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 زشیهاي آمو سوابق و فعالیت

 
رویکردهـاي   ، ومسایل اجتمـاعی ایـران   روش تحقیق کمی، جامعه شناسی انحرافات، تدریس دروس روش تحقیق کیفی، .1

 . نظري به مسائل اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواري

روش و   اعیآمـار مقـدماتی، مسـایل و آسـیب هـاي اجتمـ       جمعیت شناسی ایـران، مبانی جمعیت شناسی، تدریس دروس  .2

 . در دانشگاه حکیم سبزواريدر مقطع کارشناسی تحقیق نظري و عملی در مطالعات جغرافیاي شهري و روستایی، 

 .تدریس درس مبانی جامعه شناسی در دانشکده علوم قرآنی واحد سبزوار .3

اري و در دانشـگاه حکـیم سـبزو    SPSSبرگزاري کارگاه هاي آموزشی با موضوع تحلیـل و کـاربرد نـرم افـزار      .4

 . دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

  هاي پژوهشی فعالیت

.  1355-1390، و روند تغییرات آن نابرابري هاي بین فردي مرگ و میر در ایرانطرح پژوهشی با عنوان  -1

 . طرح مشترك دانشگاه حکیم سبزواري و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مرکز پژوهشی علوم . هر سبزوارزنان مطلقه در شاجتماعی ـ اقتصادي  طیبررسی شراعنوان طرح پژوهشی با  -2

 .جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواري

. رضایتمندي دانشجویان از خدمات غذاخوري دانشگاه حکیم سبزواريبررسی عنوان طرح پژوهشی با  -3

 .مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواري

تدوین سند توسعه «، »تدوین سند توسعه روستاي ابارش«: عناوینرح هاي پژوهشی با همکاري در ط -4

تهیه و تنظیم برنامه راهبردي ـ عملیاتی «، »تدوین سند توسعه روستاي شامکان« ،»روستایعلی آباد شور

و تهیه «، » تهیه و تنظیم برنامه راهبردي ـ عملیاتی شهر و شهرداري نقاب«، »شهر و شهرداري ششتمد

   »تنظیم برنامه راهبردي ـ عملیاتی شهر و شهرداري سلطان آباد
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 : چاپ مقاالتی با عنوان

با تأکید بر مبانی پـارادایمی   بررسی تطبیقی روش پژوهش کمی و کیفی در علوم اجتماعی. شفیعه قدرتی، حسین ملطفت .1

  . 1385ي دوم، زمستان  ي اول، شماره ي انسانی ، دوره  ي توسعه فصلنامه. آنها

فصل نامه ي . بررسی تأثیر خانواده بر سرمایه ي اجتماعی دانش آموزان. وحیدرضا نوروزي، حسین قدرتی، شفیعه قدرتی .2

 .  1388توسعه انسانی، سال سوم شماره سوم، سال 

ت و سال بیسـ  .جامعه شناسی کاربردي. شناسی هیجان هاي جامعه ي نظریه بررسی نقادانه. علی اصغر مقدس، شفیعه قدرتی .3

 .1390دوم، شماره دوم، سال 

چاپ شده در  فصل نامـه توسـعه انسـانی، دوره ي    . نگاهی جامعه شناختی به مفهوم سالمت. حسین قدرتی، شفیعه قدرتی .4

  . 1390، پاییز 1ششم، شماره ي 

جمعیـت  نامـه انجمـن    1387سطح و الگوي مرگ و میر در ایران با تأکید بر علـل مـرگ،   شفیعه قدرتی، محمد میرزایی،  .5

 . 1392تاریخ انتشار  .1390، سال 12شناسی ایران، سال ششم، شماره 

بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابري هاي مرگ و میـر زنـان در   . شفیعه قدرتی، محمد میرزایی، علی قاسمی اردهایی .6

 1393.مجله ي نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. مناطق شهري و روستایی ایران 

دوفصـلنامه مشـارکت و توسـعه    . ین کننده هاي مهاجرت تبعی از استان آذربایجان شرقی بـه اسـتان تهـران   جریان ها و تعی .7

 . 1394. اجتماعی

چـاپ شـده در انتشـارات    . »جمعیت و توسعه، درآمـدي انتقـادي  «ترجمه ي کتاب با عنوان . حسین قدرتی، شفیعه قدرتی .8

 .1394. سازمان جهاد دانشگاهی تهران

فصـلنامه  . دانشگاه حکیم سـبزواري : سی رابطه ي دین داري رسانه و گرایش به موسیقی مطالعه مورديبرر. شفیعه قدرتی .9

  1395.علمی ـ ترویجی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مطالعه ( ندهیجوانان به آ دیمرتبط با ام یعوامل اجتماع. سعید دشتی زاد,شفیعه قدرتی,فهیمه خوبیاري,حسین افراسیابی .10

 . 1395، 31دوره ي پانزده، شماره ي . )زدیشهر  يها دانشگاه انیانشجود

مسـائل  . طالق از نظر زنـان مطلقـه شـهر سـبزوار     يمعناکاو. ، مهدي عسگري، مریم مصطفوي، شهال باقري شفیعه قدرتی .11

 1395.اجتماعی ایران

مجلـه  . ي موردي شهر سبزوارمطالعههاي شهري و امنیت زنان در فضاي عمومی سکونتگاه. شفیعه قدرتی، تکتم روشندل .12

 . 1395. 24، شماره ي 6دوره ي . مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

از نگـاه   یمنظر مراکز آموزش عال تیفیتجربه ک یابیارز. هادي سلطانی فرد، مجتبی رعنایی قره شاهوردي، شفیعه قدرتی .13

 . 1397. 3، شماره ي 44ه ي دور. ، محیط شناسیمشهد یدانشگاه فردوس: ينمونه مورد. انیدانشجو

 يمطالعـه    ،یاجتمـاع  ي هیزنان پـس از طـالق و ارتبـاط آن بـا سـرما      يـ اقتصاد  یاجتماع تیاحساس امن. شفیعه قدرتی .14

 . 1397، 8ی، شماره ي اجتماع يپژوهشنامه مددکار، شهر سبزوار يمورد

، 4دوره . دوفصـلنامه مطالعـات جمعیتـی   . ایرانسطح و روند تغییرات نابرابري هاي بین فردي طول عمر در . شفیعه قدرتی .15

 . 1397. 2شماره 

ي رودبـار در   منطقـه : ي مـوردي  تفسیر معنایی روستاییان از پیامـدهاي سـاخت سـد مطالعـه    . ، مهرداد زیدي شفیعه قدرتی .16

  . 1396. 29دوره ي هشتم، شماره ي .مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، هاي ایالم و لرستان استان



 ٣

اقتصادي مهاجران شهر به  –بررسی تطبیقی ویژگی هاي جمعیتی . علی قاسمی اردهایی، رضا نوبخت، شفیعه قدرتی .17

 . 1397. 1دوره ي هفتم، شماره ي . روستا با کالن شهري در ایران

مصرف  مردم به شیگرا زانیو رسانه ها با م یفرهنگ ،یاجتماع هیرابطه سرما. شفیعه قدرتی,حسین قدرتی,مهرداد زیدي .18

 . 1397. 49دوره ي سیزده شماره . یمحل ییمواد غذا

 آن با مرتبط اجتماعی عوامل و اجتماعی تفاوتی بی میزان بررسی. لیال زارعوند، شفیعه قدرتی، عبدالمجید ارفعی مقدم .19

 . 1399. دوفصل نامه مسایل اجتماعی. سبزواري محکی دانشگاه دانشجویان :موردي مطالعه

مسایل فرهنگ عمومی با تاکید بر موضوع شهروندي و اخالق اجتماعی . حسین قدرتی، شفیعه قدرتی، مهرداد زیدي .20

 . 1399. شماره اول 15سال . فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان. شهروندان شهر سبزوار

 
21. "A Study of Relationship between Socio-economic Factors and 

Satisfaction with Family Planning Services in Iran", Sociation Today. ٢٠١٠ 
Vol. ٨, No. ١. 

 

 :همایش ها

زنــان : بررسـی روابــط زوجــین در خـانواده بــا نگـاهی بــه مفهــوم خـانواده ي دموکراتیــک مطالعـه مــوردي     . شـفیعه قــدرتی  .1

 . 1393خرداد  29-31. هفتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران. متأهل شهر سبزوار

بررســی تطبیقــی وضــعیت اخــتالط کــاربري هــا در منــاطق شــهر  .  مونــا عبــدالملکی، ســید هــادي حســینی، شــفیعه قــدرتی .1

 .1394دي ماه . سومین کنگره بین المللی عمران، معماري و توسعه شهري. مشهد

ــادي حســینی،      .2 ــید ه ــدالملکی، س ــا عب ــدرتی  مون ــفیعه ق ــالم   . ش ــناخت شــهر س ــی و ش ــرانس ســاالنه   . بررس ــین کنف اول

 .1394آذر ماه . پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مدیریت شهري

ــد    .3 ــی ون ــیال زارع ــدرتی، ل ــفیعه ق ــفراتحل. ش ــات بــ  لی ــاوت یمطالع ــاع یتف ــدر ا یاجتم ــا .1380-1395 ران،ی ــ شیهم  یمل

 . 1396. یاجتماع يها بیآس

ــدرت  .4 ــین ق ــدرتی، حس ــفیعه ق ــه وري ش ــحاد پیل ــان و    . ی، س ــان زن ــویی در می ــایت زناش ــازگاري و رض ــه اي س ــی مقایس بررس

  .1395. اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش هاي آن در ایران. مردان و عوامل موثر بر آن

ــدرتی  .5 ــفیعه ق ــانی، ش ــان   . دالرا قهرم ــویی در زن ــه ي فرازناش ــل تجرب ــی (تحلی ــرد کیف ــا رویک ــا). ب ــ شیهم ــانواد یمل ه و خ

 . 1395. مسائل نوپدید

ــدرتی    .6 ــین ق ــاهوش، حس ــمانه ب ــدرتی، س ــفیعه ق ــیوع    . ش ــه در دوران ش ــالمندان از فرنطین ــته س ــه زیس ــایی تجرب ــازي معن بازس

  1399. نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا. بیماري کرونا در شهر مشهد
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  .انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران. نتقاديترجمه ي کتاب با عنوان جمعیت و توسعه، درآمدي ا

   .  پایان نامه در همین مقطع 8پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و مشاوره ي  8راهنمایی 

  


