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 C.V   .حال  شرح

  اجاللي)پرويز(  حسين

 021/ 26116875-: كار محل و فكس   تلفن

 22060891/021 : سكونت محل  تلفن

  09122094161 : همراه  تلفن

 ejlali@imps.ac.ir:الكترونيكي  پست

 :  شخصي  ويژگيهاي

ـ   داراي  ،  متأهـل  ، 1330 : تولـد   ختـاري  ميرآقا، سيد ، پدر نام ، اجاللي: خانوادگي  نام ،) رويزن (پحسي: نام   كي

 دفرزن

 :  تحصيلي  سوابق

 1356 ، شيراز دانشگاه  ،  ملي  عمران پيوسته  ليسانس فوق ـ

  1366 ،  مازندران  دانشگاه ، اجتماعي علوم ليسانس  فوق ـ

 1374 ،  دورة عالي تحقيقات آزاداسالمي دانشگاه ،  شناسي  جامعه دكتري ـ

 :  شغلي وضعيت

 موسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تمام وقت رسمي عضو هيئت علمي -

 20استاديار پايه 

 :  آموزشي  وابقس

 تا كنون 1368  طباطبايي المهع دانشگاه اجتماعي  علوم دانشكدهو عمد استاد ـ

 1371ـ73  معلم  تربيت دانشگاه  انساني  ومعل و  ادبيات انشكدهد دعود ماستا ـ

  1374  شتيانآ واحد اسالمي آزاد دانشگاه مدعو استاد ـ

 1376ـ77  تهران  نشگاهدا  - دانشگاهي جهاد عالي آموزش مركز مدعو استاد ـ

 تا كنون 1374  تهران شمال واحد ـ آزاداسالمي دانشگاه مدعو استادمدرس نيمه وقت و   -
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 1392-93 -استاد مدعو دانشكده علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي -

  

 : آموزشي  هاي دوره

 1369  برنامه  سازمان  دفترآموزش ـ يعمران طرحهايي شناسكار  آموزشي  دوره -

 1379  برنامه  سازمانش آموز دفتر -وكواتروپر افزار رمن  موزشآ  دوره -

 1372  اپنژ ،ناگويا،  متحد  ملل  اي منطقه  توسعه مركز - اي منطقه  توسعه ريزي برنامه  آموزشه دور -

 1380 -  اينترنت موزشآ  دوره -

 ها كتاب

 : تاليف -  الف

 1373 -  بودجه و  برنامه  سازمان ، انتشارات و  مدارك مركز تهران  ، سكونتگاهها بندي سطح  وي ا منطقه تحليل  -1

  1379 - آن  انتشارات  ،  ايران در فرهنگي  ريزي برنامه و ياستگذاريس  -2

 1381 ، - انديشه و  فرهنگ  ، تو پاره و يلفرد و  ظرياتن و آرا:  سانان نابخردي  -3

، فرهنـگ و  گوني اجتماعي و فيلمهاي سينمايي در ايران:جامعـه شناسـي فيلمهـاي ايرانـي عامـه پسـند      دگر   -4

 1383،انديشه

و  فرهنگيطالعات تهران ، پژوهشكدة م، با نگاهي به ساختار برنامة درسيبازسازي و توسعة علوم اجتماعي:   -5

 . 1386تابستان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ، اجتماعي

، چاپ دوم 1391 ، چاپ اول، با همكاري مجتبي رفيعيان و علي عسگري، انتشارات آگه  نظرية برنامه ريزي  -6

 1394،چاپ سوم 1392

سـگري،دكتر مجتبـي رفيعيـان و    با همكاري دكتر علي ع ، پيدايش و سير تطور: تجربه برنامه ريزي در جهان  -7

 1394مديريت وبرنامه ريزي ، پژوهشمهناز نارويي ، انتشارات موسسة عالي آموزش و 

 :  ترجمه -  ب

ـ  پاسـكال  و  مارياكالسـن  اميـل :  روستايي جامعه بر ساختاري عديلت  و  تثبيت سياستهاي ثارآ -4  مركـز  ، الينس

  1372 -  كشاورزي اقتصاد ريزي برنامه  و  مطالعات

 و مـدارك  مركـز   ، دارونـت  ، ،اف دي ، رو تـاون  پيتـرام   ، دبليوريچاردسـن  هري:   يا منطقه  ياستگذاريس -5

 1374، وبودجه برنامه  سازمان انتشارات

  1376 ،  وبودجه برنامه انتشارات:   دگرگوني درحال درجهاني  اي منطقه سياستگذاري -6
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،چاپ دوم 1379(چاپ اول ، ها انهرس  تحقيقات و   مطالعات مركز برگر، آسا ديويد : ها رسانه تحليل روشهاي -7

 ) 1387، چاپ سوم 1383، 

 82جـاپ اول،  ( هـا  رسانه  تحقيقات و  مركزمطالعات ، كوايل مك لوييس  : جمعي ارتباط هاي نظريه بر درآمدي -8

 ).1388چاپ سوم  ، 1385 ، چاپ دوم13

 .1389 الي آموزش و پژوهش برنامه ريزي و توسعه،موسسة ع ،2010گزارش جهاني اهداف هزاره براي توسعه -9

 )1394...چاپ پنجم  1386چاپ دوم،  1385،(چاپ اول نشر ني  ،  مانهايم كارل : فرهنگ  شدن دموكراتيك -10

 1391،خرداد نشر ثالث، جوان هالوز و مارك يانكوويچ ، عامه پسند فيلم ةنظري - 11

 در دست انتشار ، ويرايش دوممنتخب مجموعه مقاالت سياستگذاري منطقه اي: -12

 

 مقاله ها:

 : تاليف- الف

  تابسـتان  ، 4  شـماره  ,   اجتماعي  علومرشد   مجله در "شناسي جامعه در مدعا  اثبات درباب  مختصري" .1

1369 

 رشد  مجله در  قسمت 3در   " اول ساله  پنج برنامه در اي حرفه ـ فني و عمومي پرورش و آموزش"  .2

  72  تابستان و 71  زمستان و پاييز  ،71  تابستان و بهار  هاي شماره ,اعيجتما   علوم

  دوره  مجلـه ,    دانشـنامه   پژوهشـي    علمي  مجله در  " شناسي جامعه  هاي نظريه  كتاب بر  نقدي " .3

 1372 بهار  ،  اسالمي آزاد  دانشگاه  دكتري  تحقيقات  اليع

ــ   1357(   ايـران  در  سـينمايي   فيلمهاي  مخاطبان ،  نايرا در سينما  تاريخي  شناسي جامعه"  .4

 12،1373  شماره  , كلمه  مجله در)"1309

  مباحث  مجموعه در  " ايران  براي درسها  برخي و ها تجربه  عمومي  بخش از  تمركززدايي "  .5

 و  برنامه  ازمانس  انتشارات ،  پنجم جلد ، كشور  توسعه  سوم  برنامه  تدوين  همايش  اولين  مقاالتو 

 1377 ، بودجه

 در "  فرهنـگ   بخـش   جـامع   آمارنامـه   به  آن  تبديل و كشور  فرهنگي  گزارش  اصالح" .6

 1378 ،  فرهنگي  ساماندهي  همايش  مقاالت و  مباحث  مجموعه

 امپي   درفصلنامه " احمدتابش  همكاري با  ايران در ها كتابخانه  بندي طبقه و  كتابخانه  تعريف "  .7

 1378پاييز   ، سوم  شماره  نهم  سال  ,  كتابخانه 

  سال ، شمال  تهران واحد آزاد  دانشگاه  نشريه ،  يگانه مجله در "مروزا  جهاني در شهرنشين  به  نگاهي " .8

  18،1379  شماره ، پنجم
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 ،  شانزدهم سال ،  اقتصادي -  سياسي  العاتاط در " مركززداييت و ايراني رزمينس  مديريت  لگويا " .9

  1381  ارديبهشت و  فروردين ،  هشتم و  هفتم  شماره

  نشـريه  ،  پژوهشـي) -(علمـي ايران  شناسي  جامعه  مجله در  "انايرر دم جرائر آمات مشكال  به  هينگا " .10

  1381  تابستان  ،2   شماره ،  چهارم  دوره ، يرانا  ناسيش  جامعه  انجمن

  اهتمام  به  مقاالت  مجموعه زامرو ايران در  فرهنگ و   سياستگذاري در  "اناير در  ملي زبان ريزي برنامه" .11

 1382 ،  ايران و  اسالم  بازشناسي  مركز ، تهران،  حيدومجيد

 -ا يـران مجموعة مقاالت اولين همايش آسيب هاي اجتمـاعي در   "در "نگاهي به آمار جرائم در ايران " .12

 .1383نشر آگه، ، "اجتماعي در ايران، جلد اول: روند آسيب هاي 1381خرداد 

 جتماعيا  هاي آسيب  ملي همايش اولين  مقاالت مجموعة "در قشم آزادقه نطم تاثير و بندرعباس در  بزهكاري " .13

 1383،  آگه نشر ،  ،تهران"جنايت و  پرخاشگري:هارمچجلد، 1381  خرداد  - ايران در

ت اولين همايش ملي آسيب هـاي اجتمـاعي در   مقاال مجموعة "در چكيده مباحث مطرح شده در سرقت" .14

 1383 , تهران , نشر آگه , "اقتصادي و سرقت –مسائل و جرايم مالي  :جلد ششم ، 1381خرداد  , ايران

                 1383سال هفتم، شهريور ،  83، شمارة    مجلة كتاب ماه علوم اجتماعيدر  "جهان نمادين ايرانيان" .15

نشـريه دانشـكده    ،پژوهشـي) -(علمـي فصلنامه علوم اجتماعي   "و گونه هاي آننظرية برنامه ريزي " .16

 )88(عمالً منتشر شده در آذر .88،بهار 44شماره  علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طبا طبايي

 ،پژوهشـي) -(علميمجلة مطالعات اجتماعي ايران،  "ظهور و سقوط نظرية خردگرا در  برنامه ريزي " .17
 .)89( عمالً منتشر شده در مهر  88تابستان ، انانجمن جامعه شناسي اير

مجموعة مقاالت همايش مسائل علـوم اجتمـاعي در    "بزنامة جديد آموزش علوم اجتماعي در ايران " .18

 .1389، انجمن جامعه شناسي ايران، ،1385-ايران

گاه چنـد  زمين لرزه و شهر:علل مرگباري زلزله  در ايران از ديـد در  "فرهنگ فاجعه يا فاجعة فرهنگ  .19

 .1389زير نظر اعظم خاتم ، نشر آگه ، بهار ( مجموعة مقاالت)،  رشته اي

ـاه اجتمـاعي  در  "نظرية برنامه ريزي وكالتي:معرفي و نقد" .20 ،  پژوهشـي) -(علميمجلة برنامه ريزي رف

 دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمة طباطبايي

ـوم اجتمـاعي   منابرابري اجتماعي در جامعه هاي ابتدايي(اوليه) در   .21 ـاه عل ،سـال پـانزدهم    جلة كتاب م

  41،شماره 

 1390،مرداد
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مجلة برنامه ريزي در  "گرايان ريزي در آراء ماركس گرا: تطور انديشة برنامه ريزي ماركس نظرية برنامه" -22
 1391تابستان  ،11شماره   سال چهارم،، پژوهشي) -(علمي اجتماعي رفاه

با همكاري ريحانه انجم  "كرمان و تهران يهاپارك مقايسه اي مطالعه : يشهر يهاپارك در روزمره يزندگ " -23

 1391پاييز  ، 3دوره سيزدهم ،شماره  انجمن جامعه شناسي ايران ، )،پژوهشي -مجلة جامعه شناسي(علمي شعاع در

نامه  دربا همكاري حامد گوهري پور "بررسي تطبيقي تصوير شهر در سينماي موج نو ايران و فرانسه"  -24

 1393، بهار وتابستان  12شماره ، سال ششم    ،پژوهشي)-(علمي معماري و شهر سازي

در همكاري سـاالر اجتهـد كاشـاني    با  "شناسي توسعه فرهنگي از منظر جامعه  كنكاشِ نظري ـ مفهومي درباره " -25

، بهـار   64شماره ،  باطباييدانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمة ط ، پژوهشي)_(علمي فصلنامه علوم اجتماعي

1393 

 -فصلنامه علوم اجتماعي (علميدر  " 1309-1390تصويرهـــــاي شهر در فيلم هاي سينمايي ايراني: "-26 
 1394،بهار  68شماره ده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه ، دانشك  )، پژوهشي

 1392،اسفند 63،شماره  فصلنامه گفتگودر  "1283-1357:  اشاعه و پذيرش سينما در جامعه وفرهنگ ايران" -27

 

 ,1393، آبان 65،شماره فصلنامه گفتگودر 1358-1390اشاعه و پذيرش سينما در جامعه و فرهنگ ايران: -28

-مجلة مطالعات اجتماعي ايران(علمي در "جهاني شدن و زبان فارسي : نكاتي دربارة برنامه ريزي زبان ملي"-29

 . 1393پاييز  ،3،شماره مدوره هشت )،پژوهشي

 "تعامل ميان زندگي عشايري و روستايي در دوره معاصر: نمونه موردي مهاجرت روستا به روستا در اليگودرز" -30

  94،پاييز و زمستان 2،شماره 7،دوره پژوهشي جامعه شناسي تاريخي_دوفصلنامه علمي

 

، پذيرفته شده براي  )پژوهشي -(علمي ماعياجت مجلة برنامه ريزي رفاه "قشربندي اجتماعي در شهر شهميرزاد  " -31

  انتشار

 : ترجمه - ب

  پژوهشـهاي  مركز  نتشاراتا زا  پژوهش  نامه در ، روزيوب جورجو شتهنو "  گيري اندازه  مشكالت  هنر: صنعت "-

  1380،  اسالمي وارشاد  فرهنگ  وزارت  بنيادي

  نشـريه  ،  عمـومي   فرهنـگ   مجله در ، ايوانز  گريم  نوشته ،"  مبهم هنوز  مفهومي:  فرهنگيي ريزه برنام "-

 1382،   ،شماره  عمومي  فرهنگ  شوراي  دبيرخانه

 

  : مطالعاتي  طرحهاي در  شاركتم -    
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 1369ـ  ايران  پتروشيمي  ملي  شركت  براي ماهشهر شهر  بازسازي  مطالعاتي  طرح در  مشاركت  -1

 اجتماعي  ژگيهايوي  بخش ،

  اول جلد از  اجتماعي ـ اقتصادي  كليات  بخش ، ايالم  استان  توسعه  جامع  طرح در  كتمشار  -2

  جمعيت

 نطقهم  ايجاد مطالعاتي  طرح از  قشم آزاد  منطقه احتمالي تاثير و عباس بندر در اجتماعي  كژروي پروژه مجري -3

  1375  هرمزگان  استانداري  براي بندرعباس  صادرات پردازش

  اداره ، اسالمي ارشاد و  فرهنگ  وزارت  براي كشور  فرهنگي  گزارش  اصالح  مطالعاتيي طرح رمج -4

  1376-1378   فرهنگي ريزي برنامه و  ژوهشپ  كل

 1377  اجرايي مديريت بخش  ،  جهاني  بانك روستايي توسعه مطالعاتي طرح در مشاركت  -5

 ريزي برنامه و مديريت سازمان  براي يا منطقه  مديريت هبودب و زدايي مركزت مطالعاتي طرح در مشاركت  -6

 1377ـ  1379  اي منطقه  ريزي نامهو بر  دفترآمايش كشور،

  براي كشور فرهنگي  جامع  آمارگيري  مطالعاتي  طرح از "ماريآ قالما و مفاهيم تعريف " پروژه مجري -7 

  1379ـ   اسالمي ارشاد و  فرهنگ زارتو

  انجمن  براي  يرانا در  اجتماعي علوم  توسعه و  بازسازي  مطالعاتي  طرح از  برنامه " ژهپرو  مجري -8

 )1381-1379(  ايران شناسي جامعه

براي موسسة عالي آموزش و   "و نظرية برنامه ريزي بررسي سير تطور برنامه ريزي در ايران"مجري پروژه  -9

 1385-1387برنامه ريزي،  پژوهش در مديريت و

 promoting Inclusive and Sustainable مجري طرح مطالعاتي -10

Urbanization:Iran`s Urban Best Practices ، 1392،  دفتر طرح عمران ملل متحد در تهران 

 

 

  :علمي  مهم  هاي  همايش و سمينارها در  مشاركت

 الف: همايش هاي بين المللي 

مركز مطالعات منطقه اي ملل متحد   –ژاپن  –ناگويا   –قه اي سخنراني در سمينار حمل و نقل وتوسعة منط -1

(UNCRD)1372خرداد  -و تويوتا 

 Movie" تحت عنوان 1385 ، مرداددانشگاه لندن لندن،  -مطالعات ايراني ششمين كنفرانس ارائة مقاله در  -2

Theatres as Public Space in Iranian Cities  
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 تحت عناوين1388خرداد،ين  كنگره انستيتو بين المللي جامعه شناسي در ايروان مقاله در سي ونهمدو  ارائة  -3

The Diffusion and Reception of Cinema in Iranian Society and Culture"" 
Rapid Growth of Social Science Education in Post-revolution Iran: Advantages and disadvantages" 

 تحت عنوان چهلمين كنگره انستيتو بين المللي جامعه شناسي در دهلي نو  ارائه مقاله در -4
Cinema in Iran; Struggling for popularity, Legitimacy  and opportunity for creation"" 

  

 ب: همايش هاي داخلي

  1370ـ   مدرس  تربيت  دانشگاه ـ  توسعه و  شناسي جامعه سمينار در  مقاله  ارائه -1

 1372ـ  اسالمي ارشاد و  فرهنگ  وزارت ـ  توسعه و  فرهنگ سمينار در  مقاله  ارائه -2

  1377بهمن ـ  ارشاداسالمي و  فرهنگ  وزارت ـ  فرهنگي  ساماندهي سمينار در  مقاله  ائهار -3

 1378آذر  ـ  ارشاداسالمي و  فرهنگ  وزارت ـ  ريزي برنامه و  پژوهش سمينار در  مقاله  ارائه -4

  1377  مهر ـ  بودجه و  برنامه  سازمان ـ  توسعه و  برنامه سمينار در  مقاله  رائها -5

  1377تير  ـ  همدان ارشاد و  فرهنگ ، همدان  استان فرهنگي  تحوالت سمينار  علمي هيئت عضو -6

 1379 - همدان ، سوم  برنامه  فرهنگي  استانهادربخش  نقش سمينار در  مقاله  رائها -7

و ,  فرهنگ  پژوهشگاه ، امروز  ايران در  فرهنگي  ريزي  برنامه و  سياستگذاري سمينار در مقاله رائها -8

  1380  دي ، ارتباطات و نره

 81،خرداد   ايران در  اجتماعي  آسيبهاي  همايش در  مقاله  رائها  -9

  1382مهر  -رازشي  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  انجمن  همايش در  مقاله  رائها -10

  1385ارديبهشت  -انجمن جامعه شناسي ايران –ارائة مقاله در همايش مسائل علوم اجتماعي در ايران  -11

 تاكنون-1381 ارائةسخنراني در پنل هاي متعدد در گروه شهر انجمن جامعه شناسي ايران -12

جمن علمي مطالعات فرهنگي و و ان هنر انجمن جامعه شناسي ايران تخصصي ارائة سخنراني در گروه -13

 ارتباطات

 1388ارائة مقاله در نشست سالمت وشهر،مركز مطالعات فرهنگي اجتماعي شهر تهران ،تير – 14

و ارائه مقاله و شركت در  دبير علمي همايش ارزيابي تاثير اجتماعي سياست ها، برنامه ها و طرح هــا-15

 1389مهر  –ي تهران ميزگرد در آن، معاونت فرهنگي اجتماعي شهردار

 21/9/89و  24/8/88 -ارائه سخنراني در انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات،دانشكده علوم اجتماعي -16

 درباره به معيار سازي زبان فارسيتحت عنوان  –ارائه سخنراني در پژوهشگاه هنر،فرهنگ و ارتباطات  – 17
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متن علوم "تحت عنوان   -انجمن جامعه شناسي ايراناعي ارائه مقاله در همايش زبان و واژگان علوم اجتم -16

 1391اردي بهشت  "اجتماعي همچون نثر فارسي

اشاعه وپذيرش سينما در جامعه "ارائه مقاله درهمايش كنكاش هاي نظري در علوم اجتماعي تحت عنوان  -17

 ")1309-1357وفرهنگ ايران (

 :  علمي  هاي انجمن در  ويتعض

 تاكنون1391،  1382-1385،اناير  شناسي جامعه  انجمن  يرهمد  هيئت   عضو - 

  تا كنون 1387مدير گروه تخصصي شهر انجمن جامعه شناسي ايران   -  

   اجتماعي  شناسي  روان  ايراني  نجمنا عضو -

 شيراز  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  انجمن عضو -

 در  دكترا و كارشناسي ارشد پايان نامةتعداد زيادي  ر داو ومشاور ، در ضمن اينجانب به عنوان استاد راهنما 

 دانشگاه تهران،  دانشگاه  ،دانشگاه عالمه طباطبايي موسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ،

    .  ام شمال انجام وظيفه كردهتهران آزاد اسالمي واحد  دانشگاه و الزهرا،


