کاندیدای هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران
نام و نام خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)

خالصه سوابق علمی ،پژوهشی و اجرائی
دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

علییار احمدی

•

رئیس بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ()1397-1393

•

مدیر دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در استان فارس ( -1397تاکنون)

•

عضو کمیته مرکزی دفاتر استانی انجمن جامعه شناسی ایران ( 1398تا کنون)

•

بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران ()1396-1394

•

عضو شورای راهبردی جمعیت استان فارس ،از  1396تا 1398

•

مدیر پروژه جمعیت و توسعه صندوق جمعیت ملل متحد ،دانشگاه شیراز 1390 ،تا 1395
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

•

مدیر گروه جمعیت شناسی ،دانشگاه تهران-1399 :ادامه دارد

•

پژوهشگگر مهمان در گروه بهداشگت جمعیت و اانواده و مرکز تحیییا جمعیت دانشگگاه کلمبیا:
 1398-1397و مرکز جمعیتی دانشگاه نیویورک1398-1395 :

فاطمه ترابی

•

عضو هیا مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران1390-1396 :

•

معاون علمی مرکز مطالعا و تحیییا زنان دانشگاه تهران1392-1394 :

•

رئیس کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران1390-1392 :
استادیار جمعیتشناسی دانشگاه یزد

محمد ترکاشوند

•

دانشآمواته ممتاز دانشگاه تهران در دوره ارشد و دکتری جمعیتشناسی ( 1389تا )1395

•

معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد ( 1397تا کنون)

•

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جمعیتشناسی دانشگاه یزد ( 1396تا کنون)

•

هیا علمی رابط دانشگاه یزد در شورای راهبردی جمعیت استان یزد ( 1398تا کنون)

نام و نام خانوادگی

خالصه سوابق علمی ،پژوهشی و اجرائی
استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان
•

دانشآمواته ممتاز میاطع کارشگناسگی ارشگد و دکترای تخ گ گی جمعیتشگناسگی
دانشگاه تهران در سالهای  1387و 1394

سعید خانی

•

عضو کارگروه مسائل اجتماعی و جمعیتی بنیاد نخبگان استان کردستان1 ،ز 1398

•

عضو شورای راهبردی جمعیت استان کردستان ،از 1396

•

عضو کمیته مسائل و آسیبهای اجتماعی شبکه ملی جامعه و دانشگاه در کردستان،
از سال  1398تاکنون
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

•

دانش آمواته کارشناسی ارشد و دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

•

عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران 1387 ،الی 1390

•

عضو هیا مدیره و ازانه دار انجمن جمعیت شناسی ایران 1390 ،الی 1393

•

مدیر داالی نشریه " نامه انجمن جمعیت شناسی ایران " 1385 ،الی 1389

منصور شریفی
دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

رسول صادقی

•

رئیس موسسه مطالعا و مدیریت جامع و تخ

•

معاون پژوهشی و فناوری علمی موسسه مطالعا جمعیتی کشور1398-1394 ،

•

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران1394-1393 ،

•

عضو هیا مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران1396-1390 ،

•

عضو کارگروه تخ
از  1398تا کنون

•

مدیر مسئول نشریه مطالعا جمعیتی،

ی جمعیت کشور 1398 ،تا کنون

ی علوم اجتماعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی،

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد
•

ع ضو کارگروه تخ
از  1398تا کنون
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه یزد ،از  1399تا کنون

•

معاون آموزشگگگی-پژوهشگگگی ( 1396تا  )1397و رئیس دانشگگگکده علوم اجتماعی

•

دانشگاه یزد 1397 ،تا 1399
دبیر دو همایش ملی "جمعیت نیروی انسگگگانی و اشگگگت ال" ،و "اانوده و امنیت"،
 1392و 1395

•

عباس عسکری ندوشن

ی علوم اجتماعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی،

•

مدیر دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در استان یزد ،از  1396تا کنون

•

معاون سردبیر و ویراستار نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ،از  1389تا کنون

نام و نام خانوادگی

خالصه سوابق علمی ،پژوهشی و اجرائی
دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
•

عضو گروه پژوهشی آموزش و اشت ال زنان دانشگاه مازندران ( – 1395تاکنون)

•

عضگو هیئت تحریریه ف گلنامه علمی پژوهشگی جامعه شگناسگی نهادهای اجتماعی
دانشگاه مازندران ( – 1395تاکنون)

•

عضگگگو گروه کگاری (کمیتگه تخ گگگ گگگی) پژوهش ،فنگاوری و نوآوری سگگگازمگان مگدیریگت و
برنامهریزی استان مازندران ( – 1399تاکنون)

یعقوب فروتن

•

عضو افتخاری پژوهشی دانشگاه غرب سیدنی-استرالیا و دانشگاه وایکاتو-نیوزیلند

•

عضو هیئت تحریریه چندین مجله تخ ّ ی بین المللی
استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعا و مدیریت جامع و تخ

•

سگرپرسگت گروه اتت گاد جمعیت و سگرمایه انسگانی مؤسگسگه مطالعا و مدیریت جامع
و تخ

•

ی کشور

ی جمعیت کشور  1389 ،تا 1392

دبیرهیأ اجرایی برگزاری اولین نشگگگسگگگت مراکزپژوهشگگگی پیشگگگروکشگگگورهای
عضوسازمان همکاری های اتت ادی در سال 1389

نادر مطیع حق شناس

•

عضگو هیأ اجرایی جبب متیاضگیان هیأ علمی موسگسگه مطالعا و مدیریت جامع
و تخ

•

ی جمعیت کشور 1390 ،تا 1392

عضگو هیأ اجرایی منابع انسگانی موسگسگه مطالعا و مدیریت جامع و تخ گ گی
جمعیت کشور از تاریخ  1399/5/29تا کنون
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

•

عضگگو هیا موسگگس ،عضگگو هیا مدیره و رئیس انجمن جمعیت شگگناسگگی ایران،
1390-1396

محمد میرزائی

•

مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران ،مد بیست و دو سال 1359 ،تا 1381

•

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1360 ،تا  1364و  1369تا 1375

•

موسس و رئیس مرکز مطالعا جمعیتی آسیا و اتیانوسیه 1377 ،تا 1379

•

مدیر مسئول نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ،از  1385تاکنون

•

نماینده منتخب دانشگکده علوم اجتماعی در هیا ممیزه دانشگگاه تهران 1388 ،تا
1396

کاندیدای بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران
نام و نام خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)

خالصه سوابق علمی ،پژوهشی و اجرائی
•

کارشناس ارشد جمعیت و مشاور ریاست مرکز آمار ایران
دانش آمواته کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

•

کارشناس آمار سازمان برنامه و بودجه 1371-72

•

سمتهای مرکز آمار ایران از سال  1372تا بحال:
o
o
o
o

صدرالدین بالدیموسوی

کارشناس جمعیت و مجری طرحهای متعدد جمعیت
رییس گروه نظار بر آمارهای اجتماعی و ادما
سرپرست دفتر استانداردها و نظار بر طرحهای آماری
مشاور طرح های آماری مرکز آمار ایران

استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهران
•

مدیر گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهران1381-1384 ،

•
•

رئیس موسسه مطالعا و مدیریت جامع و تخ ی جمعیت کشور1393-1398 ،
نایب رئیس ( )2009-2010و رئیس انجمن جمعیتشناسی آسیا2011-2012 ،

•

نایب رئیس ( )1394-1396و رئیس انجمن جمعیتشناسی ایران1396-1399 ،
نماینده منتخب آسیا در شورای اتحادیه بین المللی مطالعا جمعیت ( 2017 ،)IUSSPتا 2021
استاد افتخاری دانشگاه ملی استرالیا ( )1998-2016و دانشگاه ملبورن ،از 2017

•

عضو شورای علمی-بین المللی موسسه مطالعا جمعیتی آسیا ،دانشگاه شانگهای چین ،از
2016

•

محمدجالل عباسیشوازی

زینب کاوه فیروز

•

•

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اوارزمی
مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه اوارزمی 1399/2/1 ،تا کنون

•

معاون گروه جامعه شناسی دانشگاه اوارزمی 1391 ،تا 1398

•

مشاور انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی ،دانشگاه اوارزمی 1395 ،تا 1396

•
•

بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران 1390 ،تا 1391
دستیار تحییق ،دانشگاه تهران ،مؤسسه مطالعا و تحیییا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران ،بخش تحیییا جمعیت شناسی 1383 ،تا 1387

