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ayatmir@Ihcs.ac.ir , ayatmir@Yahoo.com پست الکترونيک

  مدارک تحصيلي

  ١٣٩٠شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران،  دآتری جامعه •

  ١٣٨٤تهران،  ، دانشگاه عالمه طباطبايی،)شناسی فرهنگ جامعه(فوق ليسانس مطالعات فرهنگی  •

  ١٣٨١ليسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان،  •

  ١٣٧٣ديپلم الكتروتكنيك، هنرستان اشرفی اصفهانی، اصفهان،  •

  ١٣٦٩راهنمايی، مدرسه راهنمايی رضوی، اصفهان،  •

  ١٣٦٦ابتدايی، دبستان رضوی، اصفهان،  •

  افتخارات تحصيلی

  ١٣٩٠بنياد ملی نخبگان ایران، ) پسا دکتری(برنده جایزه فوق دکتری  •

  ١٣٨٧برنده جایزه بنياد ملی نخبگان ایران،  •

  ١٣٨٥طبايي، پژوهشگر برتر دآتری دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طبا •

  ١٣٨٥دانشجوی ممتاز و عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه عالمه طباطبايی در دوره دآتری،  •

  ١٣٨٤رتبه اول فارغ التحصيالن رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبايی،  •

  ١٣٨١رتبه اول فارغ التحصيالن پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان،  •

  ها مهارت

  SPSSافزار  نرم آشنايی با •

  ... .و  Power Pointو نرم افزارهای جانبی آن نظير  Wordافزار  آشنايی با نرم •

  ها و فعاليتهای علمی مسئوليت

سرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  •

  ١٣٩٣فرهنگی، 

  ١٣٩٢مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران،  •

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات " پژوهشگری علوم اجتماعی"طراحی و راه اندازی دوره فوق ليسانس  •

  ١٣٩١-١٣٩٢فرهنگی، 

ن طراحی و برگزاری سلسله نشست های علمی پيرامون جامعه شناسی تاریخی در ایران با همکاری انجم •

  ١٣٩١جامعه شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی، 

سرپرست بخش جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از  •

  ١٣٩٢تا تيرماه  ١٣٩١آبان ماه 

  ١٣٨٧-١٣٨٩ویراستار نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  •

  ١٣٨٦-١٣٨٩، )ایرانداک(پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  پژوهشگر •

  ١٣٨٤، )يك شماره(ويراستار مجله مطالعات اجتماعی ايران شماره دوم  •

  ١٣٨٤، )يك شماره(ويراستار علمی و همكار اعضای تحريريه فصلنامه مطالعات جوانان  •

  ١٣٨٤شناسی ایران،  جامعه مسوول گردآوری، تنظيم و ویرایش گزارش عملکرد دوساالنه انجمن •

  ١٣٨٣شناسی ايران،  مسوول گردآوری، تنظيم و ويرايش گزارش عملكرد دوساالنه انجمن جامعه •



  ١٣٨١-١٣٨٦، )شماره ١٧(شناسی ایران  ویراستار مجله جامعه •

  ١٣٨١-١٣٨٦شناسی ایران به مدت شش سال،  مدیر داخلی مجله جامعه •

    ها  عضويت

  انجمن های علمی

  ١٣٨٩مدیریت اطالعات ایران،  عضو انجمن •

  ١٣٨٨عضو انجمن اخالق در علم و فناوری،  •

  ١٣٨٧عضو بنياد ملی نخبگان ايران،  •

  ١٣٨١شناسی ايران،  عضو انجمن جامعه •

  کميته ها و شوراهای علمی

  ١٣٩٣عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

  ١٣٩٣عضو شورای تحصيالت تکميلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی،  •

  ١٣٩٢عضو شورای اجتماعی فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران،  •

  ١٣٩٢کميته علمی همایش سبک زندگی در ایران،  •

  ١٣٩٠عضو شورای ارزیابی علمی پژوهش های اجتماعی فرهنگی،  •

  ١٣٩٠ه یک نهاد اجتماعی، کميته علمی همایش شهرداری به منزل •

  همكاري های علمی

  ١٣٨٩انجمن ایرانی اخالق در علم و فناوری،  •

  ١٣٨٦-١٣٨٩، )ایرانداک(پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران  •

  ١٣٨١شناسی ايران،  انجمن جامعه •

  همکاری با نشریات علمی

  مجله جامعه شناسی ایران •

  مجله مطالعات جامعه شناختی •

  تماعیفصلنامه علوم اج •

  مجله جامعه شناسی تاریخی •

  فصلنامه اخالق در علوم و فناوری اطالعات •

  فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی •

  فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی •

  فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی •

  مجله پژوهشنامه زنان •

  مجله تحقيقات تاریخ اجتماعی •

  انتشارات

    مقاالت فارسی

    مقاالت در فرایند همتراز خوانی

  »باستانگرایی و نافرجامی مدرنيته سياسی در ایران دوره پهلوی اول«ميرزایی، سيد آیت اهللا  •

  »فضای هنجاری پژوهش علوم اجتماعی در ایران«ميرزایی، سيد آیت اهللا و معصومه قاراخانی  •

  »ناسيوناليسم ایرانی و نافرجامی مدرنيته سياسی در دوره مشروطه«ميرزایی، سيد آیت اهللا  •

عوامل موثر بر ناراستی های اخالق علم در فضای آموزش «سيد آیت اهللا ميرزایی  قاراخانی، معصومه و •

  »علوم اجتماعی ایران



  »فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی ایران«سيد آیت اهللا ميرزایی  قاراخانی، معصومه و •

    منتشر شده مقاالت

اخالق علمی در فضای آموزش علوم اجتماعی «) ١٣٩٣(سيد آیت اهللا ميرزایی  قاراخانی، معصومه و •

  ١، شماره ٢١، مطالعات جامعه شناختی، دوره »ایران

، مجله جامعه »اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران«) ١٣٩٢(ميرزایی، سيد آیت اهللا و معصومه قاراخانی  •

  ٢ره پانزدهم، شماره شناسی ایران، دو

فرایند داوری مقاالت در مجالت «) ١٣٩١(ابویی اردکان، محمد؛ سيد آیت اهللا ميرزایی و فاطمه شيخ شعاعی  •

  پژوهشی-، علمی٣٤٦-٣٠٥: ص، ص١٣٩١زمستان  ٢، شماره ٢٨، پردازش و مدیریت اطالعات دوره »ایرانی

امه علوم ، ن»ناسيوناليسم ایرانی در سده نوزدهم«) ١٣٩٠(قادری، طاهره و سيد آیت اهللا ميرزایی  •

  پژوهشی- علمی ٣٩اجتماعی، شماره 

، »داوران و اخالق داوری در مجالت علمی ایران«) ١٣٨٩(اهللا ميرزایی  ابویی اردکان، محمد و سيد آیت •

  پژوهشی-علمی. ٢و١مجله اخالق در علوم و فناوری، دوره پنجم شماره 

مطالعه : بررسی اعتياد اینترنتی در بين جوانان«) ١٣٨٨(اهللا ميرزایی  خسروجردی، محمود و سيد آیت •

  پژوهشی-علمی. ٥٥فصلنامه راهبرد، شماره » حصيلی، و اندازه سازمان آموزشیمتغيرهای جنس، مقطع ت

روندها و : نامه علوم اجتماعی«) ١٣٨٧(اهللا ميرزایی و معصومه قاراخانی  معيدفر، سعيد؛ سيد آیت •

  پژوهشی- علمی. ٣٥شماره . اجتماعی ، نامه علوم»ها رویه

) ١٣٨٥(اهللا، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی و فاطمه شيخ شعاعی  ميرزایی، سيد آیت •

شناسی  ، مجله جامعه»انشناسی ایر مطالعه موردی مجله جامعه: همترازخوانی در مجالت علمی«

  پژوهشی- علمی. ٤ایران، دوره هفتم، شماره 

جوانان و هنجارهای رسمی و غيررسمی موسيقی «) ١٣٨٥(اهللا ميرزایی  قاسمی، وحيد و سيد آیت •

  پژوهشی-، علمی٢٨، نامه علوم اجتماعی، شماره »پاپ

، مجله »های مردانگی پسرهای جوان و ارزش«) ١٣٨٤(اهللا ميرزایی  ذکایی، محمد سعيد و سيد آیت •

  پژوهشی- ، علمی٣شناسی ایران، دوره ششم شماره  جامعه

، مطالعات زنان، شماره »ها مردان و مردانگی«مرور کتاب ) ١٣٨٤(اهللا و معصومه قاراخانی  ميرزایی سيد آیت •

  پژوهشی-، علمی٨

  ١٦٦، تدبير، شمار »پذیری افراد کار به مثابه عاملی مؤثر در جامعه«) ١٣٨٤(اهللا  ميرزایی، سيد آیت •

سناد داوری مقاالت مجلة تحليل ا«) ١٣٨٤(اهللا ميرزايی  ارشاد، فرهنگ، معصومه قاراخانی و سيد آيت •

  پژوهشی-، علمی٤، مجله جامعه شناسی ايران، شماره »شناسی ایران جامعه

  مقاالت انگليسی
• •  Abooyee Ardakan, M. , S.A. Mirzaie, F. Sheikhshoaei (2012(  "The peer review process for 

articles in Iran's scientific journals" ,Edited by Albert N. Greco, The Essential Scholarly 
Publishing in Emerging Nation, Toronto University Press. 
Accessed:http://digital.utpjournals.com/i/i54001/2  

•   
• Abooyee Ardakan, M. , S.A. Mirzaie, F. Sheikhshoaei (2011( "The peer review process for articles 

in Iran's scientific journals" ,Journal of Scholarly Publishing. Vol. 42, NO. 2, Pp:243-261  

  ها نامه پايان

، بنياد ملی نخبگان و »بنيادهای جامعه شناختی اخالق حرفه ای«پروژه فوق دکتری جامعه شناسی،  •

  )در حال انجام(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

با تاآيد بر خاستگاه (ن گرايش به ناسيوناليسم ايراني در بين دانشجويا«پايان نامه دوره دآتری زير عنوان  •

  با درجه عالی ١٣٩٠گروه جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی، » )قومي آنها

گروه » های مردانگي بررسی گرايش جوانان پسر به ارزش« نامه دوره آارشناسی ارشد زير عنوان  پايان •

 جه عالیبا در ١٣٨٤دانشگاه عالمه طباطبايی، ) شناسی فرهنگی جامعه(مطالعات فرهنگی 

  



  پروژه ها

، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، »اخالق حرفه ای علم در ایران« •

  )همکار اصلی( ١٣٩٣ -١٣٩٤

، شورای پژوهش های اجتماعی »شناسایی و تدوین شاخص های سنجش دگرگونی خانواده در ایران« •

   )همکار اصلی( ١٣٩٣فرهنگی، تيرماه 

، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، آبان »ل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایرانتحلي« •

  )همکار اصلی( ١٣٩٣ماه 

، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه »اخالق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران« •

  )همکار اصلی( ١٣٩٢، بهمن ماه )مشترک(علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

، شورای پژوهش های اجتماعی »شناسایی و تدوین شاخص های سنجش فرهنگ سياسی در ایران« •

  )مجری( ١٣٩٣فرهنگی، آبان ماه 

  )مجری(، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی »اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران« •

 ١٣٩١، شورای پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، آبان ماه »بررسی و ارزیابی وضعيت اخالق علمی در ایران« •

  )مجری(

اه ملی اطالعات و مدارك علمی ، پژوهشگ»بررسی وضعيت فرايند داوری مقاالت در مجالت علمی معتبر ايران« •

  )همکار اصلی( ١٣٨٧بهمن ماه . ، گروه فناوری اطالعات)ایرانداک(ايران 

، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی »تحليل موضوعی نامه علوم اجتماعی« •

  )همکار اصلی( ١٣٨٧دانشگاه تهران، پایيز 

  همایش ها

، همایش ملی کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه »اسی ایرانتحليل فضای موضوعی جامعه شن« •

  ١٣٩٢ایران، اردیبهشت 

، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، دی »اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران« •

١٣٩١  

ایران، ، همایش بررسی مسائل علوم اجتماعی »شناسی ایران تحليل اسناد داوری مقاالت مجله جامعه« •

  ١٣٨٥تهران، اردیبهشت 

  سخنرانی ها و نشست های علمی

مهر  ٢٨، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »مروری بر کتاب پيتربرگر: دعوت به جامعه شناسی« •

١٣٩٣  

  ١٣٩٣اردیبهشت  ١٦، سرای اهل قلم، »آسيب شناسی نشریات دانشگاهی« •

  ١٣٩٣اردیبهشت  ١٦لم، ، سرای اهل ق»پژوهش علوم انسانی و اجتماعی« •

  ١٣٩٢، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان »اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران« •

  ١٣٩٢مهر ماه  ١٦لعات فرهنگی، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطا»جامعه شناسی تاریخی چارلز تيلی« •

  ١٣٩١مهر ماه  ١٩، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »ناسيوناليسم ایرانی در دوره مشروطه« •

دی  ٥، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، »اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران« •

  ١٣٩١ماه 

  ١٣٩١آبان ماه  ٣٠پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، » دروازه بانان دانش در ایران« •

  ١٣٩١آبان ماه  ٩، انجمن جامعه شناسی ایران، »ناسيوناليسم ایرانی در سده نوزدهم« •

  ١٣٩١مهرماه  ٢٢، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »ناسيوناليسم ایرانی در سده نوزدهم« •



بهمن ماه  ١٥، مرکز تحقيقات سياست علمی کشور، »شناسی ایران یند همترازخوانی در مجله جامعهفرا« •

١٣٨٦  

دکتر محمد ابویی اردکان و سرکار خانم فاطمه شيخ : همکاران» وضعيت داوری در مجالت علمی معتبر ایران« •

  ١٣٨٦شعاعی، کميسيون نشریات علمی وزارت علوم، مرداد 

  ها تدريس

  کارشناسی ارشد

  ١٣٩٣نظریه های جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

  ١٣٩٢نظریه های جامعه شناسی، دانشگاه شاهد،  •

  کارشناسی

  ١٣٩٠-١٣٩١شناسی شهری و توسعه، دانشگاه عالمه طباطبایی،  جامعه •

  تا کنون ١٣٨٨شناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  جامعه •

  وهشیعالیق پژ

  جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی سياسی، جامعه شناسی علم و معرفت •

  عالیق آموزشی

جامعه شناسی تاریخی، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی سياسی، روش تحقيق، جامعه  •

  شناسی علم، مبانی جامعه شناسی

 


