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  :فعالیت هاي اجرایی

  .1400تا  1390از سال : رکز پژوهشیمدیر گروه مطالعات اجتماعی م

  .1399تا   97رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی از سال 

  سایر 

 1392ی و مطالعات اجتماعی در سال مرکز پژوهشی علوم جغرافیای» پژوهشگر برتر«کسب عنوان  -1

 1393ماعی در سال مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجت» پژوهشگر برتر«کسب عنوان  -2

 .کنگره سربدارانعضو کمیته ي علمی  -3

 .1388، خرداد  حکیم سبزواريدانشگاه . عضو کمیته ي علمی دومین همایش ملی شهر سالم -4

 .عضو انجمن جمعیت شناسی ایران -5

 (EAP)عضو انجمن جمعیت شناسی اروپا  -6

، مـردم شناسـی   )يسـبزوار  حکـیم دانشـگاه  (مطالعات جغرافیایی منـاطق خشـک   ،)ندانشگاه اصفها(، جامعه شناسی کاربرديهمکاري در مجله هاي علمی پژوهشی -7

در مجلـه   و نیـز  در داوري مقاله هـا ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال(و فصلنامه ي علوم اجتماعی  )دانشگاه تهران(، پژوهش جوانان و فرهنگ)دانشگاه تهران(ایران
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