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 (CVسوابق )ه خالص
 ت علمی(أ)اعضای هی

  
 :کلّی مشخصاتِ

         0631  د: تولّ خِیتار                     یدی: جمشـیخانوادگِ نام                        ینام: مهـد

 m.jamshidi.31@gmail.com: رایانامه

 تاكنون[. 0631. ]اسالمی ی هاندیشو فرهنگِ پژوهشگاه پژوهیِ فرهنگ گروهِ یِعلم هیأتِ عضوِ

 شاهد/  دانشگاهِ«/ اسالمی شناسیِ انقالبِ جامعه» ارشدِ یكارشناس :التیتحص

 

 :یمطالعات های قلمرو ]الف[.

 یِاجتماع های هینظر ،یاسالم یِاجتماع علمِ ی ه)فلسف یاسالم اجتماعیِ علمِ -0

 (؛معاصر مسلمانِ متفکّرانِ

 یِفرهنگ های هینظر ،یفرهنگ استِیفرهنگ، س شناسیِ )جامعه پژوهی گفرهن -2

 (؛معاصر مسلمانِ متفکّرانِ

 .انقالب(از   پس یِفرهنگ التِو تحوّ یاسالم انقالبِ شناسیِ )جامعه یاسالم انقالبِ مطالعاتِ -6

 

 ها: پژوهش ]ب[.

 ها: کتاب -1

امام  . تهران: دانشگاهِیعالمه مطهر ی هیدر نظر یاسالم انـقالبِ وقوعِ یِاجتماع یادهایبن -0

 صفحه[. 011. ]0611صادق)ع(. 

 366. ]0616. یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ پژوهشگاه. تهران: یاستاد مطهر یِفرهنـگ ی هینظر -2

 صفحه[.
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تهران:  ی.اسالم انقالبِ یِابیكام ۀدربار :یدرخششِ عهدِ قُدس -6

 صفحه[. 251] .0613 .یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ پژوهشگاه

 051] .0613های جوان.  . تهران: مركزِ پژوهشاریاخت به آتش تِیّدر وضع یجنگِ فرهنگ -3

 صفحه[.

 .یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ تهران: پژوهشگاه .یاستاد مطهر افتِیره در یاسالم یِاجتماع علمِ -5

 صفحه[. 311] .0613

. تهران: ای  هاهلل خامن ی فرهنگیِ آیت درآمدی بر اندیشه -3

 صفحه[. 251] .0613 .یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ پژوهشگاه

 031] .یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ تهران: پژوهشگاهی. استاد مطهرۀ زخواهانیتما ییِارویرو -3

 صفحه[.

 صفحه[. 251ی. ]اندازِ استاد مطهر چشم درانقــالب  یِفـرهنگ عالَمِ -3

 صفحه[. 611] الب.نقااز پس یها دولت درفرهنگ  -1

اهلل  و آیت امام خمینی انسانیِ اسالمی در رهیافتِ علومِ: انسـانی دیگر، علـمی دیگر -01

 صفحه[. 351. ]ای( خامنه

 صفحه[. 001. ]یاستاد مطهر ۀمَداران نید تِیروا بهی فرهنگ اتِیّعمل یِطرّاح -00

 صفحه[. 211. ]یرهبرانِ انقالبِ اسالم تِیروا به: یدر برابرِ تهاجمِ غرب یمقاومتِ انقالب -02

 ]در دستِ انجام[.ی. استاد مطهر افتِیدر ره مَدارانه نید یِاجتماع استِیس -06

 

 :ها همقال -2

 یِپژوهش -یعلم ی ه. فصلنام«یعالمه مطهر ی هی)ره( در نظریامام خمین رهبریِ تِماهیّ» -0

 .33-30. صص 21 ی . شماره0610 ابستانِنهم. ت . سالِیاسالمِ انقالب

«. ایران متأخّرِ دانشجوییِ های سکوالریستی در جنبشِ گفتمان انتقادیِ -فرهنگی تحلیلِ» -2

 ی شانزدهم. شماره اسالمی. سالِ در دانشگاهِ یمعرفت مطالعاتِ یِپژوهش -یعلم ی هفصلنام

 .513-335. صص 0610 زِییم. پاسوّ
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 یِپژوهش -یعلم ی ه. فصلنام«یمطهر اهلل تیآ ی هشیدر اند یفرهنگ یِشناس یهست» -6

-030. 0610 م. بهار و تابستانِدوّ ی هم. شماردوّ مسلمان. سالِ رانِمتفکّ یِاجتماع های هینظر

033. 

 اسراء. سالِ یِپژوهش -یعلم ی ه. فصلنام«یمطهر  هعالم رِدر تفکّ یاجتماع شناسیِ یهست» -3

 .033-060. صص 0610 ازدهم. تابستانِچهارم. شمارۀ دو

 سالِذهن.  یِپژوهش -یعلم ی ه. فصلنام«یعالمه مطهر رِتفکّدر  یاجتماع شناسیِ معرفت» -5

 .202-035. صص 0610 نجاهم. تابستانِی پ سیزدهم. شماره

 -یعلم ی هفصلنام«. اجتماعی انقالبِ گیریِ اسالم در شکل ی مدخلیّتِها امکان و داللت» -3

 .051-033. ص 32 ی . شماره0613 پاییزِهم. دوازد سالِ .یاسالم انقالبِ یِپژوهش

 -یعلم ی هفصلنام. «اهلل مطهری آیت در تفکّرِ یانسان علومِاسالمی با  فرهنگِ مناسباتِ» -3

 .0615فرهنگ.  راهبردِ یِپژوهش

 و...

 

 :یعلم زیجوا ]ج[.

 شتِبهی/ ارددیاسات مقاالتِ ]بخشِ«/ مطّهر حکمتِ» یِملّ ی هجشنوار نیششم ی هدیبرگز -0

0611]. 

و  ینامام خمی ]گروهِ«/ فـارابی»المللیِ  بین ی هتقدیر در پنجمین جشنوا ی هشایست ی  هرتب -2

 .[0611 / آبانِیاسالم انقالبِ

 [.0613 ]آذرِ«/ ی فرهنگی دین و نظریه»یِ ملّ ی هجشنوارلین اوّ ی هدیبرگز -6

 دین و فرهنگ/ اسفندِ ]گروهِ«/ سال فرهنگیِ پژوهشِ»ملّی  ی م در جشنوارهی دوّ رتبه -3

0613.] 

/ مرداد یاسالم ی هشیاند و فرهنگِ پژوهشگاهعالمۀ طباطبایی/ ] ی م در جشنوارهی سوّ رتبه -5

0613.] 

 


