موضوعات تحقیقاتی برای اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی
 -1جهانی شدن و دموکراسی
 -2اخالق سیاسی و جهانی شدن(نحوه مواجهه دموکراسی ها با پدیده شهروند بی سرزمین)
 -3نیاز انسانی و ارزشهای زیست محیطی
 -4رسانه و سیاست(رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی جدید :درکی جدید از تعلق
سیاسی)
 -5شبکه های اجتماعی و مفصل بندی شهروندی منطقه ای و جهان وطنی
 -6چندفرهنگی گرایی و مساله هویت در ایران
 -7هنر و سیاست(مطالعه موردی).....
 سینما و سیاست تئاتر و سیاست -8ادبیات و سیاست(مطالعه موردی مفهوم قدرت یا دولت در آثار )......
 شعر و سیاست رمان و سیاست -9رمان و دموکراسی
-11

فلسفه سیاسی و مساله قدرت(مطالعه موردی می تواند تمامی اندیشمندان ایرانی و

غیر ایرانی باشد)
-11

فلسفه سیاسی و مساله مشروعیت ،هویت ،اقتدار و( ......مطالعه موردی می تواند

تمامی اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی باشد)
-12

آرمانشهرگرایی در اندیشه سیاسی(مطالعه موردی ایران یا غرب)

-13

خرد و قدرت در اندیشه سیاسی (مطالعه موردی ایران یا غرب و یا مقایسه ای دو

دوره تاریخی یا در دو دولت خاص)
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-14

جنسیت و سیاست در دوره های مختلف تاریخ سیاسی ایران و غرب

-15

سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران

-16

حکمرانی خوب

-17

امر سیاسی و امر اخالقی در اندیشه سیاسی ایرانی و غربی

-18

پدیدارشناسی خود /دیگری در اندیشه سیاسی.......

-19

زبان و سیاست

-21

زبان سیاسی مشروطیت

-21

اسطوره و سیاست در دوره های مختلف(مثال دوره پهلوی اول و دوم)

-22

تحلیل انقالب اسالمی ایران بر اساس یکی از نظریه های انقالب

-23

اعتماد سیاسی و رفتار رای دهندگی در انتخابات......

-24

احزاب و توسعه سیاسی

-25

احزاب و همبستگی ملی

-26

قومیت و سیاست

-27

قومیت و هویت سیاسی در عصر جهانی شدن

-28

قومیت و حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن

-29

تهیدستان شهری و تحوالت سیاسی

-31

طبقه کارگر و تحوالت سیاسی

-31

روشنفکران و تحوالت سیاسی

-32

اقتصاد سیاسی انتخابات

-33

دولت و بازار در ایران

-34

روحانیت و تحوالت سیاسی

-35

چالش ها و فرصت های جهانی شدن برای ایران
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-36

عدالت و جهانی شدن

-37

حل منازعات سیاسی بین المللی بر اساس اندیشه سیاسی .......

-38

شبکه اجتماعی تلگرام و انتخابات .......

-39

اینترنت ،سیاست و رفتار رای دهندگی در ......

-41

اینترنت و حوزه عمومی( اندیشه سیاسی هابرماس)

-41

شبکه های اجتماعی مجازی و تحوالت سیاسی مصر و تونس

-42

شبکه های اجتماعی مجازی و مساله تروریسم

-43

شبکه های اجتماعی مجازی و جنبش های اجتماعی جدید

-44

جامعه شناسی سیاسی بین المللی

-45

جامعه مدنی جهانی

-46

تحریم های بین المللی ،محرومیت نسبی و انقالب

-47

جهانی شدن و مساله انقالب

-48

باستان گرایی در اندیشه سیاسی ایرانی

-49

پست مدرنیسم و رسانه :مطالعه موردی ژان بودریار

-51

هرمنوتیک و سیاست :مطالعه موردی هایدگر ،گادامر ،ریکور

-51

هزاره گرایی در اندیشه سیاسی

-52

فیزیک و سیاست

-53

جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

-54

ذهنیت ،سوژه و سیاست :مطالعه موردی فروید ،یونگ و ......

-55

تحول مفهومی دولت در اندیشه سیاسی ایرانی

-56

دولت و مشکله تجدد در ایران

-57

روشنفکران و مساله تجدد در ایران
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-58

انقالب اسالمی ایران و مساله تجدد در ایران

-59

هویت و سیاست در ایران پساانقالبی

-61

رسانه و سیاست :مطالعه موردی انتخابات  7اسفند 94

-61

دین و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانی و غربی

-62

تبیین مفهوم جنگ در اندیشه سیاسی ایرانی

-63

فرایند دولت سازی در ایران :صفویه ،قاجاریه ،پهلوی و جمهوری اسالمی ایران

-64

مقایسه نظریه های والیت فقیه در اندیشمندان اسالمی-ایرانی

-65

خوارج و مساله حکومت

-66

دانش و قدرت در اندیشه سیاسی ایرانی-اسالمی

-67

تحلیل گفتمان مشروطیت و انقالب اسالمی

-68

اصالحات و مساله فن ساالری در ایران

-69

حکمرانی خوب در دوران اصالحات

-71

جامعه شناسی روشنفکران در ایران قبل و بعد از انقالب

-71

روانشناسی سیاسی :مطالعه موردی یکی از دولتمردان

-72

مقایسه یکی از مفاهیم سیاسی در اندیشه سیاسی ایرانی و غربی

-73

مبانی نظری سیاستگذاری عمومی در ایران

-74

تبیین و بررسی روش شناسی های مختلف در علم سیاست

-75

مقایسه نظریه لیبرالها و جامعه گرایان در زمینه حقوق بشر و .......

-76

قدرت و کنش ارتباطی در جامعه شناسی سیاسی هابرماس

-77

مفهوم همبستگی و دولت در دورکیم

-78

مفهوم غرب در اندیشه سیاسی ایرانی

-79

مفهوم ایدئولوژی در عصر جهانی شدن
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-81

تحلیل جامعه شناسی سیاسی برجام

-81

جدال اندیشه سیاسی آرمانگرایانه و واقعگرایانه در مساله برجام

-82

برجام و مساله گفتگو

-83

مقایسه دو قانون اساسی در زمینه هویت ملی ،مبانی مشروعیت ،و......

-84

جامعه شناسی سیاسی امنیت در ایران

-85

تحول گفتمانی مفهوم قدرت در ایران

-86

ایدئولوژی و پادایدئولوژی در ایران معاصر(از مشروطه تا اکنون)

-87

کودکان و نظام سیاسی پسامشروطیت

حسن آب نیکی
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