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سوابق اجرایی
 رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،از اردیبهشت  98تاکنون مدیرگروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،از اسفند  1393تا اسفند 1397 رئیس جهاد دانشگاهی واحد تهران ،از  1391تا 1392 سرپرست مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی تهران یک ،سال 1392 مدیر خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (تحت نظر معاون فرهنگی –اجتماعی وزیر) ،از سال  86تا 87

سوابق فرهنگی
 مشاور و نماینده سازمان بسیج اساتید کشور در امور نخبگان ،از آبان  1397تاکنون معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج اساتید ،از مهرماه  1396تا مهرماه 1397 عضو کمیته بررسی موارد خاص آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،از فروردین 1396تاکنون
 مسئول فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه تهران ،از اسفند  1394تا اسفند 1396 دبیر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،از مهر 1394تاکنون
 عضوکارگروه علوم انسانی شورای راهبردی پژوهش سازمان بسیج اساتید ،از اردیبهشت ماه1395تا مهر 1396
 عضو شورای سیاستگزاری بسیج اساتید تهران بزرگ و رییس کارگروه علوم انسانی ،از بهمن 1395تا مهر 1396
 عضویت در تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت (اندیشکده فرهنگ) از ابتدای سال 1393 استاد مشاور دانشجویان ورودی سال  94-93رشته انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاهتهران
 عضویت در کمیسیون عالی اجتماعی مجمع عالی بسیج ،سازمان بسیج مستضعفین ،از زمستان 1392تا 1395
عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران ،از ابتدای سال  1394تا آذرماه  ،1396باحکم ریاست دانشگاه.
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 عضویت در کمیسیون عالی علم و فناوری مجمع عالی بسیج ،سازمان بسیج مستضعفین ،از بهار 1394تا 1395
 عضو شورای رسانه ای جهاد دانشگاهی ،از فروردین ماه  1392تا آبان 1392 مسئول کمیته "سیاست و جامعه" و مسئول "حوزه ارتباطات" کارگروه انتخابات جهاد دانشگاهی دریازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،بهار1392
 دبیر کارگروه تعیین جایگاه جهاد دانشگاهی در کلیه اسناد باالدستی تحول راهبردی ،خرداد ماه1392
 مشاور ارشد ریاست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی از دی ماه  1390تا تیرماه 1393 دبیر مجمع انجمن های اسالمی دانشجویان کشور آلمان از اکتبر ( ،2010مهرماه  ) 1389تا اکتبر2011
 عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا ،از  2010تا 2011 دبیر انجمن اسالمی دانشجویان در برلین ،از مرداد  1389تا آذر 1390 دبیر هسته علمی دانش پژوهان ایرانی در آلمان ( تحت نظر رایزن علمی وزارت علوم در منطقهشنگن) ،از ابتدای سال  1388تا خرداد 1390
 دبیر هماهنگ کننده هسته های علمی دانشجویان ایرانی در منطقه اروپا (شنگن) ،از ماه ژوئن 2009تا ژوئن 2011
 مسوول بسیج دانشجویی حوزه خوابگاههای دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران  1384تا 1386 مسوول بسیج دانشجویی کوی دانشگاه تهران سال  1382تا 1383 عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران  1384تا 1386 عضو شورای تبیین مواضع سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از سال 1384تا 1386
 عضو شورای فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از سال  1384تا1386
 عضو شورای فرهنگی کوی دانشگاه تهران ،از سال  1383تا 1386 جانشین بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال  1380تا 1381 مسئول واحد علمی بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال  1380تا 1382 همکاری گسترده با سازمان بسیج دانشجویی ،و بسیج دانشجویی استان تهران ،سال  1381تا1386
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 مسئول تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی از دانشگاه عالمه طباطبایی،سال1384 دبیر انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سال  1381تا1382
 دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال  1380تا 1381 مدیر مسوول و عضو هیات تحریریه نشریه علمی "فرهنگ پژوه" ،نشریه انجمن علمی دانشجوییانسان شناسی دانشگاه تهران ،سال  1381تا 1382
 سردبیر نشریه دانشجویی "خط سوم" ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال  1381تا1382
 مدیر مسوول نشریه "شورا" ،وابسته به شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال 1380تا 1381
 عضو هیات تحریریه هفته نامه "آفتاب مهر" وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح،سال  1383تا 1384
 ناظر مسوول انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی ،شوراهای اسالمی و خبرگانرهبری در منطقه  6تهران ،از طرف شورای نگهبان ،سال  1382تا 1384
 -مدیر داخلی و اجرایی موسسه انتشاراتی "نزدیک" ،از سال  1383تا 1386

د) عضویت ها و همکاری های علمی
 عضو شورای گروه مطالعات فرهنگی -تمدنی ،دانشگاه باقرالعلوم ،از 1398/4/18 عضو شورای علمی مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران ،از تاریخ  ،97/8/13بهمدت سه سال ،با حکم معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.
 عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی "پژوهش های انسان شناسی ایران" (نامه علوماجتماعی سابق) از تاریخ  16اسفند  ،1395با حکم شماره  140/387402معاون پژوهشی دانشگاه
تهران
 جانشین سردبیر دو فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،از ابتدایسال  1395تا 1396
 دبیر اجرایی همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ،با حکم معاون پژوهشی دانشگاهتهران ،تاریخ صدور حکم ،1394/12/10 :تاریخ همایش :آبان 1395
 عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ،تاریخ همایش :آبان 13954

 عضو پیوسته انجمن انسان شناسی ایرانعضو شورای عالی آسیب های اجتماعی شهر تهرانعضو شورای علمی دفتر مطالعات سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران استاد مشاور طرح تحلیل نشانه شناسی فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر ،موسسه اشراق،بهمن 1391
 عضو کمیته علمی همایش فرهنگ جهادی ،جهاد دانشگاهی ،پاییز 1392 مشاور علمی انجمن بین المللی دیده بان عدالت ،از فروردین . 1391 عضو هیات تحریریه دوفصلنامه "نامه فرهنگ و ارتباطات"  ،مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)،از پاییز 1388
 همکاری با معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمی با موضوع آموزش تخصصی مبلغین ومبلغات (فعالیت شماره  )47سال 1383
 همکار اصلی طرح روحانیون مستقر (سازمان تبلیغات اسالمی) – شهریور 1385 همکاری با معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمی با موضوع آموزش تخصصی مبلغین اهلسنت (فعالیت شماره )50سال 1383

سوابق آموزشی
تدریس:
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:دکتری :مردم شناسی سیاسی کشورهای اسالمی
ارشد :دروس انسان شناسی سیاسی ایران معاصر ،جامعه شناسی کشورهای اسالمی،
انسان شناسی توریسم
کارشناسی :انسان شناسی سیاسی ،انسان شناسی خاورمیانه ،انسان شناسی جهانی شدن،
انسان شناسی قفقاز و آسیای میانه ،انسان شناسی اروپا ،تاریخ انسان شناسی ،مبانی
انسان شناسی
 تدریس درس اندیشه های سیاسی در آلمان ،نیمسال اول تحصیلی  ،96-95دانشکدهمطالعات جهان ،گروه مطالعات کشورهای آلمانی زبان ،درمقطع کارشناسی ارشد
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-

-

-

تدریس درس ارتباطات میان فرهنگی در نیمسال دوم  ،95-1394در دانشگاه
باقرالعلوم قم در مقطع دکتری.
تدریس درس جامعه شناسی سیاسی ایران در نیمسال اول  ،95-1394در دانشکده
معارف دانشگاه تهران ،در مقطع دکتری
تدریس درس انسان شناسی فرهنگی در نیمسال اول  ،94-1394در دانشگاه امام
صادق ،دانشکده فرهنگ و ارتباطات ،در مقطع کارشناسی
تدریس درس مبانی علم سیاست و درس روش تحقیق ،در نیمسال اول  ،94-1394در
دانشکده مطالعات جهان ،گروه مطالعات کشورهای آلمانی زبان ،درمقطع کارشناسی
ارشد
تدریس انسان شناسی فرهنگی در نیمسال اول تحصیلی  94-93در دانشگاه سوره،
درمقطع کارشناسی ارشد
تدریس درس سیاست و فرهنگ در کشورهای آلمانی زبان ،و درس روش تحقیق،
درنیمسال اول تحصیلی  94-93دانشکده مطالعات جهان ،گروه مطالعات کشورهای
آلمانی زبان ،درمقطع کارشناسی ارشد
تدریس درس سیاست و فرهنگ در کشورهای آلمانی زبان در نمیسال دوم تحصیلی
 93-94در دانشکده مطالعات جهان ،گروه مطالعات کشورهای آلمانی زبان ،درمقطع
کارشناسی ارشد

 تدریس دروس جامعه شناسی  ،جهانی شدن و روش تحقیق ،در دبیرستان علوم انسانی فرهنگ،از سال 1383تا 1387

کتابها
تالیف کتاب:
فارسی:
 گفتمان جنبش شیعی عراق ،بررسی انسان شناختی ،تهران ،نشر نزدیک ،چاپ اول  ،1386چاپدوم 1388
آلمانی:
- Naderi, Ahmad, 2012, Iran als Zentrum schiitischer Geopolitik, In:
Naderi Ahmad & Reissner, Johannes, Schiitische Geopolitik? Zur Politik
Irans im Nahen und Mittleren Osten, Potsdam: Welt Trends
انگلیسی:
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- Naderi, Ahmad, 2015 , Shia Geopolitics and Political Islam in the
Middle East, Potsdam: Welt Trends
ترجمه کتاب:
- Abu-Lughod, Lila and Sa'di Ahmad. H, 2007, Nakba: Palestine, 1948,
and the Claims of Memory, New York: Columbia University Press
لیال ابولوقود و احمد سعدی ،نکبت:فلسطین سال  1948و دعاوی حافظه ،ترجمه احمد نادری و
محسن منجی ،ناشر :پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ،زمستان 1397
- Sarazin, Thilo, 2010, Deutschland Schaft sich ab ( Wie Wir Unser Land
aufs Spiel Setzen), Deutsche verlags- Anstalt
تیلو ساراتسین ،آلمان رو به فرسایش (چگونه ما به دست خودمان کشورمان را نابود می کنیم)،
ترجمه احمد نادری و سینا درویش عمران ،نشر علمی -فرهنگی ،پاییز 1397
- Wallerstein, Immanuel, 1991, Unthinking Social Science,The Limits of
Nineteenth-Century, Paradigms, Polity Press
ایمانوئل والرشتاین ،علوم اجتماعی نیاندیشیدنی (محدودیت های پارادایم قرن نوزدهمی) ،ترجمه احمد
نادری ،نشر ترجمان ،بهار 1395
- Smith, Tuhiwai, Linda, 1999, Deconolizing Methodologies (Research
and Indigenous People), Zed Books
اسمیت توهیوای ،لیندا ،پاییز  ،1394استعمارزدایی از روش (تحقیق و مردمان بومی) ،ترجمه احمد
نادری و الهام اکبری ،تهران :نشرترجمان
 ابوالخیر ،علی ،2010 ،الثوره االسالمیه االیرانیه من الثوره الی الدوله ،عراق :مرکز العراقللدراسات
انقالب اسالمی ایران از انقالب تا حکومت ،مترجمان :احمد نادری و علیرضا طاقتی ،نشر معارف،
چاپ اول ،زمستان 1393
 مومن ،احمد رضا ،2011 ،االمام الخمینی فی محفظه النجف ،عراق :البینه.امام خمینی در حافظه نجف ،مترجمان :احمد نادری و علیرضا طاقتی ،نشر معارف ،زیر چاپ

مقاالت علمی-پژوهشی:
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 حافظه جمعی و تاثیر آن بر شکل گیری هویت شهری .مورد مطالعه :محله وحدت اسالمی وشهرک غرب؛ احمد نادری ،مهدی اکبری گلزار ،زهرا فاضلی ،فصلنامه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران ،پاییز 1398
 تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورمان ،ابراهیم فیاض؛ امیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری ،فصلنامهتحقیقات فرهنگی ایران ،تابستان .98
- The Contributions of Social Entrepreneurship and Transformational
Leadership to Performance, Ahmad Naderi, L. Nasrolahi Vosta, A.
Ebrahimi, M. Jalilvand, International Journal of Sociology and Social
Policy, September, 2019.
شهر سبزوار ،ابراهیم
 پویاییهای هویتی و مصرفهای هویتساز؛ مطالعهای در محلۀگلستان ِ
ِ
فیاض ،احمد نادری ،موسی الرضا غربی ،مطالعات جامعه شناختی ،بهار و تابستان .98
 واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان :مبتنی بر روش نظریهپردازیدادهبنیاد ،نافع باباصفری؛ ابراهیم فیاض؛ امیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری ،مطالعات جامعه شناختی،
پاییز و زمستان . 1397
 تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمانهـای هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران،احمد نادری ،بهروز روستاخیز ،ابراهیم فیاض ،محمدعثمان حسین بر؛ فصلنامه تحقیقات فرهنگی
ایران ،پاییز .1397
 چگونه اسطورهها به مسئلهای اجتماعی تبدیل میشوند؛ تحلیل اجتماعی اسطورهها در قالب تقابلدوتایی فرصت/تهدید؛ احمد نادری و مانی کالنی ،فصلنامه بررسی مسایل اجتماعی ایران ،دوره ،9
شماره  ،1بهار و تابستان 1397
 فضای مجازی و پویش های هویت قومی(مورد مطالعه :روشنفکران و فعالین مدنی بلوچ) ،احمدنادری و بهروز روستاخیز ،مجله جهانی رسانه (دانشگاه تهران) ،دوره  ،12شماره  - 2شماره پیاپی
 ،24پاییز و زمستان 1396
Ahmad Naderi & Maryam Hossein Yazdi, An Anthropological Study on
Female Peddlers’ Lingual and Paralingual Advertising in the Subway in
)Tehran, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 26 (T
Feb. 2018
 رفتارشناسی مشارکت کنندگان در راهپیمایی روز  13آبان نمونه موردی؛ راهپیمایی  13آبان 1395شهر تهران ،احمد نادری ،ابراهیم شیرعلی ،حسین کاشانی پور ،فصلنامه علمی  -پژوهشی
مطالعات انقالب اسالمی .دوره  ،14شماه  ،51زمستان ۱۳۹۶
 بررسی گفتار فرقه گرایانهی داعش در سوریه ،احمد نادری ،علیرضا طاقتی و محسن منجی،دوفصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بیداری اسالمی ،دوره  ،6شماره  ،11بهار و تابستان 1396
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 بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ  19شهرداری تهران و رابطۀ آن بامصرف کاالهای فرهنگی ،احمد نادری ،ابراهیم شیرعلی ،مهدی شهبازی ،فصلنامه علمی – پژوهشی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز 1396
 روند معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت :مطالعه شهر تهران  ،1345-1358احمدنادری و آریاسپ دلورانی ،فصلنامه علمی -پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،8شماره
 ،1بهار و تابستان 1396
 فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی :مطالعه اثربخشی عوامل تبیینکننده عینی ،انگیزشی-ذهنی ،فرهنگی –اجتماعی و نهادی ،مجله علمی -پژوهشی مطالعات جامعه شناختی ،دوره ،24
شماره  ،1پاییز و زمستان 1396
- Akbari, Elham, Robert-Jan Simoms, Albert Pilot, and Ahmad Naderi,
"Peer Feedback in Learning a Foreign Language in Facebook." Global
Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: G Linguistics & Education 17,
no. 2 (2017): 30-44

 تهران در محاصره سرمایهداری :مطالعه موردی مجتمع تجاری ،فرهنگی ،تفریحی کوروش،نادری احمد و شیرین حسینی ،مجله علمی-پژوهشی پژوهش های انسان شناسی ایران ،دوره ،6
شماره  - 2شماره پیاپی  ،12پاییز و زمستان 1395
- Elham Akbari, Robert Jan Simons , Albert Pilot & Ahmad Naderi, Peer
Feedback in Learning a Foreign Language in Facebook, Global Journal
of HUMAN -SOCIAL SCIENCE : G Linguistics & Education, Volum e 17Issue
2 Version 1.0 Year 2017 , Publisher: Global Journals Inc. (USA) Online
ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X
 چالشها و فرصتهای همافزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی :مطالعه موردی امامزادهقاضیالصابر (ع) ،نادری احمد ،مهدی شهبازی و الهام اکبری ،دوفصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات
الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی ،دوره  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 1395
 تحصیل در آن سوی مرزها :مردم نگاریای از تردید دانشجویان ایرانی در مسیر تحصیل درآلمان .نادری ،احمد و رضا بیات ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان
1395
 تحلیل انسانشناختی طریقت قادریه طالبانی در منطقه اورامانات لهون ،فصلنامه علمی پژوهشیمطالعات فرهنگ ارتباطات ،دوره  ،17شماره  ،33بهار  ،1395صفحه 170-149
 بازنمایی زنان در روزنامه های سراسری (روزنامه های کیهان ،ایران و شرق) ،فصلنامه علمیپژوهشی زن در توسعه و سیاست ،دوره  ،13شماره  ،4زمستان  ،1394صفحه 506-487
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- Elham Akbari, Ahmad Naderi, Mahdi Hosseinzadeh Yazdi, Robert-Jan
Simons, Albert Pilot, Attitude of Teachers and Students towards formal
Learning through Online Social Networks, Journal of Interactive Learning
Research, 27(2), 101-123. Volume 27, Number 2, April 2016 ISSN 1093023X.
- Elham Akbari, Ahmad Naderi - Robert-Jan Simons - Albert Pilot,
Student engagement and foreign language learning through online
social networks, Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language
Education20161:4, DOI: 10.1186/s40862-016-0006-7, Published: 14
April 2016
- Mahdi Hoseinzadeh Yazdi, Amin Mohseni Cheraghlou, Ahmad Naderi,
The Principality of Society: An Analysis of Works of Ayatullah Mutahhari,
International Journal of Humanities and Cultural Studies, ISSN 23565926 , June 2016
 فراتركیب پژوهشهای انجام شده در حوزه هویت دینی ،احمد نادری ،محمد جواد چیت ساز ،ابراهیمشیرعلی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی ،شماره  ،63پاییز 1394
 واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،حسین عبدالملکی،مجید سلیمانی ساسانی و احمد نادری ،فصلنامه علمی -پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی شماره 11
تابستان 1393
 تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم طال و مس؛ احمدنادری ،مجید سلیمانی ساسانی ،علی اسکندری .فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،
دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1393
 انقالب به مثابه متن :بررسی انسان شناختی انقالب مصر ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هایجامعه شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی) ،بهار وتابستان 1393
 بررسی حس تعلق محله ای ونقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی :محله نعمت آباد)،نویسندگان :احمد نادری ،ابراهیم شیرعلی ،سجاد قاسمی کفرودی .مجله علمی -پژوهشی مطالعات
توسعه اجتماعی ایران ،دوره  ،6شماره  ،3تابستان 1393
 بازنمایی مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم های سیصد،یک شب با پادشاه  ،اسکندر و سنگسار ثریا ،نویسندگان :احمد نادری ،رامین چابکی ،علی اسکندری،
مجید سلیمانی .مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی (علمی – پژوهشی) دوره  ،9شماره ( 1شماره
پیاپی  ، )17بهار و تابستان 1393
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 تحلیل انسان شناختی ورزش زنان :مطالعه موردي فعالیتهای ورزشی پاركهاي بانوان شهرتهران ،احمد نادری ،مهدی شهبازی ،الهام اکبری .دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های انسان
شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی) ،دانشکده علوم اجتماعی ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان
1393
 از ژئوپلیتیک دولت محور ،به ژئوکالچر تمدن محور؛ خاورمیانه عرصه نبرد تمدنها ،فصلنامهعلمی-پژوهشی قدرت نرم ،شماره  ،10بهار و تابستان 1393
 کلیفورد گیرتز ،از پوزیتیویسم تا انسان شناسی تفسیری ،مجله علمی-پژوهشی پژوهش های انسانشناسی ایران (نامه علوم اجتماعی) ،دوره  ،2شماره  ،1تابستان  ،1391دانشکده علوم اجتماعی
- The Shia Rimland Theory, State Rationality and the Role of Iran as a
Regional Power, Middle East Political Review,2013
 گفتمان های قدرت و مقاومت ،در صحنه اجتماعی -سیاسی عراق قرن بیستم ،فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی ،شماره  ،43پاییز 1392
- Schiitische Staatsräson und die Rolle des Irans als Regionalmacht,
Eurasicher magazin, Ausgabe 02,2012, Berlin
 نئومکیندریسم و نظریه ریملند شیعی ،دو فصلنامه علمی –پژوهشی دین و ارتباطات ،دانشگاه امامصادق (ع)،شماره  ،40پاییز و زمستان 1390
 نقش حزب الدعوه االسالمیه در گفتمان مقاومت جنبش شیعی عراق ،خرمشاد محمد باقر ،و نادریاحمد ،فصلنامه علمی -پژوهشی شیعه شناسی ،شماره  ،33بهار 1390

طرح های پژوهشی
اجرا:
 ارزیابی ساختارهای سرای محالت و مدیریت محله ( 354سرا) ،کارفرما :معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران .اتمام طرح1396 ،
 بررسی بررسی رابطه بین کتابخوانی و آسیبهای اجتماعی -فرهنگی (نمونه موردی :شهرتهران) .کارفرما :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .اتمام طرح :خرداد 1396
 مساله شناسی و رفتار شناسی راهپیمایی  13آبان .کارفرما :شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی .اتمامطرح :دیماه 1395
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 طرح ارزیابی تاثیر اجتماعی وفرهنگی بررسی نحوه بررسی نحوه فرهنگسازی در استفاده ازانرژیهای نو (امکانسنجی احداث پارک انرژی در منطقه  )19کارفرما :شهرداری منطقه 19
تهران ،اتمام طرح :بهار 1395
 طرح بررسی کنش های سیاسی هماالنه دانشجویان در فضای دانشگاهی و دوران پس از تحصیل.کارفرما :صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .اتمام طرح:
اردیهشت 1395
 طرح ارزیابی تاثیر اجتماعی وفرهنگی احداث مجموعه فرهنگی و تفریحی امامزادهقاضیالصابر(ع) ،کارفرما :شهرداری منطقه  3تهران ،اتمام طرح :پاییز 1394
 طرح ارزیابی تاثیر اجتماعی وفرهنگی احداث مركز تفریحي-ورزشي بوستان بهشت مادران،کارفرما :شهرداری منطقه  3تهران ،اتمام طرح :تابستان 1393
نظارت:
 پیمایش ارزش ها ،نگرش ها و آگاهی های بانوان در شهر تهران ،کارفرما :اداره کل بانوانشهرداری تهران ،اتمام طرح :مهر 1395

راهنمایی پایان نامه ها
 رساله ارشد :سینما و دولت :بررسي ارتباط گفتمانهاي سینمایي با گفتمانهاي دولتي پس از جنگ،وحید سلطانی رخ ،شهریور  ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :مردم نگاری خشونت ذیل ارهابیسم« :مطالعه مردم نگارانه خشونت در سرزمینهای تحت اشغال دولت اسالمی» ،طه حکیمی ،شهریور  ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 رساله ارشد :انسانشناسي قومي-سیاسي افغانستان .مطالعه موردي :اقوام تاجیك ،پشتون و هزاره؛نظرمحمد غوری ،تیر  ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
رساله ارشد :ساختار اجتماعي و سیاسي پشتون هاي افغانستان ،اورنگزیب اسحق زی ،تیر ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :تکنوکراتها :تبارشناسی شکلگیری تصور پیشرفت نزد ایرانیان و پیامد آن برارزیابیهای تاریخی و کنشهای سیاسی ،مهرپویا عال ،بهمن  ،1397دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 رساله دکتری :مواجهه با خود و دیگری :فهم تحوالت گفتمانی مساله هویت در بلوچستان ایران،بهروز روستاخیز ،بهمن  ،97دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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 فرهنگی برنامه های توسعه؛ مطالعه موردی منطقه آزاد- مطالعه تاثیرات اجتماعی: رساله ارشد. گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد،97  دیماه، مهدی اکبری گلزار،ارس شهر تبریز
 بررسی تأثیر اسطوره ها بر خلق وخو و منش اعضای جماعتهای همسایگی در شهر: رساله دکتری. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،97  شهریور، مانی کالنی،تهران
 محسن،شفاهی فلسطینی و برساختن ترومای فرهنگی
 تاریخهای: روایتهای نکبت:رساله ارشدِ
. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،97  شهریور،منجی
 مریم: دانشجو، بررسی ساخت سیاسی مسئله آلودگی هوای تهران:تهران آلوده
: رساله ارشدِ
. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1396  مهر،صالحی
 مریم: دانشجو، مردم نگاری در مجتمع های قضایی خانواده تهران: مواجهه با طالق: رساله ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1396  مهر،ایمان پور
- Energiepolitik im Iran.Wandel von einem Rentierstaat vor der
islamischen Revolution zu einem Industriestaat nach der islamischen
Revolution, Vorgelegt von Mahdieh Mottaghi, Masterarbeit zur
Erlangung des akademischen Grade Master of Arts (M.A) Im Fach
Studien der deutschsprachigen Länder, Fakultät für Weltstudien,
Universität Teheran, Februar 2017
- Das Leben der Muslime in Deutschland und deren Integration
(Untersuchung der neuen Flüchtlingswelle nach dem Krieg in Syrien),
Vorgelegt von Shadi Nina Fathi, Masterarbeit zur Erlangung des
akademischen Grade Master of Arts (M.A) Im Fach Studien der
deutschsprachigen Länder, Fakultät für Weltstudien, Universität
Teheran, januar 2017.
- Untersuchung der Führungsrolle der Außenpolitik der Bundesrepublik
Deutschland im Nahen Osten, Vorgelegt von Mohammad Javad
Schariati, Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grade Master
of Arts (M.A) Im Fach Studien der deutschsprachigen Länder, Fakultät
für Weltstudien, Universität Teheran, September 2016.
 سید محمد: دانشجو،هویت و بازتعریف آن در نسل دوم مهاجران افغانستانی در ایران: رساله ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1395  شهریور،حسن موسوی
، شیرین السادات حسینی: دانشجو، یک پژوهش مردم نگارانه: چند فریم از تهران: رساله ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،1395 مرداد
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-Eine Diskursanalyse zum Film während der Weimarer Republik mit
Schwerpunkt Fritz Langs Filmen, Vorgelegt von Sina Darwish Emran,
Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grade Master of Arts
(M.A) Im Fach Studien der deutschsprachigen Länder, Fakultät für
Weltstudien, Universität Teheran, Februar 20, 2016.
 رساله ارشد :مردم شناسی شهرستان کوهدشت ،دانشجو :سعید حیدری یگانه ،شهریور ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :بررسی انسان شناختی پدیده خشونت در محله پاسگاه نعمت آباد ،دانشجو :نرگسیوسفی ،شهریور  ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :تحصیل در آنسوی مرزها :یک مردم نگاری از مهاجرت تحصیلی دانشجویانایرانی به آلمان ،دانشجو:رضا بیات ،شهریور ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :فرایند توان افزایی جامعه در برابر هجوم صنعت فرهنگ ،با تاکید بر اندیشه وسیره حضرت علی (ع) ،دانشجو :صفیه مطلق مجد ،دانشگاه قرآن و حدیث ،تاریخ دفاع :اسفند
1392

مشاوره پایان نامه ها :
 رساله ارشد :فوتبال  ،هویت ملي و تنش هاي قومي (اتنوگرافي هواداران تراكتورسازي تبریز) ،هادی عالیی ،شهریور  ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :نقش رهبران مذهبی در سالمت زنان اورامی (مطالعه کیفی) ،سحر باباصفری،شهریور 1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :شهر آزاد ،مطالعه انسانشناختي منطق توسعهاي حاكم بر توسعه مناطق آزاد جنوبكشور با تمركز بر چابهار؛ نوشین حسینی ،شهریور  ،1398دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله دکتری :گذر از کودکی :بررسی تجربه رفتارهای پرخطر در زندگی روزمره نوجوانان،علیرضا کرمانی ،بهمن  ،1397دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
رساله دکتری :بررسی مردم شناختی پایداری و دگرگونی منابع هویت در اورامان ،نافع باباصفری،
شهریور  ،1397دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :رابطه دولت و فضای شهری ،مطالعه تهران ،۱۳۲۰-۱۳۰۰ :آریاسپ دلورانی،شهریور  ،1397دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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رساله دکتری :بررسی تقابل سینمای فیلم فارسی و سینمای موج نو در ایران پیش از انقالب با
رویکرد گفتمانی (دوگانه سینمای عصیان و نسیان در ایران قبل از انقالب) ،محمد شیخانی ،شهریور
 ،1397دانشگاه امام رضا (ع).
 رساله ارشد :فرضیه سرکوب جنسی در ایران (تبارشناسی رژیم های سکسوالیته در ایران مدرن)،سعید امیری پیچاکالیی ،شهریور  ،1397دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :انجمن حجتیه و نقش آن در تاریخ اجتماعی معاصر ایران ،مرضیه عیوضی ،اسفند ، ،1396دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :مردم شناسی تریاک در شهر کرمان ،الهام قاآنی ،آذرماه  ،1396دانشکده علوماجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله دکتری :گفتمان جمهوری اسالم ایران در خاورمیانه و چالش های پیش رو ،رضا عابدیگناباد ،مهرماه  ،1396دانشگاه امام رضا (ع).
 رساله ارشد :بررسی و تحلیل عوامل شکل گیری مدرسه دیوبندیه در استان سیستان و بلوچستان،دانشجو :محمد نظری پور ،شهریور  ،1396دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله دکتری :ساخت اجتماعی واقعیت اخالقی در بازنمایی مناسک عاشورا در تلویزیون ایران،دانشجو :سحر نیکمرام ،مرداد  ،95دانشگاه امام رضا (ع).
- Zur Staatstheorie Carl Schmitts und seiner Kritik an Weimarer
Republik, Vorgelegt von Saeed Anvari, Masterarbeit zur Erlangung des
akademischen Grade Master of Arts (M.A) Im Fach Studien der
deutschsprachigen Länder, Fakultät für Weltstudien, Universität
Teheran, Februar 2017.
- Deutsche Rüstungsexportpolitik nach Naher Osten (insbesondere die
Staaten Israel und Saudi-Arabien), Vorgelegt von Hamid Azimi,
Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grade Master of Arts
(M.A) Im Fach Studien der deutschsprachigen Länder, Fakultät für
Weltstudien, Universität Teheran, januar 2017.
 رساله ارشد :مصونیت فرهنگی در محیط دانشگاهی :روایت دانشجویان افغانستانی در دانشگاهتهران ،دانشجو :زهرا اشعری قمی ،مهرماه  ،1395دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 رساله ارشد :خوانش نسبت گفتمان ناسیونالیستی و زبان ملی (استاندارد) کردی در کردستان ایران،کمال آتش بجان ،مهرماه  ،1395دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 رساله ارشد :بررسی مردم شناختی تحوالت حریم خصوصی از دوران قاجار تا جمهوری اسالمی،مهدیه محمدی ،مهرماه  ،1395دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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- Untersuchung der deutschen hoch qualifizierten Einwanderung In die
USA, Vorgelegt von Farahnaz Mohamedifard, Masterarbeit zur
Erlangung des akademischen Grade Master of Arts (M.A) Im Fach
Studien der deutschsprachigen Länder, Fakultät für Weltstudien,
Universität Teheran, Februar 20, 2016

داوری های علمی
داوری مقاالت:
 بررسي انسان شناختی کارکردهای اجتماعی -فرهنگی ورزش کشتی در بین نونهاالن و نوجوانان 12-19ساله (مطالعه موردی شهرستان ساری) ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
 گردشگری روستایی و نقش کارآفرینانه آن در توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه :شهرستان کیار ،استان چهارمحال و بختیاری) ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در
ایران
 واکاوی تقدیرگرایی و عقالنیت در ادبیات شفاهی (مورد مطالعه ادبیات شفاهی قوم کرد) ،پژوهشهای انسان شناسی ایران.
 مطالعه انسان شناسی عملکرد مسجد در زندگی روزمره زنان سالمند در شهر تهران ،پژوهش هایانسان شناسی ایران.
 فهم پدیدارشناختی چندهمسری در میان بلوچهای ساکن شهرستان چابهار ،پژوهش های انسانشناسی ایران.
 کاوش کیفی بازنمایی هویت بلوچها در رسانههای جمعی؛ مورد مطالعه :دانشجویان بلوچتحصیالت تکمیلی ،مجله جهانی رسانه.
 تجاری سازی فناوری در ایران :چالشها و راهکارها ،دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی. ساخت سیاسی -اجتماعی ایل و بازنمایی سازوکارهای مشروعیتبخش قدرت :مطالعه موردی ایلقشقایی ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،وزارت علوم.
 بررسی مردم شناختی نقش توسعه تکنولوژی ارتباطات بر فرهنگ شهروندی در فضای عمومیشهری ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات.
 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامههای چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا،دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی.
 بررسی نقش بیعملی مسلمانان در انحطاط تمدن اسالمی با تاکید بر آموزههای اخالقی و اعتقادیاشعار حافظ ،دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی.
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 تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره کسب و کار اعضای شرکتهای رشد و دانشبنیان ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات.
 نقش خانواده ایرانی بعنوان الگوی موفق اجتماعی کردن فرزندان از طریق ورزش ُکشتی (مطالعهموردی کشتی گیران نونهال و نوجوانان شهرستان ساری  12الی  19ساله) ،دوفصلنامه الگوی
پیشرفت اسالمی ایرانی.
 بررسی جامعه شناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی زابل و عوامل مرتبط با آن ،فصلنامهتحقیقات فرهنگی ایران ،وزارت علوم.
 خودکشی برای به رسمیت شناخته شدن و منزلت اجتماعی :تبیین فرهنگی مسئله خودکشی در ایالم،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،وزارت علوم.
 مروری بر مطالعات قومی در ایران :نقد ،بررسی و ارائه الگو ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،وزارت علوم.
 تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی :زنان 15تا  49سالۀ شهر شیراز) ،فصلنامه علمی پژوهشی زن در فرهنگ و هنر ،دانشگاه تهران.
 تحلیلی بر نقش آفرینی زنان در مدیریت مراتع عشایری (مطالعه موردی :سامانهای عرفی منطقهشول آباد لرستان) ،فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست ،دانشگاه تهران.
 انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران در گفتمان شبکه تلویزیونی «من و تو» ،فصلنامه علمیپژوهشی پژوهشهای انقالب اسالمی دانشگاه تهران.
 چالش های روش شناختی تعمیم رویکرد علوم طبیعی به انسان و علوم انسانی در مقایسه با امکانهای اندیشۀ فطرت گرا ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی فلسفه علم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
 نقش انقالب اسالمي در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه ،فصلنامه علمی-پژوهش (پژوهشهای انقالب اسالمی) ،دانشگاه تهران
 سنجش رابطه بین حذف هزینههای غیرضروری زنان با بهبود کیفیت زندگی خانواده ها (مطالعهموردی :شهر قروه) ،فصلنامه علمی – پژوهشی زن در توسعه و سیاست ،دانشگاه تهران
 "جدال فمنیسم رمانتیک و فمنیسم اگزیستانسیالیست" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات فرهنگی وارتباطات
 "درباره اخراجی ها" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات "مفاهیم جنسیت در علوم اجتماعی ورابطه آن با زبانها" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعاتفرهنگی و ارتباطات
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 "غار آقا شاه -بلبل :یک مردم نگاری چندصدایی" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات و تحقیقاتاجتماعی در ایران
 جامعه شناسی خانواده؛ نگرش جوانان ایرانی به ازدواج و تشکیل خانواده" ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه زنان
 نقد بنیادهای فمنیستی :به سوی دانش بومی زنان ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه زنان "تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعه ازدواج زودهنگام دختران شهرستان آرانبیدگل)" ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه زنان
 "مناظره تلویزیونی انتخاباتی :سفری بدون نقشه" ،دوفصلنامه علمی -پژوهشی جهانی رسانه تبیین کارکردهای رسانه در فرایند تغییر خط مشی عمومی ،دوفصلنامه علمی -پژوهشی جهانیرسانه
 نقش وبسایت های خبری سیاسی در موفقیت بازاریابی سیاسی اینترنتی در ایران ،دوفصلنامه علمیپژوهشی جهانی رسانه. "تحلیل تفسیری کنش جوک گویی" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران
 هویت مکانمند و بیهویتی در فضای شهری :مطالعه موردی دو مجتمع مسکونی در شهر تهران،دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های انسان شناسی ایران
 بررسی نقش زنان استان ایالم در پیروزی انقالب اسالمی ،فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعهو سیاست.
 فاطماننه هانا اوزادیر:دیدن و چشیدن تصویر در دست بافته های زنان لومه دره ،فصلنامه علمیپژوهشی زن در فرهنگ و هنر ،دانشگاه تهران
 فرهنگ توسعه ،چالش پیش روی انسان شناسی فرهنگی؛ فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،نیمسالاول .1394
 اشغال عراق و پیامدهای فرهنگی ایران ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات ،نیمسال اول .1394 بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خالل مفاهیم جنسیت ،نشریه پژوهش های انسان شناسیایران ،نیمسال دوم 1394
 ایدئولوژی جریان داعش و دالیل تاریخی-اجتماعی گرایش به آن ،مجله علمی پژوهشی مطالعاتجامعه شناختی
 غرور ملی ،دموکراسی و اهمیت مذهب ،مجله علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی نقد عقل فلسفی شیعی در نسبت با علوم اجتماعی مجله علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی18

 داعش و خاورمیانه ،مجله علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی بررسی هویت زن ایرانی-مسلمان از خالل مفاهیم جنسیت ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هایانسان شناسی ایران
 شهر به مثابه بدن :نگاهی انسان شناختی به میدان امام خمینی (توپخانه) تهران  ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های انسان شناسی ایران
 جوک ها به ما چه می گویند؟ تحلیل تماتیک جوک های مبادله شده در فضای مجای ،فصلنامهعلمی -پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات

داوری کتابها:
 انسان شناسی کاست :جلد اول ،نظام طبقات اجتماعی در ایران و هند ،تالیف دکتر سید محسنسعیدی مدنی ،انتشارات دانشگاه یزد
 انسان شناسی کاست :جلد دوم ،نظام طبقات اجتماعی مسلمانان هند ،تالیف دکتر سید محسن سعیدیمدنی ،انتشارات دانشگاه یزد

داوری پایان نامه ها:
 پایان نامه دکتری :فضای شهری و موقعیت سالمندی :مطالعه ای بر هویت زنان سالمند در تهران،مریم حسین یزدی ،شهریور  ،1397گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :نقد پوزیتیویسم در جامعه شناسی با تکیه بر آرای مکتب فرانکفورت ،صادقاحمدی ،شهریور  ،1397گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
پایان نامه ارشد :بررسی نسبت میان عقالنیت اسالمی و تمدن اسالمی بر اساس اندیشههای شهید سیدمحمد باقر صدر ،ریحانه تحویلدارزاده ،شهریور  ،1397گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :بررسی عملیات انفال در خاطره جمعی بازماندگان و آثار اجتماعی آن (مطالعهموردی استان سلیمانیه -کردستان عراق) ،پشتیوان محمود قادر ،دیماه  ،1396گروه جامعه شناسی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :تبارشناسی موسیقی اصیل در ایران ،آیدین آریافر ،مهر  ،1396گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :تحلیل زندگی روزمره یوتوپیای زنان غربی پیوسته به دولت اسالمی عراق و شام(داعش) ،زهرا فرمد :مهر  ،1396گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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 پایان نامه ارشد :مطالعه تعامل قدرت و مقاومت در جهان معاصر :مردم نگاری تجربه اربعین ،1394سید محمد طباطبایی ،شهریور  ،1396گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 پایان نامه ارشد :زنانگی در ایران :مطالعه موردی روابط فرا زناشویی زنان متاهل در یک نظامخویشاوندی در شهرستان رودبار ،مرضیه مددی ،تیرماه  ،1396دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 پایان نامه ارشد :گفتمان های غالب غربی ها در مورد اسالم  /مسلمانان (مطالعه موردی منتخبی ازکاربران انگلیسی زبان فیسبوک) ،مریم رازانی ،اسفند  ،1395گروه ارتباطات دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :بررسی چالش های هویتی کردهای سوریه (مطالعه موردی آوارگان کرد سوریهدر شهر سلیمانیه کردستان عراق) ،هیوا محمد ،اسفند  1395گروه جامعه شناسی دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :مقایسه خاستگاه های نظام سیاستگزاری در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسیبا بوروکراسی در ایران معاصر ،بهنام صابری زاده ،بهمن ماه  ،1395گروه علوم سیاسی دانشگاه
تربیت مدرس.
 پایان نامه دکتری :تحلیل نقش اسطوره در اثرگذاری پیام برمخاطب و ارتباطات میان نسلی :مطالعهموردی سه حوزه ادبیات ،سینما ،تبلیغات ،مرضیه شارقی 19 ،دیماه  ،1395دانشگاه بین المللی امام
رضا (ع).
 پایان نامه دکتری :واکاوی معانی ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب و ارائه الگوی مفهومی ،رضاکاوند ،آبان ماه  ،1395پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
 پایان نامه ارشد :تغییرات نقش مادری در بین زنان ایرانی با تاکید بر زنان متاهل نسل اول و نسلسوم خانواده های ایثارگر و شهدا ،سمانه مرتجی ،مهرماه  ،1395دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 پایان نامه ارشد :روایت انفال و تاثیرات آن بر زنان بازمانده در کردستان عراق ،که نار شکرسعید ،شهریور  ،1395داشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :مطالعه تطبیقی -انسان شناختی جلسات مذهبی زنانه در دو منطقه از تهران ،مولودزندیه ،شهریور  ،1395داشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- Die Grundlagen und Faktoren der niedrigen Fertilitätsrate im Iran und
in Deutschland und die diesbezüglichen politischen Maßnahmen,
Vorgelegt bei Farzad Parval, Masterarbeit zur Erlangung des
akademischen Grade Master of Arts (M.A) Im Fach Studien der
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deutschsprachigen Länder, Fakultät für Weltstudien, Universität
Teheran, Februar 20, 2016
 پایان نامه دکتری :طراحی پرتال زیارت مجازی با تاکید بر زیارت مجازی امام رضا ،مسلم علیمهدی ،آبان  ،1394دانشگاه امام رضا (ع) مشهد.
 پایان نامه ارشد :بازنمایی تاریخ صدر اسالم در سلایر عمر ،دانشجو :مسعود اسدی نژاد جمالی،مهر  ،1394دانشگاه سوره.
 پایان نامه ارشد :مردم شناسی طایفه های مطرود در حوزه فرهنگی زاگرس ،با تاکید بر ختیرهایبویراحمد ،دانشجو :علی محمدی ،شهریور  ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
پایان نامه ارشد :جامعه شناسی معرفت در اندیشه شهید مطهری ،دانشجو :مریم عرب ،شهریور ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :روند تغییرات مشارکت های محلی از یک دهه قبل از اصالحات ارضی()1330ِهرم از توابع شهرستان سلسله)،
تا اواخردهه هشتاد شمسی درمیان قوم لَک (موردمطالعه دهستان د َ
امین یوسفوند ،تیرماه  ،1394دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 پایان نامه ارشد :مبانی انسان شناختی فلسفه علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری وکانت ،حمیدهسادات حسینی روحانی ،اسفند  1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 پایان نامه ارشد :تفسیر سنت در انقالب اسالمی ایران با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) ،زینباعلمی ،پاییز  ،1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- Sozio-kulturelle und politische Ursachen des zögernden Aufbruchs
Deutschlands zur Industrialisierung um 1800, vorgelegt von Hamid Reza
Nazari,disputation: Februar 8, 2015.
 پایان نامه دکتری :جهانی شدن وفرهنگ و دیدگاه قرآن وسنت درباره آن ،بابک محضری ،دیماه ،1393دانشگاه پیام نور
 پایان نامه ارشد :عوامل فرهنگی اقتصادی واجتماعی بی تفاوتی اجتماعی  ،سیاسی در زندگیروزمره ایرانیان ،سارا قاسمی ،شهریور  ،1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 پایان نامه ارشد :برساخت اجتماعی – فنی هویت مربوط به علم فناوری های اینترنت محور:پژوهشی انسان شناختی درباره هویت صورت بندی شده حول محور علم فناوری های آیفون و آیپد
در شهر تهران ،امیرحسین صالحی ،شهریور  ،1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

داوری مسابقات:
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داوری دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی نشان خواجه نصیر طوسی ،اسفند ،1391
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

ویراستاری علمی:
 ویراستاری علمی وادبی کتاب "رسانه ،توسعه و سیاستگزاری ارتباطی" ،نویسندگان :عبدالحسینکالنتری ،پیام روشنفکر و حسین حسنی ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران1392 ،
 ویراستاری علمی کتاب" :بازتابهای انسداد احتمالی تنگه هرمز" ،نویسندگان :محمدرضا حافظ نیاو میثم میرزایی تبار ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران1392 ،
 ویراستاری علمی و ادبی کتاب" :اقتدارگرایی در تربیت از منظر پست مدرن و نقد آن بر اساسآموزه های اسالمی" ،نویسندگان :الهام اکبری ،سید مهدی سجادی ومحسن ایمانی ،انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد تهران1392 ،

همایش و کنفرانس های علمی
داخلی:
 "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاهتهران) ".احمد نادری و محمد دارکش ،همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ،تهران،
آبان .1395 ،18-18
 "چرایی عدم شکل گیری انقالب و جنبش های اجتماعی فراگیر در کشورهای عربی خلیج فارس".عابدی گناباد ،رضا و احمد نادری ،یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس ،کیش25 ،
اردیبهشت .1395
 ارائه مقاله کامل با عنوان "ریملند شیعی و نقش ایران به عنوان نماینده تمدن اسالمی در نبرد تمدنها" (قرار گرفتن در لیست ارائه دهندگان اصلی کنفرانس) ،نخستین کنفرانس ژئوپلیتیک شیعه ،آبان
ماه  ،1391تهران ،انجمن علمی ژئوپلیتیک .چاپ در کتاب مقاالت.
 " تعقل دولتی تشیع  ،الگوی دولت سازی در عصر جهانی شدن" در کتاب چکیده مقاالت کنفرانس"هویت اسالمی و جهانی شدن" ،توسط موسسه مطالعات ملی ،بهمن ماه .1390
 "نظریه ریملند شیعی و ژئوپلیتیک نوین شیعه در قرن بیست و یکم ،کنفرانس بین المللی "چندفرهنگ گرایی و جامعه جهانی" ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران مرداد
1389
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بین المللی:
- Akbari Elham , Naderi, Ahmad, Abdollahi Zeinab, Simons Robert-jan,
and Pilot Albert. "Increased Motivation in Language Learners Through
Social Networks." ICT for Language Learning, Florance,Italy, November
12-13, 2015.
- Akbari Elham , Naderi Ahmad, Hosseinzadeh Yazdi Mahdi, Simons
Robert-jan, and Pilot Albert. "Accepting social networks in learning and
teaching". 11th International Conference on e-learning, ICEL,
Kualalampour Malaysia, 2-3 June 2016.
سخنرانی ها و میزگردها و کارگاه ها:
 میزگرد :هم اندیشی علمی زیارت اربعین ،روابط میان فرهنگی و همزیستی اجتماعی؛ عنوان بحث:اربعین به مثابه هویت مقاومت .مرکز مدییت حوزه های علمیه خواهران قم؛  26مهر .1397
 میزگرد :طبقه متوسط در فراز و فرود تحوالت ایران ،با حضور احمد نادری و ابراهیم فیاض وتقی آزاد ارمکی ،کانون اندیشه جوان  11مهر .1397
 سخنرانی :سلبریتی ها و تاثیر آن بر سیاست ایران .انجمن مستقل دانشجویان دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران 12 ،آذر .1396
 سخنرانی :آسیب شناسی مردم شناسی در ایران .سخنرانی در مراسم رونمایی از کتاب ابعاد سیاسیفرهنگ :انسان شناسی ،سیاست و جامعه در قرن بیستم .پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات18 ،
مهر .1396
کارگاه" :اصول و روش های مردم شناسی" ،و "کاربرد مردم شناسی در شناخت مسائل منطقه"،
دوره آموزشی و پژوهشی مفتاح ،قم :موسسه امام خمینی (ره) 6 ،شهریور .1396
 سخنرانی :والرشتاین و نظریه نظام جهانی مدرن .سخنرانی و بحث در مراسم رونمایی کتاب "نظاممدرن جهانی" ،انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات17 ،
مرداد .95
 سخنرانی :بی توجهی به جوانان و احساس بی تفاوتی آنان .مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردیدفاعی 10 ،مرداد .1396
 میزگرد :بررسی کنشگری روحانیت در انتخابات ،با حضور احمد نادری ،داوود فیرحی ،احمدرهدار ،عنوان ارائه :رابطه روحانیت شیعه و امر سیاسی در عراق معاصر .پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی ،قم 27 ،اردیبهشت 1396
 سخنرانی :شکاف قومیتی در سیستان و بلوچستان ،انجمن اسالمی مستقل دانشجویان دانشکده علوماجتماعی دانشگاه تهران 27 ،فروردین 1396
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 میزگرد :ناجا و رویکرد تمدنی (تبیین ،مالحظات و مناقشات) .عنوان ارائه :نزاع فرهنگی بین دوتمدن ایران و غرب ،مرکز مطالعات راهبردی ناجا 26 ،فروردین 96
 میزگرد :بررسی چگونگی روی کار آمدن ترامپ در ایاالت متحده آمریکا ،با حضور احمد نادریو ابوالفضل ظهره وند ،95/8/23 ،رادیو گفتگو.
 میزگرد :بررسی سیاست های جمعیتی ایران ،خبرگزاری مهر 31 ،شهریور 1395 بررسی فیلم مستند مالقات با داعش ،انجمن اسالمی مستقل دانشجویان دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه تهران ،آذر 1394
 سخنرانی :پدیده داعش :بررسی ابعاد گفتمانی ،تاریخی ،اجتماعی و امنیتی پدیده داعش .دانشکدهالهیات دانشگاه تهران ،دوشنبه 4 ،اسفند 1393
 سخنرانی :بررسی فتنه سازی اجتماعی :مطالعه موردی پدیده مرتضی پاشایی و اسیدپاشی .مرکزمطالعات راهبردی دفاعی ،سه شنبه  7بهمن 1393
 سخنرانی :جریان سیاسی رسانهای انتشار مجدد کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت پیامبر اسالم(ص) و حوادث پیرامون آن .پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
دوشنبه  6بهمن 93
 سخنرانی :سلفیگری افراطی؛ از اندیشه تا خشونتورزی ،سه شنبه  18آذرماه  ،1393دانشکدهعلوم اجتماعی دانشگاه تهران
 سخنرانی :الی القتیل؛ کنکاشی در عظیم ترین اجتماع بشری ،با حضور سید ضیاء هاشمی ،احمدنادری ومحمد رضا جوادی یگانه ،یکشنبه  9آذر  ،1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 سخنرانی :جامعه شناسی داعش ،دوشنبه 19 ،آبان  ،1393دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمهطباطبایی
 میزگرد آسیب شناسی سیاستگزاری علم و تکنولوژی در جمهوری اسالمی ،با حضور طباطبائیان،نادری وسوزنچی .یکشنبه 21 ،اردی بهشت  ،1393دانشگاه صنعتی شریف( .همایش ملی فرهنگ و
تکنولوژی)
 سخنرانی :منازعه تمدنی ایران و آمریکا ،آبان  ،1392دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. سخنرانی و اداره پنل :اثرات اجتماعی تخریب محیط زیست در منطقه .سومین کنفرانس بین المللیعلوم پزشکی استان ذی قار؛ عراق 23-24 .اکتبر  ،2013ناصریه عراق
 مناظره با موضوع «تولید علم و نشاط سیاسی در دانشگاهها» ،با حضور احمد نادری ،رضاملکزاده ،محمد صادق کوشکی ،رضا روستا آزاد ،محمود مالباشی و روح هللا ایزدخواه .شبکه اول
سیمای جمهوری اسالمی ،جمعه  15شهریور 1392
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 میزگرد تحوالت مصر پس از کودتا ،با حضوراحمد نادری و پیروزمجتهد زاده ،خبرگزاری نسیم،تیرماه 1392
 سخنرانی :بیداری اسالمی و مولفه های سیاست خارجی از منظر حضرت امام (ره) 14 ،خرداد ،1390سخنرانی در مرکز فرهنگی -اسالمی ایرانیان در برلین.
 سخنرانی :بیداری اسالمی ،ریشه ها ،روند و وضعیت فعلی خاورمیانه .سخنرانی در جمع اعضایمجمع انجمن های اسالمی دانشجویان آلمان ،مرکز اسالمی هامبورگ ،جوالی ( 2012تیرماه
)1391

مقاالت علمی-ترویجی در وبسایت علمی-ترویجی انسان شناسی و فرهنگ :

 دموکراسی علیه دموکراسی :اروپا در آستانه بازگشت به ناسیونالیسم قرن نوزدهمی ،تیر 1393 اخوانالمسلمین و آینده پیش رو ،از محافظهکاری تا رادیکالیزه شدن ،مرداد 1392 تروریسم رسانه ای ،صنعت فرهنگ و بحران سوریه ،مرداد 1391 هویت های فرهنگی در درگیری های ژئوپلیتیک نبرد تمدن ها ،مرداد 1391 ناسیونالیسم عربی و موانع فرهنگی تحقق اتحادیه خلیج فارس ،خرداد 1391 گردش به چپ فرانسه ،پاسخی به رقیب دیرینه آلمانی؟ اردیبهشت 1391 نسل گردش قرن ،جنبش های اجتماعی ،سال امید و مخاطره ،فروردین 1391 سرنوشت الفتح در انتظار حماس؟ اسفند 1390 سوریه ،میدان شکل گیری نظم نوین جهانی ،دی ماه 1390 پارادایم سنی و قدرت ،لحظه تاریخی چرخش تئوریک ،دی ماه 1390 غرب و شمشیر دو لبه سوریه ،بازی دو سرباخت ایاالت متحده ،آذر 1390 قذافی و وال استریت ،دو روی سکه نظام سرمایه داری ،آبان 1390 ژئوپلیتیک مقاومت و درد زایش خاور میانه اسالمی ،شهریور 1390 بن الدن ،فراواقعیتی به نام خدا و به کام آمریکا ،اردیبهشت 1390 -رحم های اجاره ای ،سرلوحه آبرومندی یا انحراف فرهنگی؟ اردیبهشت 1390
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 بحران در خاور میانه و خیزش های ضد سیستم :از دموکراسی خواهی تا اسالم سیاسی ،بهمن1389
 ایران ،عراق و خیزش دوباره سیاست های شیعی ،دی ماه 1389 پارادایم های انسان شناسی بین الملل  :4نئورئالیسم و نئولیبرالیسم ،آذر 1389 جهان بدون اسالم و رئالیسم وبری ،آبان 1389 پارادایم های انسان شناسی بین الملل  :3رئالیسم ،تیر 1389 پارادایم های انسان شناسی بین الملل  :2لیبرالیسم ،خرداد 1389 پارادایم های انسان شناسی بین الملل  ،1اردیبهشت 1389 ستیزه اجتماعی و کارکردهای آن ،اردیبهشت 1389 ماخذ شناسی ژئوپلیتیک و ژئوکالچر ،اسفند 1388 فدرالیسم ایرانی در عرصه روابط بین الملل ،اسفند 1388 روز استقالل و اسطوره رهبری آمریکا بر جامعه بین الملل ،آبان 1388 سگ و مدرنیته ،آبان 1388 ارباب مگس ها ،گذار از هیرارشی به آنارشی ،مهر 1388 ایران پس از انقالب ،در آینه سینمای حاتمی کیا ،شهریور 1388 مرکز عالم ،ژئوپلیتیک ایران ،مرداد 1388 گفتمان اس ام اس در جامعه امروز ایران ،تیرماه 1388 -فوکو ،نقاد مدرنیته یا تروریست عقل مدرن؟ سال 1385

زبانهای خارجی:
انگلیسی :روان (مهارت های چهارگانه)
آلمانی :روان (مهارت های چهارگانه)
عربی :خوب (خواندن ،گرامر و تکلم)

مدارک تخصصی:
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 گواهی تدریس در دوره های مختلف طرح ضیافت اندیشه اساتید ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدر دانشگاه ها
 گواهینامه دوره حرفه ای پژوهشگران ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی طرح ها و پروژه ها(طرح اتاف) ،شهرداری تهران
 گواهی شرکت در کارگاه های فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشجویان خارج ازکشور ،تابستان سال 1389
 گواهی شرکت در هفتمین دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور دردانشگاه گیالن؛ برگزار کننده :اداره کل فرهنگی وزارت علوم ،مردادماه 1386

افتخارات
 کسب عنوان جوان نمونه ایرانی در اولین جشنواره ملی جوان ایرانی ،سازمان ملی جوانان ،کسبعنوان مقام اول تالیف کتاب ،مرداد 1389
 دانشجوی نمونه دانشکده علوم اجتماعی سال  ( 1382ارائه مقاله نمونه با موضوع جهانی شدن ودین)

نوشته ها ومصاحبه ها:
 سیاستگزاران نئولیبرال مانع حمایت از کاالی ایرانی می شوند ،خبرگزاری مهر 9 ،اردیبهشت.1397
 مصاحبه :دیپلماسی عمومی بهترین راه مواجهه با تقابل های بین گفتمانی است ،حورا ،دوماه نامهعلمی-فرهنگی و اجتماعی زنان (مرکز تحقیقات زن و خانواده) ،شماره  53و  ،54پاییز و زمستان
.1396
 مصاحبه :خود انتقادی ،مهم ترین کارکرد کرسی های آزاد اندیشی ،ایرنا 5 ،آذر .1396 یادداشت :بهنام مبارزه با امپریالیسم ،به کام سرمایهداری نوین ،خبرگزاری فارس ،اول آبان.1396
 مصاحبه :مدلینگ اسالمی مثل شراب اسالمی است .روزنامه فرهیختگان ،پنج شنبه  20مهر.1396
مصاحبه :شهید حججی ،محصول تفکر ضد بوروکراتیک .خبرگزاری مهر 16 ،مهر .96 یادداشت :جمهوری اسالمی و بحران بازتولید ،خبرگزاری فارس 21 ،مرداد .9627

یادداشت :درخشش مقاومت :دست برتر جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،ماهنامه سیاسی -تحلیلیهمشهری دیپلماتیک ،شماره  ،97فروردین .1396
 یادداشت :بازسازی رویای آمریکایی با چاشنی اقتدارگرایی (تحلیل انسان شناختی انتخابات آمریکا) ،وبسایت خبرگزاری فارس 22 ،آبان .1395
 مصاحبه :رسانه ها به مثابه هایپررئالیتی فرهنگ آمریکایی ،خردنامه همشهری ،شماره ،162مهرماه .1395
 یادداشت :اعدام النمر ،تشدید بحران مشروعیت و رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی ،وبگاهخبرگزاری فارس.1394/10/13 ،
 مصاحبه :متغیرهای تأثیرگذار بر تحوالت منطقه ،خبرگزاری مهر ،سهشنبه  ۱۷آذر .۱۳۹۴ مصاحبه :اربعین حافظه جمعی شیعیان را بازتولید می کند ،خبرگزاری مهر ،پنجشنبه  ۱۲آذر.۱۳۹۴
 یادداشت :توافق هسته ای و خطرمکدونالدیزه شدن ،وبسایت خبرگزاری فارس ،مرداد .1394 یادداشت :آینده گفتمانی خاورمیانه ،همشهری ماه ،فروردین .1394 مصاحبه :بررسی رابطه استاد و دانشجو در ایران و غرب ،مصاحبه با پایگاه بچه های مسجد،اسفند .1393
جهادگرایان ساخته غرب ،منتشر شده در پرونده خشونت مدرن،
 یادداشت :داعش ،نسل سومِ
وبسایت سوره اندیشه ،اسفند .1393
 یادداشت :بیداری اسالمی ،پارادایم سوم جهانی شدن و گذار به نظم آینده جهانی .منتشر شده درپایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللاالعظمی سید علی خامنهای (مدظلهالعالی)
( ،)Khamenei.irبهمن .1393
 یادداشت :مذاکرات هسته ای در بستر تغییر نظم جهانی ،همشهری ماه ،دی ماه .1393 یادداشت :انترناسیونالیسم شیعی و پدیده پیاده روی اربعین ،خبرگزاری فارس 22 ،آذر  ،93کد خبر.13930922000017
 مصاحبه :بررسی وضعیت آرمان گرایی در جنبش های دانشجویی اروپا ،مصاحبه با ویژه نامهجنبش دانشجویی خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران ،اتحادیه انجمن های اسالمی مستقل دانشجویان،
شانزده آذر .1393
 مصاحبه :آینده منطقه مبتنی برمحورمقاومت است ،همشهری ماه ،شماره  ،125آبانماه 1393 مصاحبه :بیداری اسالمی ،گذر از نظم پیشین جهان به نظم نوین آینده جهان است ،مصاحبه با پایگاهرجا نیوز 5 ،مهر  ،1393کد خبر 205534
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 مصاحبه :ایران سهم بزرگی در نظم جدید جهانی خواهد داشت ،مصاحبه با خبرگزاری تسنیم19 ،شهریور  ،1393کد خبر494350 :
 یادداشت :اوکراین درکشاکش دو اتوپیا ،ماهنامه فرهنگی -تحلیلی سوره اندیشه ،شماره  76و ،77خرداد و تیر .1393
 مصاحبه :چرا بعد از باخت به آرژانتین خوشحال شدیم؟ مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ،سه شنبه 3تیر  1393کد خبر. 93040301437 :
 یادداشت :عراق و حلقه مفقوده انسجام ملی ،خبرگزاری نسیم 2 ،تیر  ،1393کد خبر . 898497 مصاحبه :انسان شناسی سیاسی «گروهک جیش العدل» ،پایگاه علوم اجتماعی ایرانی-اسالمی25 ،فروردین 1393
 یادداشت :نبرد با آوای تردید ،و تمنای یقین (نقدی بر فیلم شیار  ،)143پایگاه علوم اجتماعیایرانی-اسالمی 19 ،بهمن .1392
 مصاحبه :بررسی انسان شناختی پدیده کاهش نسل ،نشریه تحلیلی -تبیینی پنجاه و هفت ،پیش شمارهاول ،فروردین .1393
 یادداشت :لزوم بازنگری سیاستهای دولت در ارتباط با مهاجران ،خبرگزاری فارس 26 ،بهمن ،1392کد خبر. 13921125000791 :
 یادداشت :پارادایم های علوم اجتماعی چگونه آمریکا را تصویر کرده اند؟ پایگاه علوم اجتماعیایرانی-اسالمی 13 ،آبان 1392
 یادداشت :تفرعن و تبختر دانشگاهی ،زنگ خطری جدی برای دانشگاه شریف ،خبرگزاری فارس،مهرماه 1392
 یادداشت :رسانه ملی و بازتولید فرهنگ مصرف گرایی ،مشرق نیوز 18 ،اسفند 1389 یادداشت :علوم اجتماعی در ایران ،خوابزدگی با مرگ؟ روزنامه کیهان ،سه شنبه  10اسفند -1389شماره 19876
 یادداشت :نزاع تمدنی در خاورمیانه ،هفته نامه تراز (کانون دانشگاهیان ایران اسالمی) 28 ،اردیبهشت 1392
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