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 های مطالعاتی و تخصصی ج( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1

 مدت مطالعات تخصصی گرایش رشته علمی ردیف

 سال 13 شناسی سیاسی جامعه علوم سیاسی 1

 

 سوابق آموزشی. 2

 نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 دانشگاه عالمه طباطبايی )پرديس( نظريه های مشارکت و سازمان های مشارکتی 1

 

 های علمی ـ  جنبی ج( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 يافته/ منتشر شده . تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف

تألیف/ تدوین/ تحقیق/ نوع تحقیق: 

ترجمه/ متن درسی/ تصحیح 

 انتقادی و . . .

تاریخ 

 اتمام
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(

1 
کارنامه سیاسی ـ اجتماعی ج. ا. ا )با تأکید بر 

 روند شناسی تحوالت و تجزيه و تحلیل آينده(
 1312 تألیف

اداره کل پژوهش معاونت سیاسی 

 صدا و سیمای ج.ا.ا

2 
بررسی توصیفی ـ تحلیلی هفتمین دوره انتخابات 

 رياست جمهوری
 1313 تحقیق

اداره کل پژوهش معاونت سیاسی 

 صدا و سیمای ج.ا.ا

3 
تأثیر عزت و افتخار حسینی بر حیات و دوام 

 انقالب اسالمی
 1321 تحقیق )همکار مجری طرح(

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی 

 انتظامی ـ معاونت سیاسی

 1321 تحقیق در نیجريهشريعت  4
مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی کارا 

 پژوهش سبز

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 1322 تحقیق ابزارهای تجزيه و تحلیل سیاسی 5

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف

 فرهنگ سیاسی در جمهوری اسالمی ايران 1
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 . مقاالت تألیفی 3

 عنوان مقاله ردیف
تاریخ 

 اتمام

 محل انتشار یا ارائه

 مربوط( ه)نام مجله یا مجموع

1 
مبارزات انتخاباتی در نیجريه )شعارها، شريعت، 

 نامزدها و مطبوعات(
 مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی کارا پژوهش سبز 21-21

 // 21-21 روابط سیاسی، نظامی و امنیتی اسرايیل و نیجريه 2

3 
آفريقايی در  مواضع کشورهای اسالمی بويژه

 قبال اجرای قانون شريعت در نیجريه
21-21 // 

 // 21-21 مواجهه نیجريه با تحوالت فلسطین 4

 // 21-21 های سیاسی دولت نیجريه )اوباسانجو( و رقابت 5

1 
مروری بر تحوالت روابط ديپلماتیک اسرائیل و 

 (1321 – 2111کشورهايی آفريقايی )
21-21 // 

1 
مواضع آفريقای جنوبی در قبال تجزيه و تحلیل 

 تحوالت خاورمیانه
21-21 // 

2 
تجزيه و تحلیل مواضع مصر در قبال تحوالت 

 خاورمیانه
21-21 // 

3 
تجزيه و تحلیل مواضع سنگال در قبال تحوالت 

 خاورمیانه
21-21 // 

11 
شناسی سیاسی:  اهداف و سرفصلهای درس جامعه

 ها، انتظارات و خالءها چارچوب
 همايش انجمن علوم سیاسی ايران 1321

 فصلنامة مطالعات راهبردی 1321 "فرهنگ سیاسی ايران"نقد کتاب  11

12 
فرهنگ، هويت ايرانی و جهانی  "نقد کتاب

 "شدن
 فصلنامة مطالعات ملی 1321

 پژوهشنامه )مرکز تحقیقات استراتژيک( 1321 چالش های جامعه شناختی سیاسی امنیت ملی 13

 فصلنامه کتاب نقد 1322 فرهنگ سیاسی با اصالح الگوی مصرفرابطه  14

14 
تغییرات پارادايمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از 

 رقابت تا همکاری
 فصلنامه برنامه ريزی رفاه و توسعه اجتماعی 1323
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15 
پارادايم ياريگری به مثابه الگوی فهم جهاد 

 سازندگی
 سپاه و انقالب اسالمیمجموعه مقاالت همايش نهاد گرايی،  1331

11 
 ناپديد شدن مبادله نمادين در مجالت زنان

 ) مجالت غیر تخصصی و عمومی(
 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی 1332

 فصلنامه سوره انديشه 1332 اصل چهار و مدل آمريکايی توسعه در ايران 11

 

 

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . . تخصصی/ کارگاههای  انديشی ها/ جلسات و هم . حضور در همايش4

 سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسه نام همایش/ هم ردیف

 25 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی اجرايی ـ پژوهشی میزگردهای تخصصی مهندسی فرهنگی 1

 25 // ـ پژوهشی اجرايی انديشی متفکران مطالعات انقالب اسالمی هم 2

 25 شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه گزارش همايش ملی مهندسی فرهنگی 3

 21 صدا و سیما ويراستاری علمی همايش رسانه و بحران 4

 1331 کانون انديشه جوان عضو شورای علمی همايش اسالم و سکوالريسم 5

 

 های علمی . حضور در انجمن5

 سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط همکارینوع  نام انجمن علمی ردیف

 1321  عضو انجمن علوم سیاسی ايران 1

 

 . سوابق شغلی6

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی کارا 

 پژوهش سبز
21 21    کارشناس مطالعات سیاسی 
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       معاونت سیاسی صدا و سیما 2

3 
ای  مرکز تحقیقات و سنجش برنامه

 صدا و سیما
     

مدير هماهنگی و ارزيابی پژوهشها )اداره کل 

 مطالعات رسانه و ارتباطات(

     1324 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 4

تا  1322مدير گروه مطالعات انقالب اسالمی)

پژوهشکده فرهنگ و مطالعات  معاون –کنون(

 (1331-1321اجتماعی) 

 عضو هیات علمی    اکنون 1321 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 5

 

 


