«به نام خدا»
نـام :رضا
نـام خانوادگی :علیزاده
نـام پدر :حسن
متـولد6531 :
شماره شناسنامه146 :
رشته تحصیلی مقطع کارشناسی :علوم اجتماعی (پژوهشگری) ،دانشگاه گیالن ،6533-6531 ،معدل 61/37
رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :جامعهشناسی ،دانشگاه تهران ،6576-6575 ،معدل 61/65
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :بررسی عوامل مؤثر بر عرفی شدن دانشجویان دانشگاه گیالن
استاد راهنما :دکتر غال معباس توسلی ،با نمره 67/3
مقطع دکتری :جامعهشناسی سیاسی واحد علوم تحقیقات ،6516-6513 ،معدل آموزشی63/78 :
عنوان پایاننامه دکتری :تحلیل گفتمان فرهنگ سیاسی جریانات روشنفكری بعد از انقالب
اساتید راهنما و مشاور :دکتر منصور وثوقی ـ دکتر مصطفی ازکیا ،با نمره عالی
عضو پیوسته انجمن جامعهشناسی ایران

فهرست فعالیتهای اجرایی ،آموزشی و پژوهشی
سوابق اجرایی:
1ـ مسئول واحد تحقیقات موسسه مطالعات و تحقیقات عرفان استان گیالن به مدت  11سال
1ـ مجری طرحهای تحقیقاتی و ناظر علمی پژوهشهای موسسه فرهنگی فردایین از سال  1131تاکنون
1ـ مشاور و همکار تحقیقاتی موسسه راهبرد پیمایش تهران
4ـ همکار پروژههای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی گیالن واحد ایسپا
5ـ رئیس کارگروه فرهنگی ـ اجتماعی مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت از تاریخ  1134/7/7تاکنون
سوابق آموزشی:

1ـ مدرس دانشگاه گیالن ،جامع علمی ـ کاربردی با کد مدرسی ( 3320088از سال  1838تاکنون)
 جهاد دانشگاهی ،فرهنگ هنر ،دادگستری ،اداره کل زندانها ،صنعت آب و برق.
 دروس :مبانی جامعهشناسی ،نظریههای جامعهشناسی ،نظریههای فرهنگی ،روش تحقیق و تغییرات اجتماعی.

آثار:
کتاب:
1ـ علل و انگیزههای جذب مسلمانان به آیین مسیحیت ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،وزارت فرهنگ و ارشاد و اسالمی.1137 ،
1ـ کتاب سیمای اقتصادی ـ بازرگانی استان گیالن ،اداره کل بازرگانی استان گیالن.1133 ،

مقاالت علمی ـ پژوهشی:
1ـ مطالعه تئوریک جریان راست سازشکار در جنبش جنگل ،جستارهای تاریخی ،دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی ،سال سوم ،شماره دوم،
پاییز و زمستان .1131
1ـ بررسی عوامل موثر بر عرفی شدن دانشگاههای دانشگاه گیالن ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر.
1ـ تحلیل گفتمان فرهنگ سیاسی روشنفکران عرفی بعد از انقالب ـ مجله علمی پژوهشی دانشگاه چمران اهواز.1134 ،
4ـ بررسی عوامل هژمونیک شدن گفتمان اسالمی از دهه  44در انقالب ایران ،مجله جستارهای سیاسی (در دست انتشار).
5ـ نقد و بررسی تحلیل گفتمان فرکالف ـ مجله فرهنگ و رسانه (در دست انتشار)
همایشهای علمی
ـ همایش ملی کنکاش مفهومی و نظری درباره جامعه ایران تحت عنوان "واکاوی مفهوم مدرنیته از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی"،
انجمن جامعهشناسی ایران/15 ،اردیبهشت.1131/
ـ همایش ملی سبک زندگی ،بررسی سبک زندگی جوانان شهر رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی و موسسه تدبیر ،دیماه .1131
ـ همایش ملی مطالعات اجتماعی دین ،بررسی عوامل عرفی شدن دانشجویان دانشگاه گیالن ،انجمن جامعهشناسی ایران 11 ،فروردین ماه
.1134
مقاالت تخصصی و پژوهشی:
1ـ نقد و بررسی کتاب دین و جامعهشناسی ،نوشته آیرین هال و اسکات ،نشر رسانش ،مجله کتاب ماه علوم اجتماعی ،تیر ماه .1131
1ـ بررسی عوامل مؤثر بر کتابخوانی نوجوانان و جوانان شهر رشت ،فصلنامه پژوهشی فرهنگ گیالن ،پاییز و زمستان .1131
1ـ بررسی تغییرات در هنجارهای جنسیتی مردان و زنان اهل تسنن استان گیالن ،فصلنامه پژوهشی فرهنگ گیالن ،بهار و تابستان 1131.
4ـ چالشهای فرهنگی تلفن همراه ،نشریه جشنواره سراسری موبایل.1133 ،
 5ـ بررسی تغیرات فرهنگی اهل تسنن استان گیالن با تاکید بر خانواده و هنجارهای جنسیتی ،رهآورد گیل ،ماهنامه پژوهشی علوم انسانی،
شماره  ،11مرداد .1131
1ـ جامعهشناسی جنبش چریکی سازمان فدایی خلق ایران ،سایت تاریخ ایرانی ،بهمن .1131
7ـ تحلیل دالیل شکلگیری و شکست طرح ترومن در ایران ،مجله صنعت و توسعه ،شماره  ،71اردیبهشت .1131
3ـ چگونه انباشت صندوق توسعه ملی به بازدهی سرمایه اجتماعی میانجامد ،شماره  ،73آبان .1131
3ـ محدودیت و پیامدهای حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی ،زاغههای امید  ،شماره  ،73آذر .1131
14ـ توسعه دموکراسی ارزیابی برنامه سوم تا پنجم قبل از انقالب ،شماره  ،34دی .1131
11ـ نفت و دموکراسی ،شماره  ،31بهمن .1131
11ـ عبرتهای توسعه و کژتابیهای آن ،مجله صنعت و توسعه ،شماره  ،31اردیبهشت .1134
11ـ فرهنگ سیاسی و توسعهنیافتگی در عصر پهلوی دوم ،مجله صنعت و توسعه ،شماره  ،31اردیبهشت .1134
14ـ کالبدشکافی یک انتقام ،چگونه ساختمان ساواک به اشغال انقالبیون درآمد ،سایت تاریخ ایرانی ،بهمن .1131
15ـ چرا شاه نظام تکحزبی را برگزید ،سایت تاریخ ایرانی ،اسفند .1131

مقاالت عمومی:
1ـ معرفی کتاب آموختن برای فردا ـ نقش آینده در تعلیم و تربیت ،نوشته آلوین تافلر ،روزنامه توسعه.1177/7/11 ،
1ـ جامعهشناسی و عرفی شدن ،مجله آفتاب ،شماره  ،11آذر ماه .1131
1ـ چالشهای مدرنیته وشکلگیری پست مدرنیسم ،مجله نامه ،شماره  ،13بهمن و اسفند .1131
4ـ ترجمه مقاله  ،By Jack A. Goldstone ،Theories of Revolution: The Third Generationروزنامه شرق.31/5/11 ،
5ـ جامعهشناسی انتخابات یازدهم ،روزنامه شرق/5 ،مرداد.1131/
1ـ مناسک سیاسی و رسانه ،سایت عصر ایران/11 ،مرداد.1131/
7ـ بررسی اصل چهار ترومن و عوامل ناکامی آن در ایران ،مجله صنعت و توسعه ،اردیبهشت .1131
سوابق پژوهشی:
1ـ طرح استانی نظرسنجی درباره انتخابات دهم مجلس شورای اسالمی و مجلس پنجم خبرگان رهبری در دو مرحله زمستان  1134ـ بهار
.1135
1ـ طرح تحلیل محتوی فیلم های سینمایی پس از انقالب با تأکید بر سبک زندگی (مناسک دینی)( ،کارفرما :دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران).1134 ،
1ـ مجری استانی طرح ملی ارزشهای فرهنگی ـ اجتماعی ایرانیان (کارفرما :وزارت کشور) ،زمستان .1134
4ـ نظرسنجی از ذینفعان و شهروندان (اصناف) درباره پیادهراه فرهنگی علمالهدی شهر رشت( ،کارفرما :شهرداری رشت).1134 ،
5ـ رضایتسنجی و نیازسنجی فرهنگی از نظر شهروندان شهر رشت( ،کارفرما :شهرداری رشت).1134 ،
1ـ طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری رشت( ،کارفرما :شهرداری رشت).1134 ،
7ـ طرح بررسی وضعیت رانندگان تاکسی شهر رشت( ،کارفرما :شهرداری رشت).1134 ،
3ـ طرح نظرسنجی بررسی اولویتهای طراحی شهر رشت از دیدگاه شهروندان( ،کارفرما :شهرداری رشت).1134 ،
3ـ طرح تحلیل محتوی سایتها و روزنامههای استان گیالن درباره عملکرد شهرداری رشت( ،کارفرما :شهرداری رشت) ،زمستان .1134
 14ـ تحلیل نسبت ایران و مدرنیته با استفاده از رهیافت گفتمانی در اندیشه متفکران ایرانی (امام خمینی ،شهید مطهری ،دکتر شریعتی و
جالل آل احمد) ،اداره کل ارشاد اسالمی استان گیالن.1131.
11ـ بررسی تاثیر ماهواره بر سبک زندگی شهروندان شهر رشت( ،کارفرما :مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ بررسی رابطه فرهنگ کار و احساس امنیت در شهر رشت( ،کارفرما :نیروی انتظامی استان گیالن).1131 ،
11ـ نقش استقالل دانشگاهها در نوآوری علمی کشور (مجمع تشخیص مصلحت نظام).1134 ،
14ـ بررسی انواع پوشاک در استان گیالن ،بهمن .1134
15ـ تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی جوانان شهر رشت.1133 ،
11ـ بررسی میزان استفاده و نگرش شهروندان شهر رشت نسبت به برنامههای ماهواره.1133 ،
17ـ بررسی میزان رضایتمندی شهروندان استان گیالن از عملکرد بیمارستان پورسینا (بیمارستان پورسینا) ،سالهای  1133 ،1133و .1134
13ـ بررسی طرح تکریم ارباب رجوع در استان گیالن (استانداری گیالن) ،از سال  1134تا .1134
13ـ بررسی میزان رضایت از زندگی (دانشگاه آزاد ،دولتی و علوم پزشکی) (مؤسسه عرفان) ،سال  1133و .1133
14ـ توصیف و تبیین سرمایه اجتماعی در شهروندان شهر رشت (با تاکید بر مفهوم اعتماد اجتماعی) ،بهار .1131

11ـ شناسایی نقش مساجد بر پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی (مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ بررسی مطالبات و نیازمندیهای اهل سنت استان گیالن (مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ بررسی آثار منتشره در بخش فرهنگ و هنر اداره کل ارشاد اسالمی استان گیالن (اداره کل ارشاد اسالمی استان گیالن)1131،ـ.1135
14ـ بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر رشت (صدا و سیمای مرکز گیالن).1135 ،
15ـ بررسی مطالبات مردم از ریاست جمهوری اسالمی ایران (مؤسسه عرفان).1135 ،
11ـ بررسی نظرات شهروندان پیرامون مسائل هستهای (مؤسسه عرفان).1135 ،
17ـ بررسی عملکرد نهادهای حکومتی استان گیالن (مؤسسه عرفان).1134 ،
13ـ بررسی عوامل مؤثر بر جذب نیروهای جدیداالستخدام نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح کل کشور).1131 ،
13ـ بررسی راههای افزایش تعامل بین دانشجویان و مسئوالن دانشگاه (مؤسسه عرفان).1131 ،
14ـ بررسی وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی شهروندان شهر و تأثیر آن بر وضعیت مصرف موادمخدر (مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ بررسی مسائل و مشکالت مردم شهر رشت پیرامون بارش برف سنگین بهمن ماه (مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ نظرسنجی از مردم شهر رشت پیرامون توافقنامه هستهای ایران (مؤسسه عرفان).1131 ،
11ـ بررسی تغییرات فرهنگی در میان مردان و زنان اهل تسنن استان گیالن (مؤسسه عرفان).1131 ،
14ـ بررسی عملکرد شورای شهر نورآباد استان لرستان (شهرداری نورآباد استان لرستان).1131 ،
15ـ نظرسنجی از مردم شهر نورآباد پیرامون دومین دوره انتخابات شوراهای اسالمی.1131 ،
11ـ بررسی عوامل مؤثر بر کتابخوانی نوجوانان و جوانان شهر رشت (اداره کل ارشاد اسالمی استان گیالن).1131 ،
17ـ بازتاب سفر رئیسجمهور به استان گیالن (مؤسسه عرفان).1131 ،
13ـ نظرسنجی از مخاطبان خاص (نخبگان و فرهیخگان) در مورد شبکههای رادیوئی و تلویزیونی گیالن (صدا و سیمای مرکز گیالن).
 13ـ انجام بیش از سی نظرسنجی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس ،شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری (مؤسسه عرفان).
نشانهای دریافتی:
 پژوهشگر برگزیده استان گیالن.1131 ،
 پژوهشگر برگزیده بخش فرهنگی ـ اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن.1131 ،
 پژوهشگر برگزیده در جشنواره برنامههای صدا و سیمای کشور (طرح نظرات شهروندان پیرامون مصرف موادمخدر).1135 ،

