رزومه اعضا

 -1مشخصات فردي :

نام  :بهاره

نام خانوادگی :آروین

نام پدر :

محل تولد :تهران

پست الکترونیکی:

تاریخ تولد 1361 :

bahare.arvin@tmu.ac.ir
Bahare.arvin@gmail.com

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی

گرایش

رشته تحصیلی

کشور /شهر محل
تحصیل

لیسانس

فوق لیسانس

پژوهشگری علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

1382-1379

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1384-1380

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

1384-1382

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1386-1384

دانشگاه تهران
دکترا

1390-1384

جامعه شناسی نظری  -فرهنگی

1

 - 3سوابق حرفه اي :
 -3سوابق حرفه اي :
مدت همکاری

نام سازمان /
شرکت
دانشگاه تربیت

از
سال
1392

تا
ماه

سال

سمت

مجموع به
ماه

 11تاکنون

ماه
ادامه دارد

عضو هیات علمی

مدرس
انجمن جامعه

1395

1387

دبیر گروه تخصصی روش شناسی و روش تحقیق انجمن جامعه شناسی

 96ماه

شناسی ایران
انجمن جامعه

ایران
1395

2

ادامه دارد

تاکنون

مدیر گروه تخصصی روش شناسی و روش تحقیق انجمن جامعه

شناسی ایران
دانشگاه تربیت

شناسی ایران
1394

ادامه دارد

 10تاکنون

معاون گروه دروس مدرسی دانشگاه تربیت مدرس

مدرس
مرکز افکارسنجی

1394

ادامه دارد

 10تاکنون

عضویت در شورای تحلیلی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

دانشجویان ایران
مرکز تحقیقات

1384

9

1386

5

 21ماه

استراتژیک مجمع

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت

تشخیص مصلحت

نظام

نظام
موسسه مطالعات و

1382

9

1384

7

 23ماه
پژوهشگر همکار

تحقیقات اجتماعی
دانشگاه تهران

 -4دوره هاي آموزشی :
نام دوره

سطح

محل آموزش

2

سال

میزان ساعات دوره

 -5سوابق علمی –پژوهشی:
 1-5تالیفات:
ردیف

عنوان

نوع

ناشر

تاریخ انتشار

1

بررسی انتقادی علوم اجتماعی آکادمیک

مقاله علمی-

فصلنامه روششناسی حوزه و

در دست انتشار

در ایران :طرح یک چارچوب مفهومی و

پژوهشی

دانشگاه

روش شناختی
2

3

بررسی راهبردهای ارتقاء اخالق

مقاله علمی

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس

شهروندی در شهر تهران

پژوهشی

مدیریت علمی (نمایه شده در

آسیبشناسی نقادانه علوم انسانی و

کتاب

(ISC
طرح نقد

1394

1394

اجتماعی در ایران
4
5

طرح یک استراتژی پژوهشی برای انجام

مقاله علمی

فصلنامه مطالعات فرهنگی و

تحقیقات راهبردی

پژوهشی

ارتباطات

ویتگنشتاین ،هایک ،گادامر :درآمدی بر

مقاله علمی

مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دوره

یک روششناسی تلفیقی در علوم

پژوهشی

پنجم ،شماره 2

تابستان 1394
تابستان 1390

اجتماعی
6

در نقد ترجمه واقعیت

یادداشت

7

معرفت به مثابه فرهنگ (ترجمه آروین و

کتاب

خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگی و

تابستان 1391

ارتباطات
دیگران ،زیر نظر دکتر محمد توکل)
8

ارتباط اخالق و سیاست وتعیین مهمترین

اجتماعی
کتاب

مولفههای سیاست مبتنی بر اخالق
9

گرایشهای دینداری در جامعه ایران

10

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و

1388

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

1388

اسالمی
کتاب

مجموعه مقاالت مسائل اجتماعی

(مجموعه

دین در ایران

1387

مقاالت)

11
12
13

بحران انتظارات فزاینده (بررسی پیامدهای

گزارش

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع

اجتماعی-فرهنگی الیحه بودجه )1385

راهبردی

تشخیص مصلحت نظام

چالشهای نظام آموزش و پرورش در

گزارش

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع

ایران؛ عرصه بازتولید فرهنگی

راهبردی

تشخیص مصلحت نظام

بررسی علل فرهنگی احساس عمومی فقر

گزارش

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع

در ایران

راهبردی

تشخیص مصلحت نظام

حضور زنان در فضای مجازی

گزارش

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع

راهبردی

تشخیص مصلحت نظام

3

فروردین 1385
خرداد 1385
آذر 1385
آذر 1385

 2-5پژوهش ها:
ردیف
1

عنوان

سمت

اعتبار سنجی روش های گرد

کارفرما

مشاور علمی

مرکز افکار سنجی

مرکز افکار سنجی

دانشجویان ایران

دانشجویان ایران

(ایسپا)

(ایسپا)

بررسی مقایسه ای فرآیند

مشاور علمی در

ستاد ویژه توسعه

پژوهشکده مطالعات

شناسایی و انتخاب فناوری در

حوزه روش تحقیق

فناوری نانو-

فناوری – گروه

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و

معاونت علمی و

سیاست نوآوری و

کشورهای منتخب

فناوری ریاست

آینده نگری

آوری اطالعات پیمایشی
2

مجري طرح

زمان
1395

1395

جمهوری
3

شیوه های بدیل گردش دانش

ناظر علمی

در ایران معاصر :مطالعه موردی

پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

1395
-

موسسات خصوصی آموزش
علوم انسانی از  1384تا امروز
4

بررسی شیوه های ارتقاء اخالق

دفتر مطالعات

مجری

بهاره آروین

1392-1391

اجتماعی – فرهنگی

شهروندی در شهر تهران

شهرداری تهران
5

6

بررسی راهبرد های ارتقاء

همکار اصلی

سازمان برنامه ریزی

مشارکت زنان در چرخه

و مطالعات شهر

مدیریت بحران

تهران

مجموعه  9نظرسنجی در باب

ناظر علمی

دفتر مطالعات
اجتماعی – فرهنگی

مسائل مختلف شهری

دکتر علی ساعی

1392-1391

1392-1391
-

شهرداری تهران
7

8

9

10

ارزیابی میزان رضایت کارکنان

دفتر مطالعات

مجری

شهرداری از خدمات اداره کل

اجتماعی – فرهنگی

رفاه

شهرداری تهران

مجموعه نظر سنجی های تلفنی

دفتر مطالعات

مرکز آموزش و

در باب مسائل مختلف شهر

اجتماعی – فرهنگی

پژوهش روزنامه ی

تهران

شهرداری تهران

همشهری

دفتر مطالعات

بهاره آروین

ارزیابی میزان رضایت کارکنان

ناظر علمی

بهاره آروین

مجری

شهرداری از خدمات اداره کل

اجتماعی – فرهنگی

رفاه

شهرداری تهران

بررسی ارتباط میان اخالق و

مرکز تحقیقات

مجری

استراتژیک مجمع

سیاست و تعیین مهمترین
4

بهاره آروین

1389

1390 -1389

1388

1385

11

مولفههای سیاست مبتنی بر

تشخیص مصلحت

اخالق

نظام

طرح راهبردی تحول علم و

همکار پژوهشی

فناوری جمهوری اسالمی ایران

وزارت علوم،

دکتر اردشیر

تحقیقات و فناوری

انتظاری ،عضو

(کارگروه علم و جامعه)

1387

هیئت علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی

12

توسعه فرهنگی و نسبت آن با

همکار پژوهشی

توسعه علوم انسانی

پژوهشکده مطالعات دکتر علی پایا ،عضو
فرهنگی

1386

هیات علمی مرکز
تحقیقات سیاست
علمی کشور

13

تحلیل جامعهشناختی میزان

همکار پژوهشی

رضایتمندی مردم از

سازمان مدیریت و

دکتر علی ساعی،

برنامهریزی کشور

عضو هیأت علمی

بیمارستانهای دولتی و خصوی

1385

دانشگاه تربیت
مدرس

14

بررسی رضایت شغلی کارکنان

همکار پژوهشی

شرکت گاز تهران بزرگ

شرکت گاز تهران

موسسه مطالعات و

بزرگ

تحقیقات اجتماعی

1384

دانشگاه تهران
15

بررسی شیوههای پیشگیری و

همکار پژوهشی

سازمان بهزیستی

موسسه مطالعات و

درمان اعتیاد در ایران و مقایسه

تحقیقات اجتماعی

آن با برخی کشورهای

دانشگاه تهران

1383

فرانکوفونی شمال فرانسه،
بلژیک و لوکزامبورگ
16

عوامل موثر بر روحیه نظامیان

همکار پژوهشی

ستاد مشترک ارتش

17

بررسی وضعیت کودکان در

همکار پژوهشی

یونیسف

دکتر علی ساعی،

1383

عضو هیأت علمی
دانشگاه تربیت
مدرس
پنج استاد محروم (کهکیلویه و

دکتر رحمت اهلل
صدیق سروستانی

بویراحمد ،کردستان ،سیستان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی و
کردستان)

5

1382

 -6عناوین و افتخارات:

ردیف

عنوان

1

قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال  1384دانشگاه تهران در رشته جامعهشناسی ،گرایش نظری-فرهنگی ،رتبه اول

2

قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال  1384دانشگاه تربیت مدرس در رشته جامعه شناسی سیاسی با رتبه اول

3

قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال  1386دانشگاه تربیت مدرس در رشته علوم سیاسی ،گرایش مسائل اجتماعی
ایران با رتبه دوم

4

قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال  1386دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی ،گرایش جامعهشناسی سیاسی

5

فارغالتحصیل از مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال  1386با معدل  19/05به عنوان معدل اول دوره
کارشناسی ارشد

6

فارغالتحصیل از مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی در سال  1384با معدل  19/27به عنوان معدل اول دوره
کارشناسی

7

فارغالتحصیل از مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی در سال  1384با معدل  18/27به عنوان معدل اول دوره
کارشناسی ارشد

8

کسب رتبه اول در 4گرایش از 6گرایش علوم اجتماعی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1382

9

فارغالتحصیل از مقطع کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در سال  13182با معدل  18/99به عنوان معدل اول

10

قبولی در آزمون سراسری سال  1379با رتبه کل  127و رتبه  43زیرگروه علوم اجتماعی

11

فارغ التحصیل مقطع متوسطه در رشته علوم تجربی از مراکز استعدادهای درخشان ،دبیرستان فرزانگان با معدل 18/77

6

