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 علوم سیاسی کارشناسی: 

 

 سیاسی ارشد: علومکارشناسی 

 

 

 دکتری: علوم سیاسی 

 

1380 

 

1383 

 

 

1392 

 دانشگاه اصفهان 

 

 آزاد اسالمی   دانشگاه

 )واحد تهران مرکزی(

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 )واحد تهران مرکزی(

 

 علوم سیاسی 

 

 علوم سیاسی 

 

 

 علوم سیاسی 

 علوم سیاسی 

 

 شناسیِ سیاسی جامعه

 

 

 شناسیِ سیاسی جامعه

 17/61معدل: 

 

 06/19معدل: 

 

 

 ، قبولی با آزمون و بدون آزمون

 عنوان رساله: 

تحلیل الگوی فرهنگ سیاسی در متون  

های فارسی و )کتابدرسی دوره راهنمایی

-1357تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی )

1380 ) 

؛   30/19دفاع از رساله با نمره 

 درجه عالی 

 های علمی ـ  جنبی ج( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 ( 1390)تا قبل از یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام 1

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

 تصحیح انتقادی و . . . 

تاریخ  
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(  اتمام

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

 شناسی تحوالت و تجزیه و تحلیل آینده( 
 1378 تألیف

اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و  

 سیمای ج.ا.ا

2 
بررسی توصیفی ـ تحلیلی هفتمین دوره انتخابات ریاست  

 جمهوری 
 1379 تحقیق 

اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و  

 سیمای ج.ا.ا

3 
عزت و افتخار حسینی بر حیات و دوام انقالب  تأثیر 

 اسالمی 
 1381 تحقیق )همکار مجری طرح( 

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 

 ـ معاونت سیاسی 

 1381 تحقیق  شریعت در نیجریه  4
مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی کارا 

 پژوهش سبز 
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 (1390)تا قبل از . مقاالت تألیفی  2

 عنوان مقاله  ردیف 
تاریخ  

 اتمام
 محل انتشار یا ارائه 

 )نام مجله یا مجموعة مربوط( 

 مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی کارا پژوهش سبز  80-81 مبارزات انتخاباتی در نیجریه )شعارها، شریعت، نامزدها و مطبوعات( 1

 / / 80-81 روابط سیاسی، نظامی و امنیتی اسراییل و نیجریه  2

 / / 80-81 بویژه آفریقایی در قبال اجرای قانون شریعت در نیجریهمواضع کشورهای اسالمی  3

 / / 80-81 مواجهه نیجریه با تحوالت فلسطین 4

 / / 80-81 دولت نیجریه )اوباسانجو( و رقابتهای سیاسی  5

 / / 80-81 (1980 – 2000روابط دیپلماتیک اسرائیل و کشورهایی آفریقایی ) تحوالتمروری بر 6

 / / 80-81 تجزیه و تحلیل مواضع آفریقای جنوبی در قبال تحوالت خاورمیانه 7

 / / 80-81 تجزیه و تحلیل مواضع مصر در قبال تحوالت خاورمیانه 8

 / / 80-81 خاورمیانهتجزیه و تحلیل مواضع سنگال در قبال تحوالت  9

 

 سال گذشته  15از  آثار و تحقیقاتشرح کاربردی   . 3

 محل ارائه و  انتشار  عناوین  موارد 
تاریخ  

 اتمام  

بُعد  
مورد  
 بررسی 

 کتب

 )در عرصه مفاهیم و 

 ها(نظریه  

 ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاسی .1

 معارض()مقایسه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی با جبهه فرهنگی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  

 اسالمی 

1390 

 -سلبی

 ایجابی 

 درسی: رقابتی یا یاریگرانه؟ متون  در سیاسی فرهنگ .2

 

1393 

 1394 مدیریت جهادی)مجموعه مقاالت(  .3

 

 

 

1395 
 اسالمی ایران جمهوری در سیاسی فرهنگ .4

 دفاعی(  -)بازطراحی قدرت مبتنی بر تجارب زیستی

 کتب

گذاری )در عرصه سیاست

 اجتماعی( 

 های زیستیمداخله در بافت مجتمع .1

 (2030)تحلیلی انتقادی بر الگوی »تغییر« و »عمران« سند 

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  

 اسالمی 

 

 

1397 
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 تاریخچه فرهنگ دفاع در ایران  .2

 )زمینه تحوالت مهندسی در دفاع مقدس(

اندیشه  پژوهشگاه فرهنگ و  

 اسالمی 

 

1399  

 -سلبی

 ایجابی 

         کاری پایدار« در فالت ایران  هم-زیست-رمززیست »کار . 3

 فناوری«(-بومزیست-بست »فرهنگ)درآمدی بر هم

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  

 اسالمی 

 

1400 

 مقاالت 

 در عرصه مفاهیم 

 ها و نظریه

  ها،چارچوب :  سیاسی  شناسیجامعه   درس  هایسرفصل  و  اهداف .1

 خالءها   و  انتظارات

 انجمن علوم سیاسی ایران 

1387 

 سلبی 

 فصلنامة مطالعات راهبردی  "ایران  سیاسی  فرهنگ"  کتاب  نقد .2

 فصلنامه مطالعات ملّی  "شدن  جهانی  و  ایرانی  هویت  فرهنگ،  "کتاب  نقد .3

   پژوهشنامه ملّی  امنیت  سیاسی  شناختیجامعه  هایچالش .4

 ( استراتژیک   تحقیقات  مرکز)

 1388 نقد  کتاب  فصلنامه مصرف   الگوی   اصالح  با  سیاسی  فرهنگ  رابطه .5

  و  رفاه  ریزیبرنامه  فصلنامه همكاری   تا  رقابت  از:  اجتماعی  مسائل  تحلیل   در  پارادایمی  تغییرات .6

 اجتماعی   توسعه
1389 

 ایجابی 
-مجموعه مقاالت همایش نهاد سازندگی   جهاد  فهم  الگوی  مثابه  به  یاریگری  پارادایم.  7

 گرایی، سپاه و انقالب اسالمی 
  سیاسی، روابط  علوم  هایرشته  هاینامه   پایان  عناوین  توصیفی  بررسی.  8 1391

 سیاسی  علوم دانشكده) ارشد  کارشناسی  ای در مقطعمنطقه  مطالعات  و  المللبین

 ( مرکزی تهران واحد -اسالمی آزاد دانشگاه

 

 پژوهیجامعه   فصلنامه
 -سلبی  

 ایجابی 

های فارسی و  )کتابدرسی  متون  در  سیاسی  فرهنگ  الگوی  تحلیل.  9

 (  1380-1357تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی  

  دانشگاه  اجتماعی  علوم  فصلنامه

 طباطبایی    عالمه
1394 

 -سلبی  

 ایجابی 

 اجتماعی   نظم  و  رقابت.  10

جامعه گسسته)نقد  یافتهشناسی  مبنای  بر  انسانگرا  شناسی  های 

 یاریگری( 

 

 فرهنگ  راهبرد  فصلنامه
1399 

 تحلیل نهاهای انقالبی و مشارکتی جهادسازندگی.  11

 )بر مبنای فرهنگ و دانش بومی یاریگری در ایران( 

 دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

طبیعی و  های  های فراابتكاری و الگوی اندرکنش حوزهالگوریتم.  12

 انسانی)مطالعه موردی: الگوریتم رقابت استعماری( 

دومین همایش ملّی ریاضیات  

 زیستی 

1399 

 

 

 در عرصه 

گذاری  سیاست

 اجتماعی 

 زنان   مجالت  در  نمادین  مبادله  شدن  ناپدید.  1

 ( عمومی  و  تخصصی  غیر  مجالت  )

  دانشگاه  اجتماعی  علوم  فصلنامه

 طباطبایی  عالمه
1392 

 

 

 ماهنامه سوره اندیشه  ایران  در  توسعه  آمریكایی  مدل  و  چهار  اصل.   2

 ایران  در  اجتماعی  تغییر  و  چهار  اصل .3

 ( «ترومن  چهار  اصل  عملكرد  و   اهداف  بررسی»  کتاب  نقد  و  معرفی)

 های روستاییپژوهش

  غیر  هاینزاع  اجرای  و  طراحی  در  مدنی  نهادهای  سنجی  ظرفیت .4

   (سازندگی  جهاد:  موردی  مطالعه)ایران  اسالمی  جمهوری  در  مستمر

 جامع امام حسین)ع(   دانشگاه

 
1394- 1398 

 ایرانیان   کاریهم  و  کار  بومی  دانش  هایچالش .5

 )مقایسه قبل و بعد از انقالب اسالمی در ایران( 

های بومی  دوفصلنامه دانش

 ایران 



5 
 

 الگوی زیست جمعی در ایران  .6

 رود( اجتماعی تقسیم آب زنده-درسنامه فنی)تحلیلی بر  

های بومی  دوفصلنامه دانش

 ایران 

 جامعه شورورز و مهندسی شورورزی  .7

 شناسی ایران«( بومگیاهی بر مطالعات »زیست-فنی و خاکی-)درآمدی اجتماعی

المللی  دومین همایش بین 

 شورورزی 
1399 

 نگاری خدمات هوشمند »اسنپ«پیوست .8

 مهندسی و انتظامی( -اقتصادی، فنی-گانه؛ اجتماعیتاکید بر ابعاد سه)با  

 نگاری)افق( موسسه پیوست
1398 

 محور)آمایش سرزمین( . توسعه عدالت9

 

 دانشگاه عالی فاع ملّی

 )مدرسه حكمرانی( 
1399 

 دانشگاه عالی فاع ملّی . اسناد باالدستی و توسعه پایدار 10

 )مدرسه حكمرانی( 
1399 

با    2030))تحلیلی انتقادی بر سند  های زیستیمداخله در بافت مجتمع.  11

 تاکید بر »غذا و خاک« و »آب و انرژی«( 

  و  رفاه  ریزیبرنامه  فصلنامه

 1400 اجتماعی   توسعه

های پایدار« )مطالعه موردی: الگوی  گیاه«، بسترِ »زیست-»زمین.  12

شناسان گیاهی متقدم در فالت مرتفع  جامعه نگاران و  زیست جمعیِ جامعه

   ایران(

های بومی  دوفصلنامه دانش

 1400 ایران 

 تدریس
 های مشارکتی،  های مشارکت و سازماننظریه

 شناسی، گرایش رفاه مقطع کارشناسی ارشد جامعه 
دانشگاه عالمه  

 طباطبایی)پردیس( 

 ایجابی  1391

 اثربخشی و اثرگستری 
 همکاری علمی

دبیرخانه شورای عالی انقالب    -

های  فرهنگی)کمیسیون بررسی

 ویژه( 

ایرانی    –مرکز الگوی اسالمی  -

پیشرفت)اندیشكده دفاع و  

 امنیت( 

کرسی مدیریت    -

 جهادی)دانشگاه 

 جامع امام حسین)ع( 

کرسی هویت و امنیت    -

 )جهاد دانشگاهی( یِملّ

بنیاد ملّی نخبگان)گزارش    -

 نخبگان( راهبردی در زمینه  

:  مرکز راهبردی ژرفا  -

»پیشرفت پایدار و آمایش  

 سرزمین«  

کمیسیون انسانی، اجتماعی،    -

معاونت عتف ستاد کل  )معرفتی

 ( نیروهای مسلح

 

 

 

1393-1394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1399 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجابی 

 ایجابی 1397 بسیج پیشینه دانش بومی تقسیم آب در ایران

 لیجابی 1398 خانه آب ایران  آب و توسعه 
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 شناسی ایران بوممطالعات زیست
سیاست  مرکز تحقیقات 

 علمی کشور 
 ایجابی 1398

 ای در ای و فرارشتهکاری علمی بینارشتهزمینه و ضرورت هم
 های بومی کشورتدوین راهکارهای حفظ و حراست از دام 

معاونت پژوهش و فناوری 
 وزارت جهاد کشاورزی 

 ایجابی 1398

 ایجابی 1400 فناوریستاد توسعه زیست فناوری مطالعات راهبردی زیست فنیِ-راهبرد علمی

 سایر 
 رصد و نقد)فاز اول طرح کالن رصد و نقد: انتخابات دهم( 

 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  

 اسالمی 
1392 

- 

 یادداشت

 پژوهشگاهسایت  مطالعات انقالب اسالمی در گام دوم انقالب 
 ی فرهنگ و اندیشه اسالم

1399 
 ایجابی

 زیست تمدنی
 ( ورزی و مدیریت و کاربری زمینبازخوانی سواد تقسیم آب، خاک)

 

 
 

 پژوهشگاه سایت
 فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 
 

1400 
 اجتماعی-سواد زیستی و بازیابیِ بخشیِ پژوهشیتوان  ایجابی 

 

 ها و زیست تمدنی بنیاندانش بنیانی زیست

 
1401 

 

 

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و  های تخصصی/ کارگاهاندیشی ها/ جلسات و هم حضور در همایش   د(

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

 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  اجرایی ـ پژوهشی میزگردهای تخصصی مهندسی فرهنگی  1

 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  اجرایی ـ پژوهشی اندیشی متفکران مطالعات انقالب اسالمی هم  2

 1385 شورای عالی انقالب فرهنگی  تهیه گزارش  همایش ملی مهندسی فرهنگی 3

 1387 صدا و سیما ویراستاری علمی همایش رسانه و بحران  4

 1390 کانون اندیشه جوان  عضو شورای علمی  همایش اسالم و سکوالریسم 5

6 
کندوکاوی درباره ی چرایی و چگونگی  " نشست علمی

 "هاها و رویشریزش
 1393 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دهنده  ارائه

7 

پارادایم یاریگری به مثابه الگوی فهم " نشست علمی

 "جهاد سازندگی

 های گفتمانی مدیریت جهادی( نشست)سلسله 

 دهنده  ارائه
دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

 جامع امام حسین)ع( 
1394 
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8 
اهلل  کنگره پاسداشت منزلت علمی و خدمات انقالبی آیت

 شهید مصطفی خمینی
 1396 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  اجرایی ـ پژوهشی

9 
 نشست علمی 

 "مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها"
 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دهنده  ارائه

10 
 نشست علمی 

 "گذاری آب در ایرانهای سیاستدرباره چالش"
 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  مدیر جلسه و ارائه دهنده  

11 
 نشست علمی  

 "ایرانهای بومی ها و فناوریدانش"
 ارائه دهنده 

دانشگاه صنعتی  -های بومی ایرانانجمن فناوری

 شریف
1398 

12 
ها و  های همكاری در زمینه دانشها و راهضرورت

 های بومی فناوری
 ارائه دهنده 

 موسسه توسعه پایدار و محیط زیست 

 )سنستا( 
1398 

13 
 ضرورت توجه به رابطه »فرهنگ و فناوری« در 

 مهندسی ژنتیک

 حضور معاونین و کارشناسان مرکز در  

 1398 مرکز اصالح نژاد کشور ارائه دهنده 

14 
پاندمی کرونا و مساله حکمرانی  "کرسی ترویجی 

 "جهانی
 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  ناقد

15 

-نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی"کرسی ترویجی 

 ها

 "( Covid 19با تاکید بر )

 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دبیر کرسی 

16 

های ییاو بازخوانی توان Covid 19"کرسی ترویجی 

 سرزمینی

 " های شورورزی()مطالعه موردی: قابلیت

 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دبیر کرسی 

17 
احیاء کارکرد و   Covid 19بحران "کرسی ترویجی 

 "دفاعی امنیتی مرزها
 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دبیر کرسی 

18 

 نشست علمی 

های  نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت"

 "اقتصادی 

شناسی و زنجیره  بوم )با تاکید بر اندرکنشِ سواد زیست

 تامین( 

 مدیر جلسه و

 ارائه دهنده 
 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  مدیر جلسه و  "تغییر سیاسینخبگان، ثبات و  "نشست علمی  19
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 ارائه دهنده  پروری و تعامالتِ نخبگان( )با تاکید تجارب داخلیِ نخبه

20 
 بررسی ابعاد سلبی و ایجابیِ  نشست علمی 

 گذاری در حوزه نخبگان« »سیاست

 مدیر جلسه و 

 ارائه دهنده 

انشگاه صنعتی د -های بومی ایرانانجمن فناوری

 شریف
1399 

21 
 نشست علمی

 "های اجتماعیواکاویِ الگوهایِ تحلیل شبکه"

 مدیر جلسه و

 ارائه دهنده 
 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

22 
 کرسی ترویجی 

 "شناسان گیاهی متقدمرمززیست جامعه"
 ارائه دهنده 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

همکاری درفتر مطالعات اجتماعی مرکز با 

 های مجلس شورای اسالمی پژوهش

1400 

23 
 کرسی ترویجی 

 "آب و زیست"
 ارائه دهنده 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

با همکاری درفتر مطالعات اجتماعی مرکز 

 های مجلس شورای اسالمی پژوهش

1400 

24 
 کرسی ترویجی 

 «  انقالبامر فرهنگی در گام دوم »
 ناقد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 
1400 

25 

 کرسی ترویجی 

حکمرانی تغییر؛ بازسازی انقالبی ساخت فرهنگی  »

 «کشور

 ناقد
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 
1400 

26 

 نشست علمی 

 نقد و بررسی کتاب 

 »انقالب تصورناپذیر در ایران« 

 

 ارائه دهنده 

ارتباطات با همکاری  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و

موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه  

 تهران

1400 

27 
 نشست علمی 

 «ییبها خیطومار ش یو بررس یباهم خوان»
 ارائه دهنده 

و  یکنشگران اجتماع یتعامل یسلسله گفتگوها

 ؛ مردم در مورد بحران آب

از زاگرس مهربان با   تیحما یمردم نیکمپ

 ی مدن یهامشارکت تشکل

1400 

28 

 نشست علمی 

 تنوع زیستی اجتماعی و»

 « تغییرات آمایش سرزمین 

 1401 مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران)منتا( ارائه دهنده 

 1401 دفتر تعالی حکمرانی وزارت کشور ارائه دهنده  نشست علمی  29
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های طبیعی تنیدگی حوزههای عدم شناخت درهمچالش»

 « ایرانگذاری آب در و انسانی بر سیاست

30 

 کرسی ترویجی 

 در )ط و ا(یابی تنوع زیستیبهینه»

 « پهنه سرزمینی 

 )مطالعه موردی: سند ملّی آمایش سرزمین( 

 ارائه دهنده 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

با همکاری درفتر مطالعات اجتماعی مرکز 

، مرکز شورای اسالمی های مجلس پژوهش

های استراتژیک ریاست جمهوری، انجمن  بررسی

های بومی ایران، اندیشکده مطالعات  فناوری

 فرهنگ و توسعه 

1401 

 

 شغلی سوابقه( 

 نام سازمان یا مؤسسه دیف ر
 نوع فعالیت  مدت اشتغال 

 عنوان شغلی )سمت( 
 اجرایی آموزشی  پژوهشی تا از 

1 
 پژوهشیمؤسسه مطالعاتی و 

 کارا پژوهش سبز
 کارشناس مطالعات سیاسی   ✓ 81 80

  ✓     معاونت سیاسی صدا و سیما  2

3 
ای صدا و  مرکز تحقیقات و سنجش برنامه 

 سیما
  ✓  ✓ 

 هامدیر هماهنگی و ارزیابی پژوهش
 )اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات( 

 ✓  ✓  1384 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  4

 مدیر گروه مطالعات انقالب اسالمی 
 ، (1401اردیبهشت تا  1388)

 معاون پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 (1387-1391 ) 

 عضو هیات علمی    ✓ اکنون 1386 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  5

 


