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 (CVخالصه سوابق )

 اعضای هیأت علمی

 

 

 الف( مشخصات فردی
 

                 ن س ح م . نام:1

 

             ا ی ن ر ج ا ه م انوادگینام خ. 2
 

  . شماره شناسنامه:  4      . نام پدر:  3

 1343. تاریخ تولد: 6      محل صدور:  . 5

  شناسة ملّی:  .     8زن      . جنس: مرد 7

  . نشانی محل سکونت فعلی:  9

   متری میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 11 ،خرداد 15قم، خ نشانی محل کار فعلی: . 11

 37613571. تلفن محل اشتغال فعلی: 13     تلفن محل سکونت فعلی:. 11

 سایت: . .17       . تلفن همراه: 

  (Mohajernia@gmail.com)-(Mohajernia99@yahoo.com). . .(: .E-mailپست الکترونیکی ) .18

 (    استادیار  دانشیار  . مرتبه علمی )استاد19

 . . . . . .  . مختصری از زندگینامه:21

سیال   13، بیی  از  1367سال ورود به دانشگاه  1361ک سال ورود به حوزه در شهرستان اندیمش 1343پنجم تیر  تولد در .

ای و فعالیت آموزش تدریس در  اثر تألیفی تحقیقی ی ترجمه  111پژوهشی با بی  از  درس خارج فقه و اصول ی عمده فعالیت 

 و...  ی داخلی و خارجی ها در همایشها و جشنوارهجوایز ولوایح و تقدیر  اخذ  موضوعات رشته علوم سیاسی،
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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسالمی
0731 0737     

 /رئیس پژوهشکده / مسئول آموزش

 عضو هیأت علمی

 / مدیر گروه عضو هیأت علمی     تا کنون 0731 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 2

3 
مسئول دبیرخانه انجمن های 

 علمی حوزه
 مدیر   علمی 0711 0731

4 
رئیس انجمن مطالعات سیاسی و 

 عضو هیأت مدیره

 علمی  1391 1386
  

 رئیس

 

5 
 علمی 1397 ابتدا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

  
مدیرگروه سیاست دانشنامه قرآن 

 پژوهی

 
 علمی 1394 ابتدا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

  
مدیرگروه سیاست  دانشنامه سیره 

 نبوی

 معاون آموزش و پژوه       1396 1392 صی نهج البالغهمرکز آموزش تخص 

 وضعیت تحصیالت ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

  :سطح سه 

  :سطح چهار 

 

 فقه سیاسی

 فقه و اصول

 

       1371 

1394 

 دفتر تبلیغات حوزه

 مدارج حوزه
- 

 

 دانشگاهی .2

 مدرک علمی
 سال دریافت

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

 کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

 ارشد: . . .  کارشناسی

 . . . . . . . 

 

 

1388 

 

 دانشگاه باقر علوم

 

 علوم سیاسی

 

 اندیشه سیاسی
 

 

- 
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 های مطالعاتی و تخصصی ( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی صصتخ رشته علمی ردیف

 فلسفه سیاسی علوم سیاسی 1

 فقه سیاسی

همه دوره دانشگاهی و 

 تا اآلن

 

  //   // کالم سیاسی  2

3     

     

 های خارجی آشنایی با زبان .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  متوسط خوب خوب عربی 1

  متوسط متوسط متوسط انگلیسی 2

3      

4      

 

 ( سوابق آموزشیهـ

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 تا تاریخ از تاریخ

  مربی 1393 1385 دانشگاه پردیس قم فلسفه سیاست 1

  مربی 78 83-78 جامعه المصطفی ی مرکز جهانی فقه سیاسی 2

  مربی 1382 82-81 جامعه المصطفی ی موسسه والء منتظر نظام سیاسی اسالم 3

  مربی  81 دانشگاه باقر العلوم مبانی علم سیاست 4

  مربی  78 دانشگاه علم و صنعت / تهران انقالب اسالمی 5

  استادیار  44 تنظیم و نشر آثار امام مؤسسه اندیشه ساسی اسالم 6

-45 جامعه المصطفی ی مرکز جهانی نقد تفکر اجتماعی غرب 7

44 

  استادیار 

  استادیار  46 مؤسسه تخصصی مهدویت حکومت جهانی مهدویت 4

-44 بنیاد تخصصی نهج البالغه سیاست و حکومت در نهج البالغه 9

44 

  استادیار 

-45 شهید محالتی دانشگاه انسان شناسی 11

47 

  استادیار      

  استادیار      1344 پردیس قم–دانشگاه تهران  فلسفه سیاست)دین و سیاست( 11
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  استادیار     1397 1392 جامعه المصطفی جامعه و حکومت  12

  استادیار     1397 1396 مجتمع علوم انسانی جامعه المصطفی آرمانشهراسالمی درقرآن وروایات 13

  استادیار    1397 1395 دانشگاه طلوع مهر تاریخ تحوالت اجتماعی ایران 14

  استادیار    1397 1397 مؤسسه انقالب اسالمی  اندیشه سیاسی اسالم 15

 

 

 ( جوایز علمیو

 توضیحات عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره ردیف

  ارابیاندیشه سیاسی ف دوم کتاب سال حوزه )دومین( 1

  دولت در اندیشه سیاسی دوم نهمین کتاب سال دانشجویی 2

  اندیشه سیاسی مسکویه و فارابی دوم دوساالنه خبرگان رهبری 3

  مجموعه فعالیت پژوهشی 1 محقق برتر پژوهشگاه علوم 4

 مجموعه مقاالت روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه   2   کشور دین پژوهانمرکز  5

6     

7     

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

    عضویت در شورای علمی  1

  81 پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی عضویت در شورای علمی 2

  81 مؤسسه انتظار نور عضویت در شورای علمی 3

  86 – 84 اسالمی سپاهمرکز تحقیقات  عضویت در شورای علمی 4

  86 – 81 اجالس دو ساالنه مهدویت عضویت در شورای علمی 5

و عضیو هییأت   رئیس انجمن مطالعات سیاسیی   6

 مدیره

  91-86 معاونت پژوهشی حوزه

  ادامه-1389 معاونت پژوهشی حوزه حوزه مسئول دبیرخانه انجمن های غلمی  7

مرکییز آمییوزش   پژوهشییی معاونییت آموزشییی  8

 ی نهج البالغهتخصص

  88-87 مراکز تخصصی حوزه 

عضویت در شورای بازنگری در آیین نامه مراکیز   9

 تخصصی حوزه 

  1388 معاونت آموزشی حوزه 
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 درسی علوم سیاسی عضو کمیته بازنگری متون  11

 

  ادامه-1391 شورای عالی انقالب فرهنگی

دبیرکمیسیون انجمن هیا و قطیه هیای علمیی      11

 حوزه

 -1389 حوزه پژوه معاونت 

 ادامه

 

عضو کمیسییون کرسیی هیای نظرییه پیردازی        12

 حوزه

 -1391 حوزه معاونت پژ.وه 

 ادامه

 

 -1391 معاونت پژ.وه  حوزه عضو کمیسیون فرهیختگان و نخبگان تبلیغی 13

 ادامه

 

عضو کمیسیون پژوه  ستاد پیگییری منوییات    14

 مقام معظم رهبری در حوزه

  ادامه دارد همعاونت پژ.وه  حوز

  ادامه دارد 1389 انجمن های علمی حوزه عضو کمیسیون 15

 

 های علمی  ( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شده تحقیقات اتمام .1

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/  عنوان تحقیق ردیف
 متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . .

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
اسامی  )نام ناشر(نتشار یا ارائه محل ا اتمام

 همکاران

1 
  اندیشه سیاسی فارابی

 1381  تالیف
دفترررر   - پژوهشییییگاه

 تبليغات
 

  دفت  تبليغات  -پژوهشگاه 1381  تالیف اندیشه سیاسی ابوعلی مسکویه 2

 1382  تالیف دولت در اندیشه سیاسی فارابی 3
پژوهشگاه فرهنگ 

 واندیشه اسالمی
 

   سازمان تبلیغات اسالمی 1371  تالیف ی شیخ انصاریاندیشه سیاس 4

 1389  تألیف جلد3اندیشه سیاسی متفکران اسالمی  5
پژوهشگاه فرهنگ 

 واندیشه اسالمی
 

  لبنان -الغدیر 1386  عالء رضائی ترجمه آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی 7

  لبنان -الغدیر 1386  اهلل حیدر حبّ ترجمه الفکرالسیاسی عند ابوعلی المسکویه 8

 1395  تألیف اندیشه دفاعی اسالم 9
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 

 اسالمی
 

  پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1394  تألیف فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای  11

  پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1394  تدوین جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسالم  11

12 
غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی 

 شیعه
  پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1397  تألیف

  مجمع پیروان امام و رهبری قم 1397  درسگفتار آسیب شناسی جریان اصولگرایی  13
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  مجمع پیروان امام و رهبری قم 1397  درسگفتار راهبردهای انقالب اسالمی در دهه پنجم 14

  پژوهشکده تحقیقات اسالمی  سپاه 1386  ناظر علمی ای سیاسی مقام معظم رهبری اندیشه ه 15

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 اسامی همکاران

1 
هویت معرفتی حکمت سیاسی 

 متعالیه
 تأألیف

1391- 

 ادامه

فرهنگ  پژوهشگاه

 واندیشه اسالمی

 ادامه دارد

 ادامه دارد شخص 1381 تألیف تفسیر سیاسی قرآن کریم 2

 ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی 1397 تألیف کالم سیاسی آیت اهلل خامنه ای  3

4 
بر اساس راهبردهای انقالب اسالمی 

 بیانیه گام دوم آیت اهلل خامنه ای 
 شخصی 1397 تألیف

 امه دارداد

 

 (  ISI ،ISCها،  ها، مجموعه ها، همایش دانشنامه ،مقاالت تألیفی )برای مجالت .3

 عنوان مقاله ردیف

نوع مقاله: 
تألیف/ 
تحقیق/ 
 ترجمه و...

تاریخ 
 شروع

 انتشارتاریخ 
 محل انتشار یا ارائه 

)نام مجله یا همایش یا 
 مجموعة مربوط(

سال 
 انتشار
 یا ارائه

 همکاران

   کنگ ه شيخ اعظم انصاري 3131  تالیف ه سياسي شيخ انصاريانديش 1

2 
 فلسفه سياسي عالمه سيدحيدر آملي

 تالیف
کنگرر ه عالمرره سرريدحيدر      3131 

 6فصلنامه علوم سياسي شماره 

  

 تالیف فلسفه سياسي مالصدرا 3

 31مجله قبسرات شرماره    3133 

  مجموعره مارا ت    33 ر

 4کنگ ه صدرالمتألهين ش 

  

   18مجله شاهد شماره  3161  تالیف مأمن عشق شهيد عص  ما 4

   99مجله شاهد شماره  3164  تالیف س باز گمنام خميني 5

   آذر( 1روزنامه رسالت ) 3163   الگوسازي استعمار 6

   آذر( 34روزنامه کيهان ) 3133  تالیف ماهيت نظم نوين جهاني 7

8 
ناررس سررازمان ملررظ در نظررم نرروين 

 جهانيي
 تالیف

 38روزنامرررره کيهرررران ) 3133 

 خ داد(
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9 
جايگرراه ايرردژولوري در نظررم نرروين  

 جهاني
 تالیف

   آذر( 36روزنامه کيهان ) 3133 

11 
نهضت اصالحي در ف هنر  عاشرورا و   

 تعالم عاشورايي امام خميني
 تالیف

خب نامرره دومررين کنگرر ه   3138 

 ف هن  عاشورا

  

11 
ام تأثي  ف هن  عاشورا در رهب ي ام

 خيميني
 تالیف

کنگرر ه امررام و ف هنرر     3138ر3134 

 کنگ ه( 2عاشورا )

  

12 
در حاشيه درخواست پات ول توسط 

 اسماعيظ( )اسب حاج جمعي از نمايندگان مجلس
 تالیف

روزنامه جمهوري اسالمي  3138 

 م داد( 1)

  

13 
جايگرررراه سياسررررت در انديشرررره 

 صدرالمتألهين
 تالیف

 11روزنامررره انت رررا  )  3131 

 ارديبهشت(

  

14 
سياسرررت و حتومرررت در انديشررره 

 مالصدرا
 تالیف

 3روزنامرررره انت ررررا  ) 3131 

 خ داد(

  

15 
رژيس اول نظام سياسري در انديشره   

 مالصدرا
 تالیف

 2روزنامرررره انت ررررا  ) 3131 

 خ داد(

  

16 
چالس با هانتينگتون پي امون پارادايم 

 ها ب خورد تمدن
 تالیف

 1روزنامرررره انت ررررا  ) 3131 

 اد(خ د

  

17 
 تمدن اسالمي، منطق تعامظ و گفتگو

 تالیف
همايس چيستي گفتگروي   3133 

 ها تمدن

  

18 
ش ايط رهبر ي در انديشره سياسري    

 فارابي
 تالیف

روزنامه انت ا  )مسلسرظ   3131 

 شماره( 4

  

19 
 نسبت جامعه مدني با نظام و يي

 تالیف
 34روزنامرررره خبرررر  )  3133 

 ارديبهشت(

  

21 
در انديشرره سياسرري  فارره و رهبرر ي

 فارابي
 تالیف

فصررلنامه علرروم سياسرري   3133 

 3شماره 

  

   31ر  9کتا  ناد شماره  3133  تالیفجامعرره مرردني و جمهرروري اسررالمي  21
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 اي ان

22 

هررراي نظررر ي ن بگررران    چرررالس

سياسررري ايررر ان در برررا   ر فتررر ي

 جمهوريت

 تالیف

کنگ ه جمهوريت و اناال   3133 

 اسالمي

  

23 
درآمدي ب  جامعه مردني در انديشره   

 اسالمي
 تالیف

همررايس دانشررگاه شررهيد  3133 

 چم ان اهواز

  

24 
جامعرره مرردني در انديشرره سياسرري  

 فارابي
 تالیف

همررايس جامعرره مرردني    3139 

 دانشگاه شي از

  

25 
 زوال دولت در انديشه سياسي فارابي

 تالیف
فصررلنامه علرروم سياسرري   3139 

 31شماره 

  

26 
 در فلسفه سياسي مستويهمشارکت 

 تالیف
فصررلنامه علرروم سياسرري   3139 

 1شماره 

  

   21مجله قبسات /  3111  تالیف ادوار انديشه سياسي در اسالم 27

   23مجله قبسات /  3111  تالیف اصول تفت  سياسي در ق آن 28

29 
 الدين روش تفت  سياسي عالمه ش ف

 تالیف
الدين  کنگ ه عالمه ش ف 3111 

 11پگاه حوزه اسفند  مجله

  

31 
روش تفترر  سياسرري در حتمررت   

 متعاليه
 تالیف

پژوهشتده علوم و انديشه  3111 

 اسالمي

  

31 

 مباني ع فان سياسي امام خميني

 تالیف

فصررررلنامه پژوهشرررري   3114 

 مطالعات اناال  اسالمي

38 

  

32 
پ دازي در فاه  ناس گفتگو در نظ يه

 سياسي
 تالیف

حوزه چرا    معاونت پژوهشي 3111 

هررررا و  شررررده در ک سرررري 

 4پ دازي شماره  نظ يه

  

   گفتمان نوانديشي ديني 3111  تالیفنظ يرره قرر ارداد در تهيرره متتررب     33



 9 

 کارگزارانه، واگذارانه و اخالقي

34 
 ديالوگ و نظ يه پ دازي در فاه سياسي 

 تألیف 
نهضت ن م افزاري و توليد  3114 

 علم م کز مدي يت حوزه

  

   پژوهشگاه ف هن  و انديشه اسالمي 3139  تالیف در انديشه سياسي فارابيدولت  35

    امام خمینی و کرامت انسانی 3116  تالیف   کرامت انسانی در اندیشه حکومتی امام خمینی 36

   دانشنامه امام علي)ع( 3139  تالیف ساختار حتومت امام علي)ع( 37

   9فصلنامه علوم سياسي شماره  3131  ترجمه رساله السياسة ر فارابي 38

    6 سياسي شماره فصلنامه علوم 3131  ترجمه الملّة ر فارابي 39

41 
عدالت در فلسفه سياسي ماام معظرم  

 رهب ي 
 تألیف

   83-قبسات  3111 

41 
آسرريب شناسرري فلسررفه سياسرري از  

 ديدگاه ماام معظم رهب ي 
 تألیف

مجموعرره ماررا ت کنگرر ه  3113 

 ني عالمه آشتيا

  

42 

ع فان سياسي امام خميني ب  مبنراي  

 تألیف مصباح الهدايه 

پژوهشي  –فصلنامه علمي  3113 

 اناال  اسالمي 

  

43 
مساژظ فلسفه سياسري مارام معظرم     

 رهب ي 
 تألیف

 34فصلنامه حصون  3116 

 

  

   فصلنامه حصون   3116  تألیف حيات سياسي شيعه در عص  غيبت  44

45 
در انديشه سياسي ماام  جامعه آرماني

 معظم رهب ي 
 تألیف

   فصلنامه مع فت   3113 

46 
انديشرره سياسري ماررام معظررم  کترا   

 رهب ي 
 تألیف

   کانون انديشه جوان 3111 

   دانشنامه فاطمي  3111  تألیف زن ، جامعه و سياست  47

48 
کترا  انديشرره سياسري ماررام معظررم   

 رهب ي
 ناظر علمی

اسرالمي  م کز تحايارات    3113 

 سپاه

  



 11 

49 
مااله اصالح الگوي مص ف ؛ پ وسه  

 يا پ وره  
 تألیف

  

3111 

    -پژوهشگاه 

 

51 
دولت در انديشه و عمرظ امرام علري    

 )ع(
 تألیف

سياسررتنامه در مجموعرره  3112 

 پزوهشگاه دفت – علوي

  

51 
امتان تأسيس اخالق مدني ب  مبناي 

 اخالق سياسي ن اقي
 تألیف

فصلنامه علوم    -يينکنگ ه ن اق 3113 

 71سیاسی، شماره 

  

52 
معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشه سیاسوی ماوا    

   07و  05فصلنامه کتاب ناد/ش 3191  تإلیف معظم رهبری

53 
 نظم سیاسی والیی -بازخمانی دانش سیاسی شیعه

 تألیف
مجممعه ماواال  سوممیه هموایش     3119 

نماندیبشووی دینووی /دانشووگاه شووهید  

 بهشتی

  

54 
 نماندیشی دینی: پروژه یا پروسه

 تألیف
مجممعووه ماوواال  دوموویه همووایش  3111 

دانشوگاه شوهید   «/ نماندیشی دینی»

 بهشتی

  

55 
 ناش معنمیت در اندیشه دفاعی اسال 

کنگووره  ناووش   مجممعووه ماوواال   3113  تألیف

 معنمیت در نبرد نامتاارن
  

56 
 جایگاه سیاست در فلسفه سیاسی مسکمیه

کنگوره هوومارمیه   مجممعوه ماوواال   7187  تألیف

 سالگرد تملد حکیم ابمعلی مسکمیه
  

57 
 فلسفه سیاسی معلم ثالث ابمعلی مسکمیه

همایش فوارابی و فیلسومفان بعود از     7135  تألیف

 او)بنیاد حکمت صدرا(
  

58 
 پردازی در فاه سیاسی ناش گفتگم در نظریه

مجممعه ماواال  هموایش نه وت     7181  تألیف

 معاونت پژوهش حمزه -ماریاف نر 
  

   کنگره مدیریت علمی 7137  تألیف در اندیشه علمی مدیریت  متعالی مبانی و اصمل  59

   همایشس بسیج اساتید تهران 7137  تألیف کارکردهای سیاسی  امر بمعروف و نهی از منکر 61

61 
 نظا  سیاسی در اندیشه سیاسی ماا  معظم رهبری

 -ممه فکوری اموا  و رهبوری   در منظ 7137  تألیف

 زیر مجممعه دفتر آقا
  

62 
جامعووه مولوومب در منظممووه فکووری ماووا  معظووم  

 رهبری
زیوور  -در منظممووه فکووری  رهبووری 7137  تألیف

 مجممعه دفتر آقا
  

63 
 الفلسفه السیاسیه آلیه اهلل الخامنئی

همایش التجدید و االجتهاد فی فکور   7135  تألیف

 نلبنا -آیه اهلل الخامنئی
  

64 
 کرامت انسانی مبنای حکممت مهدوی )عج(

مؤسسوه   -همایش کراموت مهودوی   7181  تألیف

 انتظار نمر
  

65 

مرد  ساالری دینی در اندیشه سیاسی ماوا  معظوم   

 تألیف رهبری
مؤسسه آموزشي پژوهشي  7187 

 امام خميني

  

  و ساااامان ماادیریت برنامااه  7181  تألیف شاخصه کرامت در توسعه سیاسی 66



 11 

انجمرن مطالعرات    -بودجه

 سياسي 

پژوهشگاه علاوم انساانی و    7188  تألیف معمای انتخابات در فقه سیاسی     67

 مطالعات فرهنگی
  

68 
تکوّن دان  سیاسی شیعه در گیذار  

 از امامت به نیابت
 تألیف

فصلنامه کتااب نقاد شاماره     7135 

75- 75 
  

69 
خاستگاه و مشروعیت نظام سیاسیی  

 ندیشه آیت اهلل خامنه ایصالح در ا
 تألیف

پژوهشای  –فصلنامه علمای   7137 

   13-مطالعات انقالب اسالمی
  

   لبنان -قبسات العربی 7135  تألیف الفلسفه السیاسه فی االسالم 71

   لبنان -قبسات العربی 7137  تألیف الفلسفه السیاسیه لصدرالمتألهین 71

فصااالنامه علمااای آیااای     7130  یفتأل معنویت در اندیشه دفاعی اسالم   72

 معنویت
  

73 
راهبردهای سیاسی صادقین در مواجهه 

 با انحرافات سیاسی و فرهنگی

تألیف 

 مشترک

فصاالنامه علماای پژوهشاای   7130 

 سیاست متعالیه
  

74 
اخالق سیاسیی در گفتمیان انقیالب    

 اسالمی  
 تألیف

   فصلنامه علوم سیاسی  7131 

75 
تقییای نقیی  انقییالب اسییالمی در ار 

 عدالت بر اساس آموزه های اسالمی
 تألیف

   فصلنامه علوم سیاسی 7130 

76 
تالقی سه دان  سیاسیی اسیالمی و   

 تحول نظریه والیت فقیه
 تألیف

   فصلنامه علوم سیاسی 7131 

 نقد و مناظره علمینوآوری، پردازی،  های نظریه حضور در کرسی .5

 توضیحات سال شده سبکامتیاز نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 نوآوری نظام دفاعی اسالم 1
صاحه 

 کرسی
 متوقف شد 1388 پی  کرسی

 پایان 1397  ارائه  ترویجی انقالب اسالمی در ساحت  فلسفه سیاسی  2

3       

 

 

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . . های تخصصی/ کارگاه اندیشی جلسات و همها/  همایشحضور در بر پایی یا  .6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسه همهمایش/ نام  ردیف

  86 انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه مقاله-ناقد ا... عمید نقد آثار فقه سیاسی آیت 1
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  83 دفتر همکاری حوزه و پژوهشگاه مقاله-یسخنران همای  مردم ساالری دینی 2

  84 مؤسسه انتظار نور مقاله-یسخنران هدویهمای  کرامت م 3

  73 سازمان تبلیغات اسالمی مقاله-یسخنران کنگره شیخ انصاری 4

  83 دفتر تبلیغات اسالمی مقاله-یسخنران الدین کنگره عالمه شرف 5

  82 دفتر تبلیغات اسالمی مقاله-یسخنران کنگره فاضلین نراقین 6

  88 دانشگاه شهید بهشتی   مقاله-سخنرانی همای  نواندیشی دینی   7

  83 مؤسسه انتظار نور مقاله-سخنرانی گفتمان های سیاسی مهدویت  8

  88 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مقاله-سخنرانی همای  اصالح الگوی مصرف 9

  88 پژوهشگاه علوم و فرهنگ   سخنرانی نشست علمی عدالت و توسعه 11

 جایگییاه فقهییی انتخابییات در نظییام  11

 اسالمی

  88 پژوهشگاه علوم انسانی و   سخنرانی

معمای انتخابات در اندیشه سیاسیی   12

 اسالم

انجمیین مطالعییات سیاسییی    سخنرانی

 حوزه

88  

نماینییدگی رهبییری در سییپاه  مقاله-سخنرانی های نامتقارن همای  جنگ 13

 111پاسداران انقالب ...

87  

14      

   

 های علمی حضور در انجمن .7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

 جریان دارد 88-86 معاونت پژوهشی حوزه رئیس انجمن انجمن مطالعات سیاسی حوزه 1

 جریان دارد 88 معاونت پژوهشی حوزه مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه  2

 

عضو هیأت مؤسیس   وزهانجمن علمی مهدویت ح 3

 مدیره و هیأت
 ادامه دارد 1391 معاونت پژوهشی حوزه

 ادامه دارد 1391 معاونت پژوهشی حوزه عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه 4

 

 و سفرهای علمی   های مطالعاتی استفاده از فرصت .8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

 دانشگاه و پژوهشگاه حضور و سخنرانی در چند um 1389دانشگاه  مالزی 1

سییخنرانی در همییای  علمییی دانشییگاه اقتصییاد و    1391 دانشگاه اسالمی مسکو روسیه 2



 13 

 دانشگاه اسالمی

 سخنرانی در همای  علمی حزب اهلل لبنان 1391  لبنان 3

  1393 چندین دانشگاه گرجستان 4

 بازدید و نشست های مختلف   1394 دانشگاه کوفه و .... عراق 5

 . . .( وبالگ   ت علمی وسای .9

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان طرح ابتکاری ردیف

 مربوط

تاریخ 

 شروع

 تاریخ

 پایان

 توضیحات

 WWW.Mohajernia.ir ادامه دارد 1391 شخصی سایت    1

  WWW.Mohajernia.blogfa.com ... 1382 شخصی وبالک  سیاستنامه ، 2

  . . .  1382 شخصی وبالک نواندیشی دینی   3

 WWW.Mohsen43.iblogfa.com ز. . .   1381 شخصی وبالک اندیشه دینی 4

 t.me/Azadandishi_dini  1395 شخصی   کانال تلگرامی آزاداندیشی دینی  5

 

 ، حضور در میزگرد و برنامه های رادیویی و تلویزیونیاجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه دیفر

    6، 4 ،1،2های  شبکه 1

    رادیوهای معارف / جوانتلویزیون قم و و  2

    و مصاحبه با مطبوعات   3

    خبرگزاری های متنوع 4

5     

6     

7     

8     

 ها ها و رساله نامه . راهنمایی پایان11

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رساله عنوان پایان ردیف

  3سطح  جامعه المصطفی رفتار سیاسی پیامبر در مکه و مدینه 1

  3سطح  حوزه علمیه خواهران زن در نهج البالغه 2

  3سطح  حوزه علمیه خواهران البالغه کرامت در نهج 3

  3سطح  علمیه خواهران حوزه نهضت سربداران در ایران 4

  3سطح  حوزه علمیه خواهران قیام نفس الزکیه 5

http://www.mohajernia.ir/
http://www.mohajernia.ir/
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  3سطح  مرکز تخصصی نهج البالغه بصیرت از منظر امام علی )ع( 6

مؤلفه های فتنیه از دییدگاه امیام علیی      7

 )ع(

  3سطح  مرکز تخصصی نهج البالغه

نظام سیاسی صالح در اندیشه سیاسیی   8

 آیت اهلل خامنه ای

اه تربیییت میییدرس  دانشییگ 

 تهران

  کارشناسی ارشد

مورد پایان نامه دانشگاهی و  31حدود  9

 در جریان استو دانشگاهی حوزوی 

   

 

 نظارت علمی  . 12

ردی

 ف

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه  1386 رضا صدرا علی مشروعیت سیاسی 1

 اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه  1386 رضا صدرا علی مدنی فارابی علم 2

 اسالمی

اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه  3

 ای

جمعی از 

 محققان

مرکز تحقیقات اسالمی  1386

 دانشگاه شهید محالتی

تعداد  زیادی از آثار چاپ شده در  4

 رهنگ و سایر مراکز فپژوهشگاه 

   

 


