي
 

 

تحليل نگرش محمدرضا شاه 

گري، طبقات و پهلوي به حکومت

هاي پرنفوذ اجتماعي )از جريان

 (1355تا  1332

جامعه شناسي کاربردي)پژوهشي 

 دانشگاه اصفهان-سابق(
1393/11/28 

 

 علي رباني خوراسگاني

 ثريا معمار

 جمشيد ترابي اقدم
 

 

تحليل جامعه شناختي مفهوم 

 (حضرت علي)ععدالت از ديدگاه 

موسسه شيعه -شيعه شناسي

 شناسي
1393/7/18 

 

 ثريا معمار
 

 

وضعيت گرايش به تفکر انتقادي 

دانشجويان دانشگاه اصفهان و 

 برخي عوامل مرتبط با آن

جامعه شناسي کاربردي)پژوهشي 

 دانشگاه اصفهان-سابق(
1393/4/9 

 

 سحر خجسته

 ثريا معمار

 مسعود کيانپور
 

 

زيسته والدين دانش آموزان  ربهتج

دختر دوره متوسطه در خصوص 

آسيب هاي فرهنگي اينترنت 

 ()مورد مطالعه: شهر سميرم

پژوهشهاي ارتباطي سازمان صدا 

 وسيما
1392/7/5 

 

 ثريا معمار

 فاطمه قرباني
 

 

دختران مجرد شاغل  زيستهربه تج

 از سبک زندگي

دانشگاه شهيد -توسعه اجتماعي

اهواز)اين مجله از زمستان چمران 

 (علمي پژوهشي مي باشد 90

1390/12/5 

 

  ثريا معمار

 بهجت يزدخواستي
 

 

 

  1390/4/4مسائل اجتماعي ايران)ادبيات و تحليل جامعه شناختي نياز هاي 



اجتماعي و کالبدي محالت شهر از 

ديدگاه توسعه پايدار محله 

 )اي)مطالعه محالت شهر اصفهان

دانشگاه -سابق(علوم انساني 

  تربيت معلم

 ثريا معمار
 

 

ملي عوامل کالن -بررسي عرضي

 مؤثر بر توسعه علمي

پژوهش وبرنامه ريزي در آموزش 

موسسه پژوهش و برنامه -عالي

 ريزي آموزش عالي

1384/9/1 

 

  مسعود چلپي

 ثريا معمار
 

 

تحليلي بر نظريه انقالب در علم با 

 برنارد کوهنتأکيد بر نظريه 

دانشگاه -ادبيات و علوم انساني

 اصفهان
1383/10/1 

 

 مهدي دهباشي

 ثريا معمار
 

 

 

  ساير مجالت

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

 

دولت علمي پاسخي به چالش هاي نهادهاي 

  علمي با نهاد سياست

پژوهشهاي علوم انساني نقش 

 دانشگاه اصفهان-جهان
1390/4/28 

 

 ثريا معمار
 

 

بررسي جايگاه هويت فرهنگي ايران در کتابهاي 

 85و  80، 75کودکان در سالهاي 

پژوهشگاه -نامه پژوهش فرهنگي

فرهنگ،هنر و ارتباطات وزارت 

 فرهنگ وارشاد اسالمي

1390/1/15 

 

  رضا اسماعيلي

 ثريا معمار

 صديقه رئوفي منش
 

 

زمينه سازي انقالب نقش نوسازي اقتصادي در 

 اسالمي ايران

تاواتا)نشريه دانشجويان دانشگاه 

 (اصفهان
1385/4/1 

 

 حسين پناهي

 ثريا معمار
 

 

مقايسه شاخص هاي توسعه فرهنگي در ايران و 

 جهان

حسنات)فصلنامه 

 (اقتصادي اجتماعي،فرهنگي،
1383/3/1 

 

 ثريا معمار
 

 

صاحبنظران موانع ساختاري توسعه از ديدگاه 

 ايراني بن بست توسعه
 1382/1/1 فرهنگ اصفهان

 

 ثريا معمار
 

 

نظام مستمري بگيري و بازنشستگي تدريجي در 

 ايتاليا)به سوي يک سالمندي پويا و فعال

نشريه داخلي سازمان بازنشستگي 

 شهرداري تهران
1381/12/1 

 

 ثريا معمار
 

 
 انقالبات علمي و پيشرفت علم

ماه)ماهنامه تخصصي اطالع کتاب 

 رساني و نقد و بررسي کتاب
1381/6/1 

 

 ثريا معمار
 

 

بررسي پيامدهاي اهداي جوايز به فرزندان ممتاز 

راهنمايي و در دوره هاي ابتدايي، فرهنگيان

 متوسطه شهر نجف آباد

آموزه)فصلنامه آموزشي، 

 (تربيتيپژوهشي،
1379/10/1 

 

 محمد اسماعيلي

 ثريا معمار
 

 

تحليل محتواي پنج کتاب پرخواننده و پرفروش 

در کتابخانه هاي عمومي و کتابفروشي هاي شهر 

 (اصفهان)قسمت چهارم : کليدر

فرهنگ اصفهان)فصلنامه 

 (هنري فرهنگي،پژوهشي،
1378/8/1 

 

 ثريا معمار
 

 
  1378/4/1فرهنگ اصفهان)فصلنامه تحليل محتواي پنج کتاب پرخواننده و پرفروش 



کتابفروشي هاي شهر در کتابخانه هاي عمومي و 

 )اصفهان)قسمت سوم:سينوهه

 ثريا معمار (هنري فرهنگي،پژوهشي،
 

 

تحليل محتواي پنج کتاب پرخواننده و پرفروش 

در کتابخانه هاي عمومي و کتابفروشي هاي شهر 

 «خداوند الموت»اصفهان، قسمت دوم

فرهنگ اصفهان)فصلنامه 

 )هنري فرهنگي،پژوهشي،
1378/3/1 

 

 ثريا معمار
 

 

تحليل محتواي پنج کتاب پرخواننده و پرفروش 

در کتابخانه هاي عمومي و کتابفروشي هاي شهر 

و « هشت کتاب سهراب سپهري»اصفهان

 «بادرفتهرب»

 فرهنگ اصفهان

 فرهنگي،)فصلنامه پژوهشي،

 )هنري

1377/10/1 
 

 ثريا معمار
 

 

 

  ارائه شده در همايشهامقاالت 

 نام همايش عنوان مقاله
سطح 

 همايش

نوع 

 ارائه

تاريخ برگزاري 

 همايش
 نويسندگان

 دانش بومي وتوسعه

دومين کنفرانس ملي 

جامعه شناسي و علوم 

 اجتماعي

 1393/11/25 پوستر ملي

 

 فرزانه کاوه

 ميالد ناصري

 ثريا معمار
 

بررسي جامعه شناختي سازماندهي 

اصفهان دوره صفويه و نقش علم در 

 آن در توسعه تشيع

همايش بين المللي 

 مکتب فلسفي اصفهان

بين 

 المللي
 1391/12/12 سخنراني

 

 علي رباني خوراسگاني

 ثريا معمار

 علي اکبر جعفري

 معصومه حيدري
 

نقش نوسازي اقتصادي در زمينه 

 سازي انقالب اسالمي

کنگره بين المللي 

 تبيين انقالب اسالمي

بين 

 المللي
 1378/7/10 سخنراني

 

 ثريا معمار
 

 

 

  طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته

 عنوان طرح
 

 نوع طرح

 1394(BRT) مطالعات تاثيرات فرهنگي اجتماعي خطوط سامانه اتوبوسراني تندرو

 

 
شهرداري مطالعات تاثيرات فرهنگي اجتماعي بازار روز کوثر.  طرح مشترک با  همکاري با جهاد دانشگاه صنعتي و 

 1396اصفهان.

 

 

قراردادهاي 

مستقل با ارگانها 

 و صنايع

 مطالعه موردي در بين  -تجارب زنان مجرد از سبک زندگي ،طرح مشترک با خانم دکتر بهجت يزدخواستي



  1389-1390 پرديس دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهانزنان شاغل در 
 

 

 


