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 مسئولیت های شغلی و اجتماعی


عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،گروه جامعه شناسی ،از سال 6313ـ ادامه دارد.



نمایندهي هیأت ممیزه دانشگاه تهران از سال 6351ـ ادامه دارد.



مدیر گروه علوم اجتماعی سازمان سمت ،سال 6335ـ.6331



رئیس دانشکده علوم اجتماعی تهران ،سال 6333ـ.6333



رئیس گروه جامعهشناسی تربیت مدرس ،سال 6333ـ.6333



رئیس مركز تحقیقات صدا و سیما ،سال 6333ـ.6333



مدیر كل پژوهش دانشگاه تهران ،سال6333ـ.6331





معاون اداري دانشکدهي علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،سال .6313

عضویت در هیأت تحریریه و سردبیری نشریات علمی:


عضو هیأت تحریریه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی ،سال  6356ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی ،سال  6356ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریهي راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال  6351ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه پژوهش مطالعات توسعه ،سال  6333ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندارن ،سال  6333ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه فصلنامهي علمی ـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران ،سال  6331ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه خانواده پژوهی ،سال  6331ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریهي پژوهشنامهي كاشان ،سال  6331ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه جامعه شناسی هنر و ادبیات ،سال  6333ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه علوم اجتماعی مشهد ،سال  6333ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه مطالعات خانواده ،سال  6333ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه مطالعات فرهنگی ،سال  6331ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریهي دوفصلنامهي مطالعات میانرشتهاي دین و ارتباطات ،سال  6335ـ ادامه دارد.



عضو هیأت تحریریه مجلهي مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،سال  6353ـ.6351



مدیر مسئول فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال  6351ـ .6331



عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،سال 6333ـ .6331



عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی اعتیاد پژوهشی ،سال 6331ـ .6333



مدیر مسئول نامه علوم اجتماعی ،سال 6333ـ .6331



عضو هیأت تحریریه نامه علوم اجتماعی ،سال 6333ـ .6331



عضو هیأت تحریریه پژوهش زنان ،سال  6331ـ.6331



عضو هیأت تحریریه ،فصلنامه سوء مصرف مواد ،سال  6333ـ .6336



عضو هیأت تحریریهي نامه پژوهش فرهنگی ،سال  6351ـ .6335



سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و سنجش ،سال  6333ـ .6331
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دبیری علمی همایش ها:


دبیر علمی همایش ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی ،انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی ،خرداد .6356



دبیر علمی سمینار اندیشه ابن خلدون و جامعهي ایرانی ،اردیبهشت .6356



دبیر علمی همایش مرگ روستا :واقعیت یا توهم .انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و رتباطات با همکاري دانشگاه علم
و فرهنگ .موسسه پژوهشهاي برنامهریزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستایی 16 ،آبان .6356





دبیر علمی همایش ابن خلدون و دنیاي معاصر .پژوهشکدهي مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري با همکاري موسسهي تحقیقات و توسعهي علوم انسانی ،یکشنبه و دوشنبه  13و  11اردیبهشت .6335



دبیر سمینار خاطره جنگ .دانشکده علوم اجتماعی تهران ،خرداد .6331



دبیر همایش رابطه متقابل زبانی در سنت اسالمی و غربی .دانشکده علوم اجتماعی تهران ،آبان .6335



دبیر همایش دانشآمختگان علوم اجتماعی در ایران ،دانشکده علوم اجتماعی تهران ،خرداد .6333



دبیر همایش بررسی محتواي كتب علوم اجتماعی در ایران ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،خرداد.6311

عضویت در شورای علمی همایشها و سمینارها:


عضو شوراي علمی همایش منطقهاي تفکر اجتماعی و جامعهشناسی در خاورمیانه معاصر .تهران :انجمن
جامعهشناسی ایران 3 .و  3خرداد .6351



عضو شوراي علمی كنفراس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران .تهران :انجمن جامعهشناسی ایران،
3و 1دي .6335



عضو كمیتهي علمی اولین همایش نقش آموزشهاي فنی و حرفهاي در تحوالت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی،
مازندران :خرداد .6331



عضو كمیتهي علمی همایش نقش آموزشهاي فنی و حرفهاي در تحوالت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی .ادارهي كل
آموزش فنی و حرفهاي استان مازنداران ،مازندران ،خرداد .6333

 عضویت در کمیتههای مطالعاتی و پژوهشی:

عضو شوراي كمیته عطف ،سال  6353ـ ادامه دارد.



عضو شوراي علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم انسانی وزارت علوم ،سال  6351ـ ادامه دارد.



عضو شوراي علمی جهاد دانشگاهی ،سال .6351




عضو هیات رئیسه كنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن ،پنجمین گنگرهي آسیبشناسی خانواده .تهران :دانشگاه
شهید بهشتی 13 .و  11اردیبهشت .6356

 عضو هیأت داوران علمی نشریات علمی پژوهشی:


عضو شوراي انتخاب كتاب سال علوم اجتماعی 6351 ،ـ ادامه دارد.
عضو كمیته علوم اجتماعی خوارزمی دو دوره از سال  6331و .6333

3

-

 -داوری نشریات به زبان فارسی



پژوهشنامه جامعهشناسی جوانان ،سال دوم ،شمارهي سوم ،بهار و تابستان .6351



فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال چهارم ،شمارهي ،63زمستان .6333



نامهي پژوهش فرهنگی ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دورهي جدید ،شمارهي  3و  ،5بهار .6333



پژوهش زنان ،دورهی اول ،شمارهي سوم ،بهار .6336



نامهي علوم اجتماعی( ویژهي مردمشناسی) ،شماره ،66بهار و تابستان .6333

 اقدامات و طرح های پژوهشی

مدیر طرح ملی "شیوع شناسی مصرف مواد مخدر" ،معاونت ریاست جمهوري.6351 ،



مدیر طرح "دهیاریها و توسعه بازارهاي محلی روستایی" .سازمان شهرداریها و دهیاريهاي كشور .6351 ،



مدیر طرح "جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه در ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.6351 ،



مدیر طرح "جامعه شناسی ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6351 ،



مدیر طرح "تاریخ شفاهی جامعه شناسی ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6351 ،



مدیر طرح "ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی در ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
.6351



مدیر طرح "الگوي نابسامانیهاي اجتماعی :مورد مطبوعات ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران.6335 ،




مدیر طرح "بنیانهاي اجتماعی و فکري پاردایم توسعه نیافتگی" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.6335،
مدیر طرح "وضعیت خانواده تهرانی" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی.6333 ،



مدیر طرح پژوهش "بازنمایی خانواده در سریالهاي تلویزیونی ،مركز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامهاي
صداوسیما.6333 ،



مجري طرح "وضعیت اجتماعی دانشگاه ها در ایران" ،جهاد دانشگاهی.6333 ،



مدیر طرح پژوهش "بررسی ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی در ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران.6333 ،



مدیر طرح "بازنمایی جامعه ي ایران در دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی در ادبیات داستانی رضا براهنی بر اساس
منطق گفتگویی باختین" معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6333 ،



مدیر طرح"رصد فرهنگی دانشگاههاي كشور" ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها.6333 ،






مجري طرح "جهتگیري ارزشی افراد و الگوهاي رفتاري( مورد تهران)" ،همکاران :مهري بهار و هوشنگ نائینی،
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6333 .
مدیر طرح "جهتگیري ارزشی افراد و الگوهاي رفتاري (تهران)" ،همکاران :دكتر هوشنگ نایبی و دكتر مهري بهار،
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6333 ،
مجري طرح "بررسی وضعیت سیاسی ،فرهنگی و آموزشی دانشگاهها" ،مركز افکارسنجی دانشجویان ایران.6333 ،
ناظر علمی طرح پژوهشی "چگونگی راههاي متقاعدسازي مردم مرزنشین در پرهیز و مقابله با قاچاق كاال" ،معاونت
پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6331 .
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مدیر طرح "تحوالت فرهنگی اجتماعی در تهران در طی سه نسل" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران .همکاران :مهناز زند و طاهره خزایی6333 .ـ.6331



مدیر طرح "گزارش تحلیلی ارزیابی وضعیت فرهنگی كشور" ،هیات نظارت و ارزیابی دبیرخانه شوراي عالی انقالب
فرهنگی.6331 .



مدیر طرح "تغبیرات اجتماعی و فرهنگ در ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی تهران ،موسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی .6333 ،






مدیر طرح "وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم در شهر تهران" ،همکاران :دكتر مهري بهار و مریم باللی ،معانت
پژوهشی دانشکدهي علوم اجتماعی دانشگاه تهران6333 ..ـ6333
مدیر طرح "سازمان اجتماعی سیاسی در ایران"  .همکار :مهري بهار .معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران.6333 .
مدیر طرح "الگوي رايدهی در ایران".6333 ،
مجري طرح نیازسنجی آموزشی اعضاي شوراي اسالمی .وزارت كشور جمهوري اسالمی ایران .دفتر برنامهریزي و
آموزش شوراها ،با همکاري حمید عبداللهیان.6333 ،



مدیر طرح ملی "نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر" ،ستاد مبارزه با مواد مخدر. 6331 ،



مجري طرح "تحلیل ثانویه دادههاي طرح ملی( تغییرات ارزشی فرهنگی در ایران)" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم
اجتماعی تهران ،موسسه مطالعات و تخقیقات اجتماعی ،همکار  :احمد غیاثوند.6331 ،






مجري طرح "تحلیل جامعهشناختی انقطاع نسلی در شهرستانهاي تهران و كاشان :راهبردهاي مقابله با انقطاع
فرهنگی و نسلی ،به سفارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري دفتر مطالعات و برنامهریزي ،موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی تهران ،با همکاري غالمرضا غفاري.6336 ،
مدیر طرح بررسی "نگرش شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد و انتظارات آنها از شوراي اسالمی شهر تهران"،
همکاران :مجید كوششی و حسین محمودیان ،موسسعه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.6331 .
مدیر طرح بررسی"نظرسنجی از شهروندان تهرانی نسبت به شوراي اسالمی شهر تهران" ،همکاران :مجید كوششی و
حسین محمودیان ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.6331،



مدیر طرح" تغییرات فرهنگی در ایران با اینگلهارت" ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران،
6331ـ 6335



مدیر طرح بررسی"راهبردهاي مقابله با انقطاع فرهنگی و نسلی" ،دفتر مطالعات و برنامهریزي وزارت علوم و
تحقیقات.6335 ،






مجري طرح "نظرسنجی اعضاي هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص حفظ دانشگاه تهران در محل استقرار كنونی
و یا انتقال آن به خارج از شهر تهران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی تهران .موسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی ،همکاران :محسن صفابخش و علی رضا فخار.6335،
مدیر طرح "آیندهنگري" ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،با همکاري رحمتاهلل صدیق
سروستانی.6335 ،
مدیر طرح "نظرسنجی در مورد توقیف مطبوعات" ،بخش نظر سنجی ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 6333،



مدیر طرح "وضعیت منابع كتب و مقاالت جامعه شناسی در ایران" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 6333 ،



مجري طرح "جامعهشناسی جامعهشناسی در ایران" ،دانشگاه تهران ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.6333 ،
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مجري طرح "بررسی نگرشهاي دانشجویان دانشگاه تهران پیرامون واقعهي  63تیر كوي دانشگاه تهران" ،معاونت
پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.6333،
مجري "طرح وضعیت فرهنگی اجتماعی در تهران" ،دانشکدهي علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6333 ،
مدیر طرح" نظر سنجی آزمون ورودي دوره دكتري ،رشته جامعه شناسی سال تحصیلی 6333ـ  ،"6331موسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.6333 ،
مدیر طرح "نظرسنجی در مورد آلودگی هواي شهر تهران" ،همکار :مجید كوششی ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم
اجتماعی تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی6333 ،ـ.6333



مدیر طرح "تغییرات فرهنگی و اجتماعی خانواده در تهران  6333ـ  ،"6331معاونت پژوهشی دانشکده علوم
اجتماعی ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.6333،



مدیر طرح"تحلیل پایاننامههاي دورهي كارشناسی در حوزهي علوم اجتماعی" ،معاونت پژوهشی دانشکده علوم
اجتماعی ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 6333،





مدیر طرح "بررسی توصیفی فرم و محتواي پایاننامههاي مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري تخصصی دانشجویان
علوم اجتماعی" ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.6333 ،
مدیر طرح "وضعیت نخبگان در ایران" ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.6331 ،

Principal researcher dr rahmatollah sedigh sarvestani ;”The study of children in need of
special protection measures”. Faculty of social sciences university of Tehran,2003.



 انتشار کتاب
ـ کتاب فارسی( تالیف)
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.61
.66
.61
.63

آزاد ارمکی ،تقی(".)6351نظریه تغییرات فرهنگی در ایران" .تهران :انتشارات اطالعات.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6351دانشگاه و چالش هاي جامعه ایرانی" .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
آزاد ارمکی ،تقی(".)6351كارگزاري محلی توسعه در ایران(زندگی و فعالیتهاي استاد فتحاهلل آزاد ارمکی) .تهران:
نشر كنش.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6353تغییرات ،چالش ها و آینده خانواده ایرانی" .تهران :انتشارات تیسا.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6353جامعه ،سیاست و فرهنگ در ایران" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6353درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی امیل دوركیم و ماكس وبر" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6353مکتب ها و نظریه هاي جامعه شناسی" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6353خانواده ایرانی" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6351نظریه هاي جامعه شناسی (نظریه هاي كالسیک جامعه شناسی)" .تهران :انتشارات
سمت.
آزاد ارمکی ،تقی( " .)6356بنیانهاي فکري نظریه جامعهي ایرانی" .تهران :نشرعلم.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6356ساختار نظریهي جامعهشناسی ایران" .تهران :نشرعلم.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6351جامعه شناسی توسعه (اصول و نظریه ها)" .چاپ دوم .تهران :علم.
آزاد ارمکی ،تقی( ".)6351اندیشهي اجتماعی متفکران مسلمان( از فارابی تا ابن خلدون)"  .چاپ ششم .تهران:
سروش.
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آزاد ارمکی ،تقی(" .)6351نظریه هاي جامعه شناختی (تاریخ تکون نظریه هاي جامعه شناسی) ".تهران :انتشارات
سمت.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6351جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6351تاریخ تکوین نظریه هاي جامعه شناسی" .تهران :سمت.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6335نظریه پردازي در جامعه شناسی" .تهران :جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم).
آزاد ارمکی ،تقی(".)6335جامعه شناسی ایران :جامعه شناسی مناسبات بین نسلی" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6333جامعه شناسی فرهنگ" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم از آغاز تا دوره معاصر" .تهران :نشر علم.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331جامعه شناسی خانواده ایرانی" .تهران :سمت.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331فرهنگ و هویت ایرانی و جهانیشدن" .تهران :نشر تمدن ایرانی.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6333علم و مدرنیته ایرانی"  .تهران :انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6331تغییرات اجتماعی در ایران" .تهران :نشر اجتماع.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6331پاتوق و مدرنیتهي ایرانی" .تهران :نشر لوح فکر.
آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331علم و مدرنیته ایرانی :بنیانهاي فکري و اجتماعی مدرنیته در ایران" .تهران :موسسه
تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
آزاد ارمکی  ،تقی و غالمرضا غفاري(" .)6333درآمدي بر جامعه شناسی نسلی در ایران" .تهران :پژوهشکده علوم
انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
آزاد ارمکی  ،تقی و احمد غیاثوند(".)6333درآمدي بر جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران" .تهران :آن.
زاد ارمکی ،تقی(". )6331اندیشه نوسازي در ایران" .تهران :دانشگاه تهران.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331پست مدرنیسم و توسعه جامعه شناسی معاصر" .تهران :نشر بقعه.
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331مدرنیته ایرانی ،روشنفکران و پارادایم فکري عقب ماندگی در ایران" .تهران :نشر اجتماع.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6335درآمدي بر نظریه سازي در جامعه شناسی" .تهران :موسسه نشر كلمه.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333جامعه شناسی جامعهشناسی در ایران" .تهران :نشر كلمه.
آزاد ارمکی ،تقی(".)6333اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از خواجه نظام الملک تا مطهري" .تهران :موسسه نشر
جهاد دانشگاهی.
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331جامعه شناسی ابن خلدون" .تهران  :نشر تبیان.
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6331نظریه هاي جامعه شناسی" .تهران :سروش.
آزاد ارمکی  ،تقی(" . )6333نظریه در جامعه شناسی" .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
آزاد ارمکی  ،تقی(" . )6331اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون" .تهران :سروش.

ـ فصل کتاب(تالیف)
 .6آزاد ارمکی  ،تقی .فصل "جامعهشناسی ایران به لحاظ مفهومی و نظري" در كتاب مختصات جامعهشناسی
ایرانی( .)6356تهران :جهاد دانشگاهی واحد تهران.
 .1آزاد ارمکی ،تقی .فصل " الزام نظري و عملی در دستیابی به توسعه در ایران( سلسله نشستهاي اندیشهورزي
مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت)"( .)6356تهران :الگوي پیشرفت.
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آزاد ارمکی  ،تقی .فصل " الگوهاي سبک زندگی در ایران"در كتاب الگوهاي سبک زندگی ایرانیان(.)6331
تهران :مجمع تشخص مصلحت نظام.
آزاد ارمکی ،تقی .فصل "نقش روشنفکري در برابر مسائل اجتماعی"در كتاب روشنفکري در گذر اندیشه
ها( . )6333تدوین و تحقیق از عبدالرضا حاجیلري ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و معارف.
آزاد ارمکی ،تقی" .نظرسنجی و تحقیقات اجتماعی در ایران" .فصلی از كتاب چالشها و چشماندازهاي
نظرسنجی در ایران( .)6333تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
آزاد ارمکی ،تقی فصل "علل و موانع فرهنگی ـ اجتماعی تولید علم در ایران" در كتاب درآمدي بر آزاداندیشی
و نظریه پردازي در علوم دینی( .)6333قم :حوزهي علمیه ،مركز مدیریت.

.7
.3
.2
.31
.66
.61
.63

آزاد ارمکی ،تقی .فصل "هویت سازی و بحران هویت در ایران ".در کتاب هویت در ایران( .)3131تهران :جهاد
دانشگاهی ،پژوهشکدهی علوم انسانی ،اجتماعی371،ـ.352
آزاد ارمکی ،تقی .فصل "روشنفکري ایرانی و هویت".در کتاب روشنفکری در ایران( ،)3133بی تا.
آزاد ارمکی  ،تقی  .فصل "جامعهشناسی و جامعه مدنی" در کتاب جامعه مدنی( اصول ،رویکردها و زمینه شکل
گیری آن در جمهوری اسالمی ایران )( .)3173تهران :پژوهشکده مطالعات راهبری.
آزاد ارمکی  ،تقی .فصل "زن در رسانه ها".در کتاب زن و رسانه( .)3173دفتر امور زنان در نهاد ریاست
جمهوری.
آزاد ارمکی  ،تقی .فصل " كتاب و جامعه كتاب در عصر تحول فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب ".در كتاب
كتاب و جامعه( .)6333انتشارات سروش.
آزاد ارمکی  ،تقی .فصل" تبادل و تقابل فرهنگی در عصر ماهواره" .دركتاب سروش :رسانهها و فرهنگ(.)6331
تهران :سروش( انتشارات صداوسیما).
آزاد ارمکی  ،تقی .فصل" تحلیلی جامعهشناختی راههاي نفوذ فرهنکی غرب در ایران معاصر" در كتاب رویارویی
فرهنگی ایران و غرب در دورهي معاصر( .)6333تهران :سروش( انتشارات صداوسیما).

ـ کتاب انگلیسی( تالیف)

Azadarmaki, Taghi, and Mehri Bahar. "The cultures of economic migration.” Ashgate
publishing limited, 3117.

 انتشار مقاالت


مقاالت علمی پژوهشی:
 .6آزاد ارمکی ،تقی و علیرضا صادقی( " .)6351زندگی روزمره موتورسواران معیشتی" .فصلنامه مطالعات فرهنگی و
ارتباطات .دوره  ،63شماره 31 ،13ـ.13
 .1آزاد ارمکی ،تقی و علیرضا صادقی(" .)6353خودمانیسازي بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش" .نشریه توسعه
محلی( روستایی ـ شهري) ،سال هشتم ،شماره 31 ،6ـ.13
 .3عبداللهیان ،حمید و تقی آزادارمکی(  " .)6351تحلیل انتقادي كتابهاي مبانی جامعهشناسی در ایران" .فصلنامه
پژوهش و نگارش كتب دانشگاهی( سخن سمت سابق) ،شماره 13 ،31ـ.6
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.16

آزاد ارمکی ،تقی(" .)6351عقب ماندگی و توسعه در ایران ".فصلنامه برنامهریزي رفاه و توسعه اجتماعی ،سال،3
شمارهي .36_33 ،11
شاه طهماسبی ،اسماعیل ،سید حمید خداداد حسینی ،اسداهلل كرد نایج و تقی آزاد ارمکی(" .)6353بررسی تأثیر
شبکه هاي كسب و كار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها ،مورد مطالعه صنعت ساختمان".
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بازرگانی ،دوره  ،1شماره 611 ،6ـ.613
آزاد ارمکی  ،تقی(" . )6353دین و مدرنیته در ایران" .فصلنامه تغییرات فرهنگی ،دوره  ،6شماره 616 ،6ـ.613
مصطفی ظهیري نیا و تقی آزادارمکی(" .)6353تحلیل كیفی جهت گیري ارزشی و ارتباط آن با تغییرات اقتصادي و
اجتماعی در شهر بندرعباس ".فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی ،دوره سوم ،شماره سوم633 ،ـ .633
شاه طهماسبی ،اسماعیل ،سید حمید سید حمید خداداد حسینی ،اسداهلل كردناییج و تقی آزاد ارمکی(.)6351
"طراح مدل نقش سرمایه اجتماعی بیرونی در كسب مزیت رقابتی مورد مطالعه صنعت رنگ و رزین".فصلنامه
پژوهش هاي مدیریت منابع سازمانی(دانشگاه تربیت مدرس) ،دوره  ،3شماره33 ،6ـ.15
آزاد ارمکی  ،تقی .ونوس .داور و مسعود كرمی( " .)6353فراتحلیل ارزشهاي فرهنگی در ایران" .پژوهشنامه جامعه
شناسی جوانان .سال اول ،شمارهي 31 .6ـ.63
آزاد ارمکی ،تقی و حسن نبوي(" .)6351نخستین صورت سازه فرهنگی غرب و تجدد در ایران معاصر ".فصلنامه
مسائل اجتماعی ایران ،سال چهارم ،شمارهي33 ،6ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی و عارف وكیلی(" .)6351مطالعه جامعه شناختی تعریف مفهوم هویت ملی میان اندیشمندان
ایرانی ".مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی  ،دوره ،1شماره33 ،6ـ.5
آزاد ارمکی ،تقی .آرمین ،امیر و سحر فائقی(" .)6351پیوند سینماي ایران با واقعیت :بررسی بازتاب مطالبات سیاسی
در سینما بین سالهاي  6331تا  ."6331فصلنامه جامعهشناسی هنر و ادبیات .دوره  ،3شماره  611 ،6ـ.33
مدیري ،فاطمه و تقی آزاد ارمکی(" .)6351جنسیت و دینداري ".فصلنامه جامعه شناسی كاربردي ،دوره  ،36شماره
61 ،3ـ .1
آزاد ارمکی  ،تقی  ،سید رحیم تیموري ،جمشید گراوند و محمدرضا انصاري(" . )6351تحلیل جامعه شناختی برنامه
كنترل نامحسوس" .فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،ویژه نامهي دانشگاه كاشان.13-66 ،
آزاد ارمکی  ،تقی  ،مجتبی تركانی و ایرج حقندري(" .)6351تحلیل كیفی نگرش توسعه اي در ادبیات عامیانه با
تاكید بر ضرب المثل هاي عامیانه" .فصلنامه جامعه شناسیِ نهاد هاي اجتماعی ،دوره  ،6شماره 31 ،6ـ.5
آزاد ارمکی  ،تقی  ،مجتبی تركارانی و ایرج حق ندري(" .)6351تحلیل كیفی نگرش توسعهاي در ادبیات عامیانه :با
تأكید بر ضربالمثلهاي لري ".جامعه شناسیِ نهاد هاي اجتماعی ،دورهي اول ،شمارهي اول31 ،ـ.5
مدیري ،فاطمه و تقی آزاد ارمکی(".)6351بررسی تفاوت هاي جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان" .مجله علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد ،سال دهم ،شمارهي دوم.113-111 ،
آزاد ارمکی ،تقی .محبی میمندي ،مصیب و سجاد اسعدي(".)6356الگوي پیشرفت ایرانی ـ اسالمی با تاكید بر
شاخصهاي آموزش و بهداشت" .فصلنامه سازمان بسیج اساتید مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی و ایرانی .سال .6
شمارهي 633 ،1ـ.663
آزاد ارمکی ،تقی .محمد حسین شریفی ساعی  ،مریم ایثاري و سحر طالبی(" .)6356هم خانگی پیدایش شکل هاي
جدید خانواده در تهران" .فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی ،سال  ،3شماره 33 ،6ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6356مناسک و رفتارهاي دینی در بین دانشآموزان" .فصلنامهي مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
سال  ،3شماره 31 ، 13ـ.66
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6356فهم ماهیت جامعه ایرانی براساس الگوئ گذران اوقات فراغت نسل جوان" .فصلنامه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،دوره  ،6شماره 11 ،1ـ.6
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آزاد ارمکی ،تقی و مسعود عالمینیسی " .اختالف در انسجام كاركردي میان نهادهاي جامعه از نظریه تا شاخص
سازي بومی ".فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،دورهي ،6شمارهي 33 ،1ـ.3
جواديیگانه ،محمدرضا .آزادارمکی ،تقی و سمیه توحیدلو(" .)6356فرهنگ و اخالق اقتصادي ایرانیان در دوره
مشروطه ".فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال ،3شمارهي .11-66 ،15
آزاد ارمکی ،تقی و مریم كمالی(".)6356مشروعیت سیاسی و ساختار قدرت در حکومت سلجوقیان ".فصلنامه جامعه
شناسی تاریخی .دوره  ،1شماره.663-611 ،1
حیدري ،محمدرضا ،منیژه انوشه  ،تقی آزاد ارمکی و عیسی محمدي(" .)6356بررسی بستر و زمینه آموزش مراقبت
فرهنگی در ایران ".فصلنامه آموزش پرستاري ،دوره  ،6شماره 5 ،1ـ.6
آزاد ارمکی  ،تقی .شریفی ساعی ،محمدحسین و مریم ایثاري(" .)6356تبارشناسی پوشش زنان در ایران دهههاي
 . ".31-31فصلنامهي مطالعات سبک زندگی ،انتشارات دانشکده صدا و سیما ،سال ،6شماره 51 ،1ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی .مباركی ،مهدي و زهره شهبازي(" .)6356بررسی و شناسایی شاخصهاي كاربردي توسعهي
اجتماعی" .فصلنامهي مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی .دوره  ، 6شماره 31،6ـ.3
ایار ،علی  ،تقی آزاد ارمکی و مهدي دیزجی" .فضاي عمومی و ابژه هاي نسلی( مطالعه موردي ترمینال جنوب از
منظر روابط نسلی)( .)6351فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال  ،3شماره .36-33، 13
آزاد ارمکی ،تقی و عارف وكیلی(" .)6351بررسی ایده شبکه تعامالت اجتماعی روشنفکران رندل كالینز در میان
اندیشمندان" .مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال  ،3شماره 613 ،11ـ.665
آزاد ارمکی ،تقی و بهروز دلگشایی(".)6351مسئلهي مدرنیزاسیون در ایران؛ مقایسهي تطبیقی ـ تاریخی ایران و
تركیه در دوران 6516ـ 6516م " .مجلهي علمی پژوهش بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه تهران ،سال ،1
شماره 616 ،31ـ.616
آزاد ارمکی  ،تقی و مسعود عالمی نیسی( ".)6335بررسی نقش فقدان انسجام كاركردي نهادهاي جامعه در روند
جرایم در سه دههي اخیر" .مجلهي بررسی مسائل اجتماعی ایران ،سال ،1شماره 633،1ـ.633
آزاد ارمکی  ،تقی و شهرام زمانی سبزي(" .)6351بازنمایی جامعه پیش و پس از انقالب با تکیه بر دو رمان رازهاي
سرزمین من و آزاده خانم و نویسندهاش اثر رضا براهنی" .فصلنامهي پژوهش زنان و ادبیات فارسی .شمارهي،11
636ـ.613
آزاد ارمکی ،تقی و كمال خالق پناه(" .)6351متاسینما در سینماي ایران پس از انقالب اسالمی و مجادله بر سر
خودسینما" .فصلنامهي مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال ،3شماره 53 ،13ـ.36
آزاد ارمکی ،تقی  .شریفی ساعی ،محمدحسین .ایثاري ،مریم و سحر طالبی(" .)6351سنخشناسی الگوهاي روابط
جنسی پیش از ازدواج در ایران" .دو فصلنامهي جامعهپژوهی فرهنگی .سال  ،1شماره  31 ،،1ـ .6
آزاد ارمکی ،تقی و سید مهدي اعتماديفرد( ".)6335پایگاه خانوادگی،سنخهاي دینداري و كیفیت ارزشهاي
مذهبی در ایران" .دو فصلنامهي پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه .شماره13 ،1ـ.6
آزاد ارمکی ،تقی و فرهاد نصرتینژاد( ".)6335تبیین جامعهشناختی شکلگیري دولت مطلقهي مدرن در ایران"
دوفصلنامهي مسائل اجتماعی ایران ،دورهي جدید ویژه نامهي علوم اجتماعی ،مجلهي دانشکدهي ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران .سال ،6شمارهي 33 ،6ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی .مدیري ،فاطمه و عارف وكیلی(" .)6335خانوادهي ایرانی ،فروپاشی یا تغییرات بنیادي با بررسی
نقش آموزش عمومی همگانی در بهبود وضع موجود" .فصلنامهي خانواده و پژوهش ،سال  ،3شمارهي 33 ،6ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی و محمد بیکرانبهشت(".)6335تعارف در زیست روزمرهي ایرانی" .برگ فرهنگ ،فصلنامهي
مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران ،دوره جدید ،شمارهي115 ،11ـ.651
آزاد ارمکی ،تقی و كمال خالقپناه( ".)6335خوانش مضاعف :روششناسی بنیامینی ـ دلوزي در تحلیل فیلم".
نشریهي جامعهشناسی هنر و ادبیات ،سال ،1شماره 631 ،1ـ.615
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آزاد ارمکی ،تقی و نوح منوري(".)6335ارائهي مدلی براي محتواي سیاستهاي فرهنگی" .مطالعات فرهنگی و
ارتباطات .سال ،1شمارهي33 ،11ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی و مصطفی ظهیرينیا( ".)6335بررسی سنخهاي ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده".
فصلنامهي خانواده پژوهشی ،دورهي  ،1شماره پیاپی 153 ،13ـ.135
شارعپور ،محمود .آزادارمکی ،تقی و علی عسکري(" .)6333بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین
دانشجویان دانشکدههاي علوم اجتماعی دانشگاههاي تهران و عالمه طباطبایی( ".)6333مجلهي انجمن جامعه
شناسی ایران ،دورهي  ،61شمارهي .53-11 ،6
آزاد ارمکی ،تقی و سمیه توحیدلو(" .)6333مطالعهي شیوه و الگوهاي سرمایهگذاري بر حسب میزان توسعهیافتگی
مناطق ( با تکیه بر دو استان اصفهان و ایالم)" .فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران .سال ،6شمارهي 13 ،1ـ.33
آزاد ارمکی ،تقی و فرزانه بازیار( ".)6333بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینما" .فصلنامه مطالعات فرهنگی و
ارتباطات .سال  ،3شمارهي 13،63ـ.15
آزاد ارمکی ،تقی(".)6333دیدگاه حضرت امام (ره) دربارهي توسعهي اقتصادي" .فصلنامهي تحقیقات فرهنگی،
نامه پژوهش ،سال  ،1شمارهي 161 ،3ـ.653
آزاد ارمکی ،تقی و آرمین امیر(" .)6333بررسی كاركردهاي سینما در ایران (ارزیابی سینماي سال هاي  6331تا
 6333بر اساس توزیع كاركردي فیلم ها)" .نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات ،دورهي ،6شمارهي 631 ،1ـ.55
آزاد ارمکی  ،تقی و مریم زارع (" .)6333دانشگاه ،مدرنیته و دینداري ".پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،سال ،3
شماره 611 ،6ـ .633
آزاد ارمکی ،تقی و سید مهدي اعتماديفرد( " .)6333بررسی ساختار روایی روابط بین نسلی در سینماي جنگ
ایران( با تاكید بر سینماي حاتمیكیا)" .فصلنامهي مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال  ،1شمارهي 33 ،61ـ.33
آزاد ارمکی ،تقی و ناصر غراب(" .)6333بدن و هویت" .مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال  ،1شمارهي ،63
611ـ.616
آزاد ارمکی ،تقی و امیرملکی(" .)6331تحلیل ارزش هاي سنتی و مدرن در سطوح خردو كالن ".جامعه شناسی هنر
و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق ،سال  ،6شماره611 ،31ـ.53
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران ".پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه(جوانان
و مناسبات نسلی) ،شماره13 ،6ـ.16
آزاد ارمکی ،تقی .خزایی ،طاهره و مهناز زند(" .)3131مقایسه اوقات فراغت خانواده طی سه نسل" .فرهنگ اندیشه(
مسائل چالشهای خانواده) .سال  ،1شمارهی  33و 311 ،31ـ.331
آزاد ارمکی ،تقی و محمد رضایی(" .)6333سوژه و قدرت:تحلیل چگونگی شکلگیري ذهنیت در مطالعات فرهنگی".
جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق  ،6شمارهي پیاپی631 ،33ـ.613
آزاد ارمکی ،تقی(". )6333آموزش جامعه شناسی در ایران مشکالت و فرصتها ".مجله آموزش عالی ایران ،سال اول،
شماره اول.31-15 ،
آزاد ارمکی ،تقی و هوشنگ نایبی(".)6333سکوالریسم و رابطه آن با تحصیالت عالی با تکیه بر آراي پیتر برگر".
مجله انجمن جامعه شناسی ایران ،دورهي  ،3شمارهي53 ،3ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی و جمال محمدي(" .)6333زنان و سریالهاي تلویزیونی ".پژوهش زنان ،فصلنامهي مركز مطالعات و
تحقیقات زنان دانشگاه تهران .دوره  ،1شماره 51 ،1ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی و جمال محمدي( ".)6333تلویزیون و هژمونی فرهنگی( قرائتهاي زنان از سریال نرگس)".
فصلنامهي مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال  ،1شمارهي 16 ،3ـ.6
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333نقش تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی ساكنان تهران ".جامعه شناسی هنر و ادبیات-
نامه علوم اجتماعی سابق ،شمارهي 11 ،3ـ.13
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آزاد ارمکی ،تقی و وحید شالچی(" . )6331دو جهان ایرانی :مسجد و كافی شاپ ".فصلنامه مطالعات فرهنگی و
ارتباطات ،سال ،6شماره 633 ،1ـ.613
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333جوانان و مناسبات نسلی" پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ،سال .633-633 ، 6
آزاد ارمکی  ،تقی و احمد غیاثوند(" .)6333بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی  -اجتماعی ایران".
فصلنامه مطالعات ملی .سال ،3شمارهي.633-613 ،1
آزاد ارمکی ،تقی و یحیی امامی(" .)6333تکوین حوزه عموي و گفتوگوي عقالنی(بررسی موردي چند تشکل
دانشجویی)" .مجله انجمن جامعه شناسی ایران ،دورهي  ،3شمارهي.33-35 ،6
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333بحران اجتماعی و روشنفکر ایرانی" .فرهنگ اندیشه ،سال  ،3شمارهي 631 ،61ـ.636
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6333طبیعت نظام ارزشی جامعه ایرانی  :مادي ،فرامادي یا تلفیقی" .نامهي پژوهش فرهنگی
( فصلنامهي تحقیقات فرهنگی) .سال  ،3دورهي جدید ،شمارهي61 ،61ـ.6
آزاد ارمکی ،تقی و افسانه كمالی(" . )6333اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو
جنس" .مجله انجمن جامعه شناسی ایران ،دوره  ،3شماره.611-631 ،1
آزاد ارمکی ،تقی و شهرام پرستش(" . )6333ادبیات داستانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران ".نامهي علوم
اجتماعی ،جلد  ،66شماره ،3پیاپی56 .13ـ.15
آزاد ارمکی  ،تقی(" . )6333رابطه بین نسلی در خانواده ایرانی ".مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران ،سال ،3
.313-356
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6333شکاف طبقاتی و انقطاع اجتماعی ".جوانان و مناسبات نسلی  ،سال .633-633 ،6
آزاد ارمکی ،تقی و هاله الجوردي( ".)6331هرمنوتیک ،بازسازي یا گفتگو" .نامهي علوم اجتماعی ،شمارهي ،6جلد
 ،66شمارهي پیاپی661 ،16ـ.53
آزاد ارمکی ،تقی(". )6331جهانی شدن و فرهنگ" .فصلنامه پژوهشی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنري گلستان .شماره ،1
663.ـ.613
حسن خادمی و تقی آزاد ارمکی(" . )6331ترجیحات ارزشی دانش آموزان تهرانی ".نامهي پژوهش فرهنگی ،سال
 ،3دورهي جدید ،شمارهي 13 ،3ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی .زند ،مهناز و طاهره خزاعی (" .)6331روند تغییرات فرهنگی اجتماعی خانواده تهرانی طی سه
نسل ".فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،سال 61و  ،63شمارهي  11و 11 .13ـ.6
عبداللهیان  ،حمید و تقی آزاد ارمکی(" . )6336جامعه شناسی كانادا :آثار معرفت شناسی مساله شناسی بومی بر
شکل گیري بومی گرایی علمی در علوم انسانی كانادایی؛ شکل گیري حوزه هاي خاص در جامعه شناسی كانادا".
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  -دانشگاه تهران  .شمارهي  611و  ،613دورهي  31و .135-135 ،36
آزاد ارمکی ،تقی و غالمرضا غفاري(" .)6336تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران ".پژوهش زنان .دورهي،6
شمارهي 13 ،3ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6336تقی آزاد ارمکی ".جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق ،سال ،6
شماره63 ،65ـ.63
آزاد ارمکی ،تقی .زند ،مهناز و طاهره خزاعی(" .)6336تغییرات فرهنگی ".فرهنگ عمومی ،سال  ،6شماره ، 36
.11-11
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6336فوتبال :پارادكس نوسازي" .جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق،
شماره 63 ،65ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی و احمد غیاثوند(" .)6336تحلیل جامعه شناختی وضعیت دینداري جوانان با رویکرد بی شکلی دین
ورزي ".پژوهشنامه علوم انسانی  ،شمارهي .663-613 ،33
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حسن چاوشیان و تقی آزادارمکی(" .)6336بدن به مثابه رسانه هویت ".مجله انجمن جامعه شناسی ایران .دوره ،1
شماره33 ، 1ـ.33
آزاد ارمکی ،تقی و علی شکوري(" .)6336مدرنیته و خانوادهي تهرانی" .مجلهي مطالعات و پژوهشهاي دانشکدهي
ادبیات و علوم انسانی .شمارهي  31و 113 ، 36ـ .113
عبداللهیان ،حمید و تقی آزاد ارمکی(" . )6331جامعه شناسی در كانادا :مسئلهشناسی بومی و شکلگیري
بومیگرایی علمی در علوم انسانی كانادایی" ".مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  -دانشگاه تهران  .شمارهي ،611
دورهي 313 ،13ـ.156
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331شکاف بین نسلی در ایران"  .نامه انجمن جامعهشناسی ایران( ویژه نامه دومین همایش
مسائل اجتماعی ایران) .شماره 31 ،1ـ .33
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آزاد ارمکی ،تقی(" . )6331شکاف بین نسلی در ایران" .نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ،سال  ،6شماره .1
 ،مسقطیان ،بهمن و تقی آزاد ارمکی( " . )6331تغییرات فرهنگی در استان مازندران ( آزمون تجربی نظریه
اینگلهارت ) ".پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران  .سال ،6شمارهي 11 ،3ـ.63
آزاد ارمکی ،تقی و اصغر عسگري خانقاه(" .)6331وضعیت پیوستاري تغییرات فرهنگی در ایران" .جامعه شناسی
هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق  ،شمارهي .131-133 ،63
آزاد ارمکی  ،تقی و نفیسه غفورنیا(" . )6331برابري جنسیتی در حوزه سیاسی".فصلنامه پژوهش زنان ،دورهي،6
شماره 13 ،1ـ.15
آزاد ارمکی ،تقی .شارع پور ،محمود و صادق صالحی(" . )6331روند جهانی جامعه شناسی :تحلیلی از اجتماع
علمی" .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ،سال  ،6شماره 616 ،3ـ.636
آزاد ارمکی ،تقی و ناصرالدین غراب(" .)6335نظریه معرفت شناسی ابن خلدون ".فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره
66و.133-131 ،61
آزاد ارمکی ،تقی .زند ،مهناز .خزاعی ،طاهره و فرشته خرسندیار(".)6335بررسی پایان نامه هاي كارشناسی ارشد و
دكترا  6311تا  6331دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ".جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی
سابق ،شماره 113 .63ـ.163
آزاد ارمکی  ،تقی  ،زند ،مهناز و طاهره خزاعی( ".)6335بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل
خانوادهي تهرانی" .نامهي علوم اجتماعی ،شمارهي 15 ،61ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333تلویزیون در ایران  -ابزار توسعه یا نمادسازي ".نامه علوم اجتماعی سابق ،شمارهي،61
11ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333مشاركت و توسعه اقتصادي  -اجتماعی ".فرهنگ توسعه ،شماره 31 ،61ـ.11
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333نگرش ایرانیان نسبت به غرب ،بررسی تجربی درایران ".جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه
علوم اجتماعی سابق،شماره .3-11 ،61
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333تلوزیون در ایران :ابزار توسعه یا نمادسازي ".جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم
اجتماعی سابق  ،شماره31 ،61ـ.11
آزاد ارمکی  ،تقی و اصغر عسکري خانقاه(".)6333سهم جالل آل احمد در شکلگیري پژوهشهاي فرهنگی و
اجتماعی ایران( پژوهش در جامعهشناسی و مردمشناسی ادبیات)" .نامهي علوم اجتماعی ،شماره51 ،66ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی( .)6331بررسی نظریهي نوسازي ،مطالعهي موردي دربارهي تقدیرگرایی فرهنگی در ایران".
فصلنامهي فرهنگ ،سال ،61شمارهي 1و ،3پیاپی  11و .13
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6333عقالنیت در جامعه شناسی" .نامهي انجمن جامعهشناسی ایران ،دفتر اول633،ـ.663
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 .53آزاد ارمکی  ،تقی(" .)6333بررسی وضعیت خشونت در جامعه تهران" .فصلنامه فرهنگ عمومی ،شماره 3و،5
33ـ.11
 .55آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331اختالل فرهنگی و زمینه ایجاد آن ".فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره ،1سال ،1
11ـ.11
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333جامعه شناسی آمریکایی" .مجله كشاورزي و عمران روستایی ،سال  ،6شماره
.611
.61
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333رابطه متقابل رسانه و پیامگیر" .فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره 16 ،1ـ.31
.616
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6331پارادایم و جامعه شناسی" .نامه علوم اجتماعی ،جلد  ،1شمارهي( 3ششم)،
.611
36ـ.15
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6336مقدمه اي برنظریه وابستگی درجامعه شناسی توسعه ".فصلنامهي مدرس،
.613
فصلنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس .دورهي اول31 ،ـ.13

-

مقاالت منتشره در نشریات علمی ترویجی :
 .3آزاد ارمکی ،تقی و شهناز سلیمانپور( " .)3121مصرف متظاهرانه :مطالعه بر روی معلم های منطقهی 1شهر
تهران" .فصلنامهی علمی ترویجی حامعه ،فرهنگ و رسانه ،سال ،5شماره 11 ،37ـ.33
.3

آزاد ارمکی ،تقی( ". )3131باید از خود علم دفاع کنیم"،ماهنامه علمی پژوهشی فارابی ،شمارهی 11،3ـ.12

 .1آزاد ارمکی ،تقی(" .)3131جامعه ایران و مکانیسم های تغییرات در آن ".فرهنگ عمومی ،شمارهی ،11
.55-13
.1
.3

آزاد ارمکی ،تقی(" .)3131رادیو پیام رسانه ای در نوسازی شهری ".مجله رادیو ،شماره 11 ،33ـ.11
آزاد ارمکی ،تقی(".)6331همدلی و روابط بین فرهنگی" ،گفتوگو ،سال  ،6شمارهي.65

 .1آزاد ارمکی ،تقی(" .)3131پژوهشنامه" .نشریه معاونت پژوهشی ،شماره .13
 .7آزاد ارمکی ،تقی(" .)3172حدیث اندیشه ( گفتگوهایی در باب تاریخ فلسفه اسالمی ) ".سرمایه.111-133 ،
 .3آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333الگوي تحلیل وبر از رابطه دین و توسعه ".پژوهشنامه فصلنامه قبسات ،سال  ،3شمارهي، 6
31ـ.53

 .5آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333بررسی امکان وجود بحران در جامعه شناسی ایران ".كیهان فرهنگی،شماره،615
31ـ.13
 .61آزاد ارمکی ،تقی(".)6333بررسی امکان وجود بحران در جامعهشناسی ایران" .كیهان فرهنگی ،سال 31 ،63ـ.13
 .66آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331استاد مطهري و جامعهشناسی" .كیهان فرهنگی ،سال 33 ،61ـ.31

 .61آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331سنت نوگرایی توسعه ".فرهنگ توسعه ،سال  ،61شماره .61-63 ،63
 .63آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331بحثی درباره افکار عمومی ".افکار عمومی ،سال  ،6شماره 3 ،3ـ.6
 .61آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331آسیبشناسی اجتماعی و بسیج" .مجلهي علمی پژوهشی بسیج .سال ،3شمارهي
3و 13 ،1ـ.5
 .63آزاد ارمکی ،تقی(" . )6333نگرش مردم تهران در مورد سالمت جامعه ".ماهنامه جامعه سالم ،سال ،1شماره.31-36 ،65

 .61آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333تاملی جامعه شناختی در بررسی ویژگیهاي فرهنگ بسیجی ".مجلهي بسیج .سال ،1
شمارهي 3و61 ،1ـ.5
 .63آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333جایگاه بسیج شناسی اجتماعی در جامعه شناسی ".مجلهي علمی پژوهشی بسیج،
سال ،6شمارهي 31 ،1ـ.65
 .63آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333مبانی جامعه شناسی مشکالت اجتماعی ".آفتابگردان  ،شماره .13-11 ، 663
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.65
.11
.16
.11
.13
.11
.13
.11
.13

آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333شریعتی و ماركسیسم ".ماهنامه فرهنگ توسعه ،سال  ،1شماره 13 ،61ـ.61
آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331اندیشه اجتماعی ابوریحان بیرونی و ابنخلدون" .كیهان فرهنگی ،سال 36 ،61ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331ظهور جامعهشناسی در ایران" .كیهان فرهنگی ،سال 33 ،61ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی)" .)6331مشاركت وتوسعه اقتصادي  -اجتماعی ".ماهنامه فرهنگ توسعه ،سال  ،1شماره
31 ،61ـ.11
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331درآمدي بر بسیج شناسی اجتماعی ".فصلنامه مطالعات بسیج ،سال ،6شمارهي،6
31ـ.66
آزاد ارمکی ،تقی( ".)6331دولت و تحول اجتماعی" ،كیهان فرهنگی ،سال611 ،61ـ.611
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6336تئوري جامعه شناختی دفاع از حقوق زنان ".كیهان فرهنگی ،سال16 ،5ـ.61
آزاد ارمکی ،تقی(".)6336فرانوگرایی :زمینههاي فکري اقتدار فرهنگی سیاسی غرب" .كیهان فرهنگی ،سال،5
13ـ.11
آزاد ارمکی  ،تقی( ".)6331انقالب و هزیمت جامعهشناسی ماركسی" ،كیهان فرهنگی ،سال  35 ،3ـ.31

ـ گفتگوها
.6
.1
.3
.1
.3
.1
.3
.3
.5

آزاد ارمکی ،تقی( ". )6351نگاهمان به طبقه ثروتمند ماركسیستی بوده است :بررسی فراز و فرودهاي سرمایه
داري و بخش خصوصی" ،ماهنامهي ستبران5 ،ـ.1
آزاد ارمکی ،تقی(".)6331جامعهشناسی در ایران" .رشد آموزش علوم اجتماعی ،دوره  ،66شمارهي 63 ،1ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی (" .)6331وفاق اجتماعی از چند منظر" .فصلنامه فرهنگی اجتماعی فرهنگ عمومی11 ،ـ.63
آزاد ارمکی ،تقی( " .)6333گفتگو با رندل كالینز" .نامه علوم اجتماعی سابق ،شمارهي161 ،61ـ.113
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333تجزیه و تحلیل نظام جهانی( مصاحبه با ایمانوئل والرشتاین یکی از جامعه شناسان
آمریکایی) ".نامه علوم اجتماعی ،شمارهي .61
آزاد ارمکی ،تقی(" . )6333گفتگو با استاد جرج ریتزر ".جامعه شناسی هنر و ادبیات -نامه علوم اجتماعی سابق
،شمارهي .63
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333چیستی عقالنیت" ،پژوهشنامه فصلنامه قبسات ،سال ،6شمارهي 631 ،6ـ.661
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6333جامعهشناسی آمریکایی" ،موضوع گفتگو :جامعهشناسی و فرهنگ ما ،كلمه ،شماره
31 ،61ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی(" .)6331كارایی یا كارآمدي  ".كیفیت ،شماره  ، 6سال1 ،6ـ.1

ـ معرفی کتاب
 .3آزاد ارمکی  ،تقی ".معرفی و نقد ترجمه کتاب تحقیق ماللهند" .نشریه دانشگاه انقالب ،سال پانزدهم ،آبان .3117
15ـ.13
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مقاالت فارسی ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها:
.3
.3

.1
.1

.5
.1
.7
.3
.2
.31

.33

.33

.31

.31
.35

آزاد ارمکی ،تقی " .کدام نظریه و کدام مسئلهی اجتماعی؟" .سومین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری دربارهی
جامعهی ایران 33 .و  31اردیبهشت .3125
آزاد ارمکی ،تقی " .سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی سازگاری و صلح در ایران" .همایش بینالمللی عدالت ترمیمی و
پیشگیری از جرم .گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس،
 33و  32اردیبهشت .3125
آزاد ارمکی ،تقی" .عقب ماندگی و توسعه در ایران ".مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،خرداد .3-13 ،3121
آزاد ارمکی  ،تقی" .فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران ".جامعهی ایرانی در مقالههای علمی پژوهشی
علوم اجتماعی( چکیده مقاالت منتخب مجلههای علوم اجتماعی ایران دربارهی موضوعات و مسائل اجتماعی کشور).
تهران :وزارت کشور :دبیرخانهی شورای اجتماعی3121،313 ،ـ.352
آزاد ارمکی  ،تقی و مسعود عالمی نیسی" .بررسی نقش فقدان انسجام کارکردی نهادهای جامعه در روند جرایم در
سه دهه اخیر ".دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ،تهران ،خرداد.3121
آزاد ارمکی ،تقی" .جامعه شناسی ایرانی به لحاظ مفهومی و نظری ".مختصات جامعه شناسی ایرانی ،تهران ،آبان
37 .3121ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی" .فرصتها و تهدیدها در تعلیم و تربیت جامعهی امروز ایران" .همایش جامعه و تعلیم و تربیت( به
مناسبت نکوداشت دکتر علی شریعتمداری) .دانشگاه خوارزمی ،اسفند .3121
آزاد ارمکی ،تقی ،محمدحسین شریفی ساعی ،مریم ایثاری و سحر طالبی" .پیدایش الگوهای جدید روابط جنسی
پیش از ازدواج در فضاهای شهری ".دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ،تهران ،دی .3121
آزاد ارمکی ،تقی " .رسالت جامعه شناختی و جامعه شناسی ایرانی ،تدفین ساحت مشکالت اجتماعی معاصر ".آسیب
های اجتماعی ایران ،تهران31-33 ،اردیبهشت.3123 ،
آزاد ارمکی  ،تقی و مریم مقیمی".داللتهایی بر روند سکوالر شدن امور دینی در ایران( مطالعهی موردی شهر
کرمان)" .همایش ابعاد اجتماعی جامعهی ایرانی ،انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن
خلدون ،دانشگاه علوم اجتماعی تهران ،خرداد .3123
آزادارمکی ،تقی و زهره عزیزآبادی"بررسی میزان عرفی شدن در شهرستان نیشابور" .همایش ابعاد اجتماعی
جامعهی ایرانی ،انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون ،دانشگاه علوم اجتماعی
تهران ،خرداد .3123
آزاد ارمکی ،تقی و علی قنبری برزیان " .تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در جمهوری اسالمی ایران" .همایش ملی
اعتیاد با همکاری دانشگاه ک اشان ،انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و نیروی انتظامی شهرستان کاشان
معاونت اجتماعی ،اردیبهشت 31 ،3123ـ.3
آزاد ارمکی ،تقی و حسین گزلیزاده" .بررسی جامعهشناختی مناسک و رفتارهای دینی" .مجموعه مقاالت همایش
ابعاد اجتماعی جامعهی ایرانی ،انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون ،دانشگاه
علوم اجتماعی تهران ،خرداد 11 ،3123ـ.31
آزاد ارمکی ،تقی و مهشید طالبی صومعهسرایی ".بررسی اعتماد اجتماعی موثر بر آن در شهر اصفهان" .انجمن
ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون ،دانشگاه علوم اجتماعی تهران ،خرداد .3123
آزادارمکی ،تقی ".بررسی تأثیر سنخهای ارزشی بر تغییرات خانواده در سال  ."3131پنجمین گنگرهی
آسیبشناسی خانواده ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی 31 .و  31اردیبهشت .3123
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.31

.37
.33
.32
.31
.33
.33

.31
.31
.35
.31
.37
.33
.32
.11
.13

.13
.11

آزاد ارمکی ،تقی .شریفی ساعی ،محمدحسین .ایثاری ،مریم و سحر طالبی" .تهران :پایتخت تغییر اخالق جنسی در
ایران( تحلیلی بر پیدایش الگوهای جدید روابط جنسی پیش از ازدواج) .پنجمین همایش ابعاد اجتماعی جامعهی
ایرانی ،انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگاه علم و صنعت 33 .آبان .3123
آزاد ارمکی ،تقی".توسعه اجتماعی در ایران:دغدغه های مفهومی و نظری" .همایش توسعه ملی توسعه اجتماعی،
تهران35 ،فروردین .3132
آزاد ارمکی ،تقی".بومی گرایی علوم اجتماعی ضرورتی علمی یا سیاسی" .همایش علم بومی علم جهانی :امکان یا
امتناع ،تهران35 ،فروردین .3132
آزاد ارمکی ،تقی" .امکانات و و تنگناهای پیشروی جامعه شناسی نظری در ایران" .مسائل علوم اجتماعی در ایران،
تهران31-31 ،اردیبهشت.3132
آزاد ارمکی ،تقی" .تجربه نظریه سازی در ایران ".نقش کرسیهای نظریهپردازی در توسعه علمی کشور ،گرگان،
35خرداد .3132
آزاد ارمکی ،تقی".پژوهش های فرهنگی و اجتماعی در ایران :موضوع محور یا تفسیر مدار" .کنفراس ملی پژوهش
اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ،تهران ،انجمن جامعهشناسی ایران5 .و 1دی .3132
آزاد ارمکی ،تقی".پیشبینی و آیندهنگری تحوالت نهاد خانواده در ایران :فروپاشی یا تجدید حیات؟" .همایش ملی
راهبردهای تحکیم نهاد خانواده در ایران ،معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مرکز تحقیقات استراتژیک .دی .3133
آزاد ارمکی ،تقی".سنخشناسی جرائم و راهکارهای پیشگیری" .همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از جرم
قوهی قضائیه ،مشهد مقدس 33 ،و  31اسفند .3133
آزاد ارمکی ،تقی".جامعهشناسی و جامعهی ایرانی" .همایش کنکاش مفهومی ـ نظری دربارهی جامعهی ایران .انجمن
جامعهشناسی ایران و پژوهشکدهی مطالعات اجتماعی و فرهنگی 33 .و  32اردیبهشت .3137
آزادارمکی ،تقی".الگوی نسلی گذران اوقات فراغت در ایران ".معماری کالن اوقات فراغت در تهران ،تهران31 ،
اردیبهشت .3131
آزادارمکی ،تقی" .جایگاه تحوالت نسلی در اندیشه ابن خلدون" .همایش ابن خلدون و دنیای معاصر ،تهران31 ،و 31
اردیبهشت .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .بومیگرایی علوم اجتماعی و ناکارآمدی سازمان آموزشی در ایران" .همایش علم بومی و علم
جهانی :امکان یا امتناع؟ ،انجمن جامعهشناسی ایران 3 ،خرداد .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .محلهگرایی و روند توسعه شهر تهران" .چالشها و راهبردها ،تهران31 ،خرداد .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .مشاغل جدید در ایران ".همایش مشاغل نوین( جوانان ،اشتغال و بیکاری  ،مشاغل نوین) ،مرکز
مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی جوانان دانشگاه تهران31 ،آبان .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .اتحاد ملی :لوازم و موانع" .مجموعه مقاالت اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاستها ،تهران :مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،پژوهشکدهی تحقیقات استراتژیک ،چاپ دوم ،زمستان 331 .3131ـ.25
آزاد ارمکی ،تقی" .خانواده و هویت ایرانی" .همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی با همکاری مؤسسه
مطالعات ملی ،پژوهشکدهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دانشگاه تربیت مدرس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات
فارسی ،اسفند .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .مفهوم نسل در اندیشهی ابنخلدون" .همایش ابن خلدون و دنیای معاصر ،پژوهشکدهی مطالعات
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اردیبهشت .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .تهران شهر با سنت یا بی سنت" .تهران  3111وضعیت موجود ،مطلوب و چشم انداز فرهنگی
اجتماعی ،تهران3 ،دی .3131
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آزاد ارمکی ،تقی" .آیندهی خانواده ایرانی :فروپاشی یا بازسازی ،همایش آینده پژوهی ایران  ،"3111تهران  :آذر
11 ،3131ـ.13
آزاد ارمکی ،تقی" .آرایش نیروهای سیاسی و چشم انداز تحوالت آتی تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ".آرایش
نیروهای سیاسی و چشم انداز تحوالت آتی در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،تهران 33،اردیبهشت
.3135
آزاد ارمکی ،تقی" .آموزش و پژوهش جامعه شناسی در ایران :گسست یا انباشتگی علمی؟" .همایش بررسی مسائل
علوم اجتماعی ایران ،تهران 31،و  31اردیبهشت .3135 ،
آزاد ارمکی ،تقی ".محله در تهران و چالشهای پیشرو" .مجموعه مقاالت همایش بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی
شهر تهران ،با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .اسفند 315 .3135ـ.332
آزاد ارمکی ،تقی" .پارادایم تقابل سنت و مدرنیته به عنوان یکی از پایههای روشنفکری و برنامهریی ایرانی".
آسیبهای سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران بخشی فرهنگی اجتماعی ،تهران 3،اسفند .3135
آزاد ارمکی ،تقی و طاهره خزاعی" .الگوی دینداری شهروندان تهرانی ".بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شهر
تهران ،تهران31 ،اسفند.3135
آزاد ارمکی ،تقی".تحول ارزشی و گرایشهای مذهبی نسلی" .درآمدی بر فرهنگ ایرانی ،تهران35 ،اسفند .3135
آزاد ارمکی ،تقی" .نظرسنجی و تحقیقات اجتماعی در ایران" .چالشها و چشماندازهای نظرسنجی در ایران.3135 ،
آزاد ارمکی ،تقی" .جهانی شدن و هویت ایرانی ".کنفرانس جهانی شدن و دین و هویت و قدرت ،با همکاری مؤسسه
مطالعات آمریکای شمالی و اروپا ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد بریتانیا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 33 ،و
 31تیر .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .مبانی اجتماعی مشکالت ازدواج جوانان در ایران ".گردهمآیی تخصصی ازدواج جوانان ،تهران،
33تیر .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .ابعاد جامعه شناختی بوستانها در شهر تهران ".همایش غنیسازی فضای معنوی بوستانهای
تهران ،تهران31 ،مهر .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .تلویزیون ،رسانه دینی :آینه پیوندی میان خانواده دولت و دین در ایران ".همایش بینالمللی دین
و رسانه ،تهرانک دفتر پژوهش های رادیو 33 ،و 31آبان .3131
آزاد ارمکی ،تقی".زندگی روزمره و کافیشاپ" .همایش مصرف و مطالعات فرهنگی ،گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی
جهاد دانشگاهی دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،خرداد .3131
آزاد ارمکی ،تقی".مناطق فرهنگی :تنوع الگوی تغییرات فرهنگی یا یکسانی" .گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی،
بهار.3131
آزاد ارمکی ،تقی".سازمان سنتی :ارزش های خانوادگی و آموزش توسعهای" .همایش نقش آموزشهای فنی و
حرفهای در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مازندران ،خرداد 11 .3131ـ. 35
آزاد ارمکی ،تقی".جوانان و دگرگونی فرهنگی ارزشی" .بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان ،شیراز 31 ،و
 31اردیبهشت .3131
آزادارمکی ،تقی".جامعه اطالعاتی وضرورت بازنگری نظری درجامعه شناسی" .همایش اینترنت وآسیبهای
اجتماعی ،دانشکدهی علوم اجتماعی تهران1 ،خرداد .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .آموزش فنی و حرفه ای و تغییرات اجتماعی" .نقش آموزشهای فنی و حرفهای در تحوالت
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ،مازندران :بابل 31 ،و 33خرداد 11 .3131ـ.33
آزاد ارمکی ،تقی" .مراسم عاشورای حسینی و وفاق فرهنگی -اجتماعی" .همایش بینالمللی محرم و فرهنگ مردم،
یزد3 ،مرداد .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .اقتضائات فرهنگی امروز ایران" .وضعیت فرهنگی ،اصفهان3 ،و 1آبان .3131
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آزاد ارمکی ،تقی" .امکان یا امتناع رابطه بین نسلی" .مناسبات نسلی در ایران :ابعاد و عوامل گسست و پیوند نسلها،
تهران 3 ،و 3بهمن .3131
آزاد ارمکی ،تقی و مهری بهار" .ویژگیها و مشخصات محله های تهران قدیم" .همایش توسعه محله ای چشم انداز
توسعه پایدار شهر تهران ،تهران3 ،اسفند .3131
آزاد ارمکی ،تقی" .ابعاد هویت ایرانی" .نخستین هماندیشی هویت ایرانی ،مفاهیم ،مؤلفهها و راهبردها ،دانشگاه
تربیت مدرس32 ،اسفند.3131
آزاد ارمکی ،تقی" .آسیب شناسی هویت ایرانی" .نخستین هماندیشی هویت ایرانی ،مفاهیم ،مؤلفهها و راهبردها،
دانشگاه تربیت مدرس32 ،اسفند.3131
آزاد ارمکی ،تقی" .خالصه مقاالت همایش ملی مناسبات در ایران  :ابعاد وعوامل گسست وپیوند نسلها" .همایش ملی
مناسبات در ایران پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی.3131 ،
آزاد ارمکی ،تقی" .ارزش های فرهنگی(ارزشی)ونوع تغییرات اجتماعی" .مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی،
تهران3 ،فروردین .3133
آزاد ارمکی ،تقی" .رابطه بین نسلی و تحوالت آتی خانواده در ایران" .همایش علمی خانواده و چالشهای آن در دنیای
معاصر ،شیراز ،اسفند 111 ،3133ـ.113
آزادارمکی ،تقی" .مناطق فرهنگی :تنوع الگوی تغییرات فرهنگی یا یکسانی" .همایش مطالعات فرهنگی ،تهران3 ،آذر
3133
آزاد ارمکی ،تقی" .ارزشهای جهانی و زندگی روزمره ایرانیان" .همایش هویت ملی و جهانی شدن ،تهران،
3خرداد.3133
آزاد ارمکی ،تقی" .علوم اجتماعی و گفتگوی تمدنها" .دانشگاه و گفتگوی تمدنها ،بابلسر7 ،خرداد .3133
آزاد ارمکی ،تقی" .بدفهمی های روش شناختی در مطالعات ایران شناسی" .نخستین همایش ملی ایران شناسی،
تهران 37 ،تا 11خرداد .3133
آزاد ارمکی ،تقی" .رادیو پیام :رسانه ای در نوسازی شهری" .همایش نقش رادیو و جایگاه آن در نظام نوین ارتباطات،
معاونت پژوهشی و گروه ارتباطات دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،دی.3133
آزاد ارمکی ،تقی و محمدعلی بهار" .نگرش فرد دچار سوختگی از خود و زندگی" .کنگره سراسری سوختگی ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،تهران 31تا 33دی .3133
آزاد ارمکی ،تقی و محمدعلی بهار".بررسی رابطه نوع و میزان سوختگی و نیاز به جراحی پالستیک" .کنگره سراسری
سوختگی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران 31تا 33دی .3133
آزاد ارمکی ،تقی  ،مهناز زند و طاهره خزاعی" .تحوالت جمعیتی و اجتماعی در امر همسر گزینی طی سه نسل
خانواده ایرانی" .نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران تحوالت اخیر و آینده جمعیت ایران ،تهران 32 ،و
11بهمن .3133
آزاد ارمکی ،تقی" .نظرسنجی و تحقیقات اجتماعی در ایران ".نظر سنجی ،چالشها و چشم اندازها ،تهران31 ،اسفند
.3133
آزادارمکی ،تقی " .جنگ وخاطره میزگرد بررسی ادبیات خاطره نویسی رزمندگان جنگ ایران ( وعراق ) ورزمندگان
فرانسوی جنگ جهانی اول" .دفتر ادبیات وهنر مقاومت حوزه هنری انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران ،دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران.37-32 ،3133 ،
آزاد ارمکی ،تقی" .گفتگو" .دانشکده علوم اجتماعی .): 3133( 33 ،-
آزاد ارمکی ،تقی" .شکاف نسلی در خانواده ".دومین همایش مسائل اجتماعی ایران ،تهران :دفتر انجمن جامعه
شناسی ایران و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور 35 ،و 31خرداد.3172
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آزاد ارمکی  ،تقی ".مبانی نظری شکاف نسلها" .همایش بررسی مسائل اجتماعی .دفتر امور اجتماعی و انتخابات
استانداری مازندران .اسفند .3172
آزاد ارمکی ،تقی" .تفاوت نسلی :بررسی مقایسه ای در استان گیالن و مازندران" .دومین همایش ملی فرهنگ
شناسی فرهنگ گیالن زمین .دانشکدهی علوم اجتماعی تهران و دانشکدهی علوم انسانی گیالن .تیرماه .3133
آزاد ارمکی ،تقی " .الگوی تغییرات فرهنگی اجتماعی و ناحیه گرایی" .سومین همایش از سلسله همایشهای فرهنگ
شناسی فرهنگ لر ،تهران ،گروه انسانشناسی دانشکدهی علوم اجتماعی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ،زمستان
.3131
آزاد ارمکی ،تقی" .پیامدهای تغییرات فرهنگی در ایران" .همایش تغییر و تحوالت فرهنگی -اجتماعی و امنیت ملی،
تهران35 ،اردیبهشت .3172
آزاد ارمکی ،تقی" .نظام خانواده و تغییر ساختار شغلی" .همایش بررسی مشکالت و چشم انداز اشتغال دانش
آموختگان آموزش عالی ،تهران ،دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران 2 ،و 31خرداد.3172
آزاد ارمکی ،تقی" .شکاف نسلی در خانواده" .دومین همایش مسائل اجتماعی ایران ،تهران 35 ،و 31خرداد .3172
 .آزاد ارمکی ،تقی" .شکاف نسلها" .همایش بررسی مسائل اجتماعی ،استانداری مازندران ،معاونت سیاسی ،امنیتی
دفتر امور اجتماعی و انتخابات .اسفند  .3172ص 313ـ.27
آزاد ارمکی ،تقی" .پیامدهای نسلی در ایران" .پیامدهای نسلی در ایران31 ،فروردین .3172
آزاد ارمکی ،تقی" .تغییر گذران الگوی فراغت در سه نسل خانواده ایران" .کنفرانس مسائل خانواده در ایران3 ،بهمن
.3172
آزاد ارمکی ،تقی" .تلقی از جهان و تغییرات فرهنگی ناشی از آن" .فرهنگ عمومی3 ،فروردین .3172
آزاد ارمکی ،تقی  ".سنت و تجدد در ایران :با تاکید بر تلقی آل احمد در کتاب غربزدگی" .خالصه مقاالت سمینار
اسالم ومدرنیزم .پژوهشهای ادبی و بالغی (دانشگاه پیام نور مشهد) .زمستان .3173
آزاد ارمکی ،تقی " .فرهنگ،سیاست وتوسعه در ایران امروز" .مجموعه مقاالت گردهمایی ساماندهی فرهنگی ،نشر آل
.3172
آزاد ارمکی ،تقی " .پیامدهای تغییرات فرهنگی در ایران" .مقاالت همایش تغییر و تحوالت فرهنگی  -اجتماعی و
امنیت ملی ،مرکز بررسیهای استرژیک ریاست جمهوری.3-35 ،3172،
آزاد ارمکی ،تقی " . .نظام خانواده و تغییر ساختار شغلی" .خالصه مقاالت همایش بررسی مشکالت وچشم انداز
اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی ".پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی.3172 ،
آزاد ارمکی ،تقی"،از نقد تا نظریه" .خالصه مقاالت دومین همایش طرح مسائل اجتماعی ایران" .انجمن جامعه
شناسی ایران و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.3172 ،
آزاد ارمکی ،تقی " .تحول هویت ایران از منظر روشنفکران" .ایران در قرن 3 ،33فروردین .3173
آزاد ارمکی ،تقی".تاملی روش شناختی در بحث از تغییرات اجتماعی" .طرح ساماندهی فرهنگی -فعالیتهای پژوهشی
راهبردهای فرهنگی( ویژه گردهمایی های فرهنگ عمومی در استانها) ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
.3173
آزاد ارمکی ،تقی" .جنگ یا انقالب اجتماعی" .میزگرد بررسی ادبیات خاطرهنویسی رزمندگان جنگ ایران و عراق و
رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول ،دانشکدهی علوم اجتماعی تهران .تهران :سورهی مهر31 ،3133 ،ـ.32
آزاد ارمکی ،تقی" .تحوالت فرهنگی و اجتماعی کنترل اجتماعی در ایران معاصر" .سمینار نظم و کنترل،
33فروردین .3173
آزاد ارمکی  ،تقی " .بدفهمی روششناختی در مطالعات ایران شناسی" .انجمن ایران شناسی در فرانسه3 ،فروردین
.3173
 .آزاد ارمکى ،تقى" .دندانپزشکى خانواده" .نگاهى به تحوالت و مشکالت خانواده در تهران ،فروردین.3173
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 .21آزاد ارمکی ،تقی" .آموزش علوم اجتماعی در ایران" .دومین همایش آموزش علوم اجتماعی درایران ،فروردین .3177
 .25آزاد ارمکی ،تقی" .تلقی تحصیلکردگان در مورد پژوهشهای فرهنگی" .سمینار توسعه فرهنگی ،فروردین .3177
 .21آزاد ارمکی ،تقی" .مساله شناسی در حوزه فرهنگ معاصر ایران" .فرهنگ ،سیاست و توسعه در ایران امروز(مجموعه
مقاالت گردهمایی ساماندهی فرهنگی) .تهران :نشر دال.3172 ،
 .27آزاد ارمکی ،تقی" .تاملی روش شناختی در شناسایی تغییرات اجتماعی" .تغییرات اجتماعی و چشم انداز تحوالت
فرهنگی در استان همدان ،همدان ،تیر .3177
 .23آزاد ارمکی ،تقی" .نقش تحصیلکردگان در مورد پژوهشهای فرهنگی" .سمینار توسعه فرهنگی و اولویتهای پژوهشی،
تهران ،آذر .3177
 .22آزاد ارمکی ،تقی" .جامعه مدنی :تزاحم یا تفاهم با ملل دیگر" .همایش بررسی ابعاد جامعه شناختی جامعه مدنی،
بابلسر31،و 37آذر .3177
آزاد ارمکی ،تقی" .بررسی کتاب اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان" .نقدوبررسی کتب علوم اجتماعی،،
.311
فروردین .3177
آزاد ارمکی ،تقی" .پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد" .دومین همایش علوم اجتماعی درایران،
.313
فروردین .3177
آزاد ارمکی ،تقی" .ویژگیها و مشخصات مردم شناسی ایران" .سمینار ارامنه و مردم شناسی ،فروردین
.313
.3177
آزاد ارمکی ،تقی" .هویت جوان ایرانی" .هویت جوان مسلمان ،فروردین .3177
.311
آزاد ارمکی ،تقی" .تلقی روشنفکرانه در مورد پژوهشهای فرهنگی" .کنگره پژوهشهای فرهنگی درایران،
.311
فروردین .3177
آزاد ارمکی ،تقی" .تحلیل جامعه شناختی روند غرب گرایی در ایران ".مجموعه مقاالت رویایی فرهنگ
.315
ایرانی وغربی ،فروردین .3171
آزاد ارمکی ،تقی" .خشونت و افکار عمومی" .توسعه تکنولوژی رسانه ای ،فروردین .3177
.311
آزاد ارمکی ،تقی" .فرهنگ عمومی و ضرورتهای توسعه" .سمیناردین ،فرهنگ و توسعه ،ادارهی کل
.317
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد ،اسفند .3177
آزاد ارمکی ،تقی" .تأملی بر روش شناختی :در بحث از تغییرات اجتماعی استان همدان" .همایش تغییرات
.313
اجتماعی ،فروردین .3177
آزاد ارمکى ،تقى" .بررسى مسائل روانى اجتماعى :نقش برنامه هاى تلویزونى در الگودهى به جامعه".
.312
دومین کنگره بررسى مسائل تربیتى واجتماعى روان پزشکى فرهنگى و اجتماعى7 ،اسفند .3171
آزاد ارمکی  ،تقی. "( GASI) " .تلقی از مفهوم جهان و تغییرات فرهنگ ناشی از آن در ایران ،خرداد
.331
.3171
آزاد ارمکی ،تقی" .پیامدهای نسلی در ایران" .پیامدهای نسلی در ایران31 ،فروردین .3172
.333
آزاد ارمکی،تقی".بررسی مسائل روانی اجتماعی الگوهای ارائه شده در تلویزیون" .دومین کنگره روانپزشکی
.333
فرهنگی اجتماعی ،تهران 5-7،اسفند 15 ،3171ـ.11
آزاد ارمکی ،تقی".موانع و مشکالن فرهنگی موجود در تحقق جامعه مدنی در ایران" .اولین همایش جامعه
.331
مدنی و اندیشه دینی( با همکتری ادره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس) .شیراز ،اسفند .3171
آزاد ارمکی ،تقی" .پژوهشی در باب ارتقاء کیفیت نیروی انسانی درارتباط با فرش" .سخنرانی پنجم
.331
تحقیقات فرش و میزگردهای تخصصی آن 37،آبان .3171
آزاد ارمکی ،تقی" .طرز تلقی مردم از کار و تاثیر آن در بهره وری" .کنگره ملی بهرهوری ایران شناخت
.335
وضع موجود و توسعه روشهای کاربردی ارتقاء بهرهوری ،سازمان بهرهوری ملی ایران ،تهران3 ،و 3خرداد .3175
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.3175 فروردین3 ، سمینار فرهنگ."  "تبلیغات ورزش. تقی،آزاد ارمکی
.331
 سومین کنگره سراسری." "نقش صدا و سیما و رسانه ها در ارتقاء علمی و صنعتی کشور. تقی،آزاد ارمکی
.337
.3171  آذر33ـ31 ، تهران، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،همکاریهای دولت
 کنفرانس جاکارتا سمینار وسایل ارتباط.") "وسایل ارتباط جمع ( فرهنگ و توسعه. تقی،آزاد ارمکی
.333
.3171  تیر،جمعی
.3171  فروردین، بحران فرهنگی." "بررسی راهبردهای عللی مقابله با بحران فرهنگی. تقی،آزاد ارمکی
.332
 سازمان، سمینار جامعه شناسی." "درآمدی بر نظریه وابستگی در جامعه شناسی توسعه. تقی،آزاد ارمکی
.331
.321ـ313 ،3171  آذر33و32 ، تهران،مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

:مقاالت و موضوعات ارائه شده در سمینارها و همایش های خارجی
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 راهنمایی پایاننامهها
ـ کارشناسی
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.61
.63

بررسی نظریهي كاركردگرایی ساختی پارسونز با تاكید خاص بر مدل الگویی  .AGILراضیه خزایی(.)6331
پایاننامهي كارشناسی رشته جامعهشناسی ،دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
نگاهی به توسعه از دریچهي فرهنگ(بررسی فرهنگ توسعه) .محمدرضا عضدي( .)6333پایاننامهي كارشناسی
رشته جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
توسعهي اقتصادي از دیدگاه قرآن .امابنین گیالن(6331ـ .)6333پایاننامهي كارشناسی رشته جامعهشناسی.
دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
مقایسهي تطبیقی انقالب اسالمی و انقالب فرانسه .مصطفی بزرگی(6333ـ .)6331پایاننامهي كارشناسی رشته
جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
تحلیل محتواي كتب علوم اجتماعی دورهي متوسط تحصیلی .محسن شیخ حسنی( .)6333پایاننامهي
كارشناسی رشته جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی وضعیت كتابهاي جامعهشناسی در ایران .جمشید جمالی(6331ـ .)6336پایاننامهي كارشناسی رشته
جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
تعیین پایگاه طبقاتی زنان شاغل در كادر اداري دانشگاه تهران .سکینه بخشیپور( .)6333پایاننامهي
كارشناسی رشته جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی جامعهشناختی روند توسعه بر اساس اهمیت نقش انتقال و بهكارگیري تکنولوژي جدید .بتول جعفري
همدانی(6331ـ .)6333پایاننامهي كارشناسی  .دانشگاه تهران .دانشکده علوم انسانی.
پژوهش پیرامون علل و انگیزههاي خودكشی در استان گیالن .حمزه زندهدل( .)6331پایاننامهي كارشناسی .
دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
نقش ارتباطات انسانی در فرآیند تغییر اجتماعی .افسانه رسولی(6331ـ .)6333پایاننامهي كارشناسی
جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی اثر عوامل لقتصادي و اجتماعی در خانواده در افت تحصیلی دانشآموزان مدرسه راهنمایی پسرانه
سلمان فارسی منطقه  5تهران .یداهلل قزاقی( .)6333پایاننامهي كارشناسی جامعهشناسی .دانشگاه تهران.
دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان موسسه عترت 6331ـ .6333سوسن فريپور(6333ـ.)6331
پایاننامهي كارشناسی جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
تحلیل محتواي برنامههاي رادیویی"برنامهي جنگ جوان" .بنفشه اقبالی(6333ـ .)6331پایاننامهي كارشناسی
جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
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 .61شناخت تفکر پست مدرنیته و بررسی رویکردهاي جامعهي ایران نسبت به این مفهوم .مرضیه خاكسارده
آبادي(6333ـ .)6331پایاننامهي كارشناسی جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
 .63تغییرات اجتماعی در اندیشه اجتماعی سید محمدباقر صدر .ابولفضل فالح( .)6333پایاننامهي كارشناسی
جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
ـ کارشناسی ارشد
.6
.1
.3
.1
.3
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.3

.3
.5
.61
.66
.61
.63
.61

.63

تناظر سرمایه و مصرف در مغماري ساختمانهاي مسکونی تهران .الناز ترابزاده( .)6351پایان نامه كارشناسی ارشد
گرایش پژوهش هنر .دانشگاه علم و فرهنگ .دانشکده هنر و معماري.
نقش توسعه در تغییر مناسبات اجتماعی (بررسی موردي تغییر مناسبات اجتماعات محلی حاشیه سد كارون سه)،
رامین مرادي( .)6353پایاننامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
تبدیل امر ایلی به امر قومی در فرایند ادغام سازي ،سید قاسم حسنی( .)6353پایاننامهي كارشناسی ارشد
جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر بازار آثار خوشنویسی و نقاشی خط طی سال هاي 6331تا ،6351فایزه
كثیر( .)6351پایاننامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
دین در داستان زندگی(مطالعه تجربه هاي روایت شده از دین زیسته) ،محمدرضا كالهی( .)6351پایاننامهي
كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
نهادهاي مدنی سنتی وتحوالت نوسازي در ایران ،علی جنادله( .)6356پایاننامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی.
دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی رابطهي پزشک و بیمار با نظریه ي كنش ارتباطی هابرماس( بررسی تقابل زیست جهان و بیان پزشکی بین
پزشکان متخصص داخلی و بیماران در درمانگاه بیمارستان آموزشی ـ درمانی امام حسین (ع) خدیجه
شیرخانلو( .)6356پایاننامهي كارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی .دانشگاه علم و فرهنگ.
مقایسهي اولویتهاي ارزشی دانشآموزان دبیرستانی دختر و پسر نسیمشهر و منطقهي  1تهران .نازي غفوري
(56ـ .)51پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش مطالعات زنان .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
رابطهي گفتمانی تیپ جامعهشناس با دولتهاي هفتم و نهم .زهرا وكیل( .)6351پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش
جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
مطالعه ارزشهاي فرهنگی بیننسلی در شهر تهران .عباس رضوي( .)6351پایان نامهي كارشناسی ارشد مطالعات
فرهنگی .دانشگاه علم و فرهنگ.
بررسی آرا و آثار روشنفکران هویت ملی در ایران با رویکرد نظري رندل كالینز .عارف وكیلی( .)6351پایان نامهي
كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
فهم ماهیت جامعه ي ایرانی با تکیه بر بررسی الگوهاي فراغتی نسل جوان .حامد اكبري( .)6335پایان نامه
كارشناسی ارشد گرایش مطالعات جوانان .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
مقایسه تطبیقی و تاریخی فرآیند مدرنیزا سیون در ایران و تركیه در دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک .بهروز
دلشادي( .)6335پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی علل جامعهشناختی عوامل موثر بر وندالیسم در بین دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیهي  1اهواز .سید
بهروز موسوي بهبید( .)6335پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی الگوي مصرف معلمان منطقه چهار شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن در سال  .6333شهناز سلیمان
پور( .)6335پایان نامهي كارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات.
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بررسی جامعه شناختی سطح توسعه یافتگی شهرستان آبادان با تکیه بر پارادایم عقبماندگی .سوري ضیاغم(.)6335
پایان نامهي كارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد شوشتر.
بررسی مولفههاي هویت فرهنگی ایرانیان .عنایتاهلل كاظمی( .)6333پایاننامهي كارشناسی ارشد رشتهي مدیریت
امور فرهنگی دوره ي شهید طباطبایی .مركز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی.
بررسی عوامل موثر بر مصرف فرهنگی با تکیه بر موسیقی( مطالعهي موردي جوانان شهر سقز) .فتاح خدري(.)6333
پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
نقش انقالب اسالمی در جلوگیري از تاثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ ایرانی .فرهمند حمزه( .)6333پایان نامه
كارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی .مركز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی.
بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادي موثر بر رضایت شغلی دبیران( مطالعهي موردي :دبیران مقاطع راهنمایی و
متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان هویزه) .رحیم سواري( .)6333پایاننامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی.
دانشگاه ازاد اسالمی واحد شوشتر.
تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ مردم ایران .محمدرضا باقري( .)6333پایان نامهي كارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
دوره ي عالمه طباطبایی( ره) .مركز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
بررسی تطبیقی دو سبک زندگی متخالف :پسامدرن ـ اصولگرایی انقالبی( جوانان كافیشاپ ـ جوانان مسجد) .وحید
شالچی( .)6331پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
تغییرات اعتماد اجتماعی و تاثیر آن بر بحرانهاي اجتماعی(مطالعهي موردي انقالب اسالمی) .مریم
مخملباف( .)6331پایان نامهي كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینما .فرزانه بازیار( .)6333پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی.
دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
تغییرات اجتماعی و سینما(6331ـ .)6331آرمین امیر( .)6331پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي جامعهشناسی.
دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
تغییرات فرهنگی در استان لرستان .علی رضائیان( .)6333پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه
تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
تغییرات ارزشها در سطح شهر تهران :آزمون نظریه اینگلهارت .محمدرضا منفرد( .)6333پایان نامه كارشناسی ارشد
گرایش پژوهش اجتماعی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی باورهاي فرهنگی ـ مذهبی مؤثر بر گرایش افراد به شیوههاي متفاوت درمانی( مقایسه طب و حجامت).
ابراهیم عباسی( .)6333پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم
اجتماعی.
بررسی عوامل موثر بر ترجیحات ارزشی دانشآموزان دبیرستانهاي پسرانه شهر تهران( با تاكید بر دانشآموزان سال
سوم ریاضی فیزیک و تجربی) .حسنعلی خادمی( .)6333پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران.
دانشکده علوم اجتماعی.
عقالنی شدن ریست ـ جهان .یحیی امامی(6131ـ .)6336پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه
تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی جهتگیري ارزشی بر اساس متغیرهاي الگویی پارسنز" مقایسهي بین نسلی در روستاي ارمک" .راضیه
خزایی(6331ـ .)6336پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
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بررسی باورهاي فرهنگی ـ مذهبی موثر بر گرایش افراد به شیوههاي متفاوت درمانی(مقایسه بین طب كالسیک و
حجامت) .ابراهیم عباسی(6331ـ.)6336پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم
اجتماعی.
عقالنی شدن زیست ـ جهان .یحیی امامی(6331ـ .)6336پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه
تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
كاربردهاي نظریهي سیستمهاي پیچیده در مدلسازي تغییرات فرهنگی .شروین وكیلی( .)6336پایان نامه
كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
نقش برنامههاي علمی ـ بهداشتی شبکه ي چهار سیماي جمهوري اسالمی ایران بر میزان آگاهی شهروندان از
بیماریها و گرایش به سوي سالمت در منطقه جنوب شرق تهران .اكرم عباسی مقانکی(6336ـ .)6331پایان نامهي
كارشناسی ارشد رشته ي علوم ارتباطات .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزي .دانشکدهي علوم اجتماعی و
روانشناسی.
تغییرات فرهنگی در استان مازندران .بهمن مسقطیان( .)6331پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی.
دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
عوامل موثر بر مشاركت سیاسی زنان با تاكید بر انتخابات دوم خرداد .سوده حجتی كرمانی( .)6333پایان نامهي
كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
تحلیل اجتماعی نهادهاي مدنی در ایران( مطالعهي موردي انجمنهاب اسالمی دانشجویان) .فرحناز حسام(.)6333
پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده علوم انسانی.
مکدونالد در ایران(بررسی طرز تلقی مردم) .شروین علیعسکري( .)6333پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش
جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
آزمون ئتوري مک دونالدي شدن جامعه از جرج ریتزر در فروشگاههاي زنجیرهاي شهروند .علی هاللی
ستوده( .)6333پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
خود و جامعه :بررسی آراء و اندیشههاي جرج هربرت مید ،اروینگ گافمن و موریس روزنبرگ .علیرضا ترابی(.)6333
پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در شهر مشهد .بهناز زهی( .)6333پایان نامه كارشناسی ارشد
گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده علوم انسانی.
تحلیل جامعهشناختی اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و انطباق آن با نظریههاي جدید در جامعهشناسی .محمدرضا
نئینی( .)6331پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
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مطالعهي جامعهشناسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و كنش جمعی .جمال عرف( .)6331پایان نامه كارشناسی
ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده علوم انسانی.
روششناسی ابنخلدون .ناصرالدین غرآب( .)6331پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي جامعهشناسی .دانشگاه
تربیت مدرس .دانشکدهي علوم انسانی.
مطالعهي جامعهشناختی رابطهي بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و كنش جمعی .جمال عرف( .)6331پایان نامهي
كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده علوم انسانی.
بررسی علل و عوامل به تشنج كشیده شدن اجتماعات ورزشی .سرهنگ حشمت اهلل رشیدي( .)6331پایان نامهي
كارشناسی ارشد دافوس .دانشگاه علوم انتظامی دانشکدهي فرماندهی و ستاد.
بررسی دیدگاههاي امام خمینی(ره) و دكتر شریعتی دربارهي نابرابري اجتماعی .علیمحمد قدسی( .)6331پایان
نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدهي علوم انسانی.
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 .15تحلیل جامعهشناختی "انسان ایرانی" و " جامعهي ایرانی"( در یکی از شبکههاي تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا).
سوره حجتی كرمانی( .)6333پایان نامه ي كارشناسی ارشد پژوهشگري اجتماعی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم
اجتماعی.
 .31تبیین رابطه ي میزان تحصیالت زنان روستایی با میزان مشاركت اجتماعی آنها .قربانعلی سبکتکین ریزي(.)6333
پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدري .دانشکده علوم انسانی.
 .36علل اجتماعی معتادین موجود در مركز توانبخشی قرچک ورامین .سرهنگ اصفهانیان(6333ـ .)6331پایان نامهي
كارشناسی ارشد دافوس .دانشگاه علوم انتظامی دانشکدهي فرماندهی و ستاد.
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بررسی چگونگی تبدیل امر ایلی به امر قومی .سید قاسم حسنی( .)6353پایان نامهي دكتري رشته جامعه
شناسی توسعه اقتصادي ـ اجتماعی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
فقدان انسجام كاركردي نهادها در دوران گذار توسعه و پیامدهاي آن در روابط میانفردي در ایران .مسعود
عالمی نیسی( .)6351پایان نامه دكتري رشتهي جامعهشناسی اقتصادي و توسعه .دانشگاه تهران .دانشکده علوم
اجتماعی.
تحوالت نسلی دینداري در ایران .سید مهدي اعتماديفرد( .)6351پایان نامه دكتري رشتهي جامعهشناسی
نظري فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
تحربهي مدرنیته در سینماي ایران پس از انقالب اسالمی .كمال خالق پناه( .)6335پایان نامهي دكتر جامعه
شناسی نظري فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی تطبیقی طرز تلقی گروههاي دینی و غیردینی نسبت به بدن .ناصرالدین غراب( .)6333پایاننامهي
دكتري رشتهي جامعهشناسی نظري فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
نقد اجتماعی در مجموعه آثار فروغ فرخزاد و اخوان ثالث .سونا آودیسیان( .)6333پایان نامهي دكتري رشته
یزبان و ادبیات فارسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی.
مشاركت و فقر :تحلیل جامعه شناختی نقش مشاركت اجتماع مدار بر امکان خروج از فقر در شهر تبریز .جبیب
جباري( .)6333پایان نامهي دكتري رشتهي جامعهشناسی اقتصادي و توسعه .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم
اجتماعی.
مشاركت و فقر :تحلیل جامعه شناختی نقش مشاركت اجتماع مدار بر امکان خروج از فقر در شهر تبریز .حبیب
جباري( .)6333پایان نامهي دكتر جامعهشناسی اقتصادي و توسعه  .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بحران در بازتولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه .محمد رضایی( .)6331پایان نامهي دكتري رشتهي
جامعهشناسی نظري فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
زندگی روزمره در مراكز خرید( مطالعهي موردي مراكز خرید شهر تهران) .عباس وریج كاظمی( .)6331پایان
نامهي دكتر جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
وضعیت اشتغال زنان فارغالتحصیل دانشگاهی در سازمانهاي دولتی در جمهوري اسالمی ایران :امکانات،
محدودیتها و چالشها .لیال عنصري(  .)1115پایاننامهي دكتري رشتهي جامعهشناسی توسعه .دانشگاه علوم
اجتماعی لندن.
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 مشاوره پایاننامهها
ـ کارشناسی ارشد
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بررسی تاثیر فعالیتهاي ورزشی بر رفتار اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسط شهر اراک در سال .6356
محمدحسین رضواندوست(  .)6351استاد راهنما :دكتر هوشنگ نایبی .استاد مشاور دكتر تقی آزاد ارمکی .پایان
نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی نظري فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی تأثیر سکوالریزم بر باروري در ایران .مهدیه رجبی رستمی( .)6356استاد راهنما :دكتر محمدجالل عباسی
شوازي .مشاور دكتر تقی آزاد ارمکی .پایان نامه كارشناسی ارشد رشتهي جمعیتشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده
علوم اجتماعی.
هویت دانشآموزان در میانهي گفتمان خانواده در مدرسه ( مورد مطالعهي دانشآموزان دختر شاغل در دبیرستان
هاي دولتی شهر ایالم) .سارا دارابی(.)6351راهنما :دكتر سعید معیدفر .مشاور :تقی آزاد ارمکی.
چالشهاي پیشروي زوجین جوان در  3سال ائل ازدواج( مطالعهي موردي متقاضایان جوان طالق توافقی مراجعه
كننده به مجتمع قضایی خانواده .1كامل دلپسند( .)6333استاد راهنما :دكتر باقر ساروخانی .استاد راهنما :تقی آزاد
ارمکی .پایان نامه كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی جامعهشناختی پایاننامههاي دانشجویان جامعهشناسی در مقطع دكتري( مورد دانشگاههاي تهران ،عالمه
طباطبایی ،تربیت مدرس و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی) .مهدي شیرزاد( .)6333استاد راهنما:
قربانعلی ابراهیمی .مشاور :آزاد ارمکی .دانشگاه مازندران .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
نقد اندیشههاي اجتماعی استاد مرتضی مردیها .علی مهرآیین( .)6331استاد راهنما :دكتر مسعود گلچین .استاد
مشاور دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی .دانشگاه تربیت معلم .دانشکدهي ادبیات و
علوم انسانی.
جهانی شدن در آیات و روایات .رضا غرب تبریزي( .)6331استاد راهنما دكتر داود سلیمانی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی.
پایان نامهي كارشناسی ارشد رشته ي الهیات و معارف اسالمی گرایش غلوم قرآن و حدیث .دانشگاه تهران ،دانشکده
ي الهیات.
نقش ارزشهاي و نیازهاي جوانان در نوع و میزان موسیقی مورد مصرف  :مطالعهي موردي جوانان شاغل به تخصیل
در دوره ي سوم دبیرستان دخترانه و پسرانه در شهر تهران) .امیرحسین غالمزاده نطنز(6333ـ .)6331راهنما :دكتر
ضیاء هاشمی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم
اجتماعی.
تفسیر جامعه شناختی اشعار پروین اعتصامی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی دهههاي 6311ـ (6311پروین و
مدرنیته) .روفیا ابوترابی( .)6333راهنما :دكتر علیرضا قبادي .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد
رشتهي جامعه شناسی .دانشگاه ابوعلی سینا .دانشکدهي ادبیات گروه علوم اجتماعی.
رفتار مشاركتجویانه و رسانه( تاثیرات پیامهاي بازرگانی در تقویت رفتارهاي مشاركت جویانه) .منیره
فهیمی( .)6333استاد راهنما :دكتر جالیی پور .مشاور آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي جامعه
شناسی گرایش روانشناسی اجتماعی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
جهانی شدن در آیات و روایات .رضا عرب تبریزي( .)6331پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي الهیات و معارف
اسالمی گرایش علوم قرآن و حدیث.استاد راهنما :داوود سلیمانی .استاد مشاور :تقی آزاد ارمکی .دانشگاه تهران.
دانشگدهي الهیات.
بررسی جامعهشناختی رابطهي زمینههاي فکري دكتر شریعتی و ماركسیسم .مهدي معافی( .)6333استاد راهنما:
اجمد رضایی .استاد مشاور :تقی آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد گرایش جامعهشناسی .دانشگاه مازندران،
دانشکدهي علوم انسانی و اجتماعی.
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بررسی گرایش دانشجویان غیرتهرانی به مهاجرت به شهر تهران پی از فارغالحصیلی و عوامل موثر بر آن .لیلی
عطاالهی( .) 6333راهنما :دكتر محمدرضا رضوي .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد رشتهي
پژوهش در علوم اجتماعی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
عوامل نهادي موثر بر باروري با تاكید خاص بر تحوالت خانواده در ایران( مطالعهي موردي استان یزد) .عباس
عسگري ندوشن( .) 6331راهنما :دكتر محمد جالل عباسی شوازي .مشاور :آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد
رشتهي جمعیتشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
تحلیل گفتمان انتقادي پوشش خبري قتلهاي زنجیره اي ( روزنامه هاي سالم ،ایران ،همشهري ،صبح امروز ،رسالت و
كیهان) .محمدرضا رستمی( .)6331راهنما :دكتر علی رضا دهقان .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی
ارشد رشتهي ارتباطات .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی عوامل موثر بر میزان انفعال سیاسی جوانان ( مورد مطالعه شهر كاشمر) .زهرا اصغري( .)6331راهنما :دكتر
یوسف اباذري .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم
اجتماعی.
تبیین نقش و جایگاه زن در خانوادهي در خال گذار در ایران( مطالعهي موردي دانشجویان متاهل دانشگاه تهران).
نصرتاهلل علیرضایی(.)6335استاد راهنما :دكتر باقر ساروخانی .استاد مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایاننامهي كارشناسی
ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تحوالت خانوادهي گسترده به هستهاي در تاریخ معاصر ایران با تاكید بر نواحی
شهري .فرید سید ربیع( .)6335راهنما :دكتر باقر ساروخانی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد
رشتهي جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی رابطهي اشتغال زن با استقالل مالی و تصمیمگیري در خانواده .رقیه جوادي دوست( .)6335راهنما :دكتر
اعظم راوردراد .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي
علوم اجتماعی.
بررسی تغییرات نحوهي گذران اوقات فراغت در خانوادههاي شهر تهران طی سه نسل .منوچهر اشرفالکتابی(.)6335
راهنما :دكتر باقر ساروخانی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران.
دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی عوامل اقتصادي و اجتماعی ساختار اشتغال در ایران با تاكید بر اشتغال در بخش عمومی .وهاب كریمی
كردآبادي( .) 6333راهنما :دكتر صدیق سروستانی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعه
شناسی .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشاركت روستاییان خراسان در فعالیتهاي عمرانی.مسعود كوثري(.)6333
راهنما :دكتر مسعود چلبی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تربیت
مدرس .دانشکدهي علوم انسانی.
بررسی میزان مشاركت زنان در تصمیمگیريهاي مربوط به خانواده .راحله نبیزاده( .)6331راهنما :دكتر محمد
عبدالهی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه عالمه طباطبایی .دانشکدهي
علوم اجتماعی.
بررسی تاثیر عوامل اكتسابی و محولی روي موفقیت آموزشی افراد ( در آزمون ورودي دانشگاه و درون دانشگاه) .علی
ساعی(  .)6331راهنما :دكتر مسعود چلبی .مشاور :دكتر آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی.
دانشگاه تربیت مدرس .دانشکدهي علوم انسانی.
پژوهشی پیرامون خصوصی سازي و واكذاري وظایف اعمال تصدي شركت پست جمهوري اسالمی ایران به بخش
خصوصی .محمدتقی امري( .)6333استا د راهنما ،دكتر محمد آهنچی .مشاوران :دكتر تقی آزاد ارمکی ،دكتر مظفر
قنبرزاده .كارشناسی ارشدجامعه شناسی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر.
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 .11مطالعهي جامعهشناختی اعتصابات كارگري .ابراهیم حاجیانی( .)6333راهنما :دكتر صدیق سروستانی .مشاور :دكتر
آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکدهي علوم انسانی.
 .13بررسی مقایسهي نحوه ي بازیابی هویت كردي در آثار فیلم سازان كرد و غیركرد .بهزاد گرمرودي(؟؟؟) .استاد راهنما:
اعظم راوردراد .استاد مشاور :تقی آزاد ارمکی .پایان نامهي كارشناسی ارشد علوم ارتباطات .دانشگاه تهران .دانشکدهي
علوم اجتماعی.
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دین در داستان زندگی( مطالعهي تجربههاي روایت شده از دین زیسته) .محمدرضا كالهی( .)6351استاد
راهنما :دكتر سارا شریعتی .مشاوران دكتر آزاد ارمکی و دكتر محمدجواد كاشی .پایان نامه دكتري گرایش
جامعهشناسی فرهنگی .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی.
مطالعه ي وفاق نخبگان سیاسی در جمهوري اسالمی ایران :مورد نخبگان درون حاكمیت .مهدي حیدري
خراجی( .)6351استاد راهنما :دكتر علی ساعی .استاد مشاور :دكتر تقی آزاد ارمکی و دكتر محمدساالر
كسرایی .پایاننامهي دكتري رشته جامعهشناسی سیاسی .دانشگاه تربیت مدرس.دانشکدهي علوم انسانی.
تبیین فرآیند مراقبت فرهنگی در پرستاران بالینی و ارائهي مدل كاربردي .محمدرضا حیدري( .)6351استاد
راهنما :دكتر منیره انوشه .مشاور :آزاد ارمکی .پایان نامهي دكتري تخصصی رشته پرستاري .دانشگاه تربیت
مدرس دانشکدهي علوم پزشکی.
مطالعهي تطبیقی رابطهي روحانیون سیاسی و بازارهاي سنتی در دو دههي قبل و بعد از انقالب اسالمی .مهدي
حسینزاده فرمی( .) 6351استاد راهنما :دكتر علی محمد حاضري .استاد مشاور دكتر تقی آزاد ارمکی .پایان
نامهي دكتري جامعهشناسی سیاسی .دانشگاه تربین مدرس ،دانشکدهي علوم انسانی.
جامعهشناسی رمان فارسی و مسالهي دیگري .شاپور بهیان( .)6333راهنما :یوسف اباذري .مشاور :آزاد ارمکی و
غالمرضا جمشیدیها .پایاننامهي دكتر جامعهشناسی نظري فرهنگی .دانشگاه تهران ،دانشکدهي علوم اجتماعی.
بررسی تطبیقی ارزشهاي بنیادین فرهنگی موثر بر رفتار مصرفكنندگان محصوالت مصرفی در دو خرده
فرهنک سنتی و مدرن در ایران .مسعود كرمی( .)6333استاد راهنما :دكتر داور ونوس .استاد مشاور :دكتر آزاد
ارمکی و عباس بازرگان .پایاننامهي دكتري رشتهي مدیریت بازاریابی .دانشگاه تهران .دانشکدهي مدیریت.
تدوین مدل ارتباط نخبگان و مدیریت تلویزیون با رویکرد اقناعی .محمود اسعدي( .)6333استاد راهنما :دكتر
عباس منوریان .مشاور :دكتر آزاد ارمکی و علیاكبر فرهنگی .پایان نامهي دكتري مدیریت رسانه .دانشگاه تهران.
دانشکدهي مدیریت.
مناسبات روستا و شهر از منظر سطوح توسعه یافتگی( مطالعهي موردي شهرستان ساوجبالغ) .صادق
اكبري( .)6331استاد راهنما :دكتر سعید معیدفر .استاد مشاور :دكتر آزاد ارمکی و یحیی علی بابایی .پایان نامه
ي دكتري رشتهي جامعهشناسی توسعه .دانشگاه تهران .دانشکدهي علوم اجتماعی.
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 دروس و مقاطع تدریس
الف -در مقطع کارشناسی


تاریخ تفکر اجتماعی



نظریه هاي جامعه شناسی



جامعه شناسی توسعه

ب -در مقطع کارشناسی ارشد


بینش هاي جامعه شناسی



اندیشه هاي متفکرین مسلمان



جامعه شناسی فرهنگ

ج -در مقطع دکترای تخصصیPh. D


تلفیق نظریه هاي جامعه شناسی



جامعه شناسی كالسیک و مدرن



جامعه شناسی فرهنگ



نظریه هاي توسعه



بینش هاي جامعه شناسی

 جوایز و تقدیرها


جامعه ي ایرانی :گفتگوهایی انتقادي پیرامون آثار تقی آزاد ارمکی .به اهتمام رحیم محمدي و عاشم واعظی .تهران:
جامعه شناسان.6353 .



چاپ كتاب " یک عمر روي یک صندلی( تقی آزاد ارمکی :روایت زندگی یک جامعهشناس)" .به اهتمام وحید طلوعی
و بهرنگ صدیقی .تهران :جامعهشناسان.6353 .



تقدیر از طرح "تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران" توسط شهرداري تهران در سال 6331ـ.6333



انتخاب به عنوان استاد برجسته دانشگاه تهران در سال .6336



تقدیر از كتاب "جامعه شناسی در ایران" توسط دانشگاه تهران در سال .6331



تقدیر از كتاب "اندیشه نوسازي در ایران" به عنوان كتاب برگزیده سال 6335

32

