
 

 

  و  اجرایی پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 جنسیت تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 پایه مرتبه علمی تاھل وضعیت

 مونث مذکر
 ٤ استادیار متاھل  × ١٣٥٠ ایران صادقی ستار 

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل

 ٠٣١٥٥٩١٢٧٥٨  Satarsadeghi@kashanu.ac.ir  
Satarsadeghi4@gmail.com   

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

 ١٣٧٥ ایران اصفھان اصفھان علوم اجتماعی کارشناسی
 ١٣٨٠ ایران اصفھان اصفھان جامعه شناسی س ارشدکارشنا

 ١٣٨٨ ایران اصفھان اصفھان جامعه شناسی دکتری
 نافرھنگی  توسعه در شھرستان فارس –بررسی موانع اجتماعی : لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

ستان ھای سنجش اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل موثر بر آن  در مراکز شھری شھر :دکتری رساله عنوان
 استان چھارمحال و بختیاری

 : اجرایی ھای پست

 تاریخ کار محل شھر سازمانی پست
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع
کارشناس مطالعات  

 سازمان تحقیقات نمسا ١٣٧٧ ١٣٧٥ تھران  اجتماعی

کارشناس مطالعات 
 ١٣٩٠ ١٣٨٢ شھرکرد اجتماعی

  وزارت کشور
استانداری چھارمحال و  

 بختیاری
     

  

  : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف
 اثر اخالق حرفه ای بر سالمت سازمانی کارشناسی ارشد  افشی خلیلی 

 

  
  امین علی نیایی فر

  
 

 کارشناسی ارشد

ان وِیگی ھای جمعیت شناختی رابطه می
و گرایش به مھاجرت خارج از کشورھا در 

میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 دانشگاه لرستان

 



 

 

 کارشناسی ارشد سمیه آیین مھر  
بررسی رابطه بین ھوش فرھنگی و 
مدیریت آشوب در بین مدیران مدارس 

 شھرستان کوھرنگ

روبات الکلی در علل شیوع مصرف مش کارشناسی ارشد ندا عباسی 
 فرخ شھر و راھھای پیشگیری از آن

 کارشناسی ارشد رمضان محمودی چلچه  
بررسی رابطه بین ھوش سازمانی با 
عدالت سازمانی معلمان شھرستان 

  فارسان
      

   :سوابق تدریس

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
 ادامه دارد١٣٩١ ارشدکارشناسی  ٣ برنامه ریزی فرھنگی ١
 تاکنون١٣٩٠ کارشناسی ٣ جامعه شناسی صنعتی ٢
 تاکنون١٣٩٠ کارشناسی ٣ جامعه شناسی شھری ٣
 تاکنون١٣٩٠ کارشناسی ٣ جامعه شناسی سازمان ھا ۴
 تاکنون١٣٩٠ کارشناسی ٣ جامعه شناسی صنعتی ۵

جامعه شناسی جنگ و نیروھای  ۶
 نظامی

 تاکنون١٣٩٠ کارشناسی ٣

 تا کنون ١٣٩٠ کارشناسی ٢ ردم شناسیم ٧
 تاکنون ١٣٩٠ کارشناسی ٢ جامعه شناسی ایالت و عشایر ٨

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 دوره و سال انتشار  رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
سنجش اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل موثر بر 
 آن در مراکز شھری شھرستان ھای استان چ و ب

عه شناسی جام
 کاربردی

- علمی
 ١٣٨٩سال ٤٠ش پژوھشی

بررسی چند شاخص جمعیتی در کشورھای کمتر 
  توسعه یافته و توسعه یافته

  ٥٦-٥٥ش ١٣٨٥  علمی  جمعیت

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر 
سال  ٣٠-٢٠(مطالعه موردی جوانان احساس امنیت

 استان چ و ب

مطالعات جامعه 
 شناختی جوانان

- علمی
 ١٣٩٢سال١٠ش  پژوھشی

- علمی توسعه کارآفرینی تاثیر ذھنیت فلسفی بر گرایش ھای کارآفرینی 
 ١٣٩٢سال٦دوره پژوھشی

 ريس و كنترل مركز پیشرفت، انگیزه رابطه تبیین
 خالقیت با كپذيري

خالقیت و ابتکار در 
 علوم انسانی

 -علمی 
١٣٩٣سال٤شماره ِپژوھشی

    

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان

وزارت ارشاد،جھاد   مجری استانی  طرح آمارگیری مراکز فرھنگی ایران
  دانشگاھی

بررسی تطبیقی آسیب ھای اجتماعی استان چھارمحال و 
 ١٣٨٥-١٣٧٥بختیاری

سازمان مدیریت و برنامه  مجری
 ریزی

ستاد مبارزه با مواد مخدر  جری استانیم ١٣٩٠شیوع شناسی اعتیاد در کشور 
 کشور

شورای ھماھنگی مبارزه با  مجریبررسی ھنجارھای تسھیل کننده مصرف مواد مخدر در 



 

 

 مواد مخدر استان چ و ب
آسیب شناسی عدم استقبال کاربران از شبکه ھای آبیاری 

  اجرا شده در استان
 چ و ب 

 مجری
 امور آب

  : پژوھش و قتحقی برای عالقه مورد موضوعات

 موضوعات اجتماعی و فرھنگی و توسعه و سرمایه اجتماعی، انحرافات وآسیبھا
 
 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
 ١٣٧٥ شھرکرد  وفاق اجتماعی

فرسایش اعتماد اجتماعی بعنوان یک مساله 
 ١٣٨٨ شھرکرد  چ و باجتماعی در استان 

 ١٣٨٨ کاشان اعتماد اجتماعی و توسعه
  ١٣٩٠  کاشان  ابونصر فارابی و جایگاه او در تحول علم اجتماعی
جھت گیری افکار عمومی نسبت به ارزشھا و 

 ١٣٩٢ نیروی انتظامی کشور نگرشھا و رابطه آن با اعتماد اجتماعی

رویکردی نظری بر پیشگیری از جرائم و آسیب ھای 
 ١٣٩٣ دانشگاه اصفھان کارکردی -جتماعی با تاکید بر دیدگاه ساختی ا

ضرورت تغییر پارادایمی در تحلیل و برخورد با مسائل 
 ١٣٩٣ دانشگاه اصفھان اجتماعی

 ١٣٩١ دانشگاه کاشان تاملی جامعه شناختی بر وقف
تاملی جامعه شناختی بر رابطه بین بافت ھای 

با تاکید بر آسیب  فرسوده شھری و زندگی اجتماعی
  ھا و سرمایه اجتماعی

 

 ١٣٩٤ دانشگاه کاشان

وضعیت سرمایه اجتماعی و توسعه در استان 
 ١٣٩٤ دانشگاه شھرکرد چھارمحال و بختیاری

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و وایزج

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
پژوھشگر نمونه استان چھارمحال و 

 ایران استانداری ی (دو دوره)بختیار

   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

 ١٣٨٥ ایران عضو انجمن جامعه شناسی ایران

 ١٣٩١ ایران عضو انجمن مطالعات فرھنگی و ارتباطات کشور
عضو اتاق فکر شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر 

 ١٣٨٥ ایران استان چ و ب

  



 

 

 : علمی زبانھای در مھارت و تخصص

 به که خارجی زبانھای
 باشید می مسلط آنھا

 مھارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیارعالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیار عالی عالی

 خوب خوب

  ×    ×    ×   انگلیسی
  ×    ×    ×   عربی

    ×    ×    × فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  
  

  ١٣٩۴خرداد  ٣١: cvتاریخ دریافت 
  

  :cvتاریخ ارسال 
  

  علوم انسانی مربوط به دانشکده:


