
  تهراناستاد دانشگاه دكتر محمد ميرزايي، 

، تهران، استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و عضو هيات علمي گروه آموزشي 1322متولد سال 

  تاكنون 1351جمعيت شناسي دانشگاه تهران، از 

 1358دكترا، جمعيت شناسي، دانشگاه پنسيلوانيا، فيالدلفيا، آمريكا،  •

 1354يا، آمريكا فوق ليسانس، جمعيت شناسي، دانشگاه پنسيلوانيا، فيالدلف •

 1350فوق ليسانس، جامعه شناسي، دانشگاه تهران،  •

 1346ليسانس، علوم اجتماعي،دانشگاه تهران،  •

  تاليف كتب:

 1384جمعيت و توسعه با تاكيد بر ايران، مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه،  •

 1381گفتاري در باب جمعيت شناسي كاربردي، انتشارات دانشگاه تهران،  •

 1378جمعيت، توسعه و بهداشت باروري، نشر بشري،  •

 1376فرهنگ علوم اجتماعي (ترجمه گروهي، يونسكو، انتشارات مازيار  •

 1370بررسي ساختار جمعيت و نيروي انساني در استان گيالن، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  •

 1351ي، باروري در تهران، (با دكتر اماني و ديگران)، دانشكده علوم اجتماع •

  مقاالت:

 تغييرات نظري و مفهومي در نظريات جمعيت شناسي •

 سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستائي آذربايجان شرقي) •

 انتقال مرگ و مير، اختالل در سالمتي و برنامه ريزي بهداشتي •

 طرحي كلي از مسايل اجتماعي با تاكيد بر طالق در ياران •

 نوسانات تحديد مواليد در ايران  •

 استفاده از احتمال بقا در محاسبه اميد زندگي مشترك •

 عوامل اجتماعي و بيولوژيكي زاد و ولد، بورژواپيچا •

 متغيرهاي جمعيتي و فرهنگ •

 حد متناسب جمعيت و ارتباط آن با وضعيت ايران •

 مالحظات جمعيتي مرتبط با توسعه در ايران •

 تان كيفيتزبه ياد آلفرد سووي، نا •

 روند تغييرات در توزيع جمعيت در مقايسه با توزيع منابع •

 دستور العمل اجراي مطالعه متمركز در مورد عفونتهاي حاد دستگاه تنفسي را روش ژرفانگر •

 بختياريها، سرآرنولد ويلسون •

 جمعيت در بستر زمان •

 جمعيت و توسعه •

 1365ارزيابي سرشماري  •

 سطح مرگ و مير و توسعه •

 اسي جمعيتجامعه شن •

 1380پيش بيني جمعيت ايران تا سال  •

 تاثير سواد و تحصيالت بر باروري و تنظيم خانواده در اصفهان  •

 1345تا  1335تغييرات عمومي دموگرافيك در ساتانهيا كشور در فاصله  •

 بررسي ويژگيهاي مراجعه كنندگان به كلينيكهاي تنظيم خانواده  •


