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 الرحیمالرحمناهللبسم
 

 سوابق اجرایی، پژوهشی و آموزشی
 

 اصغر زارع کهنمویی

 

 

 مشخصات فردي (1

 محمدعلی  نام پدر: زارع کهنمویی  نام خانوادگي: اصغر نام: 

 

 شيعه -اسالمدين:   1358/  4/  20تاريخ تولد:   2077شماره شناسنامه: 

 asghar.zareh@gmail.comپست الكترونيك: 

 تهران، خيابان انقالب، خيابان دانشگاه، خيابان شهيد وحيد نظري، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی درس:آ

 307داخلی   66400062:   تلفن محل كار

 09377669776:   تلفن همراه

 

 

 سوابق تحصيلي (2

 )زيرمجموعه وزارت علوم( بلندمدت  الف(

 ال س دانشگاه رشته ) گرايش ( مقطع تحصيلي رديف

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی کارشناسی ارشد 1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

 و تحقيقات تهران
1391 

 1385 دانشگاه تهران تاریخ و تمدن ملل اسالمی کارشناسی  2

 در حال اتمام  دانشگاه پيام نور حقوق کارشناسی 3

 

 از مجموعه وزارت علوم( خارج)بلندمدت  ( ب
 سال  دانشگاه ه )گرايش(رشت طول دوره رديف

 نگاريدوره عالی روزنامه واحد( 20دو ترم ) 1
 مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
1387 
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 سوابق اجرايي   (3
 اداري الف(

 سال  شرح فعاليت رديف

 1394 پردازي جهاددانشگاهي هاي نظريهمدير اجرايي كميته دستگاهي كرسي 1

 1394 اي قرآنرشتهاندازي گروه پژوهشي قرآن و تعليم و تربيت در مركز مطالعات مياناهمسوول ر 2

 1394 پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 3

 1392 كارشناس مسوول آموزش و پژوهش خبرگزاري ايكنا 4

 1393 هاي قرآني جهاددانشگاهيفعاليت مدير روابط عمومي سازمان 5

 1393 ير كميته روابط عمومي و ارتباطات پنجمين دوره مسابقات قرآن دانشجويان مسلمانمد 6

 1393 رساني بيستمين نمايشگاه قرآن كريممدير كميته اطالع 7

 1392الی  1391 پژوهشگر گروه تاريخ معاونت پژوهشي موسسه نشر آثار امام 8

 1392 وزارت كشور(راني )اي اتحاديه اتوبوسمشاور و كارشناس رسانه 9

 1390تا  1386 كارشناس ارتباطات موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 10

 86الی  85 كارشناس ارتباطات دفتر مركزي جهاددانشگاهي  11

 

 تخصصي( ب

 سال شرح فعاليت ردیف

 1392 رساني و خبري جمارانسردبير پايگاه اطالع 1

 1390 دانشگاه امام صادق(دبير گروه راهبرد خبرگزاري دانا ) 2

 1390 دبير انديشه هفته نامه صبح آزادي 3

 1390 دبير انديشه ماهنامه گزارش 4

 1390 دبير صفحه جامعه مدني روزنامه اعتماد 5

 1390 در روزنامه شرق به مدت شش ماه  بصورت مرتب« اخالق، فصل نخست تغيير»دبير اقتراح  6

 1390 براي روزنامه اعتماد به مدت شش ماه« ايران معاصر وضعيت تفكر در»دبير اقتراح  7

 1391الی  1378 خبرنگار ويژه سيدحسن خميني و بيت امام 8

 1386و  1385 عضو تحريريه پيام جهاد و بازار كار 9

 1391الی  1387 عضو تحريريه پايپاه اطالع رساني جماران 10

 1393الی  1388 ري، گزارش و...هاي مهرنامه، نسيم بيداهمكاري با ماهنامه 11
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 سوابق پژوهشي (4

 مقاالت علمي منتشرشده الف(

 سال  شماره و صفحه درجه  نام مجله عنوان طرح رديف

1
 

عوامل موثر در 

سازي راديو و خصوصي

تلويزيون به منظور تدوين 

 يك مدل بومي در كشور

فصلنامه مطالعات 

 فرهنگی و ارتباطات
 - ذیشداراي گواهی پ پژوهشیعلمی

اخالق و جهان سياست 2
اطالعات حکمت و  

معرفت
علمی  

تخصصی
 86شماره  

15الی  8صص  
92خرداد  

 

2 
هاي زندگي، آراء و انديشه

 ادوارد سعيد
 فصلنامه روشنا

علمی 

 تخصصی

 شماره اول، دوره دوم  

 59الی  54صص 

بهار و 

 85تابستان 

4 
آبان و رابطه با آمريكا در  13

 نيانديشه امام خمي
 فصلنامه حضور

علمی 

 تخصصی

 70شماره 

 136الی  128صص
 90تابستان 

5 
حقوق زندانيان سياسي در 

 انديشه امام خميني
 فصلنامه حضور

علمی 

 تخصصی

  69شماره 

 232-228صص 
 90بهار 

 90آذر  17شماره  تخصصی مهرنامه خداي فقه، خداي اخالق 6

7 

جهان اخالقي، اخالق 

 جهاني

هاي اخالقی یشهمرور تفصيلی اند

پروفسور پيتر سينگر به همراه 

 گفتوي اختصاصی  با او

 90شهریور  11شماره  ترویجی صبح آزادي

 

 مقاالت در حال نگارش يا در آستانه انتشار  (ب

 سال  توضيحات درجه  نام مجله عنوان طرح رديف

1
هاي بازنمايي بررسي گفتمان 

هاي زن در ضرب المثل

 آذربايجاني

یخ مطالعات تار

 فرهنگی
علمی پزوهشی

در حال اصالح  

 اشکاالت  داوري
 نویسنده دوم

 93پایيز 

2 
نقد تئوريك بنيادهاي اخالقي 

ناسيوناليسم افراطي با نكيه بر 

 قرآن

ماهنامه تخصصی 

 گلستان قرآن

 علمی

 تخصصی

اتمام نگارش، 

ارسال، تایيد و  در 

 آستانه انتشار
نویسندهتک

  

  94تابستان 

3 
ت اخالقي ضرورت زيس

هاها و روشروحانيت؛ بايسته
هاي اخالقیپژوهش 

 
علمی پزوهشی

 
اتمام نگارش، ارسال 

و در انتظار پاسخ
 

 نویسندهتک
94بهار 
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4 
ضرورت قرائت اخالقي از فقه؛ 

 هاها و مطلوبممكن
 هنوز ارسال نشده 

علمی 

 تخصصی

 اتمام نگارش
نویسندهتک

 

 94بهار 

 علمی پژوهشی - ريبنيادهاي اخالقي تاريخنگا 5
 در حال نگارش

نویسندهتک
 

آغاز پژوهش: 

 91تابستان 

6 
هاي مرسوم نقد ديدگاه

درباره حدود تاريخي 

 آذربايجان و اران

فصلنامه تاریخ و 

 تمدن
 علمی پژوهشی

 در حال نگارش
 نامهبرگرفته ازپایان
نویسنده اول

  

آغاز پژوهش: 

 90تابستان 

7 
ر انديشه اخالقي عدم تبعيض د

 قرآن

فصلنامه مطالعات 

اي قرآن رشتهميان

 کریم 

علمی 

 تخصصی

 در حال نگارش
نویسندهتک

 

پژوهش:  آغاز

 91تابستان 

8 
برابري قومي در انديشه امام 

 خميني
 علمی پژوهشی فصلنامه متين

 در حال نگارش
نویسندهتک

 

آغاز پژوهش: 

 91دیماه 

 

 هاي ارائه شده ها؛ مقاالت و چكيدههمايش( پ

ردي
 ف

 برگزاركننده عنوان همايش عنوان مقاله
چكيده/ 

 كامل

تاريخ و 

 محل
 نوع ارائه

1 
بهجت، العظمياهللآيت

 الگوي اخالقي روحانيت
 همایش ملی بهجت فقيهان

جهاددانشگاهی واحد 

 استان گيالن
 سخنرانی 2/3/94 کامل

2 
همراه هوشمند  تلفنتاثير

 هاي اجتماعيبر جنبش

اه همایش ملی تلفن همر

 هوشمند و سبک زندگی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی 
 21/3/94 چکيده

چاپ در 

 چکيده

3 

ضرورت عبور از 

هاي راديكال و روايت

اتخاذ اعتدال واقعي در 

 هاي قوميسياست

 28/8/93 چکيده شناسیانجمن جامعه نخستين همایش ملی اعتدال
چاپ در 

 چکيده

4 

ارائه  داليل تفاوت تصاوير

و رسمي شده در روايات

ادبيات شفاهي آذربايجان 

 از شاه عباس صفوي

المللی مطالعات همایش بين

 تاریخ ایران دوره صفوي
 9/8/92 چکيده انجمن ایرانی تاریخ

چاپ در 

 چکيده

5 
تاريخ در انديشه امام 

 خميني

همایش ملی تاریخنگاري 

 انقالب اسالمی
 7/2/88 چکيده خانه کتاب

چاپ در 

 چکيده

 گواهي شركت  6
اي رشتههمایش مطالعات ميان

 قرآن 
 - 12/10/93 - هاي قرآنیسازمان فعاليت

7 
گواهي عضويت در كميته 

 علمي  

همایش ملی مشکالت اضطرابی 

 کودکان و نوجوانان
  دانشگاه پيام نور کرج

12-11 

 88 اسفند
- 

 گواهي شركت  8
همایش وحدت اسالمی، 

 هاها و فرصتچالش
 - 13/10/93 - هاي قرآنیسازمان فعاليت
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 هاي پژوهشيطرح  (ت

ف
ردي

 
 عنوان طرح

 سمت در طرح

 همكار()مجري/
 كارفرما

سال 

 خاتمه

1 
فراتحليل وضعيت انگيزش و موانع شركت 

 هاي بدنيشهروندان تهران در فعاليت
 1392 معاونت اجتماعی شهرداري تهران همکار اصلی

2 
تفسير موضوعي قرآن »سرفصل درس  طـراحي

 هاي هنريمتناسب با دانشجويان رشته« كريم
 1391 دانشگاه هنر همکار

 1392 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی مجري انقالب اخالقي، راهي به رهايي  3

4 
االسالم و پروژه تاريخ شفاهي خاطرات حجت

 المسلمين اكبر حميدزاده
 1391 ر امامموسسه تنظيم و نشر آثا همکار اصلی

5 
االسالم و پروژه تاريخ شفاهي خاطرات حجت

 المسلمين مصطفي فومني
 1392 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی همکار اصلی

6 
اهلل پروژه تاريخ شفاهي خاطرات  آيت

 سيدمجتبي موسوي رودباري
 1392 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی همکار اصلی

 

 

 

 ههاي منتشرشدكتاب (ث
 توضيحات سال ناشر عنوان رديف

 با مقدمه سيدحسن خمينی 1392 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی انقالب اخالقي، راهي به رهايي 1

 با مقدمه عماد باقی 1394 موغام برابري و رفع تبعيض 2
 

 

 

 هاي در آستانه انتشاركتاب (ج

 توضيحات سال ناشر عنوان رديف

 زادهبا مقدمه عبداهلل رمضان 1392 موغام زبانيپايان تك 1

 با مقدمه سيدمحمدي خاتمی 1394 موغام اخالق، فصل نخست تغيير 2
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 سوابق آموزشي (5
 سوابق تدريس  الف(

 سال  واحد محل تدريس مقطع عنوان دوره رديف

تاريخ تحليلي صدر اسالمي 1
 

نور گرمدره پيامدانشگاه  کارشناسی
 

 91-92 واحد 8

اسالمتاريخ تحليلي  2
 

کارشناسی
 

دانشگاه آزاد   رودهن
 

90-91 واحد 6
 

نور گرمدره پيامدانشگاه  کارشناسی آشنايي با اديان بزرگ 3
 

 91-92 واحد 8

نور گرمدره پيامدانشگاه  کارشناسی روش تحقيق در علوم اسالمي 4
 

 91-92 واحد 8

تاريخ تحليلي اسالم 5
 

کارشناسی
 

کاربردي دانشگاه علمی
 

90-91 واحد 8
 

نور گرمدره پيامدانشگاه  کارشناسی فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 6
 

90-91 واحد 8
 

 1394و  1393 واحد 8 عالمه حلی یک دبيرستان نگاريروزنامه 7

 

 هاي آموزشي شركت در دوره (ب

 سال  نهاد برگزار كننده عنوان دوره رديف

 1393 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه ISIنويسي به شيوه كارگاه آموزشي مقاله 1

 1390 اي پارسویراستاران حرفه نويسيكارگاه آموزشي ويراستاري و درست 2

ها از منظر موازين كارگاه حقوق اقليت 3

 المللي، نظام حقوقي ايران و انديشه اسالميبين
 1392 کميسيون حقوق بشر اسالمی

 1394 ه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگا كارگاه حقوق ارتباطات موبايلي 4

 1385 خبرگزاري ایسنا نويسيدوره آموزشي گزارش 5
 

 

 

 

 هابرگزاري كارگاه پ(

 زمان  برگزار كننده مسووليت عنوان همايش رديف

1 
 دين  در حوزه ايرسانهكارگاه آموزشي انجام گفتگوهاي عميق 

 چهار ساعت 
 93آبان  21 ایکنا  مدرس

2 
 اه مديريت اضطراب در پرتو مفاهيم اخالقيكارگ

 دو ساعت 
 88 اسفند 11 دانشگاه پيام نور کرج  مدرس

3 
 كارگاه نقش رسانه در حفظ ميراث فرهنگي 

 دو ساعت
 93اسفند  20 دانشگاه شریف  مدرس

4 
 نگاريكارگاه تخصصي روزنامه

 مدرس بيست ساعت
دبيرستان عالمه حلی 

 )سمپاد( 
و 93تابستان  

 94ر بها
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 هاي در آستانه برگزاريكارگاه پ(

 زمان  برگزار كننده مسووليت عنوان همايش رديف

 94شهریور  پژوهشگاه علوم انسانی مدرس كارگاه آموزشي اخالق كاربردي دانشوران 1

 94مهر  پژوهشگاه علوم انسانی مدرس كارگاه آموزشي بنيادهاي اخالقي تاريخنگاري 2

 94آبان  پژوهشگاه علوم انسانی مدرس احي و تدوين گفتگوهاي پژوهشي كارگاه آموزشي طر 3

 94آذر  پژوهشگاه علوم انسانی مدرس كارگاه طراحي، اجرا و تدوين تاريخ شفاهي 4
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 جوايز و تقديرها (6
 زمان  تقدير توسط عنوان  رديف

 91 اسفند وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزيده نوزدهمين جشنواره مطبوعات  1

 91آذر  معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزيده دومين جشنواره فصلي مطبوعات 2

 94خرداد  ریيس جهاددانشگاهی گيالن مقاله شايسته تقدير در همايش بهجت فقيهان 3

 94دیماه  تقدیر توسط ریيس جهاددانشگاهی پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم 4

  93دیماه  هاي قرآنیتقدیر توسط ریيس سازمان فعاليت بقات قرآن كريمپنجمين دوره مسا 5

 93مرداد  هاي قرآنیتقدیر توسط ریيس سازمان فعاليت بيستمين نمايشگاه قرآن كريم 6

 

 

 هاي علمي و تخصصيعضويت در انجمن (7

 زمان  جايگاه عنوان  رديف

 84الی  81 کزيعضو شوراي مر انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران 1

 83الی  82 موسس و دبير انجمن علمي الهيات  2

 94 عضو پيوسته  انجمن ايراني تاريخ  3

 94 عضو پيوسته  المللانجن ايراني روابط بين 4

 92 عضو پيوسته  انجمن انسانشناسي و فرهنگ 

 94 عضو وابسته شناسي ايرانانجمن جامعه 6

 94 عضو وابسته دانجمن ايراني مطالعات ملل متح 8

9 
عضو تاييدشده سامانه احراز صالحيت 

 نگاران وزرات فرهنگ و ارشادروزنامه
- 94 

 93 عضو نگارانسراي روزنامه 10

 92 عضو نگارانالمللي روزنامهفدراسيون بين 11

 

 

 هاي عموميمهارت (8
 وضعيت عنوان  رديف

 متوسط زبان انگليسي 1

 متوسط زبان عربي 2

 عالی ژورناليسمسايبر  3

 عالی آفيس + پاورپوينت 4

 متوسط فتوشاپ + اينديزاين 5
 


