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  :انتشارات
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  .1370 بهینه، انتشارات تهران، ،اجتماعی علوم در نو طرحی  .2

  .1370 بهینه، نتشارات ا تهران، ،دراسالم اجتماعی تفکر روش مبانی  .3

. 1384 سوم چاپ. 1381 دوم چاپ. 1380 اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران، ،ایران در بهائیت  .4
  .1390 پنجم چاپ. 1389 چهارم چاپ

  .1389 دوم چاپ. 1381 طه، کتاب و سروش انتشارات ،تهران ایران، معاصر اجتماعی هاي جنبش  .5
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  .1390 شناسی، فارس بنیاد ،فارس و ایران تمدن و فرهنگ  .9

  :کتاب در مقاله) ب

 پژوهشگاه: تهران ،)ره( خمینی امام سیاسی اندیشۀ هاي مؤلفه ،ایران در فقیه والیت اجتماعی مشروعیت.1
  .289- 304 ص ص ،1379 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم

 پژوهشکدة: قم سوم، کتاب ،دانشگاه و حوزه اسالمی، ایران در شناسی جامعه شناسی روش بر اي مقدمه.2
  .67- 90 ص ص ،1379 دانشگاه، و حوزه

 ،ها تمدن گفتگوي در اجتماعی علوم نقش ها، تمدن بین گفتگوي در شناسان جامعه نقش و جایگاه.3
  .71- 87 صص ،1381 توسعه، نشر تهران،



 دانشگاه، و حوزه پژوهشی مؤسسه قم، ،اجتماعی علوم و دین کافی، مجید اسالمی، شناسی جامعه انواع.4
  .61- 74 صص ،1383 تابستان زیتون، چاپ

 کاو، و کند اجتماعی تحقیقات مرسسۀ: تهران ،جوانان دینی هویت جوانان، گریزي دین یا گرائی دین.5
  .35-61 ،1390 پائیز الملل، بین پخش و چاپ شرکت

  :مقاله در مجالت علمی) ج

، دانشگاه مجله علوم اجتماعی وانسانیز، نظریه اي درمورد مهاجرت با توجه به نمونه ایران، شیرا .١
  )ISC) (پژوهشی–علمی . (1365شیراز، دوره دوم، شماره اول، پائیز 

، دانشگاه شیراز، دوره مجله علوم اجتماعی وانسانی نگرشی اجتماعی به اصول دین دراسالم، شیراز، .٢
  )ISC) (پژوهشی–علمی . (1367چهارم، شماره اول، پائیز 

، دانشگاه شیراز، دوره مجله علوم اجتماعی و انسانیمقایسه دو دیدگاه، شیراز، : رابطه فرد و جامعه .٣
  )ISC) (پژوهشی–علمی . (1369پنجم، شماره دوم، بهار 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگنظریه اي ترکیبی در مورد جنبشهاي اجتماعی، تهران،  .۴
: ، انتشار 1377، پاییزو زمستان 27- 28سوم و چهارم، پیاپی  فرهنگی، سال یازدهم، شماره هاي

  )ترویجی –علمی . (1379تابستان 
5. Protest a Kind of Social Movement? , Journal of Social Science and 

Humanities of Shiraz University, Vol. 16, No. 2, Spring 2001 (Ser. 32), 
Shiraz, Shiraz University Press, pp. 33-50.(ISC) ) پژوهشی–علمی(  

هیئتهاي مذهبی و تشکل هاي صنفی به مثابه سازمانهاي غیر دولتی، مطالعۀ موردي دروة قاجار،  .۶
، شمارة سی ام و سی و مجلۀ مطالعات و پژوهشهاي دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

) پژوهشی–علمی ). (سعیدة گروسی با همکاري. (215- 244. ، صص1381یکم، پائیز و زمستان 
)ISC(  

، سال شانزدهم، شمارة فرهنگ، ویژة مطالعات زنانبررسی و تحلیل اجمالی نقش زن در تاریخ ایران،  .٧
  )با همکاري بیژن خواجه نوري. (51- 138. ، صص1382، زمستان 48چهارم پیاپی 

سه فرهنگی یاس، شماره فصلنامه پژوهشی مؤس راهبرد یاس،در باب توسعه ي فرهنگی در ایران،  .٨
  )ترویجی - علمی) (ISC. (81- 92، صص  84سوم، پائیز 

، فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی یاس، شماره چهارم، زمستان راهبرد یاسهویت ملی ایرانیان،  .٩
  )ترویجی - علمی) (ISC. (129-138، صص 84



10. Socio-political Changes in Iran (Qajar to Now), The Journal of Daito 
Asian Studies, Tokyo, Graduate School of Daito Bunka University 
Department of Asian Area Studies, Vol. 6, 31, March 2006, pp. 105-120. 

مجله مطالعات اجتماعی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز، : ان به حجابیگرایش دانشجو .١١
با . (101- 124صص . 1385، بهار 1 يانجمن جامعه شناسی ایران، دوره ي اول، شماره  ایران،
  )ISC) (پژوهشی–علمی . (101- 124). یدکتر عبداهللا دشت يهمکار

نامۀ انجمن جمعیت ، 1375تا  1355ع جمعیت در ایران از سال ینگاهی کالن به مهاجرت و توز .١٢
، صص 1385، تابستان 1ن، سال یکم، شمارةي ، تهران، انجمن جمعیت شناسی ایراشناسی ایران

  )ISC) (پژوهشی–علمی . (168- 198
و  ینشریۀ دانشکدة علوم انساناقتصادي مرتبط با آگاهی سازمانی،  - بررسی عوامل اجتماعی .١٣

، صص 1385، نشر 1383، بهار 5، شمارة 18اپی ی، دانشگاه تبریز، سال دهم، شمارة پاجتماعی
  )ISC). (هللا محمدينور ا يباهمکار. (181- 213

: مطالعۀ موردي(بررسی عوامل جامعه پذیري مرتبط با گرایش دانش آموزان به رفتار بزهکارانه  .١۴
، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، )مقایسه مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر ایالم

- 90:، صص1386 ، پائیز و زمستان)شماره یازدهم و دوازدهم پیاپی/ سال سوم( شمارة سه جدید
  )با همکاري مسعود الماسی. (71

15. Effevtive Factors on Cultural Participation of Women in Fars Province, 
Iranian Journal of Sociology, Vol. 2, No. 1, Fall 2008 (Series No. 3), pp. 
55-75. (In colaboration with Mahrokh Rajabi). (ISC) ) پژوهشی–علمی(  

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی و رفتار بزهکارانه، در میان حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان  .١۶
پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد –فصلنامه علمی ، )دانش آموزان در مقطع متوسطه شهر ایالم(

با همکاري مسعود . (25- 74، صص 1386، سال دوم، پیش شمارة سوم، بهار اسالمی، واحد شوشتر
 ).الماسی

) دانش آموزان مقطع متوسطه شیراز: نمونه مورد مطالعه(جوانان و هویت تاریخی و جغرافیائی  .١٧
. 127- 148، صص 1387، سال 4، مؤسسه مطالعات ملی، سال نهم، شماره فصلنامه مطالعات ملی

 )ISC) (پژوهشی–علمی ). (با همکاري جلیل عزیزي(

فصلنامه دختران شیراز،  ةالعه اي در بارمط: الگوي مصرف و هویت دختران جوان شهري .١٨
با همکاري مریم . (77-110: ، صص87، بهار 11سال چهارم، شماره  مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

 )ISC) (پژوهشی–علمی ). (سروش



تا  18مطالعه موردي جوانان (بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه نشین و عوامل مؤثر بر آن  .١٩
، 5، سال سوم، شماره نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، )هر شیرازسال مناطق یک و پنج ش 30

 )ISC) (پژوهشی–علمی ). (باهمکاري زهره آذرگون. (5- 26:، صص1387تابستان 

پژوهشی تحقیقات  - فصلنامه علمی ، )نمونه آماري، جوانان شهر شیراز(هویت دینی و جوانان  .٢٠
با همکاري عبدالحسین . (125-142صص ، 1388، تابستان 2دوره دوم، شماره  فرهنگی ایران،

 )ISC) (پژوهشی–علمی ). (کالنتري و جلیل عزیزي

 ۀتحصیلی بر میزان دین داري دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشت ۀبررسی تأثیر رشت .٢١
، سال بیستم، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ۀجامعه شناسی کاربردي، مجلجامعه شناسی، 

–علمی ). (با همکاري احمد صادقی. (75- 96: ، صص1388سوم، پائیز  ة، شمار35 پیاپی ةشمار

 )ISC) (پژوهشی
22. Contemporary Women's Movement in Iran, Journal of Iranian Social 

Studies, Vol. 4, No. 1, Spring 2010 (Series No. 9) pp. 87-110. (Co-
author: Dr. Khajenoori). (ISC)  ) پژوهشی–علمی(  

فارس میزان گسترش فرهنگ ایثار وشهادت در میان اقشار مختلف مردم در شهرستان شیراز،  .٢٣
شهید  14600، ویژة یادوارة سرداران و شناخت، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی بنیاد فارس شناسی

 )با همکاري فاطمۀ اژدري. (73- 112. ، صص1390استان فارس، دورة جدید بهار 

دو  پژوهشنامه، مطالعات تطبیقی فرهنگ اسالم و ایران،و اجتماعی،  پرستش فردي ۀمقایس .٢۴
 .69-86: ، صص1390، تابستان 1 ةعلمی و تخصصی، سال اول، شمار ۀفصلنام

جمعیتی مؤثر بر رضایتمندي از مهاجرت به شهر نور آباد  - اقتصادي - بررسی عوامل اجتماعی  .٢۵
پیاپی  ة، شمار22، سال نشگاه اصفهانعلمی پژوهشی دا ۀجامعه شناسی کاربردي، مجلممسنی، 

 ).با همکاري فریبا خورشیدي) (ISC) (پژوهشی–علمی . (1390دوم، تابستان  ة، شمار42

فصلنامه انجمن ایرانی بررسی موردي حوزه علوم دینی شهر شیراز، : حافظۀ جمعی و ابعاد آن .٢۶
، 1388، تابستان 15 ة، سال پنجم، شمار)ISC) (ژوهشی پ–علمی (مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

 ).با همکاري کاظم کاظمی. (69- 92صص 

) ترویجی - علمی( زنان شیعهقاجار،  ةموردي دور ۀبررسی کنش جمعی زنان ایرانی، مطالع .٢٧
)ISC(57- 94، صص 1389، بهار 23 ة، سال هفتم، شمار) .باهمکاري زهرا موسوي، علی روحانی.( 

فصلنامه تإثیر فضاي اجتماعی شهر بر گذاران فراغت جوانان با تأکید بر فعالیت هاي اجتماعی،   .٢٨
 )با همکاري جلیل عزیزي. (83- 108، صص 1391، سال دوم، شماره سوم، تابستان مطالعات شهري



مطالعات معرفتی در ، )مطالعۀ تطبیقی(از دیدگاه عطاس و فاروقی  "اسالمی سازي دانش"  .٢٩
 با. (25- 44، صص1391، بهار 1، سال شانزدهم، شماره )ISC) (پژوهشی - علمی(اسالمی دانشگاه 

 )همکاري احمد کالته ساداتی

شهر شیراز به ) ره(بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی   .٣٠
یز و زمستان ، سال دوم، شمارة دوم، پائ)ISC) (پژوهشی - علمی(پژوهش نامه زنان ازدواج موقت، 

 )همکاري بهناز خیري با. (43- 66، صص 1390

، سال سوم، شمارة )ISC) (پژوهشی - علمی(غرب شناسی بنیادي جنبش هاي بنیادگراي دینی،  .٣١
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  ).مبانی مشروعیت اجتماعی والیت فقیه: و مقالۀ. تحلیلهاي مختلف در مورد انقالب اسالمی
: سخنرانی( 1378مرداد ماه  13-15همایش بین المللی مشروطیت در ایران، تهران و تبریز،  .١٧

  ).گر از انقالب مشروطۀ ایرانتحلیلی دی
روشهاي تحقیق در : ارادة مقاله( 1378آذر  16همایش روشهاي تحقیق در علوم انسانی، شیراز،  .١٨

  ).استفاده از اطالعات دست اول یا دست دوم تاریخی؟: جامعه شناسی تاریخی
: قالهارائۀ م( 1378اسفند  15-16، شیراز، )ره(همایش توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی  .١٩

  .)و توسعۀ سیاسی) ره(تحلیلی پیرامون جمهوري اسالمی از دیدگاه حضرت امام 
نظریه سازي : مقاله ۀارائ( 1379آذر  16ش روش هاي تحقیق در علوم انسانی، شیراز، یدومین هما .٢٠

 ).بر اساس روش هاي رئالیستی

فروردین  20- 23ن، پنجاهمین کنفرانس ساالنۀ انجمن جامعه شناسی بریتانیا، منچستر، انگلستا .٢١
  ).Power and Conflict in Contemporary Iranارائۀ مقالۀ ( 1380

ارائۀ مقاله جایگاه و ( 1380بهمن  30سمینار نقش علوم اجتماعی در گفتگوي تمدنها، شیراز،  .٢٢
  .)نقش جامعه شناسان در گفتگوي تمدنها

: ارائۀ مقالۀ( 1381 خرداد سال 27- 30نخستین همایش ملی ایران شناسی، تهران، ایران،  .٢٣
  .)مشروعیت انواع اقتدار در تاریخ معاصر ایران

مهر  27- 28همایش بین المللی مشارکت سیاسی زنان در کشور هاي اسالمی، تهران، ایران،  .٢۴
  .)جنبش اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران: ارائۀ مقالۀ( 1381

ارائۀ . (1382فروردین  23-25ورك، سمینار ساالنۀ انجمن جامعه شناسی بریتانیا، انگلستان، ی .٢۵
  ).The Future of Women’s Movement in Iran: مقالۀ



نقد دریافت : ارائۀ مقالۀ. (1382، قم، خرداد )ره(عرفانی امام خمینی -کنگرة اندیشه هاي اخالقی .٢۶
  ).)ره(اندیشمندان غرب از تفکر معنوي امام خمینی 

زمینه : ارائۀ مقالۀ. (1382دینی، تهران، ایران، دي نخستین همایش بین المللی مردم ساالري  .٢٧
  . )هاي اجتماعی مردم ساالري دینی در تاریخ معاصر ایران

پتسدام،  - مللی برلین، جهانی شدن و عدم اطمینان هاي میان مللی، برلین - میزگرد هاي میان .٢٨
  ). Local Associations and Modern NGOs: ارائۀ مقالۀ. ( 1382آلمان، دیماه 

ارائۀ . (1383تیر،  17- 19نظم جهانی و صداي جنوبی ها، دانشگاه واریک، کاونتري، انگلستان،  .٢٩
  ..Social Context of religious Democracy in Iran): مقالۀ

اولین کنفرانس شبکۀ مطالعات جهانی شدن، مرکز مطالعات جهانی شدن و منطقه اي شدن،  .٣٠
ارائۀ گزارشی از طرح فرهنگ ما . (1383شهریور  1مرداد تا  28دانشگاه واریک، کاونتري، انگلستان، 

  .)و جهانی شدن
نقد اندیشه نظریه پردازان غرب در مورد انقالب اسالمی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  .٣١

ارائه مقاله نقدي بر نظریات جامعه شناسی تاریخی جان فورن در مورد . (1384خرداد  11، قم، )ره(
  ).ایران

32. European Population Conference: Population Challenges in Aging 
Societies. The University of Liverpool, Liverpool UK: 21st -24th June 
2006. (Poster presented: A Survey on Social Effective Factors on 
Women's Job Security: A Case Study of Private Hospitals of Shiraz City.) 

اولین نشست جامعه شناسی و علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، تهـران،     .٣٣
 ي مطالعـه ( شناسـی  جامعـه  بـر  تأکیـد  بـا  انسـانی  علوم نظري مبانیارائۀ مقالۀ . (1385دیماه  28

  ).اسالم و غرب تمدنی حوزه دو تطبیقی
 تهـران،  ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،یانسان علوم و یشناس جامعه نشست نیسوم .٣۴

 روش يها ضعف نقطه بر آمدن فائق يبرا یلیبد یستیرئال يها روش مقالۀ ارائۀ. (1385 اسفند 10
  ).یفیک و یکم يها

. 1386 دیمـاه  21-22 تهـران،  فرهنگـی،  مطالعـات  و انسـانی  علوم پژوهشگاه فرهنگی، مهندسی .٣۵
  ). ایران در فرهنگی مقالۀمهندسی ارسال(
 24 و 23 تهـران،  تهـران،  دانشـگاه  تعـاون  و یاجتمـاع  علوم دانشکدة معاصر، يایدن و خلدون ابن .٣۶

  ).سکوالر؟ ای یاسالم شمندیاند خلدون ابن مقالۀ ارائۀ( 1386 بهشتیارد
 86 بهـار  شـیراز،  منکـر،  از نهـی  و معروف به امر فرهنگ گسترش در اسالمی دولت نقش همایش .٣٧

  ).موانع امر به معروف و نهی از منکر در سازمان هاي جمهوري اسالمی ایران مقالۀ ارائۀ(



 ارایۀ. (1386 ماه اسفند قم، ،)ره( خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ فرانو، استعمار شیهما .٣٨
   ).دینی اندیشۀ بر آن تأثیر و سازي جهانی مقالۀ

 پژوهشـی  و آموزشی مؤسسۀ شناسی، جامعه سازي بومی ضرورت ایران، اسالمی جمهوري شیهما .٣٩
 بـا  اسـالم  و غـرب  در انسـانی  علـوم  مبـانی  مقالۀ ارایۀ. (1387 ماه خرداد 23 قم، ،)ره( خمینی امام

   ).فرهنگ بر تأکید
همایش نقش امر به معروف و نهی از منکر در حقوق شـهروندي و مـردم سـاالري دینـی، شـیراز،       .۴٠

  )نهی از منکر با تأکید بر حقوق شهرونديارائۀ مقالۀ امر به معروف و ( 87تابستان 
ارائْۀ مقاله اوضاع شیاسی و فرهنگی دارالعملم شیراز در ( 1387مکتب شیراز، تهران و شیراز، پائیز  .۴١

  ).  سده هاي هفتم، هشتم و نهم هجري قمري
42. International Journal of Arts and Science Conference for Academic 

Disciplines, Suffolk University, Boston, June 22-25, 2009.  
  ). نینسل دوم مهاجر ۀمقال ۀارائ. (، شیراز، سالن صدر1388مهاجرت و حاشیه نشینی، دیماه  .۴٣
امر به معروف و نهی از منکر، شیراز،  ةمفهوم شناسی، نظریه پردازي و نوآوري در حوزهمایش  .۴۴

 ۀمقال ۀارائ. (، دانشگاه شیراز و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان فارس1388دیماه 
  ).معروف و منکر در روش شناسی

، تهران، 1389بهشت ماه یارد 30و  29همایش علوم اجتماعی در ایران، دستاورد ها و چالش ها،  .۴۵
 .) رانیمقاله جامعه شناسی در ا ۀارائ. (دانشگاه تهران یتماععلوم اج ةدانشکد

: ارائۀ مقاله. (، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1389اسفند  5همایش فلسفه در علوم انسانی،  .۴۶
 .)رابطۀ فرد و جامعه از دیدگاه اندیشمندان اسالمی

پیش همایش دومین کنگرة ملی علوم انسانی در رشتۀ علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و  .۴٧
ارائۀ بحث و مدیریت نشست علوم . (1390اردیبهشت  1فروردین و  31مطالعات فرهنگی، تهران، 

 ) اجتماعی اسالمی در ایران بعد از انقالب اسالمی

یرامون مؤلفه هاي فرهنگ و تمدن اسالمی، همایش ملی تمدن شناخت، تحلیل نظري و تاریخی پ .۴٨
و تمدن  ینسبت علم دین: ارائه مقاله و چاپ خالصه مقاله. (1390اردیبست ماه  22و  21کرمان، 
 .)اسالمی

همایش تحول در علوم انسانی، بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال سید منیرالدین حسینی  .۴٩
تمدن : ارسال مقاله و چاپ خالصه مقاله( .، دانشگاه تهران1390، اردیبهشت ماه )ره(الهاشمی 

 .)جدید اسالمی از منظر عالمه سید منیر الدین حسینی الهاشمی

 )ارائه به صورت پوستر، (همایش نقش شهرداري در جهاد اقتصادي،  .۵٠



  :طرح هاي تحقیقاتی

 .1359.جهاد دانشگاهی: کارفرما. بررسی نقش اقتصادي شهر هاي ایران .١

 .1359. کارفرما جهاد دانشگاهی. ازآمارگیري نمونه شهر شیر .٢

، با 1371بررسی امکانات و مشکالت اشتغال زنان در شهرستان شیراز، طرح پژوهشی، دانشگاه شیراز،  .٣
 .همکاري آقاي جلیل ایران محبوب

  .1371. سازمان تبلیغات اسالمی: کار فرما. نقش مساجد در جمهوري اسالمی ایران .۴
 .1376. وزارت جهاد کشاورزي: کارفرما. مورد ترویج کشاورزينظر اندیشمندان اسالمی معاصر در  .۵

 .1379. دانشگاه شیراز: کارفرما. تحوالت اقتدار در تاریخ معاصر ایران .۶

 .1379. مرکز اسناد انقالب اسالمی: کارفرما. بهائیت در ایران .٧

 . 1386. يوزارت جهاد کشاورز: کارفرما. 1362تا  1359فرهنگ سازمانی جهاد سازندگی در سالهاي  .٨

 .1384. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: کارفرما. جهانی شدن و فرهنگ ما .٩

بنیاد : کار فرما. بررسی میزان گسترش و فراگیري فرهنگ ایثار و شهادت در اقشار مختلف جامعه .١٠
 .1386. شهید

 .طرح آمایش سرزمین استان فارس، مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی، در دست اجرا .١١

 .طرح آمایش سرزمین استان فارس، تحلیل وضع موجود شهر هاي استان فارس، دردست اجرا .١٢

 . طرح آمایش سرزمین استان فارس، هدایت تحلیل رابطه دولت و ملت در استان فارس، در دست اجرا .١٣

  

  :رساله هاي دانشجوئی

  )استاد راهنما. (کارشناسی ارشد) الف

اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر مشارکت روستائیان در طرحهاي سید محمد علی تقوي، بررسی عوامل  .١
  .1378، دي ماه )مطالعه موردي شهرستان بویر احمد(منابع طبیعی 

علی فرج زاده قلعه، بررسی تأثیر عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر مهاجر پذیري در شهر بناب،  .٢
 .1379تابستان 

اجتماعی مرتبط با آگاهی سازمانی کارکنان آموزش و - دينوراله محمدي ده بزرگ، بررسی عوامل اقتصا .٣
 .1379، مهر )مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان گچساران(پرورش 

، )مطالعه موردي دانشگاه شیراز(حسین قادري، بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان  .۴
 .1380شهریور 



مطالعه واحد (ل زنان بر بروز اختالفات خانوادگی معصومه یوسفی، بررسی تأثیر عوامل مرتبط با اشتعا .۵
 .1380، تیر )هاي تولیدي شهر شیراز

مطالعه (حسن مجاهد، بررسی عوامل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر نگرشهاي سیاسی دانشجویان  .۶
 .1380شهریور ) موردي داشجویان دانشگاه شیراز

اقتصادي و سیاسی مؤثر بر طرز نگرش مردم  –غالمرضا جعفري سدهی، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی  .٧
 .1380، اسفند )شهر کوچصفهان: مورد مطالعه) ( گیلکی(نسبت به هویت زبان محلی 

 The Effects of Socio-Economic and Cultural Factors onآرزو اسماعیلی خطیر،  .٨

Married Employed Women in Shiraz (Sept. 2004)  1383شهریور. 

اجتماعی و جنسیت بر دینداري جوانان  - ي، بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصاديسیاوش امیر .٩
 .1383، شهریور )مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه شیراز(

 .1384محمد حسن امینی، تفکرات اجتماعی امام خمینی در باره ي توسعه، شهریور  .١٠

 The Effect of Social Centralization on Migration and Slum فاطمۀ اژدري،  .11

Dwelling: Case Study of Shiraz, 1365-1375AH. 
12. Arezou Sayadi Samani, A Survey on Social Effective Factors on Women's 

Job Security: A case study of private hospitals of Shiraz city. (Nov.2005). 
میان رشتۀ تحصیلی و میزان دین داري دانشجویان دانشگاه ادقی، بررسی تطبیقی رابطۀ احمد ص .١٣

 .1384شیراز، بهمن 

مسعود الماسی، بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه در میان حاشیه  .١۴
اردیبهشت . ایالم نشینان و غیر حاشیه نشینان، مطالعه موردي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر

1386. 

 به مهاجرت از يتمندیرضا بر موثر یتیجمع – ياقتصاد - یاجتماع عوامل یبررس ،يدیخورش بایفر .١۵
 . 1386، یممسن نورآباد شهر

) نمونۀ مورد مطالعه بسیج دانشجویان دانشگاه هاي شیراز( سعید کوشکی، فرهنگ سازمانی بسیج  .١۶
 .1386اسفند 

طالب حوزه و دانشجویان دانشگاه نسبت به نقش زن در اجتماع، مینا حاجی پور، بررسی نگرش  .١٧
 .1387اردیبهشت 

اجتماعی مؤثر بر تفاوت فرهنگ حاشیه نشین  - زهره آذرگون بلداجی، بررسی تطبیقی عوامل اقتصادي .١٨
 .1387) منطقۀ یک و پنج شهر شیراز 18- 30مطالعۀ موردي جوانان ( و غیر حاشیه نشین

اقتصادي مرتبط با نگرش زنان نسبت به تبعیض و نا برابري  -عوامل اجتماعیایمان کاظم پور، بررسی  .١٩
 .1378، بهمن )نمونه موردي زنان شاغل در آموزش و پروزش شهر یاسوج(جنسیتی در جامعه 



شهر ) ره(امداد امام خمینی  ۀبهناز خیري، بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیت .٢٠
 .1388شهریور  31 شیراز نسبت به ازدواج موقت،

 14-18دختران : موردي ۀمطالع(زهرا موسوي، بررسی رابطه جامعه پذیري جنسیتی و عزت نفس   .٢١
 .1390، اردیبهشت )شهر شیراز ۀسال

بررسی تطبیقی فرهنگ سازمانی بانک صادرات شهرستان بیرجند قبل و بعد از صالحی، سوفیا   .٢٢
 ).شگاه شیرازواحد بین الملل دان( .1390شهریور خصوصی سازي، 

فرهنگی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به معاشرت دختر و  –بررسی عوامل اجتماعی فروغ رجب زاده،   .٢٣
 .1390شهریور پسر  قبل از ازدواج، 

صادق دهقان، بررسی مقایسه اي مراسم سوگواري در دو گروه مذهبی و غیر مذهبی و رابطۀ آن با  .٢۴
 )دانشگاه پیام نور. (1390، شهریور )شیراز - فارس مطالعۀ موردي بخش زرقان(آرامش بازماندگان 

 .1390سپیده گیالسیان، بررسی تأثیر جایگاه اقتصادي زنان بر سهم آنها در اقصاد خانواده، بهمن  .٢۵

فیروزه زارع قشالقی، بررسی تطبیقی تأثیر مبانی معرفت شناسی بر نظریه هاي موجود در رابطه با  .٢۶
 . 1391مسائل زنان، آذر 

مطالعۀ موردي والدین خانوارهاي (ساوات، مطالعۀ ارزش هاي اجتماعی طبقات مختلف جامعه ابراهیم م .٢٧
 .1391، بهمن )شهر شیراز

 .  1391فرشتۀ فرخی، بررسی علل گرایش به طب سنتی در تهران، اسفند  .٢٨

 زهرا شاکري،  .٢٩

  

  )مشاوره(کارشناسی ارشد ) ب

اجتماعی دختران تحصیلکرده شاغل در سن  –بررسی رابطه پایگاه اقتصادي  ،عزیزي، ابوطالب .١
  .1377، مهر )مورد مطالعه شهر شیراز(تأخیري ازدواج بر نگرش آنها در مورد همسان همسري 

بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی مؤثر بر استفاده از وسایل و  ،فتح زاده قریبه، حیدر .٢
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