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 : ورز های اندیشه عضویت در شوراها و هیأت .1
  هاي جوان مركز پژوهش اي علمي گروه مطالعات فرهنگي و اجتماعيشورعضو 

 پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي عضو شوراي علمي گروه فرهنگ 

 صدا و سیماي جمهوري اسالميي خبر  شوراي راهبردي شبكه یت درعضو 

  مركز اسناد انقالب اسالميشوراي سردبیري سایت پژوهشي 

  عضویت در مجمع عالي بسیج 

 عضو اتاق فكر فرهنگي روزنامه صبح نو 

 ورز شوراي عالي فرهنگ ایثار و شهادت عضویت در هیأت اندیشه 
 

 آموزشي سوابق .2
  دانشگاه امام صادق « شناسي تاریخ معاصر جریان»تدریس ، 19-19سال دوم  ، گروه معارف اسالمي، نیم 

  دانشگاه امام صادق «رجال سیاسي مذهبي معاصر»تدریس ، 19-19سال اول  ه معارف اسالمي، نیم، گرو 

  تا كنون 9911، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، گروه معارف اسالمي، از سال «انقالب اسالمي ایران»تدریس 
 

 سوابق تحصیلي .3

  تهران 9939متولد 

 دیپلم ریاضي فیزیک 

 )كارشناسي ارشد پیوسته رشته علوم سیاسي از دانشگاه امام صادق) علیه السالم 

o مؤلفه های سرمایه اجتماعی در اسالم»وان پایان نامه كارشناسي ارشد : عن» 

 )دكتري علوم سیاسي از دانشگاه امام صادق) علیه السالم 

o  :و  ای امام خامنهی امام خمينی و  محور در اندیشه ی اجتماعی عدالت سرمایه»عنوان رساله

 «كاربست آن در الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت

 
 

 :افزایي نشداهای  دوره .4
 افزار پژوهشي  كارگاه آشنایي با نرمEndnote 

  كارگاه تدوین مقاالتISS 

  با تأكید بر روش( كارگاه آشنایي با روشهاي پژوهشي كیفيGrounded Theory ) 

 ویژه اعضاي هیئت علمي( ي علوم انساني اسالمي )برگزار شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي دوره 

 



 

 ی مهارتي :ها توانایي .5

 تسلط بر زبان انگلیسي در حد مكالمه، نگارش و ترجمه 

 آشنایي با زبان عربي در حد مكالمه، نگارش و ترجمه 

  درك مطلبآشنایي با زبان فرانسه در حد 

 ي كار با كامپیوتر هاي چهارگانه آشنایي با مهارت 

 افزارهاي پژوهشي  تسلط بر نرمCitavi, MaxQDA, Endnote 

 

 

 طالعاتي :حوزه های م .6

 ي اجتماعي و اعتماد سرمایه 

 جامعه شناسي سیاسي 

 ارتباطات سیاسي 

 تاریخ معاصر 
 
 

 ها كتاب .7
  : شابک.ص 9۷9  .99۳1  تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، ،  در اسالم یاجتماع هیسرما ؛منابع قدرت نرم  

1۷۳-399-991-993-5  

 (http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/9919939ي ملي:  )آدرس اینترنتي در كتابخانه

 

 .ص 9۷1  .9919 ، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(،  یبر گفتمان اسالم ديبا تاك یاسياعتماد س هینظر 

 : 1۷۳-399-991-9۷9-9 شابک 

 (99591۳۳prod/bibliographic/-http://opac.nlai.ir/opacي ملي:  )آدرس اینترنتي در كتابخانه

 كتاب در حال تألیف .8

 ي اسالمي( )پژوهشگاه فرهنگ واندیشه ی تجدیدنظرطلبی در جمهوری اسالمی زمينه 

  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي(اعتماد به نفس ملی( 

  ي جوان(ها )مركز پژوهشخودباوری و خودباختگی ایرانيان 

 هاي جوان( )مركز پژوهش دستاورهای انقالب اسالمی 

 

 

 

  مقاالت .9

 علمي پژوهشي( -« جستارهاي سیاسي)»ي اجتماعي و نقش دین در بهبود آن  كژكاركردهاي سرمایه 

 علمي پژوهشي(- «انتقادي ۀنام پژوهش» ي امام خمیني)ره( ) ي اجتماعي در اندیشه ي سرمایه زمینه 

 علمي پژوهشي( -« جستارهاي سیاسي)»اي  اهلل خامنه ي آیت د سیاسي در اندیشهتحلیل مضموني اعتما 

 اعتماد سیاسي در نظام دموكراسي لیبرال و نظام مردمساالري دیني دیتول تیي ظرف تقواي سیاسي و اعتماد؛  مقایسه 
 علمي پژوهشي( -)مطالعات راهبردي بسیج

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2350488


 رهبر انقالب  يها در غرب بر اساس نامه سمیترور يها شهیر نییبت در غرب؛ یيو رشد افراط گرا ياسیزوال اعتماد س
 علمي ترویجي( –)مطالعات بیداري اسالمي  يبه جوانان غرب ياسالم

 (علمي ترویجي -99۳۷زمستان  93ي راهبرد یاس، شماره  فصلنامه ) ي اجتماعي و امنیت اجتماعي سرمایه 

 علمي  -«رهیافت سیاسي)» هاي قرآن كریم ر اساس آموزهواكاوي علل و نتایج تقابل پیامبران و مستكبران ب
 تخصصي(

 

 افتخارات .11

 هفتمین »اي در  الملل و مطالعات منطقه ي تقدیر در بخش جوان گروه علوم سیاسي، روابط بین ي شایسته كسب رتبه
 (9919)بهمن « ي فارابي ي جشنواره دوره

 السالم( در دو سال  سیاسي دانشگاه امام صادق )علیه ي معارف اسالمي و علوم كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشكده
 (9919و  99۳1متوالي )

 ي برتر، در ششمین كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پیشرفت  ي دكتري به عنوان رساله برگزیده شدن رساله
(9913)اردیبهشت 


