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Kian Nourozi Tabrizi5, Nurs Midwifery Stud. 2017 June; 6(2):e36401. doi: 10.5812/nmsjournal.36401.
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 -1مقدمهاي بر روش اتنوگرافی و نظريه زمینه اي در پژوهشهاي کیفی ,نویسندگان :دکتر احمد محمدپور و مهدی
رضایی ,مجله علمی – ترويجی علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان1388 ,

تأليفات و ترجمه:
 )1بسته نرم افزاري سازمان ملل براي اندازه گیري مرگ و میر LITEـ  MORTPAK؛ مترجمین  :حاتم
حسینی  ،مهدي رضايی ؛ همدان  ،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا . 1383

سمينارها:
 -1ديدگاههاي جمعیتی ابن خلدون ،رسول صادقی ،مهدی رضایی ،لطیف پرتوی ،ارائه شده در سمینار ابن خلدون و جهان
امروز. 1387
 -2جوانان و اشتغال  :مطالعه ي موردي اشتغال و بیکاري در ايران ؛ مقالهی ارایه شده به صورت پوستر در سمینار
بررسی مسایل جمعبتی ایران با تاکید بر جوانان و چاپ شده در مجموعه مقاالت سمینار؛ انتشارات مرکز مطالعات جمعیتی
آسیا و اقیانوسیه؛ 1384
 -3نوسازي و تحوالت خانواده در کردستان ،ارائه شده در سمینار تحوالت جمعیتشناختی خانواده در ایران ،بهار ،1393
دانشگاه تهران.
 -4تحوالت جمعیتی ايران و ملزومات مديريت سیاسی آن ،ارائه شده در همایش ملی تحوالت جمعیت ایران ،چالشها و
راهکارها ،مهرماه  ،1394دانشگاه بوعلی سینا همدان.
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حسین محمودیان ،بهار 1390
2- Examining Population and Human ِDevelopment Situation in Kurdistan Province,
M.A. Dissertation in Population and Development, Advisor: Prof. Mohammad Mirzaei.
Shiraz University, 2003
 -3بررسی تحوالت جمعیتی شهرستان سقز در سالهاي  1365تا  1375با تاکید بر ارزيابی آمارها؛ پايان نامه ي
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کارفرما :مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه1391 .
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 )3تدوين چشم انداز توسعه شهرستان بانه ؛ مجری بخش مطالعات جمعیتی و توسعهی انسانی؛ فرمانداری شهرستان بانه،
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سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ،1385مهری شمس قهفرخی ،مهدی رضائی(همکار طرح)  ،طرح پژوهشی،
پژوهشکدهی آمار ایران 1388
 )5جمعیت شناسی سیاسی ايران ،مهدی رضائی ،دانشگاه پیام نور1396 ،
 )6جمعیت شناسی معولیت در ايران بر اساس سرشماري سال  ،1390مهدی رضائی ،لطیف پرتوی ،دانشگاه پیام نور
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