
  

   استاد دانشگاه شهيد بهشتي ،سيد محمد سيد ميرزاييدكتر  

دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.  دانشكده ادبيات و علوم انساني، ،عضو هيئت علمي و استاد گروه جامعه شناسي

   رشته: جامعه شناسي انسانيگروه: علوم 

 / تهران / دانشگاه تهران1350شناسي /  كارشناسي: جامعه •

  / استراسبورگ / دانشگاه استراسبورگ 1352شناسي /  كارشناسي ارشد: جامعه •

  / استراسبورگ / دانشگاه استراسبورگ  1356شناسي /  دكتري: جامعه •

  مشاغل و سمتهاي مورد تصدي: 

   58دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي سال  شناسي مدير گروه جامعه  •

   63معاون آموزشي دانشگاه الزهرا سال   •

   66تا  62معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي از سال   •

   69تا  68معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي از سال   •

   79تا  70ون آموزشي دانشگاه يزد از سال معا  •

   74شناسي دانشگاه شهيد بهشتي از سال  مدير گروه جامعه  •

   83تا  79رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي از سال   •

  پژوهشيتاكنون عضويت در مراكز علمي و  85رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي از سال   •

   83تا  79مدير مسئول پژوهشنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني (علمي ـ پژوهشي) از سال   •

  تاكنون 85مدير مسئول پژوهشنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني (علمي ـ پژوهشي) از سال   •

  تاكنون  80نامه علوم اجتماعي دانشگاه تهران سال   •

   80تا  79سال  مجله علوم انساني دانشگاه مشهد از  •

  

   تاكنون در دانشگاه شهيد بهشتي آرا و گرايشهاي خاص 56از سال  سوابق تدريس: : فعاليتهاي آموزشي

  

هاي  هاي پژوهشي و زمان اجرايي آن ـ تحوالت جمعيتي و شاخص هاي طرح مورد عنوان 13 :تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

 2جمعيت جهان ( :آثار مورد 7نامه كارشناسي ارشد و دكتري:  هاي پايان گذشته تعداد راهنمايي رسالهسال  30اجتماعي و اقتصادي آن طي 

ويژگي اثر: ترجمه، انتشارات دانشگاه  2002جمعيت جهان در سال  1381ويژگي اثر: ترجمه، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. سال  (جلد

جمعيت شناسي عمومي  1370اثر: ترجمه، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. سال جمعيت شناسي آماري ويژگي  1384شهيد بهشتي. سال 

ويژگي اثر: ترجمه، انتشارات دانشگاه  (شهر امروز (حوزه جامعه شناسي شهري 1382ويژگي اثر : تاليف، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. سال 

  )1382شهيد بهشتي. سال 

  

   


