
 مدارج تحصیلی

 سال دریافت کشور دانشگاه گرایش رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 1631 ایران عالمه و تهران علوم سیاسی علوم سیاسی کارشناسی 1

 1633 ایران تربیت مدرس اندیشه سیاسی علوم سیاسی کارشناسی ارشد 2

 1631 ایران تربیت مدرس فلسفه سیاسی علوم سیاسی دکتری 6

 

 مدیریتی –مسئولیت علمی 

 تا تاریخ از تاریخ دستگاه محل خدمت عنوان ردیف

 1731 1731 وزارت کار اجتماعيکار و تأمينعلميمؤسسه رئيس 1

 اسالمي شوراي مجلسنمايندگي 2

 دوره چهارم

 1731 1731 مجلس شوراي اسالمي

   قرارگاه خاتم روانيو مديريت جنگطراح، مؤسس  7

-همکاري در طراحي و تأسيس دفتر مطالعات 4

 وامور استان هاسياسي

 1731 1711 وزارت کشور

 دانشگاه باقرالعلوم)ع( تأسيسدرهمکاري 1

 عضويت در هيأت امناء

 دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

 

1733 1733 

    معاونت پژوهشي اتحاديه جهاني اساتيد مسلمان 3

رياست انديشکده سياسي مرکز الگوي اسالمي  3

 ايراني پيشرفت

   

 

 انتشاراتی –آثار و فعالیت پژوهشی 

 کتب-پروژه های پژوهشی-الف

 نقش شما نتیجه عینی کار مؤسسه تأمین کننده اعتبار عنوان کار

ول
سئ

م
ار 

مک
ه

 

 

شوراي پژوهش هاي علمي کشور و موسسه کار و تامين     فلسفه کار و کارايي در نظريه متفکرين اسالمي   -1

 اجتماعي

   گزارش نهايي

   انتشار موسسه نشر آثار امام و پژوهشکده امام خميني)ره( نقش راهبردي دولت در نظريه و نظام سياسي امام خميني -2



آسيييش شييناسييي سييياسييي و اجتماعي مهدويت در دوران   -7

 غيبت و انتظار

سال  ده  پژوهش برگزي -مي حوزه علميه قمدفتر تبليغات ا

 34سال 

   انتشار يافته

 گزارش نهايي دانشگاه تهران و ايراندراسالمسياسيفلسفيگرايش-4

شار يافته در قالش    انت

 کتاب

  

   رساله ارشد   دانشگاه تربيت مدرس فلسفه سياست )حقيقت، ماهيت، واقعيت( -1

   انتشار يافته دانشگاه تربيت مدرس علم مدني فارابي و جامعه شناسي اگوست کنت -3

در جريييان گزارش     دانشگاه تهران گذاري در اسالم و ايرانگرايش سياست -3

 نهايي

  

   یافته انتشار و انديشه اسالميپژوهشگاه فرهنگ  مشروعيت سياسي  -3

در جريييان گزارش     پژوهشکده امام خميني)ره( و انقالب اسالمي فلسفه سياسي امام خميني)ره( -1

 نهايي

  

   در حد طرح اوليه سازمان مديريت و برنامه ريزي آينده پژوهي نقش راهبردي دولت -11

دفتر تبليغات حوزه  -قم-پژوهشييکده انديشييه سييياسييي  مفهوم شناسي سياسي حکمت متعالي صدرايي -11

 علميه  

   منتشر شده

   انتشار يافته مرکز مطالعات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزش هاي حاکم بر جامعه ايراني -12

 گزارش نهايي مرکز پژوهش هاي مجلس الگوي راهبردي ساختار دولت -17

يان اصيييالح     در جر

 نهايي

  

   در جريان انجام    دانشگاه تهران گرايش فقهي سياسي -14

   در جريان انجام  پژوهشکده انديشه سياسي قم    علم سياسي متعالي -11

    در جريان  نقشه علمی سیاسی کشور شورای انقالب فرهنگی -13

     خوانش سياسي متون حکمت متعالي، انتشار يافته-13

    

 همایش-تألیف و ترجمه مقاله: مقاله -ب

تاریخ  نشریه و مرکز عنوان کار

 انتشار

نتیجه 

 عینی کار

 نقش شما

ول
سئ

م
ار 

مک
ه

 

 

   انتشار  31زمستان قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  علم مدني در ديدگاه فارابي -1

   انتشار 37بهار قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  ارکان علم مدني در ديدگاه فارابي  -2

   انتشار 37پائیز قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  وضعيت علم سياست در ايران اسالمي -7

   انتشار  قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  اسالمي –مکتش و سنت فکري سياسي ايراني  -4



تدبر سياسي در سوره  -رهيافت راهبردي قرآن-1

 حمد 

   انتشار  قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم 

   انتشار 1611 نشريه حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسي نگرش هاي فکري سياسي در اسالم و ايران  -3

بررسي مقايسه اي قانون اساسي قديم و جديد  -3

 جمهوري اسالمي ايران 

   ارانتش 33بهار مجلس خبرگان-مجله حکومت اسالمي

   انتشار  اثر آقايي -در کتاب جامعه شناسي سياسي جنگ نهضت و نهاد  -3

   انتشار  قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  چهارچوب موضوعي علوم سياسي-1

   انتشار 11بهار قم -ع( -مجله علوم سياسي)دانشگاه باقرالعلوم فلسفه، عرفان و سياست -11

   انتشار 11پائیز قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  کليات رهيافت راهبردي قرآن -11

   انتشار 31زمستان قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  علم مدني در ديدگاه فارابي  -12

   انتشار 11تابستان قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  ويژگي هاي فقه سياسي شيعه  -17

   انتشار 11بهار قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  فلسفه فقه سياسي از ديدگاه فالسفه اسالمي  -14

   انتشار 37زمستان قم -ع( -مجله علوم سياسي )دانشگاه باقرالعلوم  مکتش سياسي اسالمي ايران  -سنت -11

گرايش فلسفي سياسي مسلمانان در تاريخ و  -13

 جهان اسالم و ايران

   انتشار 18بهار مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

   انتشار  قم -فصلنامه انتظار ديباچه اي بر پديده شناسي نظام سياسي مهدوي   -13

   انتشار 12زمستان قم -دانشگاه باقرالعلوم)ع( –مجله علوم سياسي  چشم انداز علم سياسي اسالمي و ايراني نوين -13

   انتشار 11تابستان  قم -دانشگاه باقرالعلوم)ع( –مجله علوم سياسي  ويژگي هاي فقه سياسي اهل سنت -11

   انتشار 12تابستان قم -دانشگاه باقرالعلوم)ع( –مجله علوم سياسي  روش شناسي فارابي در علم مدني -21

 سياستانداز علم و چشمچالش -21

 متعالي  

   انتشار 18بهار  33مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي شماره 

   انتشار 16پاتیز  17مرکز تخصصي مهدويت شماره  -انتظار موعود عدالت مهدوي و فلسفه تاريخ -22

   انتشار 16پائیز  17مرکز تخصصي مهدويت شماره  -انتظار موعود عدالت سياسي مهدوي -27

   انتشار 18بهار آفتاب دانشگاه، فصلنامه علمي، سياسي، اجتماعي جهاددانشگاهي تأثيرات انقالب اسالمي بر انديشه سياسي شيعه -24

   انتشار 1616 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 3شماره –قبسات  آسيش شناسي جهاني شدن -21

   انتشار 1616 23علوم سياسي ، شماره  تعامل اخالق و سياست  -23

   انتشار 1616 21علوم سياسي، شماره  واليت فقيه در حکومت سياسي -23

   درجریان 1613 دانشنامه قرآن/پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي مشروعيت سياسي در قرآن -23

     مرکز اسناد رياست جمهوري نقش راهبردي دولت در معماري فرهنگي متعالي -21

  

 مقاله ارائه شده در مجامع علمی -ج

 

 عنوان

نتیجه عینی  تاریخ ارایه مرکز و همایش

 کار

 نقش شما



ؤل
مس

ار 
مک

ه
 

- گزارش 37خرداد موسسه تحقيقات علوم انساني -دانشگاه تهران فرايند جهاني شدن و هويت ملي   

   گزارش 37خرداد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي هاي جهاني انقالب اسالميچالش -2

   گزارش 32تير دانشگاه عالمه در نظريه روسواسالمي ساالريمردم-7

   گزارش 32مهر دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ساختارنظام سياسي مهدويت -4

   گزارش  32تابستان دانشگاه باقرالعلوم)ع(، قم نهضت نرم افزاري -1

   گزارش 31مهر دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم و نظام مهدويت سازي از نظريهمدل-3

سياست متعالي در نظريه و نظام راهبردي امام  -3

 خميني)ره(

ه کنگره انديش –موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( 

 عرفاني امام خميني)ره( -هاي اخالقي

   گزارش 32مرداد

   گزارش 34اسفند دانشگاه تهران –همايش حقوق بشر  حقوق بشر اسالمي -3

   گزارش 37 دانشگاه مفيد -همايش حقوق بشر رويکرد انساني حقوق بشر -1

 همايش مناسبات نسلي در ايران مهندسي راهبردي گذار نسلي -11

 جهاد دانشگاهي و تربيت مدرس

   گزارش 37

 همايش هويت ملي و جهاني شدن هويت ملي ايراني نوين در فرايند جهاني شدن -11

 موسسه توسعه علوم انساني

 گزارش 37

 

  

    1731 همايش دانشگاه تهران آب، مبداء مدنيت متعالي ايراني -12

 همايش پنجمين گفتمان مهدويت شاخصه هاي دولت کريمه مهدوي     -17

 دفتر تبليغات حوزه علميه قم

1731    
     

     

     

     

   

 

   انتشار 1731-3 همايش و مجموعه کتاب شوراي انقالب فرهنگي  مهندسي فرهنگي متعالي -14

 

به اضافه ده ها عنوان ديگر؛ آثار، مقاالت، سخنراني ها و مصاحبه هاي زنده و ضبط شده صوتي و تصويري صدا و سيما و مطبوعاتي  علمي و 

منطقه اي و بين مللي تا جهاني که تا کنون انجام شده و مي شوند و منتشر شده يا در جريان سياسي به مناسبت هاي مختلف انقالبي ملي، 

 انتشارند و نيز برخي در جريان نهايي شدن مي باشند. 

 

 



 


