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10 - Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical
Journal of Engineering and Applied Sciences (ISI), ISSN: 2051-0853, 2013.

 -11مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نخبگان سیاسی درون حکومت ،پژوهشگاه تحقيقات راهبردی،
فصلنامه علمی -پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ،شماره  ،9زمستان .1392
 -12گونه شناسی جریانهای فکری از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی ،فصلنامه علمی  -پژوهشی متين ،سال
نهم ،شماره  ،37زمستان .1386

3
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مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
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 -26اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی ،در جلد هشتم (کتاب)؛ اندیشه سياسی متفکران مسلمان ،پژوهشکده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
 -27اندیشه سیاسی رضا دهخوارقانی ،در جلد پانزدهم (کتاب)؛ اندیشه سياسی متفکران مسلمان ،پژوهشکده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
 -28اندیشه سیاسی میر سید علی همدانی ،در جلد پنجم (کتاب)؛ اندیشه سياسی متفکران مسلمان ،پژوهشکده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
 -29اندیشه سیاسی ابوالحسن نجفی مرندی ،در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سياسی متفکران مسلمان ،پژوهشکده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
 -30اندیشه سیاسی محمد صادق مروزی ،در جلد يازدهم (کتاب)؛ اندیشه سياسی متفکران مسلمان ،پژوهشکده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی.1390 ،
 -31اندیشه سیاسی فردوسی ،دانشکده علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی کرج ،فصلنامه علمی -پژوهشی علوم

سياسی ،شماره  ، 8تابستان .1386
32- Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries , Technical

Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014.

 -33راهکارهای روششناختی در تحلیل گفتمان فوکو ،الکال و موفه و فرکالف ،روش شناسی علوم انسانی ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پاييز .1395
 -34تحلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقالب؛ با تاکید بر سالهای  ،1384-1380فصلنامه جامعه شناسی تاریخی
/دوره / 8شماره  /2پاییز و زمستان .1395

 -35جنبش بنیادگرای فرهنگی -مذهبی نوین ،فصلنامه مطالعات ميان فرهنگی ،سال یازدهم  ،شماره ، 28
تابستان .1395
 -36برآمدن داعش در خاورمیانه :تحلیل جامعه شناسانه  ،فصلنامه روابط خارجی ،سال هفتم،شماره اول  ،بهار .94
-37

چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصالحطلبی ،مجله علمی تخصصی علوم

انسانی اسالمی ،شماره  ، 18جلد  ،1آذر .1395

 -38چند صدایی و امکانهای موسیقایی؛ تحلیل گفتمانهای ترانههای موسیقی مردمپسند در دهه  ،70مجله
مطالعات ميان فرهنگی ،شماره  ،32پایيز .1396
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 -39بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقالب ایران ،مطالعۀ موردی دو فیلم«یه حبه قند» و

«فروشنده» ،مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ،دورۀ هشتم ،شمارۀ چهارم ،زمستان .1396
 -40سنجش احساس طرد دانشجویان دانشگاه های زنجان ،مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ،دورۀ
نهم  ،شمارۀ یکم ،بهار .1397
 -41بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و

اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال  ،1395فصلنامه تخصصی
اعتالی علوم انسانی معطوف به پيشرفت كشور ،پيش شماره چهارم ،پایيز (1397چکيده مقاله).
 -42بازخوانی انتقادی تاریخچۀ رشتۀ علوم اجتماعی در ایران ،مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای تاریخی،
در مرحلۀ داوری.
 -43بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و

اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال  ،1395مجلۀ علمی پژوهشی
جامعه پژوهشی فرهنگی ،در مرحلۀ داوری.
 -44برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جالل آل احمد ،مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی
فرهنگی ،در مرحلۀ داوری.

ب :کتاب ها و پروژه های پژوهشی
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 چالش سنت و تجدد در ایران با تاكيد بر زمينه های اجتماعی از مشروطيت تا  ،1320نشرمرکز 1379 ،و چاپ مجدد .1382
 طبقه ،سياست و ایدئولوژی ،منصور معدل ،مرکز بازشناسی اسالم ،انتشارات باز.1382 ، جهانی شدن یا استعمار مجدد ،علی محمدی و محمد احسان ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی،.1387
 سياست های فرهنگی در هلند ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1381 ، انقالب :مفاهيم بنيادی ،جلد دوم از مجموعه چهارجلدی ،ويرايش رز ماری اوکين ،زير چاپ در دوجلد  1000صفحه ،پژوهشکده امام خمينی(س) و انقالب اسالمی.
 پروژه پژوهشی بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی روحانيت شيعه(از مشروطيت تا انقالباسالمی) ،پژوهشکدۀ امام خمينی(س).1389 ،
 پروژه پژوهشی نظریه های انقالب( ،کتاب درسی برای دوره کارشناسی ارشد) ،پژوهشکدۀ امامخمينی(ره) و انقالب اسالمی.1388 ،
 پروژه پژوهشی تدوین اندیشه سياسی اندیشمندان مسلمان ،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعیوزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
-

پروژه پژوهشی مشروعيت سياسی در ایران باستان ،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری.

-

پروژه پژوهشی؛ تهيه و تدوین متون آموزشی و استاندارد كردن آنها ( شامل  17عنوان پودمان
آموزشی در  17مجلد) مرکز آموزش و تجهيز نيروی انسانی سازمان ثبت احوال.

 پروژه پژوهشی؛ بررسی جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و علل و عواملارتکاب آنها از سوی كاركنان سازمان ثبت احوال.
-

پروژه پژوهشی ،تعليم و تربيت از نظر امام خمينی ،پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی.

 پروژه پژوهشی ،فرهنگ عاشورا از نظر امام خمينی ،پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی. پروژه پژوهشی ،فرهنگ توسعه از نظر امام خمينی ،پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی. پروژه پژوهشی ،قانونمندی از نظر امام خمينی ،پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی.-

پروژه پژوهشی ،آرمان های انقالب از نظر امام خمينی ،پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی.
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 پروژه پژوهشی ،اعتبارات خرد و نقش  ICTدر توسعه روستایی ،با توجه به تجربيات هند،اندونزی و بنگالدش ،مطالعه موردی روستاهای ایران ،مرکز تحقيقات مخابرات ايران-1385 ،
.1387
-

پروژه پژوهشی مطالعه و سنجش شهرهای زیبا در جهان ،مقایسه موردی و الگو یابی برای شهر
تهران ،سازمان زيبا سازی شهر تهران ،شهرداری تهران ،تابستان .1391

-

پروژه پژوهشی نياز سنجی آموزشی بانوان شاغل در شهرداری و اعضای كانون محله های شهر
تهران ،ادارۀ کل برنامه ريزی و توسعۀ شهری ،معاونت اجتماعی شهرداری تهران.1394 ،

-

پروژه پژوهشی ارزشيابی و بررسی ميزان اثربخشی فعاليت های كانون سالمندان ،ادارۀ کل برنامه
ريزی و توسعۀ شهری ،معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.1395 ،

 بررسی و تحليل وضعيت برنامههای آموزشی از حيث مهارتافزایی دانشجویان رشتۀ علوماجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصيلی از آغاز تا سال ،1395طرح
جامع اعتال و ساماندهی علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،زمستان .1397
 نقد نظریههای دولت در ایران معاصر  :ارائه طرحی بدیل در باب نظریههای مربوط به ماهيتدولت در دوره پهلوی  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،زمستان .1397
 مراجع تقليد و بزرگان شيعۀ ایرانی آرميده در نجف و كربال ،ادارۀ کل فرهنگی ،معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران ،پاييز .1397
 ارزیابی عملکرد خانه های اميد در حل مسئلۀ سالمندی ،مؤسسه کار و تأمين اجتماعی1397 ، طرح تهيه و تدوین كارنامه فرهنگی شهرداری تهران ،ادارۀ کل فرهنگی ،معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران .1398-1397

همایش ها و سخنرانی ها
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 )1همایش ملی پژوهش های اجتماعی در ایران« ،هفتاد سال برنامه ریزی ،ناکامی در تالش برای توسعه»
انجمن جامعه شناسی ایران ،پنجم تا هفتم دی ماه .1396
 )2همایش علمی – تخصصی بررسی زمینه ها و ابعاد تحوالت و جنبش های اجتماعی جدید در دورۀ
جمهوری اسالمی« ،جنبش های اجتماعی در ایران ،چرخش پارادایمی» دانشگاه مازندران 29 ،فروردین
.1397
 )3کرسی ترویجی بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،نقد و
داوری 22 ،آبان .96
 )4نشست دولت« ،نقد نظریه های دولت در ایران ،مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول» انجمن جامعه شناسی
ایران 30 ،اردیبهشت .1397
 )5همایش آسیب های اجتماعی در شهر کرمانشاه« ،تنوع قومی – فرهنگی در کرمانشاه ،رویکردهای
نظری:تهدیدها و راه کارها» ،استانداری کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه 12 ،تیر .1397
 )6نشست تخصصی مهارت ،علوم اجتماعی و صنعت« ،علوم اجتماعی ،مهارت و کارآفرینی» ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 28 ،آبان .1397
 )7نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب «ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالح طلبی»،
دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران و انتشارات بوی کاغذ 25 ،اردیبهشت .1397
 )8سخنرانی در مرکز مطالعات خاورمیانه« ،آورده ها و دشواره های آلن تورین در فهم مسایل سیاسی»14 ،
اردیبهشت .1397
 )9همایش؛ کارنامه علمی دکتر محمد امین قانعی راد « ،ناهمزمانی دانش روابط علم و نظام های
اجتماعی -اقتصادی در ایران» ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 19 ،تیر .1397
 )10همایش پرسش از امر دینی در عصر حاضر :بازخوانی روایت بیزن عبدالکریمی از امر دینی « ،آیا
پروژۀ عبدالکریمی منجر به رهایی خواهد شد؟» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 29 ،مهر
.1397
 )11جنبش های اجتماعی در ایران معاصر :چرخش پارادایمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
آبان 1397
 )12توسعۀ انسان محور :مسئلۀ توسعه در کرمانشاه ،همایش ملی توسعۀ پایدار در کرمانشاه ،دانشگاه رازی،
آذر 1397
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 )13نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،آبان 1397
 )14ایران ،جامعه کوتاه مدت ،بازخوانی روایت محمدعلی همایون کاتوزیان از ایران 27 ،خرداد .98

پیشینۀ آموزشی
الف :سوابق تدریس

 -1تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز
دروس:


جامعه شناسی سياسی

 جنبش های اجتماعی


تاريخ تحوالت سياسی و اجتماعی ايران

 توسعه و دگرگونی اجتماعی
 انديشه های سياسی در غرب


انديشه های سياسی در قرن بيستم



انديشههای سياسی در اسالم و ايران

 - 5تدریس در دانشگاه رازی كرمانشاه (استاد مدعو)
دروس :


جامعه شناسی سياسی



انديشه های سياسی در اسالم و ايران

 - 6تدریس در پژوهشکده امام خمينی(س) و انقالب اسالمی(كارشناسی ارشد و دكترا )

دروس :
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جامعهشناسی سياسی



جنبش های اجتماعی

 نظريههای انقالب


تحوالت اجتماعی و سياسی ايران معاصر

 تحليل انقالب اسالمی ايران
 انديشه سياسی دراسالم و ايران
 - 7تدریس در دانشگاه تربيت مدرس،دانشکده علوم انسانی ،گروه جامعه شناسی(ارشد و
دكترا )
دروس :
 تحوالت اجتماعی و سياسی ايران معاصر دوره
 جامعه شناسی توسعه


نظريه های انقالب



جامعه شناسی سياسی

 –9تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج(ارشد)
 توسعه ،نوسازی و دگرگونی سياسی
 انقالب اسالمی ايران و بازتاب های آن
 -12تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی(ارشد)
 جامعه شناسی سياسی
 -13تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی قم(دكترا)
 جامعه شناسی سياسی
 جامعه شناسی سياسی ايران
 -14تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران(دكترا)
 توسعه
ب :پایان نامهها و رساله های(راهنمایی شده) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 گونه شناسي گفتمان هاي اسالمي و نقش آنها در فرايند انقالب اسالمي11

 بررسي چالش هاي بين جامعه روحانيت و مجمع روحانيون با قدرت دولتي كاربست نظريه الگوهاي انقالب هانيتينگتون در مورد انقالب اسالمي بررسي چگونگي طرح انقالب اسالمي در كتاب هاي درسي دوره دبيرستان بررسي روند تحوالت توسعه سياسي ايران در دوره هاي پس از انقالب بررسي نگرش گروههاي سياسي درون حاكميت نسبت به نقش مردم در نظام سياسي نمونه آرماني تبيين سياسي انقالب بررسي عوامل موثر بر چرخش سياست تعديل در ايران مقايسه انقالب فرهنگي در ايران وچين ريشه هاي اجتماعي گفتمان اسالمي فقهاي نو انديش عصر انقالب اسالمي و مقايسه آن با عصر مشروطه مطالعه توصيفي گفتمانهاي ديني پس از انقالب جايگاه انرژي در خاورميانه و كنترل آن توسط آمريکا در قرن بيست و يکم بررسي تطبيقي زمينه هاي ظهور اسالمي سياسي در ايران و تركيه تاثير مسئله تروريسم بر روابط ايران و تركيه پس از  11سپتامبر مطالعه تطبيقي توسعه پايدار در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي و خاتمي بررسي مقايسه اي گفتمان جنسيت در ايران از منظر نويسندگان قبل و پس از انقالب كشمکش ميان جامعه مدني و جامعه توده اي در ايران بررسي تحول مواضع دولتهاي تعد از انقالب در جمهوري اسالمي ايران تبيين انقالب اسالمي با تأكيد بر نظريه رفتار جمعي (نيل اسملسر) ميزان تحقق جامعه پذيري سياسي رسمي در نسل جديد انقالب (مورد دانش آموزان سال سوم اصفهان) بررسي تحقق عدالت اجتماعي پس از انقالب اسالمي بازشناسي و تحليل و تمايز نقش ساختار و كار گزار در تبيين فرهنگي انقالب اسالمي ايران بررسي خاستگاه و طبقه اجتماعي شهداي انقالب اسالمي شهر تهران (سالهاي )57/56 مطالعه توصيفي گفتمان هاي فرهنگي منبعث از انقالب اسالمي تحليل هرمنوتيکي انقالب اسالمي ايران ،بررسي معناي انقالب از ديدگاه نيروهاي انقالبي مسلمان رابطه بين انقالب و جنگ (مطالعه موردي جنگ ايران و عراق) بازنمايي ابعاد نارضايتي در سينماي قبل از انقالب» (از سال)1357-134812

 انقالب و توسعه روستايي :بررسي سياستهاي توسعه روستايي در برنامههاي اول تا چهارم توسعه وارزيابي نسبت آنها با اهداف انقالب اسالمي
 هنر و انقالب :بازنمايي شرايط انقالبي در ترانهها و سرودهاي مخالفان رژيم پهلوي تبيين جامعهشناختي انقالب رنگي در گرجستان و اوكراين و مقايسه آن با شرايط كنوني جامعه ايران تحليل نشانه شناختي انقالب اسالمي ايران (جستجوي معناي انقالب در تصاويرآن ) بررسي خاستگاه و طبقه اجتماعي ايثارگران و شهداي انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر مطالعه دراستانهاي آذربايجان شرقي و غربي در سالهاي 1350-1357
 حکومت گري و بازسازي فرهنگي جامعه :شرايط امکان سوژه پوشش پس از انقالب اسالمي – همايونمرادخاني – تربيت مدرس
 توصيف بر ساخت زنانگي در مواضع تشکلهاي زنان وابسته به جناح اصولگرا – طاهره خزاعي –تربيت مدرس
 انديشه سياسي شريعتي – اسماعيل زاده – تربيت مدرسبررسي مقايسه اي نظريه مدينه فاضله فارابي و نظريه واليت فقيه امام خميني(ره) – عقيل مدني  -تبريز
اسالم سياسي در تركيه – سعيد سمندر  -تبريز
علل ظهور و گسترش گفتمان هاي ديني دهه هاي  40و 50در ايران – زينب فرجي  -بابلسر
چگونگي برساخته شدن هويت اجتماعي زن در گفتمان اصالح طلبي(صانعي ،بجنوردي) – مرضيه
صمصامي
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در انقالب فرانسه ،1789روسيه ،1917ايران – 1979سودابه
صاحبقراني
بررسي فرهنگ سياسي روحانيون مخالف رژيم پهلوي دوم – ايمان نيکزاد
مطالعه بين نسلي نوع دينداري و ارزش هاي سياسي در دهه سوم انقالب اسالمي(بررسي مناطق  2و 6
شهراصفهان) – علي رضا آزادي
مطالعه گفتمان هاي اصول گرايي واصالح طلبي در ايران :آيت اهلل مصباح يزدي و مجتهد شبستري –
اسماعيلي  -تبريز
بررسي و مقايسه عوامل نفوذ رهبران انقالبي بر پيروان(امام خميني -نلسون ماندال -گاندي -كاسترو) –
زهرا معدني پور
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تحليل گفتمان عدالت (سالهاي 1380تا  – )1384بنت الهدي سعيدي
مطالعۀ مقايسه اي سبک زندگي جوانان ايراني در دو دهه پس از انقالب( 1360و  1380در آيينه
مطبوعات) – زهرا بادامبرجاه
جريانهاي فکري سياسي بين دانشجويان دانشگاه مازندران  – 86 -90علي حسن رجبي – دانشگاه فارابي
مطالعه هيات هاي عزاداري پس از انقالب اسالمي ايران ؛ مطالعه موردي  :شهرستان كاشان – حوريه
شيواپور
بازنمايي ابعاد نارضايتي درسينماي قبل از انقالب (سال 48تا  - )57سميه فروزانفر

سوابق پژوهشی/اجرایی
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 -1رئيس گروه خليج فارس در مركز تحقيقات استراتژیك  1370لغایت  ،1372مدیریت و انجام
چندین پروژه تحقيقی در خصوص مسائل خليج فارس.
 -2همکاری با مركز تحقيقات علمی و مطالعات استراتژیك خاورميانه  1372به بعد  -تاليف چند
پژوهش در زمينه های.
 روابط ترکيه و کردها
 روسيه و مسائل دريای خزر
 عربستان ،ثبات و دگرگونی
 اسالم گرائی درترکيه
 -3انجام پژوهش های مختلف در سازمان مدیریت و برنامه ریزی .1374 -1376
 توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان
 ارزيابی فقر در جهان
 روابط ايران و اروپای غربی
 سياست خارجی ايران درآسيای مرکزی
 -4عضو شورای تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش تهران  1376لغایت .1378
 -5مشاور پژوهشکده تعليم و تربيت ،وزارت آموزش و پرورش 1377 ،لغایت .1378
 -6قائم مقام پایگاه دانش مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1378 ،لغایت .1389

سایـر
 ارزيابي طرح هاي تحقيقاتي مختلف.


تلخيص و ارزيابي كتب متعدد

 دبير اولين همايش پست و فرهنگ مکاتبه ،مركز تحقيقات مخابرات ايران 23 ،آبان .1384
 عضو كميتۀ علمي اولين همايش اخالق و فناوري اطالعات ،مركز تحقيقات مخابرت ايران 3 ،مرداد
. 1384


دبيرعلمي دومين همايش منطقه اي اخالق و فناوري اطالعات ،مركز تحقيقات مخابرت ايران 22 ،و
 23آذر . 1385
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 مدير اجرايي دومين همايش پژوهش هاي برتر ،مركز مطالعات و تحقيقات شهر تهران ،شهرداري
تهران ،آذر ماه .1387
 پژوهشگر نمونه در سال  ،1384پژوهشکده امام خمينی و انقالب اسالمی.
 مديركل نمونه سال  ،1383پست بانك ايران.
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