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سالمندي مشقت بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق  
  روستایی شهرستان بدره 

امیر سبزعلیان، مجید کفاشی،    76  1399  رفاه اجتماعی
  بهمن باینگانی

بررسی حضور طبیعت در آثار شاخص معماري دوره پهلوي اول  
  تبارشناسی فوکو بر اساس روش  

قادر بایزیدي، کیانوش فرجی،    8  1399  اندیشه معماري 
  بهمن باینگانی

تحلیل جامعه شناختی مصرف سالمت(مطالعۀ مراجعان پزشکی  
  شهر سنندج)

فصلنامه مطالعات  
  فرهنگی و ارتباطات 

  جمال محمدي، بهمن باینگانی  -  1398

Obesity consequences from the people’s 
perspective living in Kurdish regions of Iran: A 

qualitative content analysis 

Journal of 
Education and 

Health 
Promotion 

2019 8 Nammam Ali Azadi 
Seyed Fahim Irandoost, 

Mohammad Hosein 
Taghdisi, Tahereh 
Dehdari, Bahman 

Bayangani 
Rural Ageing: Iran is on the Brink of a New Social 

Problem 
International 

Journal of 
Social Sciences 

(IJSS)  

2019  3  Amir Sabzalian, 
Majid Kaffashi, 

Bahman Bayangani  

هاي معماري دورة پهلوي با  بررسی مفهوم طبیعت در آرایه
  کنکاشی در رهیافت گفتمانی 

- مجله علمی
  پژوهشی باغ نظر 

قادر بایزیدي، کیانوش فرجی،    -  1398
  بهمن باینگانی

 
 Representation of the Personality and 
Character of the Kurds by Orientalists: A 
Study on Rich’s ‘Narrative of a Residence in 

Kurdistan  

 
 International 

Journal of 
Social Sciences 

(IJSS)  

2019  9   
 Bahman Bayangani&  

  Sahar Faeghi 

بررسی رابطۀ دسترسی به کاالهاي هنري و خدمات فرهنگی با 
  سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن(مطالعۀ شهروندان اصفهانی)

شناسی   جامعه  
  کاربردي 

رضا اسماعیلی، سحرفائقی، بهمن   1  1397
  باینگانی

مطالعه جامعه شناختی پیامدهاي اقتصادي بازار و تجارت  
  مرزي(اتنوگرافی انتقادي بازار مرزي بانه)

فصلنامه مطالعات و  
تحقیقات اجتماعی  

  در ایران 

حمیدرضا جالیی پور، بهمن   4  1395
  باینگانی

- فرهنگی طبقات بر اساس پایگاه اقتصاديسنجش سرمایه  
  ي در میان شهروندان اصفهانی)اجتماعی(مطالعه

فصلنامه جامعه  
  پژوهی فرهنگی 

  سحر فائقی، بهمن باینگانی  3  1395

  تاثیرگذاري سرمایۀ فرهنگی بر تصمیم به خرید کاالهاي خارجی 
  

ي  پژوهشنامه
  مدیریت بازاریابی

باینگانی،  صابر خدري، بهمن    3  1395
  مجتبی رستمی نوروزآباد 

Investigating the Social and Cultural Effective 
Factors on the Attitude toward the Emigration 

(Study about Youth of Naghadeh) 

International 
Journal of 
Humanities 

Social 
Sciences and 

Education  

2015 3 Bahman Bayangani, 
Mansour Amini 

Naghadeh  

Sociological Study of Cultural and Economic 
Factors Effective on Empowering Female 

Household-Headship in Sanandaj City of Iran 

Asian Journal 
of Humanities 

and Social 
Science 

2014  3 Bahman Bayangani, 
Seyed Fahim Irandoost, 

Sina Ahmadi 

Qualitative Study of Typology of Lifestyles: 
Study of Youth in Mahabad City of Iranian 

Kurdistan  

International 
Journal of 

Business and 
Social Science  

2013 14  Bahman Bayangani, 
Seyed Fahim Irandoost, 

Sina Ahmadi 
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  یحیی علی بابایی، بهمن باینگانی   12  1390  پژوهش اجتماعی   رضایت از زندگی بررسی تاثیر اشکال سرمایه بر  
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در میان  

  جوانان( مطالعه موردي جوانان شهرستان پاوه) 
  یحیی علی بابایی، بهمن باینگانی   4  1389  جامعه شناسی ایران 

ماعی بر سرمایه فرهنگی(مطالعه  بررسی تاثیر سرمایه اقتصادي و اجت
  جوانان شهرستان پاوه) 

فصلنامه مطالعات  
  فرهنگی و ارتباطات 

  یحیی علی بابایی، بهمن باینگانی   18  1389

  
  هاي پژوهشیگزارش

  نقش  تاریخ انتشار   نام دفتر   عنوان گزارش 
اي بر چارچوبی براي ارزیابی تاثیرات مقدمه

  لوایح ها و فرهنگی(پیوست فرهنگی) طرح
دفتر مطالعات فرهنگی(گروه   -مرکز پژوهشهاي شواري اسالمی 

  جوانان و تربیت بدنی)
  تدوین   1389

دفتر مطالعات فرهنگی(گروه   -مرکز پژوهشهاي شواري اسالمی   هاي مظلومیت فرهنگ شاخص
  جوانان و تربیت بدنی)

  همکار اصلی   1390

  ترویجی -مقاالت علمی
  اسامی همکاران به ترتیب  شماره  تاریخ انتشار   نام مجله   عنوان مقاله 

خانوادة ایرانی و رجعت فرم گستردة آن در دوران  
  کرونا

هاي کرونا و سویه
  اجتماعی 

  بهمن باینگانی  59-64  1400

ثروت فرهنگی؛ مکملی براي نظریه سرمایه فرهنگی  
 در جوامع متکثر

  

  باینگانی سحر فائقی، بهمن   35  1399  جامعه، رسانه، فرهنگ 

مطالعات پیشگیري از    بررسی سازوکارهاي ایجاد نظم در نظر توماس هابز
  جرم

  بهمن باینگانی  26  1392

اي بر  سبک زندگی از منظر جامعه شناسی: مقدمه
  شناخت و واکاوي مفهوم سبک زندگی 

فصلنامه مهندسی  
  فرهنگی

بهمن باینگانی، سید فهیم ایراندوست، سینا   77  1392
  احمدي 

  هامقاالت ارائه شده در همایش

سطح   مکان  سال   نام همایش   عنوان مقاله 
  همایش 

نحوه  
  اسامی همکاران  ارائه 

ها(مطالعۀ  خانواده و کرونا در کشاکش گفتمان  
  هاي بازنمایی در اینترنت)شیوه

همایش خانواده و  
زنان در دوران  

  کرونا
  بهمن باینگانی  چکیده  ملی   گیالن  1399

دیپلماسی شهري در مدیریت بررسی نقش  
  شهرها، با تاکید بر اخالق و تعامالت فرهنگی

همایش اخالق و  
  سخنرانی   ملی   تهران  1399  فرهنگ شهرنشینی 

سینا احمدي، بهمن  
باینگانی، سید فهیم 

  ایراندوست 

واکاوي جامعه شناختی تاثیر تجارت مرزي بر  
  امنیت فرهنگی

- همایش علمی
پژوهشی مرز؛ 

اجتماعی  مناسبات 
  و توسعه فرهنگی 

  بهمن باینگانی  سخنرانی   ملی   سنندج   1399
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واکاوي عناصر تاثیرگذار در چگونگی ارتقاي   
کیفیت رفتارهاي اجتماعی در فضاي بینابین در 

  هاي مسکونی مجتمع

ششمین همایش  
بین المللی  

مهندسی عمران،  
معماري، 

شهرسازي با  
رویکرد توسعه  

  پایدار

پرورین کهریزي، قادر    سخنرانی   المللی بین   تهران  1399
  بایزیدي، بهمن باینگانی 

بررسی رابطه بین رهبري اخالقی و بدبینی 
گاز   سازمانی(مطالعه مدیران و کارکنان شرکت

 استان کرمانشاه)

 

دومین کنفرانس  
بین المللی  

مدیریت و علوم 
  اجتماعی 

  شفاهی   بین المللی   دبی  1395
بهمن باینگانی، حاتم 

  خسروي

بررسی رابطه ي جامعه پذیري سازمانی 
رسیاسی کارکنان درشرکت پرداخت  ورفتا

 الکترونیک پاسارگاد 

 

دومین همایش  
ملی فرهنگ  

سازمانی و منابع  
  انسانی

  شفاهی   ملی   سنندج   1394
بهمن ،  سعید علی مرادیان

اصغر محمدي ،  باینگانی
   فاتح

فلسفه وبرساختن هویت درقاب فانتزیک سینما 
انه برفیلم بیکه س روانکاو -نقدي فلسفی   

  

سینما و هویت 
  فواد حبیبی، بهمن باینگانی   شفاهی   منطقه اي   سنندج   1394  کردي

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانی بر   
 توانمدسازي زنان سرپرست خانوار 

مشاوره، خانواده و  
توانمندسازي  

اقشارآسیب پذیر 
  جامعه 

سینا احمدي، سیدفهیم ایران    شفاهی   ملی   تهران  1394
  بهمن باینگانی دوست، 

بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و تصمیم  
  گیري به خرید کاالهاي خارجی

پیشگیري از قاچاق  
انسان،کاال،ارز و  
  مشروبات الکلی

بهمن باینگانی، صابر    شفاهی   ملی   ارومیه   1394
  خدري، یسرا صالحی

تاثیرات تجارت برساخت معنایی و انتقادي 
  مرزي بر نهاد دین و نظام اعتقادي 

قاچاق کاال و  
- امنیت اجتماعی

  اقتصادي 
  بهمن باینگانی  شفاهی   منطقه اي   سنندج   1394

بندي اقتصادي ـ شناختی صورتبررسی جامعه 
  اجتماعیِ مناطق کردنشین ایران

میراث مشترك 
  باینگانیبهمن   شفاهی   بین المللی   تهران  1393  ایران و عراق 

  ملی   تهران  1393  شهر جهانی   نقش فرهنگ عامه در دیپلماسی شهري 
چکیده 
  مقاالت 

بهمن باینگانی، سینا  
احمدي، سید فهیم ایران  

  دوست 
فرایند دیپلماسی شهري به مثابه الگویی مدرن  

  در عصر جهانی شدن 
چکیده   ملی   تهران  1393  شهر جهانی 

  مقاالت 
بایگانی، سینا احمدي، بهمن 

  سید فهیم ایران دوست 
بررسی تأثیر سرمایۀ خانواده بر تبعیض جنسیتی  

مطالعه موردي سرپرستان  نسبت به فرزندان:
  خانوار شهرستان جوانرود 

  پوستر  ملی   سنندج   1392  هاي پنهان آسیب
بهمن باینگانی، سینا  

احمدي، سید فهیم ایران  
  دوست 

بررسی تأثیر وضعیت فرهنگی بر  میزان 
بهمن باینگانی، سید فهیم   پوستر  ملی   سنندج   1392  هاي پنهان آسیب  نمندي زنان سرپرست خانوار شهر سنندجتوا

  ایران دوست، سینا احمدي 



۵ 
 

شهروندي فرهنگی و لزوم دسترسی به گسترة 
  اي در شهرهاي چند فرهنگی رسانه 

مدیریت یکپارچه 
شهري و نقش آن  
در توسعه پایدار  

  شهري

  ملی   سنندج   1392
ارائه  

  شفاهی 
بهمن باینگانی، سید حسن 

  آذري 

پیوست فرهنگی و جرایم اقتصادي: گامی در  
  جهت پیوند دوباره اقتصاد و فرهنگ 

نقش مبارزه با  
جرائم اقتصادي در  

  جهاد اقتصادي 
ارائه    ملی   تهران  1391

  شفاهی 
مرتضی شکوهی، بهمن 

  باینگانی 

بهمن باینگانی، مجتبی   ارائه   ملی   سنندج   1390  پنهان هاي آسیب  آسیب شناسی سینماي کودك و نوجوان 
  عبدي 

  پیاده؛ یک سنخ اجتماعی شهري(پیاده بسازیم)
زندگی پیاده در 

  بین امللی   تهران  1390  شهر 
ارائه  

  آرمین امیر، بهمن باینگانی  شفاهی 

ارزیابی تاثیر فرهنگی: گامی فراتر از ارزیابی  
  تاثیر اجتماعی

ملی ارزیابی تاثیر  
- اجتماعی سیاست
ها، برنامه ها و 

  هاطرح

ارائه    ملی   تهران  1389
  شفاهی 

بهمن باینگانی، مرتضی 
  شکوهی 

تیپ بندي جنبشهاي جدید دینی در میان 
  جوانان و مقوله بندي اشتراکات آنها 

جوان و معنویت  
  اي منطقه  سنندج   1389  در عصر ارتباطات 

ارائه  
  شفاهی 

بهمن باینگانی، مجتبی 
  عبدي 

ارتقاء فرهنگ    مفهوم شهروندي در جوامع چند فرهنگی 
  شهروندي

ارائه    اي منطقه  پاوه  1388
  شفاهی 

عفوات   بهمن باینگانی،
  نادري

  تخصصی  -علمیمقاالت 
  اسامی همکاران   شماره   تاریخ انتشار   نام مجله  عنوان مقاله 

  بهمن باینگانی  4و   3  1400  نمایه پژوهش   مدار در مقابل بازار(ترجمه) جامعه شناسی مردم  
تحلیل انتقادي پیامدهاي تغییرات فضایی ناشی از قاچاق کاال  

  در شهرهاي مرزي بر اساس دیدگاه نخبگان
دانش انتظامی  

  کردستان 
  بهمن باینگانی  -علی احمدي  )31(3  1396

رشد آموزش علوم    سرمایه فرهنگی و نقش آن در موفقیت تحصیلی(ترجمه) 
  اجتماعی 

  باینگانی، هیرو قاسمی بهمن    65  1393

هاي مرزي مناطق کردنشین و  صورتبندي اقتصادي، بازارچه
  تاثیرات آن بر نظم و امنیت 

دانش انتظامی  
  کردستان 

  بهمن باینگانی  13  1392

روش شناسی و معرفت شناسی ناکارآمدِ علوم انسانی در 
  ایران: مانعی در راه سیاست گذاري مناسب 

ماهنامه جشنواره  
  فارابی 

  بهمن باینگانی  28  1391

ماهنامه جشنواره    گذاري فرهنگیاهمیت و نقش علوم انسانی در سیاست
  فارابی 

بهمن باینگانی، سینا احمدي،    28  1391
  فهیم ایران دوست 

ها، بهمن  غالمرضا جمشیدي  23  1390  برگ فرهنگ  فوکو، تاریخ و روش شناسی تاریخی 
  باینگانی

ماهنامه جشنواره    کاربرد پیوست فرهنگی: فرهنگ به مثابه  
  فارابی 

  بهمن باینگانی  25  1390

  بهمن باینگانی  4  1389  ایراس  گذار نارسا، مفهوم سازي مجدد دولت توسعه گراي روسیه
  بهمن باینگانی، علی ایار  2  1389  پلیس ایالم   دین و خودکشی(ترجمه) 

  بهمن باینگانی، علی کاظمی  21  1389  برگ فرهنگ  برررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه فرهنگی 
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  بهمن باینگانی  -  1389  روزنامه همشهري  شبکه و زندگی روزمره( فرار رفتن از فضاي محلی)(ترجمه) 
  هاي پژوهشی طرح

  نقش   تاریخ انتشار  نهاد  متقاضی  عنوان طرح
اجتماعی و فرهنگی شهرداري  دفتر مطالعات   آتش نشانی تهران،  40ارزیابی تاثیر اجتماعی طراحی و احداث ایستگاه 

  تهران
  مجري  1390

هاي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهر  بررسی راهکارها و شیوه
  سنندج 

  مجري  1392  دفتر آموزش و پژوهش استانداري کردستان 

بررسی بینش، بصیرت، نشاط سیاسی، فرهنگی، انقالبی و روحیه استقالل  
دانشگاهیان و ارائه راهکار جهت بهبود و  طلبی و استکبار ستیزي در میان 

  ارتقاء آن 

  مجري  1395  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

ها و راهکارها(با تاکید بر کاهش  حاشیه نشینی در سنندج؛ بستر، مکانیسم
  هاي اجتماعی)آسیب

ادارة کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري  
  کردستان 

  مجري  1396

  مجري  1398  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  امع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،  تدوین پیش نویس نقشه ج
شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی کرد(در حوزة خدمات کتابخانۀ  

  عمومی: اطالع رسانی ، آموزش و فراغت فرهنگی)
  مجري  1399  (طرح ملی)هاي عمومی کشورنهاد کتابخانه 

پدیدارشناختی بسترها و دالیل سرقت مسلحانه در شرق استان  تحلیل 
  گلستان

  مجري  در حال انجام   دفتر تحقیقات کاربردي استان گلستان

  هاسخنرانی
  زمان   مکان   عنوان سخنرانی

  1399آذر    جهاد دانشگاهی کردستان   تجارت مرزي و امنیت فرهنگی؛ تاملی جامعه شناختی 
  1398آذر    دانشگاه گلستان   انتقادي مفهوم علوم اجتماعی  

  1398اردیبهشت    دانشگاه ازاد اسالمی واحد سنندج  نقد و بررسی فیلم مغزهاي کوچک زنگ زده 
  1397بهار    گروههاي آموزشی دوره متوسطه   اي تفکر و سواد رسانه

  1389آذر    دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج  فوکو و روش شناسی تاریخی 
  عضویت در هئیت تحریریه مجالت داوري و  

  تعداد مقاالت داوري   از تاریخ  سمت   نام مجله
  1  1400  داور   مطالعات اقوام

  2  1400  داور  اي ادبی هاي بینا رشتهپژوهش 
Quarterly Sociological studies of youth  5  1393  داور  

  2  1396  داور  دانشنامه فرهنگ معاصر ایران 
 3  1399  داور   مسائل اجتماعی ایران بررسی  

  10  1398  داور   جامعه شناسی فرهنگ و هنر 
  5  1398  داور   مطالعات جامعه شناختی 

  2  1396  عضو هئیت تحریریه  ) مجله مطالعات اجتماعی ایران(ویژه نامه کردستان
  3  1394  داور   فصلنامه علوم اجتماعی  دانشگاه عالمه طباطبایی 

  5  1395  داور  درمانی خانواده مشاوره و روان  
  ها هاي علمی همایش عضویت در کمیته
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  سطح  زمان   مکان   نام همایش 
هاي توسعه و دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز؛ سیاست

 حیات اجتماعی مرزنشینان 
  ملی  1401آبان    دانشگاه کردستان 

  ملی  98اردیبهشت    دانشگاه آزاد سنندج   همایش ملی گروس شناسی 
جامعه شناسی مرز: سیاستهاي توسعه و حیات  اولین همایش ملی  

  اجتماعی مرزنشینان 
  ملی  97اردیبهشت    دانشگاه کردستان 

  ملی  92آذرماه    دانشگاه آزاد سنندج   مدیریت یکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پایدار شهري
میراث فرهنگی استان کردستان، مرکز    همایش ملی کرفتو 

ناسی دانشگاه آزاد و  تحقیقات کردستان ش
  فرمانداري دیواندره 

  ملی  95خرداد

  ملی  91آذرماه    جهاد دانشگاهی واحد کردستان   سومین همایش آسیبهاي پنهان 
  ملی  91دي ماه    جهاد دانشگاهی واحد کردستان   هاي پنهان چهارمین همایش آسیب

  ملی  94خرداد    کردستان جهاد دانشگاهی واحد    هاي پنهان زیست دانشجویی ششمین همایش آسیب
مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه    هویت و سینماي کوردي 

  آزاد واحد سنندج 
  منطقه اي   94اردیبهشت  

  ملی  94آذرماه    دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج   ها: با تاکید بر دریاچه زریوار ها و دریاچهحفظ و احیاي تاالب
  ملی  91آبان    دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج   تعالی اخالقیامام خمینی(ره)؛ دانشگاه و  

  ملی  93اردیبهشت    دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج   سبک زندگی و تمدن سازي نوین اسالمی
  تخصصی  هايو همایش هادر نشست  مشارکت

  زمان   مجري برگزار کننده   عنوان نشست
  400ردیبهشت ا  دانشگاه گلستان   آموزش مجازي و فقر تجربه 

  96اسفند    ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان   نشست تخصصی کتاب
اردیبهشت    دانشگاه فرهنگیان کردستان  همایش آموزش مطالعات اجتماعی 

97  
  92مهرماه    دفتر تحقیقات کاربردي نیروي انتظامی و دانشگاه کردستان   توسعه اقتصادي و امنیت اجتماعی 

  90مرداد    دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی کردستان   ها؛ آسیب شناسی رفتارهاي اجتماعی جوانان فرهنگی نسل شکاف  
  92مرداد    بازارچه هاي مرزي، صورتبندي اجتماعی و امنیت   عشایر، اقتصاد مرزي و امنیت 

و دانشگاه پیام نور  دفتر تحقیقات کاربردي نیروي انتظامی    اجتماعی -قاچاق کاال و امنیت اقتصادي 
  سنندج

  94مهرماه  

  91خرداد    دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج  اخالق شهروندي
  شرکت در کارگاهها

  زمان   مکان   عنوان کارگاه 
  89آذرماه    دانشگاه کردستان   هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره در علوم انسانینقش و جایگاه کرسی

  94شهریور    دانشگاه کردستان   تدریس، سنجش و اندازه گیري، مدیریت کالس درس، آشنایی با مقررات آموزشی روش  
  99اسفند    دانشگاه گلستان   فنون و مهارتهاي تدریس در محیط یادگیري الکترونیکی 

  1392مرداد    دانشگاه آزاد سنندج   مهارتهاي تعلیم و تربیت 
  1400خرداد    دانشگاه گلستان   تخصصی با تکیه بر متون علوم انسانی آسیب شناسی ترجمه متون علمی و  
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  1399اردیبهشت    دانشگاه گلستان   هاي دانشگاهیاي در پژوهشاخالق حرفه
  1392تیرماه    دانشگاه آزاد سنندج   آشنایی با اصول فن ترجمه 

دفتر آموزش و پژوهش    مدلهاي تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی 
  استاندري کردستان 

  1392خرداد  

  برگزاري کارگاه 
  زمان   مکان   عنوان کارگاه 

  1400خرداد    دانشگاه کردستان   آموزش نگارش طرحنامه پژوهشی
  1399آذر    دانشگاه گلستان   اي فوکو و مطالعات میان رشته

  1400آذر    دانشگاه گلستان   نگارش طرحنامه پژوهشی در علوم اجتماعی 
  1398تابستان    دانشگاه ازاد سنندج  ايسواد رسانه  

  هاي سازمانیمسئولیت
  مدت   مربوطهسازمان    نوع مسئولیت 

  --  دانشگاه گلستان  عضو کمیته نظارت بر انتخابات شوراي صنفی دانشجویان  
  سال  2  دانشگاه گلستان  مدیرگروه جامعه شناسی 

  سال  2  اجرایی جذب دانشگاه آزاد استان کردستان هئیت   عضو کارگروه تخصصی جامعه شناسی 
  سال  2  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  عضو شوراي پژوهش و فناوري واحد سنندج 

مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی    خش علوم اجتماعی و اقتصادي مدیر ب
  واحد سنندج

  سال  3

  98از سال   انجمن جامعه شناسی کوردستان   سنندج-انجمن جامعه شناسی کوردستان هئیت مدیرةعضو 
  سال  1  پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان   نماینده تام االختیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد سنندج

  سابقۀ تدریس 
  تعداد ترم  مقطع   عنوان دروس   سال تحصیلی   نام دانشگاه 

  ترم 2  کاردانی و کارشناسی   هاي جامعه شناسی، مبانی علم جامعه شناسی نظریه  89-88  کاربردي تهران دانشگاه جامع علمی 
کاربردي فرهنگ و هنر  - رکز آموزش علمیم

  کردستان 1واحد
  ترم 1   کارشناسی ناپیوسته   فرهنگ و مردم   94

  ترم 1   کارشناسی ارشد  بررسی مسایل آموزش عالی    97-96  دانشگاه پیام نور سنندج
  ترم 4  کارشناسی   شناسی فرهنگی، مبانی انسان شناسی و . . . انسان   98-94  دانشگاه کردستان 

 کارشناسی کارشناسی،  هاي جامعه شناسی و . . روش تحقیق، نظریه  98—89  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
  ارشد، دکتري 

  ترم  15

مبانی مردم شناسی،  تغییرات،  مردم شناسی ایران،  &-98  دانشگاه گلستان
  جامعه شناسی آموزش و پرورش و . . . 

و   کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  ترم 5

 


