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اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی  

 شبنم هاشمی
  Shphashemi@gmail.comپست الکترونیکی: 

 سوابق تحصیلی

مطالعات. دانشکده  دانشگاه تهران          1382 – 1380  
شناسیجامعهکارشناسی ارشد                               

تهران . دانشکده مطالعاتدانشگاه          1379 – 1375  
یاجتماع يپژوهشگر -یعلوم اجتماعکارشناسی                              

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                                                  شرکت آرمانشهرـ تا کنون           1390
 مدیر پروژه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

   کارشناس اجتماعیـ                                                                                                                                
 
 سمت: مدیر پروژه. سازمان نوسازي شهر تهران، کارفرما:). ...   -1397(و قلمستان  ربهادریفروزش/ ام ه،یریام ه،یریمن یدفتر توسعه محل 
 سمت: مدیر  سازمان نوسازي شهر تهران، کارفرما:). ...   -1397( و قلمستان ربهادریفروزش، ام ه،یریام ه،یریبافت فرسوده محالت من يدفتر خدمات نوساز

 پروژه.
 يطرح توسعه راهبرد )CDS یتیو جمع یکارشناس ارشد اجتماعشهر تهران. سمت:  2). کارفرما: شهرداري منطقه 1391 -1390( تهران 22) منطقه. 
 کارشناس اجتماعیسمت:  ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران کارفرما:). ...      -1393( سازي تهران تاریخی (حصار ناصري)راهپیاده. 
 کارشناس اجتماعی.سمت:  شهرسازي و معماري شهرداري تهران، معاونت). کارفرما: 1392 -1391( (ع) تهران یجداره بزرگراه امام عل ينما یطراح 
 کارشناس اجتماعی.ان، سمت: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهر). کارفرما: 1392 -1389( تهران يشهردار یو موضوع یموضع هايطرح تیریمد 
 کارشناس اجتماعی.شهرسازي و معماري شهرداري تهران، سمت:  معاونت). کارفرما: 1391 -1389( (ع) تهران یبزرگراه امام عل يشهر یطراح 
 کارشناس اجتماعی.، سمت: اصفهان يشهردار). کارفرما: 1390 -1388( اصفهان یفروغ ابانیبافت فرسوده شمال خ يو بهساز يطرح نوساز 

 

 سمت                                                                        خودآوند         شرکت            1391ـ  1390
 ـ تسهیلگر                       مهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                 

 ـ کارشناس اجتماعی                                                                                                                                 
 

  مدیر دفتر و تسهیلگر سمت:. )1390(دفتر تسهیل گري محله سنگلج. 
 مسئول. . سمت:)1390(کمشچه  يطرح جامع شهرها یاجتماع یتیمطالعات جمع 
 همکار اصلی. . سمت:)1390(تهران  12منطقه  یبافت فرسوده محله سنگلج شمال يطرح نوساز یاجتماع یتیجمع مطالعات 
 همکار اصلی. . سمت:)1390(برزك، جوشقان و کامو، مهران  جان،یرودبار، رودسر، اله يطرح جامع شهرها یاجتماع یتیجمع مطالعات 
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 مشاورهمکار  . سمت:)1390(بافت فرسوده شهر گرگان  يو بهساز يطرح نوساز یاجتماع مطالعات. 
 مشاورهمکار  . سمت:)1390(چاه تنگو قشم  یرسم ریسکونت گاه غ يو توانمند ساز يطرح نوساز یاجتماع مطالعات. 

 

 سمت                                                                            آسیاشیمی      شرکت           1387ـ  1384
 ـ مدیر آمار و اطالعات                                                                                          

 

 سمت                                                                  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران           1385ـ  1384
 ـ کارشناس مسئول                                           

 کارشناس مسئول شهرستان کرج . سمت:)1384(ها بررسی عملکرد تعاونی. 

 

 سمت                                         جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران          1381ـ  1379
 ـ کارشناس مسئول                                                                                              

 

 گیري، طراحی پرسشنامه ، هاي نمونههمکار تحقیق در بخش). سمت: 1381 -1379( یتهران يهاتوسط خانواده یفرهنگ يمصرف کاالها زانیم یبررس
 .استخراج نتایج

 گیري، طراحی پرسشنامه ، استخراج نتایجهاي نمونههمکار تحقیق در بخش). سمت: 1381 -1379( یاز ادارات دولت يعملکرد کارکنان تعداد یبررس. 
 گیري، طراحی پرسشنامه ، استخراج هاي نمونههمکار تحقیق در بخش). سمت: 1381 -1379( یاجتماع يعوامل موثر بر حضور زنان در عرصه ها یبررس

 .نتایج

 سمت                           جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران                    1380
 ـ همکار طرح                                                                                              

 

 سمت: همکار طرح.1380( شهر تهران یلرزه احتمال نیاز زم یموثر در کاهش خسارات ناش یعوامل اجتماع .( 

 

 سمت                                     مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران                    1380
 ـ همکار طرح                                                                                              

 

 سمت: همکار طرح.1380( زنان اقتصادي – یمشارکت اجتماع زانیم یررسب .( 

 سوابق پژوهشی

  علل و عوامل موثر بر انقالب مشروطه (مطالعه تاریخی) بررسی 
  (پیمایش) بررسی علل و عوامل موثر بر میزان گرایش زنان به اعتیاد 
  (پیمایش) بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان 
  (مطالعه اسنادي) بررسی نقش زنان در ادبیات کالسیک ایران با نگاهی به شاهنامه فردوسی 
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 هاي زیبایی (پیمایش)  ها و گرایش به جراحیاجتماعی خانواده -اي وضعیت اقتصادي بررسی مقایسه 
  (مونوگرافی) بررسی زندگی ایالت و عشایر ایران در استان فارس 
 ان از مشروطه تا انقالب اسالمی (مطالعه اسنادي) بررسی وضعیت جنبش زنان ایر 
  (پیمایش) بررسی عوامل موثر بر مهاجرت در میان روستائیان 
 (مطالعه اسنادي)  1375و  1365، 1355هاي بررسی تغییرات جمعیتی در شهرستان کرج بین سه دوره سرشماري سال 
 مایش) هاي ایرانی (پیبررسی علل و عوامل ایجاد بحران در خانواده 
  (مونوگرافی) بررسی فضاها و اماکن شهري در شهرك اکباتان 
 آموزان دبیرستانی (پیمایش) بررسی علل موثر بر افت تحصیلی در میان دانش 
 هاي طنز تلویزیونی (تحلیل محتوا) بررسی گفتمان حاکم بر سریال 
  جیرانی (تحلیل محتوا) بررسی جایگاه زنان در سینماي ایران با نگاهی به آثار سینمایی فریدون 
 هاي غیر دولتی (بررسی موانع رشد و توسعه سازمانNGO  (پیمایش) ها) در ایران 
 یدان ولیعصر (مونو گرافی) بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی م 

 

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

 ل)آزمون تاف يبرا یمتوسط (در حد آمادگ یسیبا زبان انگل ییآشنا 
 يافزارهانرم  Microsoft Office 
 يآمار لیافزار تحلنرم  SPSS 
 یتیافزار جمعنرم  People  

 
 


