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 تهران محل تولد:

 متآهل وضعیت تآهل:

 کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید بهشتی آخرین مدک تحصیلی:

 تحصیلی سوابق

 . 7033-7031کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید بهشتی ، -

 . 7033-7031کارشناسی، رشته علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری، دانشگاه شهید بهشتی،  -

 عنوان پایان نامه 

 .7031بررسی پتانسیل خیانت زناشویی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن ،  کارشناسی ارشد:

)طبقه بندی و اندازه گیری وزن برنامه های پخش  ل محتوای برنامه های تلویزیونتحلی کارشناسی:

 . 7033(، شده از سیما

 طرح های پژوهشی: ی درهمکار

 تهران دیپیقند و ل تیدر جمع یاجتماع یستیو اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه کوتاه بهز ییروا یبررس .7

(7031 .) 

زندگی مرتبط با سالمت در شرکت کنندگان فاز ششم بررسی ارتباط سالمت معنوی با کیفیت  .1

 (.7031) مطالعه قند و لیپید تهران

 عروقی – یقلب یها یماریعوامل خطر ب ریو سا یو روند اضافه وزن و چاق وعیش ی سهیو مقا نییتع .0

به  7033-7030 یساله کشور در فاصله سال ها 71-73در نوجوانان  یو ارتباط آن با عوامل رفتار

 (.7031) شهرو روستا کیتفک

با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در شرکت کنندگان  شده درکحمایت اجتماعی بررسی ارتباط  .4

 (.7031) فاز ششم مطالعه قند و لیپید تهران



 تیدر افراد با سطوح مختلف حما یمرتبط با سالمت با اضافه وزن/چاق یزندگ تیفیارتباط ک یبررس .1

 .(7033 (تهران دیپیل و درک شده: مطالعه قند یاجتماع

 دیپیقند و ل یدر مطالعه  یعروق-یقلب یها یماریمرتبط با سالمت و عوامل خطر ب یزندگ تیفیک .3

 .(7033)تهران

سالمت در شرکت  یشناخت تیجمع -یاجتماع یکننده ها نییروند تع ی سهیو مقا یبررس .1

)فاز  7030تا  7013 یتهران در فاصله سال ها دیپیقند و ل یکنندگان و امتناع کنندگان مطالعه 

 .(7033)اول تا پنجم(

شهر و روستا  در  کیبه تفک یرانیساله ا 73-71در نوجوانان  یبدن تیروند فعال ی سهیو مقا نییتع .3

  .(7033)7033 -7030 یفاصله سال ها
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