
بسمه تعالي 

 دكتر پريچهر شاهسوند بغدادي 

 دكتري سياسي گرايش جامعه شناسي سياسي 

 ليسانس علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران  -

 ليسانس ترجمه و ادبيات فرانسه دانشكده زبانهاي خارجه عالمه ( مدرسه عالي ترجمه سابق )  -

 گواهينامه دوره اقتصاد اجتماعي ـ سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي مونت پوليه فرانسه  -

 فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه مونت پوليه فرانسه  -

 دكتراي سياسي ـ دانشگاه مونت پوليه فرانسه -

 دكتراي دولتي اتا  از فرانسه ( فوق دكتري گرايش جامعه شناسي سياسي )  -

 
 سوابق شغلي و اجرايي  •

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي  -

 .1367عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي از سال  -

 .1380رئيس گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج تا سال  -

  .1383رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج تا سال  -

  سال.  6عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به مدت  -

  .1383عضو شوراي اداري مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج تا سال   -

  .1369 سال 15مدير گروه علوم انساني مؤسسه پژوهشي در راه نور به مدت  -

 عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات آفريقا وزارت امور خارجه . -

 .)MDGs (عضو كميته ملي اهداف توسعه هزاره -

 .1383عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي تا سال  -

 عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسالمي. -



 

 كتاب ( تأليف ، ترجمه ) •
، انتشارات نهاد رياست 1372بررسي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي ايل شاهسون. سال  -

 جمهوري سازمان امور عشايري.

ترجمه كتاب آيا جهان به سوي هرج و مرج ميرود ( استراتژي سردرگم ) نوشته اگينورامونه انتشارات  -

 عطا.

 .1365  سال "موريانه ها"ترجمه كتاب  -

 .1349 مجله روشندل ،"آخرين آهنگ موزارت"ترجمه مقاله   -

 

 طرح هاي پژوهشي •

 
 طرح بين المللي با همكاري دو جانبه سازمان برنامه ريزي سابق (راهبرد " بررسي مسائل زنان ايران" -

 . 1380) سال UNDPاستراتژي نهاد رياست جمهوري ) و سازمان ملل آژانس  (

 .FAO طرح بين المللي با همكاري سازمان " توانمند سازي زنان روستايي" -

 طرح ملي "مطالعه بهره وري زنان روستايي عشايري غرب كوير لوت ( از منطقه بهاباد تا سر فهرج )" -
 . 1400ايران در سال 

 طرح ملي آمايش سرزميني با همكاري "بررسي مسائل اجتماعي فرهنگي استان آذربايجان غربي" -
 استانداري اروميه. 

 . 1370 با همكاري دانشگاه ازاد اسالمي واحد كرج  سال" روند اعتياد در شهر مهاجر پذير كرج " -

 همكاري با مركز مشاوره زنان نهاد رياست جمهوري، سال " كشور جهان 25 سيماي زن در " -
سريالنكا، تايلند، يونان ، روماني، سوئد، مكزيك، كوبا، آرژانتين، آمريكا، غنا،گابون،  (1371-1372

 آفريقاي جنوبي، استراليا، روسيه، ارورگوئه، مالزي، هندوستان، مراكش، سودان)

 با همكاري سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي و بانك "نقش زنان در توسعه پايدار" -
 جهاني. 

  و ارائه مقاالت .  UPRشركت در جلسات اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل (ژنو) تحت عنوان 
 



 
 
 

 ارائه مقاله در همايشها •

 
، 1400 همايش ايران در سال "نقش زنان روستايي منطقه بم و نرما شير در اقتصاد ايراني ـ زنان" -

 محل برگزاري  وزارت جهاد كشاورزي. 
  همايش وزارت امور خارجه. "سير تحول ديپلماسي ايران در وزارت امور خارجه" -
  همايش به مناسبت صدمين سالگرد تولد امام (ره ) . " مشاركت سياسي زنان از نگاه امام خميني" -

 

 
 

 

 

 


