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دکتری :رشته جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان  0614-0631با رتبه اول
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همکار طرح پژوهشی " تحلیل جامعهشناختی انواع سبکهای زندگی دیندارانه در میان شهروندان شهر رشت" اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن 0614
همکار اصلی طرح پژوهشی «بررسی جامعهشناختی ذائقه موسیقیایی نوجوانان شهرستان رشت با تاکید بر مفهوم سبک
زندگی» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن 0611
مقاالت:
اسالم نژاد ،مونا؛ یزدخواستی ،بهجت ()0614؛ مقایسه حاشیه و مرکز شهر با تأکید بر مفهوم سرمایه ها در خانواده (مطالعه
موردی شهر رشت)؛ هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ،دانشگاه
فردوسی مشهد
اسالمنژاد ،مونا؛ یزدخواستی ،بهجت؛ چاوشیان ،حسن؛ عبادالهی ،حمید ()0611؛ «فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم:
تبیین جامعهشناختی الگوهای انتخاب دانشآموزان شهر رشت در حوزههای غذا و ورزش با استفاده از نظریهی پیر
بوردیو»؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی ،دوره پنجم ،شماره 1
اسالمنژاد ،مونا و مسرورور ،مرتضی ()0613؛ خانوادهها و استراتژی سرمایهگذاری بر تحصیالت فرزندان ،گنکره سراسری
روانشناسی خانواده ،کرمانشاه
اسالمنژاد ،مونا و مسرورور ،مرتضی ()0613؛ فضای اجتماعی :رهیافتی نو در مطالعه خانواده (مطالعه موردی شهر رشت)،
پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه دولتی علمی – کاربردی
آذین شوشتر و دانشگاه دولتی گارمیان ( ;)garmianکردستان عراق
اسالمنژاد ،مونا؛ مرادی ،سجاد؛ مسرور ،مرتضی ()0613؛ بررسی وضعیت شادکامی سالمندان شهر رشت ،اولین کنفرانس
ملی سالمت اجتماعی ،دانشگاه گیالن
Sociological analysis of reading habits focusing on Bourdieu's Social Space (Case study of
students of Rasht city); International journal of academic research, 2015
From Economic Capital to economics of capitals; Sociological analysis of Capital differences
between gifted students and state schools' students; International journal of review in life
science 2015
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فعالیت به عنوان مجری – کارشناس علمی برنامه زنده رادوار صدا و سیمای مرکز گیالن (شبکه باران) 0638-33

