
 

 

 

 

 

 

 
 

 (CVخلاصه سوابق )

 اعضای هیأت علمی

 

 الف( مشخصات فردی

 

  نام: .1

 سید سجاد

              د ا ج س د ی س

                     

 

. نام 2

 خانوادگی

 ایزدهی

 د ز ی ا

 د

             ی ه

 

 454نامه: . شماره شناس4    سید امیر . نام پدر: 3

 1341ولد: . تاریخ ت6    محل صدور: بابل. 5

 .قم.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینشانی محل کار فعلی: . 8   2663242644شناسة ملّی:  .4

 رتبه علمی: دانشیار. 1

 sajjadizady@yahoo.com(: E-mail. پست الکترونیکی )16

 

 

 ب( سوابق شغلی

 عنوان شغلی )سمت( نوع فعالیت مدت اشتغال نام سازمان یا مؤسسه ردیف



 

 ات از
پژوهش

 ی
آموزش

 ی
 اجرایی

1 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 خمینی، دفتر قم
 مدیر گروه پژوهشی    86 85

2 
پژوهشکده بین المللی نور، 

 جامعة المصطفی العالمیة
 دبیر همایش بین المللی غرب شناسی    1384 1386

 یاسی شیعهمدیر اجرایی موسوعه فقه س    1388 1384 موسسه فقه ائمه اطهار)ع( 3

4 
موسسه آموزشی، پژوهشی 

 اسوه نخبگان
 عضو هیئت رئیسه    1381 1384

 جامعة الزهرا     1311 مدیر گروه اندیشه سیاسی  5

 موسسه فقهی آیة الله اراکی    1313  1312 مدیر گروه فقه سیاسی  6

    1314  1313 مدیر گروه فقه سیاسی  4
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 

 ژوهشکده علوم واندیشه سیاسیپ

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    1314 1381 مدیر گروه سیاست 1

16 
رئیس پژوهشکده نظام های 

 اسلامی
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی     1314

        

 

 

 ( سوابق آموزشیج

عنوان دروس مورد  ردیف

 تدریس

نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه 

 علمیه

ت مد

 تدریس

 توضیحات رتبه علمی

مقدمات دروس حوزوی، از  1

 تا سطح عالی 

)مدرسه خان و  حوزه علمیه بابل و قم

 گلپایگانی(

   سال 8

درس خاااارج فقاااه سیاسااای  2

 )ولایت فقیه(

   1316ا 1315  مدرسه خان و فیضیه

جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی  فقه سیاسی امام خمینی 3

 حجتیه

   

جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه  واعد فقه سیاسی)دکتری(ق 4

 تخصصی فقه

   

   جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه فقه سیاسی امام خمینی  5



 

 تخصصی فقه )دکتری(

جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه زبان  فقه )ارشد( 6

 و معارف اسلامی

   

، مدرسه عالی جامعة المصطفی العالمیه مسائل مستحدثه فقه سیاسی 4

 حجتیه

   

    دانشگاه باقر العلوم فقه سیاسی )ارشد( 8

    دانشگاه باقرالعلوم قواعد فقه سیاسی)ارشد( 1

جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه  فلسفه فقه سیاسی  16

 تخصصی فقه

   

جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه  خارج فقه جهاد 11

 تخصصی فقه

   

    دانشگاه باقرالعلوم )اصفهان( یاسیروش شناسی فقه س 12

 

 

 ( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسساتد

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  82ا 15 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضویت در گروه فقه سیاسی 1

  86ا 88 موسسه فقهی ائمه اطهار عضویت در گروه فقه سیاسی 2

مدرسه تخصص فقه)جامعة  یت در گروه فقه سیاسی عضو 3

 المصطفی(

  81ا 15

عضویت در گروه نظام های اسلامی  4

 پژوهشکده اندیشه جوان

  81ا 15 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

همکاری پژوهشی و مدیریت گروه اندیشه  5

 های منقول امام خمینی

موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 خمینی)قم(

  85ا 86

جامعة پژوهشکده بین المللی  دبیری همایش 6

 المصطفی العالمیه

84  

موسسه آموزشی، پژوهشی اسوه  عضو هیئت رئیسه 4

 نخبگان

  84ا  11

  81ا 14 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدیر گروه سیاست 8

  85 موسسه بنیاد فقه اهل بیت همکار پژوهشی 1



 

   پژوهشی علوم سیاسی مجله علمی عضو هیئت تحریریه 16

   مجله علمی پژوهشی سیاست متعالی عضو هیئت تحریریه  11

   مجله قبسات عربی عضو هیئت تحریریه  12

   موسسه احیای حیات طیبه اسلام ریاست موسسه  13

   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضویت در گروه کلام 14

وسعه علوم همایش ملّی تأسیس و ت دبیر علمی همایش 

انسانی اسلامی )بمناسبت چهلمین 

 سالگرد انقلاب(

  

 

 های علمی ـ  جنبیح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 
تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ 

 ...تصحیح انتقادی و 

تاریخ 
 اتمام

نام محل انتشار یا ارائه )
 ناشر(

  تألیف حکومت و مشروعیت 1
، 1384کانون اندیشه جوان

 چاپ پنجم

  تألیف اندیشه سیاسی صاحب جواهر 2
، چاپ 1384بوستان کتاب، 

 سوم

  تألیف اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی 3
، چاپ 1384بوستان کتاب، 

 سوم

  تألیف ... نظام سیاسی و دولت مطلوب 4
مرکز اسناد انقلاب 

 1386اسلامی

  تألیف نظارت بر قدرت در فقه سیاسی 5
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 1385اسلامی

  تألیف فقه سیاسی امام خمینی 6
موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 1316خمینی، 

4 
مبانی فقهی کنترل و نظارت بر اصحاب 

 قدرت از دیدگاه امام خمینی
  تألیف

موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 1316خمینی، 

  تألیف نقد نگرش حدِّّاقلی در فقه سیاسی 8
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ

 1312اسلامی، 

  تألیف مصلحت در فقه سیاسی 1
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 1313، اسلامی



 

  تألیف بصیرت سیاسی  16
، در دست اندیشه جوانکانون 

 انتشار

 15، اندیشه جوانکانون   تألیف فعالیت سیاسی 11

 1311، اندیشه جوانکانون   تألیف گروهی هبریرهبر و ر 12

13 
قطع و پیوند اعضاء، با تأکید بر دیدگاه 

 های امام خمینی
  تألیف

موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 ، خمینی

 1313 آستان قدس رضوی  تألیف حکومت دینی، چرا 14

 الرقابة علی السلطة فی الفقه السیاسی 15
مه تألیف سید سجاد ایزدهی و ترج

 رضا شمس الدین
 

لبنان، مرکز الحضارة لتنمیة 

 ، الفکر الاسلامی

 آفاق الفکر السیاسی لصاحب الجواهر 16
 تألیف سید سجاد ایزدهی 

 ترجمه احمد ابوزید
 

قم، موسسه دائرة معارف فقه 

 1433الاسلامی، 

 السیاسة الشعبیة الدینیة 14

نویسندگان: منصور میراحمدی و 

ترجمه: حسن سید سجاد ایزدهی،  

 خلیل

 
بیروت، دار المعارف 

 2614الحکمیة، 

 موسسه صراط مبین هدایت 1313 ایزدهی  مقدمه ای بر ولایت فقیه 18

 1316 تألیف روایات سیاسی غرر الحکم 11
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی

 1314 تألیف مشارکت سیاسی در فقه سیاسی 26
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

21 
لایت فقیه )تقریر دروس خارج فقه( سه و

 جلد
 در دست انتشار  تألیف

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 ...تحقیق/ ترجمه و 

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 1315 تألیف  چیستی فقه نظام سیاسی 1
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی

2 
اسی آیة الله ماهیّت و چیستی فقه سی

 ایخامنه
 1314 تألیف

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

 1315 تألیف درسنامه ولایت فقیه 3
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  1315 تألیف تراز انقلابحوزه  4



 

 اسلامی

 دانشگاه معارف 1315 تألیف اندیشه سیاسی امام خمینی 5

 

 

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشیفی )برای مجلات، دانشنامه. مقالات تأل3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ 

 ترجمه و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
)نام مجله یا مجموعة 

 مربوط(

 1383 تألیف مردم سالاری دینی... 1
موسسه آموزشی، پژوهشی 

 امام خمینی)مجموعه مقالات(

 1384 تألیف نراقی و علل پیدایش نظریه ولایت فقیه 2
مجموعه آثار کنگره 

 بزرگداشت فاضلین نراقی

3 
مشروعیت حکومت از دیدگاه امام 

 علی)ع(
 1384 تألیف

مجموعه مقالات اندیشه 

سیاسی در گفتمان علوی، 

 بوستان کتاب

4 
سیاسی از  مکاتب،گفتمان و پارادایم فقه

 ایدیدگاه آیة الله خامنه
 1385زمستان تألیف

 فصلنامه حصون

 

5 
امام خمینی، آزادی و حق تعیین 

 سرنوشت
 1385 تألیف

همایش امام خمینی و 

 کرامت انسانی

 1384 تألیف مشروعیت قیام امام حسین)ع( 6
نهضت »مجموعه مقالات 

عاشورا، جستارهای کلامی، 

 «سیاسی و فقهی

 1386 یفتأل نگرشی به فقه سیاسی علامه شرف الدین 4
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

ه مقالات اسلامی، مجموع

 اندیشه سیاسی شرف الدین

8 
موانع و فقه سیاسی مقام معظم رهبری، 

 در فقه سیاسی عوامل تحول
 1388 تألیف

مجله حکومت اسلامی، 

 41شماره 

 مجله فقه 1388 تألیف نظارت بر قدرت)مبانی، مبادی و ادله( 1

 1384 تألیف ه اندیشمندان غربیایمان گرایی در نگر 16
همایش بین المللی غرب 

 شناسی

 1384 تألیف عقل گریزی در ایمان مسیحی 11
همایش بین المللی غرب 

 شناسی



 

 1382 تألیف ملاک مشروعیت حکومت امام علی 12
پانزدهمین همایش مذاهب 

 زاهدان اسلامی،

 1388 تألیف نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد 13
 الات همایشمجموعه مق

 دانشگاه شهید بهشتی

14 
قبض و بسطی در دیدگاه روحانیت 

 نسبت به نظام سیاسی
 1388 تألیف

همایش روحانیت، پژوهشگاه 

 علوم و فرهنگ اسلامی

15 
زنان  یگر یبه تصد یفقه یکردیرو

 یاجتماع -یاسیس ةدر عرص
 1312 تألیف

مجله علمی پژوهشی 

 (68حکومت اسلامی)

 1388 تألیف ح الگوی مصرفنظارت در اصلا 16

همایش اصلاح الگوی 

مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه سیاسی

14 
امام خمینی و مسأله تحدید قدرت 

 سیاسی 
 (51ا 66کتاب نقد ) 1316 تألیف

 خردنامه همشهری 1381 تألیف نظام جمهوری اسلامیکارآمدی  18

 1312 تألیف ضوابط مصلحت در فقه سیاسی 11
ژوهشی سیاست مجله عملی پ

 (1)متعالی 

26 
گستره حضور روحانیت در جنگ 

 هشت ساله 
 همایش روحانیت و جنگ 1381 تألیف

 (54)نقد کتاب مجله  1381 تألیف چیستی نوگرایی در فقه شیعه 21

 (56)مجله حکومت اسلامی 1381 تألیف پیرامون فقه سیاسی 22

23 
حقوق بشر اسلامی، با تأکید بر دیدگاه 

 الله خامنه ای های آیة
 1381 تألیف

همایش موسسه آموزشی، 

 پژوهشی امام خمینی

24 
ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای 

 روحانیت
 (64مجله پگاه حوزه) 1381 تألیف

  تألیف اندیشه سیاسی صاحب جواهر 25
مجموعه مقالات اندیشه 

 (8سیاسی متفکران مسلمان)ج

  فتألی اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی 26
مجموعه مقالات اندیشه 

 (8سیاسی متفکران مسلمان)ج

24 
امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی 

 فقه شیعه
 (61ا 62کتاب نقد )  تألیف



 

 1314 تألیف ماهیت فقه سیاسی 28
فصلنامه علمی پژوهشی 

 ( 44حقوق)شماره 

21 
عرصه آزادی و الزامات آن در مبانی 

 سیاسی
 1312 تألیف

امی شماره مجله انقلاب اسل

 (32)شماره

36 
ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار 

 جمعی
 1311 تألیف

فصلنامه علمی پژوهشی علوم 

 (66)شماره سیاسی 

 14 تألیف امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه 31
فصلنامه علمی پژوهشی علوم 

 (46سیاسی)شماره 

32 
ای بسیط یا سالاری دینی، مقولهمردم

 مرکب
 14 تألیف

صلنامه علمی پژوهشی ف

 (13معرفت سیاسی )شماره 

33 

 تیو ظرف عهیدر فقه ش یاسیس یهانظم

ها در خصوص مشارکت آن یسنج

 یاسیس

 13 تألیف
فصلنامه علمی پژوهشی علوم 

 (66سیاسی)شماره 

 1315 تألیف مسلمان تحدید قدرت حاکم جائر 34
گفتمان  یالملل نیب شیهما

و  ینیامام خم یاسیاسلام س

 ان معاصرجه

 ره توشه رمضان 1435 تألیف البلاغههای جوان از دیدگاه نهجویژگی 35

 ره توشه محرم 1315 تألیف سیره عبادی امام سجاد 36

 ره توشه محرم 1312 تألیف رفتارهای اجتماعی امام رضا 34

 دانشنامه امام خمینی 1315 تألیف فقه حکومتی  38

33 
ردهای ولایت فقیه و نوسازی در کارک

 روحانیت
 (64مجله پگاه حوزه) 1381 تألیف

    ریاست جمهوری زنان  34

    ماهیت کلام سیاسی  35

36 
معیارها و عرصه های مصلحت ورزی 

 در سیاست خارجی نظام اسلامی
   سیاست خارجی

34 
به  عهیفقه ش کردیرو یتکامل ندیفرآ

 یتا فقه حکومت یاسیاز فقه س استیس
   حکومتیگفتمان فقه 

   فقه حکومتی پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران 38



 

   حکومت اسلامی گستره و قلمرو فقه سیاسی 31

   حکومت اسلامی غایات و کارویژه های فقه سیاسی 46

  14مهر  ماهنامه پاسدار اسلام فقه سیاسی در مکتب انقلاب 41

  14مرداد  لامماهنامه پاسدار اس حوزه علمیه مهد انقلاب 42

43 
حجاب و پیامدهای اجتماعی و سیاسی 

 آن
  16اسفند  ماهنامه پاسدار اسلام

 فقه حکومتی ولایت بر بدن 
بهار و 

 16تابستان 
 

 
شاخص های علوم حوزوی در تراز 

 حوزه انقلابی
  16زمستان  سپهر سیاست 

 
و بسیاری از مقالات دیگر برای روزنامه 

 ها و مجلات کشور ...
   

 

 ...های علمی/ جلسات نقد کتاب و های تخصصی/ کارگاهاندیشیها/ جلسات و هم. حضور در همایش6

اندیشی/ نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

نوع 

 همکاری

دانشگاه یا مؤسسه 

 مربوط

 توضیحات سال

نقد کتاب نظارت بر قدرت در  1

 فقه سیاسی

نویسنده کتاب 

 مورد نقد

پژوهشگاه علوم و 

 نگ اسلامیفره

1388  

فقه در قواعد فقه کاربردهای  2

 ت و حکومتسیاس

  1388 موسسه فقه ائمه اطهار دبیر

مدرسه عالی شهیده بنت  سخنران تبیین ولایت فقیه و مبانی آن 3

 الهدی

1388  

نقد کتاب چالش های فقه  4

 سیاسی

  1381 موسسه فقه ائمه اطهار ناقد و دبیر

پژوهشگاه علوم و  دبیر تهمایش روحانیت و سیاس 5

 فرهنگ اسلامی

1381  

جنگ نرم، راهکارها و چالش  6

 ها

 جامعه المصطفی کارگاه

 

اردوی  1381

برگزار شده 

درشهر 



 

 مشهد

همایش بین المللی فقه حکومتی  4

 و فلسفه حقوق زن

دانشگاه حضرت  دبیر و سخنران

 معصومه

1312  

 پژوهشگاه فرهنگ و  همایش فقه هسته ای 8

دیشه اسلامیان  

1313  

پژوهشگاه فرهنگ و  ارائه مقاله همایش فلسفه فقه 1

 اندیشه اسلامی

1313  

نشست تخصصی )کارآمدی  16

 حکومت اسلامی

قطب فلسفه و دانشگاه  سخنران

 باقر العلوم

14  

کرسی ترویجی نقد کتاب  11

 انتخابات از نگاه فقه

پژوهشگاه علوم و  نقد

 فرهنگ اسلامی

14  

پژوهشگاه علوم و  نقد ی ترویجی حق رأی کرس 12

 فرهنگ اسلامی

14  

کرسی ترویجی وظائف حاکم  13

 در امور فرهنگی

پژوهشگاه فرهنگ و  نقد 

 اندیشه اسلامی

14  

عرصه »کرسی نقد کتاب  14

 «عمومی و خصوصی در فقه

پژوهشگاه علوم و  نقد

 فرهنگ اسلامی

14  

استلزام های مبانی »کرسی نقد  15

اسی در ساحت سیاست خداشن

 «از منظر علامه طباطبائی

پژوهشگاه فرهنگ و  نقد

 اندیشه اسلامی

14  

کرسیییرویری گیییرو  ییی ر و 16

اخ یییاتاووی ییرو وییییویو ییر  و

 خصوصروشهریندانو

پژیهشییی ا وم یییو و 

ی رهنکواس امرویوانگمی و

 سیاسرو وز و)اتائی(

  ناقد:وسیدوباقری

کرسیییرویری گیییروم هیییو و 14

 وییییووشناسیییرو وییییوسیاسیییروی

  کوم ر

ونظیا   و وی وپژیهشکد 

 )اتائی(

 سیدوباقری)ناقد(

 صادقر)ناقد(

 

کرسیییرویری گیییرومیییدا  ویو 18

 مص ح و

و رهنی ویو  پژیهش ا 

 اند شیواس امر)اتائی

 مهاجرنیا)ناقد(

 محمدیوجوتکو ی)ناقد(

 سیدباقری)دبیر(

 

پژیهشیی ا وم ییو ویو   ویویوم أ یوخشون  11

  رهن واس امر)نود(

م یییییییییییییییی اد و

وی)اتائی(موس  

 میرا مدی)ناقد(

 



 

برتسیییرو وهیییرویا ییی اتیو 26

م ییلو ی وبیییومیییروم یی مانویو

    ر وآنودتونظا واس امر

دانشیی ا وبییاقرا   و و 

 )اتائی(

  

 یییوز وانو یییابرویوآسیییی و 21

 شناسروم و و وزیی

پژیهشییی ا وم یییو و 

 ی رهنکواس امرو)اتائی(

  ناقد:ومویمر

مصییونی ومن وییدوسیاسییروازو 22

اوی وی ویومگاز  

اتائییی:ومحمییدو  یی و دانش ا وم ید)ناقد( 

 مو دیوسایجر

 

یو ویوسیاسروآ ةوا  یوخامنیوا 23 و رهنی ویو   پژیهش ا 

 اند شیواس امر

  اتائی

پات مان ات  یی ودتوجمهییوتیو 24

 اس امروا ران

وپژیهش ا و ویونظا   اتائییییییدوناقییییید  :و 

سیییییدباقریویوجییییوانو

 آتاس ی

 

25      

 

 لمیجوایز و رتبه های ع. 4

 توضیحات سال مربوط جشنواره رتبه اثرنام  ردیف

  1388 جشنواره فارابی برگزیده نظارت بر قدرت در فقه سیاسی 1

  1388 کتاب سال حوزه برگزیده نظارت بر قدرت در فقه سیاسی 2

جشنواره کتاب  نیازدهمی دهیبرگز رهبر و رهبری 3

 رشد

1313  

 یاسیمشارکت س یهاتیظرف مقاله 4

 هیفق تیولا هیقرائت از نظردر 

  1316 کتاب سال حوزه شایسته تقدیر

  1314 کتاب سال حوزه  شایسته تحسین مشارکت سیاسی در فقه 5

6      

      

      

 

 های علمی. حضور در انجمن8

 توضیحات سالدانشگاه یا مؤسسه نوع  نام انجمن علمی ردیف



 

 مربوط همکاری

عضو گروه فقه  وزهانجمن مطالعات سیاسی ح 1

 سیاسی

ا 1311 انجمن های علمی حوزه

1385 

 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  عضو گروه گروه فقه سیاسی 2

 اسلامی

1382 

 کنونتا

 

 1386 موسسه فقه ائمه اطهار )ع( عضو گروه گروه فقه سیاسی 3

 کنونتا

 

پژوهشگاه فرهنگ و  عضو گروه شورای علمی گروه سیاست 4

 اندیشه اسلامی

1388 

 کنونتا

 

مدرسه عالی فقه)جامعه  عضو گروه شورای علمی گروه فقه سیاسی 5

 العلوم(

1311  

  1313 موسسه فقه آیة الله اراکی  گروه فقه سیاسی  6

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی16

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

متناسب با ضرورت تحوّل فقه)سیاسی( 1

 زمانه

  1383 موسسه فقهی ائمه اطهار

  1388 دانشگاه شهید بهشتی میزگرد بررسی نهضت عاشورا 2

  1386 شبکه نور)سیمای قم( جلسه(4نقش فقه سیاسی در تمدّن اسلامی) 3

رادیو)شبکه معارف و شبکه  مباحث فقهی و سیاسی)چندین جلسه( 4

 فرهنگ(

  

  1384 آن )سیما(شبکه قر انتخابات و نظارت 5

پاسخ به پرسش هایی در خصوص ولایت  6

 فقیه و نظام جمهوری اسلامی)هشت جلسه(

  1381 شبکه معارف رادیو

  1381 شبکه معارف رادیو نقش سیاست در تمدّن اسلامی 4

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  مردم سالاری دینی در قرآن  8

با همکاری دانشاگاه علاوم قارآن و 

 قرآن شبکه

  

1     

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11



 

دانشگاه یا مؤسسه  نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 مربوط

 سال مقطع تحصیلی

 1388 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی نظارت بر قدرت از منظر فقیهان شیعه 1

نظارت بر قدرت مطابق دیدگاه امام  2

 یخمین

 1381 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی

 1381 3سطح  حوزه علمیه قم حج شرایط طواف 3

 1381 کارشناسی ارشد العالمیة جامعه المصطفی نقش نخبگان در توسعه سیاسی 4

 1381 کارشناسی ارشد جامعة المصطفی العالمیة امنیّت اجتماعی در فقه شیعه 5

 1316 3طح س حوزه علمیه قم استخبارات در فقه  6

رابطه عدالت و مصلحت در سیاست  4

 خارجی نظام اسلامی

 1311 3سطح  جامعة المصطفی

مشروعیت حکومت از منظر شیعه و  8

 حنفیه

  1311 3سطح  جامعة المصطفی

 1312 کارشناسی ارشد جامعة المصطفی آزادی سیاسی در فقه امامیه 1

نظارت سیاسی در فقه شیعه و حقوق  16

 بشر 

 1313 دکترا المصطفی جامعه

تأثیر اندیشه سیاسی معاصر شیعه در  11

 گیری دولت مدرن در ایرانلشک

 1311 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی

 1313 3سطح  حوزه علمیه قم کارآمدی حوزه علمیه در جامعه  12

 1313 3سطح  حوزه علمیه قم گستره اختیارات زوج در طلاق خلع 13

موسسه آموزشی پژوهشی  ن فقه حکومتیروش شناسی بنیادی 14

 امام خمینی

 1313 کارشناسی ارشد

   جامعه المصطفی رابطه آزادی و امنیت در فقه شیعه 15

  3سطح  حوزه علمیه قم مرزهای ملی در فقه شیعه 16

  3سطح  حوزه علمیه قم چیستی فقه حکومتی 14

مقایسه ای میان روش فقهی امام خمینی  18

 امنه ایو آیة الله خ

  3سطح  حوزه علمیه قم



 

  دکترا جامعه المصطفی امنیت انسانی در فقه شیعه و حقوق بشر 11

  4سطح  جامعه المصطفی اختیارات حاکم در نماز جمعه و عیدین  26

راهکارهای کنترل قدرت در نظام بین  22

 الملل

  کارشناسی ارشد جامعه المصطفی

 یحوزه ها یکارآمد یشاخص ها 23

الله  ةیو آ ینیاز منظر امام خم هیعلم

 یخامنه ا

  3سطح  حوزه علمیه

 یانباشت و استفاده از سلاح ها د،یتول 24

 متعارف ریغ

  دکتری جامعه المصطفی

  3سطح  حوزه علمیه عیتوزمرحله در  یعدالت اجتماع 25

فقه و قانون  دگاهینظارت بر قدرت از د 26

 افغانستان یاساس

  دارش جامعه المصطفی

 استیبر س لیسب یقاعده نف قیتطب 24

 یدولت اسلام یخارج

  4سطح  جامعة المصطفی

و ساختار حکومت در  تیمشروع 28

 ینیو نائ ینیامام خم شهیاند

  3سطح  حوزه علمیه

  دکتری دانشگاه قرآن و حدیث مبانی کلامی فقه حکومتی  21

اختیارات حاکم اسلامی در خارج از  36

 مرزهای ملی

  سطح چهار ه علمیهحوز

  دکتری المصطفی راهبردها و راهکارهای پیشرفت 31

  سطح سه حوزه علمیه خواهران آموزه های فقهی قیام عاشورا 32

  3سطح  حوزه علمیه مرابطه در فقه 33

مقایسه فقهی امام خمینی و آیة الله  34

 خامنه ای

  سطح سه  حوزه علمیه

  سطح سه  حوزه علمیه الزامات سیاسی قاعده الزام 35

قلوب در سند چشم  فینقش قاعده تأل 36

 1464انداز 

  کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم



 

 نیدر روابط ب یاسینظارت بر قدرت س 34

 الملل

  دکتری المصطفی

38     

31     

46     

 

 . مصاحبت تحقیقات )راهنمایی، مشاوره و نظارت(12

ردی

 ف

دانشگاه یا مؤسسه  بتنوع مصاح عنوان تحقیق

 مربوط

 توضیحات سال

پژوهشگاه فرهنگ و  ناظر انسان سیاسی در فقه سیاسی 1

 اندیشه اسلامی

1388  

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ناظر نظریه تعطیل حکومت و نقد آن 2

 اسلامی

1384  

اندیشه سیاسی شیخ جعفر کاشف  3

 الغطا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ناظر

 اسلامی

1388  

پژوهشگاه فرهنگ  ناظر مبانی فقه سیاسی 4

 واندیشه اسلامی

1311  

     و ...  5

 

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

ردی

 ف

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

پژوهشگاه علوم و فرهنگ و   1384 روح الله شریعتی اندیشه سیاسی محمد کاظم یزدی 1

 اسلامی

محمد اکرم  اندیشه سیاسی مهدی نراقی 2

 عارفی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ و   1384

 اسلامی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 محسن مهاجرنیا ه سیاسی آیة الله خامنه ایفلسف 3

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 جهان بزرگی احکام فقهی برخوردهای حکومتی 4

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 حیات الله یوسفی سیاسی اسلام در اندیشه تحزّب 5



 

آسیب شناسی سیاسی روحانیت و  6

 قدرت

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 فراتی

منصور  چالش های فراروی فقه سیاسی 4

 میراحمدی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1381 بوصالح حسن ا اندیشه سیاسی میرحامد حسین 8

تأثیر گفتمان های انقلاب اسلامی در  1

 قانون اساسی ج.ا.ا.

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1381 ااااااا

راهکارهای نظارت بر حاکمان در  16

 اسلام

محمد یعقوب 

 موسوی

 موسسه فقه ائمه اطهار )ع( 1381

لمی بسیاری از مقالات فصلنامه ع 11

 پژوهشی انقلاب اسلامی

فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب  1381 ااااااا

 اسلامی

فصاالنامه علماای بساایاری از مقالااات  12

 پژوهشی حکومت اسلامی

   

بساایاری از مقالااات علماای پژوهشاای   13

 سیاست متعالی

   

    و .....  14

15     

 

 سید سجاد ایزدهینام و امضاء: 

 1314تاریخ تکمیل: 


