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  شناسي سياسي

  علوم سياسي  اصلي
  1390  تهران

  جامعه شناسي سياسي  فرعي

  
  :سوابق اجرايي

 )84الي80(ريزي درسي و جهاد دانشگاهي  مدير دفتر همكاري مشترك سازمان پژوهش و برنامه - 1

 )91الي84(مدير گروه علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي  - 2

 ديني شناسي تربيت مدير اجرايي همايش آسيب - 3

  ملي مرزها دبير همايش - 4

  مجلد و نيز پيش همايش اول در يك مجلد 4تدوين مجموعه مقاالت اين دو همايش در  - 5

  طرح پژوهشي  15اصلي   همكار و )مجري(مدير  - 6

ها ارائه و برخي درمجالت يا  ها در همايش كه بسياري از آن(تخصصي  –مقاله علمي  20از  تاليف بيش - 7

  اند مجموعه مقاالت چاپ شده

، موسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، دانشگاه )ع(در دانشگاه امام حسين(كنفرانس علمي  5برگزاري  - 8

 )آزاد اسالمي و پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي  جهاد دانشگاهي

 ...  هاي مناسبات نسلي، هويت، مرزها و  عضو شوراي علمي همايش  - 9

تاريخ  - 2ق نفت خيزجنوب دراجراي سندچشم انداز،چالشهاي مديران مناط -1(هاي نفت مدير كالن طرح -10

خدمات مناطق نفت خيز جنوب به دفاع مقدس ومديريت بحران -3يكصدساله نفت درمناطق نفت خيز جنوب،

  000/000/000/2به اعتبار 85توليد،صدوروانتقال نفت در دوران دفاع مقدس جمعادرسال 

 ئوليت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي الريجانعضويت در سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مس 61سال  -11

 هاي فرماندهي دسته تا جانشين گردان تا پايان جنگ و مسئوليت 62اعزام به جبهه از آبان  -12

 %) 45جانباز (مجروحيت از ناحيه پاي چپ   -13



 .عضو خانواده محترم شهدا  -14

از مركز آموزش عالي عقيدتي 5/18ل ، شروع درس و اخذدانشنامه كارشناسي با معد1375تا  67پايان جنگ از  -15

 الملل دانشگاه تهران رشته روابط بين) 20نامه نمره  پايان( 17سياسي سپاه و كارشناسي ارشد با معدل 

دفاعي  الملل پژوهشكده علوم سياسي و روابط بين به عنوان پژوهشگر گروه علوم 78تا پايان  76از سال  -16

 )تدريس سه فعاليت عمده اينجانب در اين دوران بوده استترجمه، تأليف و )( ع(دانشگاه امام حسين

 وقت بامعاونت پژوهشي وفناوري جهاد دانشگاهي در ستاد دفتر مركزي همين دوران آغاز همكاري پاره  -17

در (به دليل تشديد صدمات وارده ناشي ازمجروحيت كالً بستري ودر مرخصي استعالجي به سر بردم  79سال  -18

 )حيبار عمل جرا 27مجموع  

 )1382- 1380(عضو كميته ترويج فرهنگ ايثار وشهادت وزارت آموزش وپرورش -19

 

 :سوابق پژوهشي
 

  :پژوهشي هايِ طرح ها و پروژه
  

ف
ردي

ف
ردي

  

  سمت در طرحسمت در طرح  عنوان طرح تحقيقاتيعنوان طرح تحقيقاتي

  همكاراصلي  امنيت از ديدگاه اسالم  1
  مجري طرح  ديدگاههاي مختلف در باره دانشگاه اسالمي   2
  همكاراصلي  مسلمان از فروپاشي عثماني تا كنونانديشه سياسي   3
  نامه دوره ليسانس پايان  رابطه منافع ملي و ايدئولوژي اسالمي  4
  نامه دوره كارشناسي ارشد پايان  بررسي رابطه منافع ملي و ايدئولوژي اسالمي در  انقالب اسالمي ايران  5
  مجري طرح  نقش بسيج خواهران درسالمت وامنيت جامعه  6
  مجري طرح  زمينه هاي موضوعي در مطالعات موزه دفاع مقدس  7
  مجري طرح  حقوقي موزه دفاع مقدس–مخاطب شناسي واهداف سياسي   8
  همكار  تاثير جهاني شدن بر حاكميت ملي در ايران  9
  همكار  طراحي الگوي سياست گذاري وبرنامه ريزي در علوم انساني  10

اجتماعي در برگزاري انتخابات آتي مجلس شوراي ها و تهديدهاي  بررسي فرصت  11
  مجري طرح  اسالمي

  مجري طرح  دولت سازي در جمهوري اسالمي ايران  12
  مجري طرح  نقد و بررسي وضعيت موجود فرهنگ در اسناد باال دستي و گزارش هاي رسمي  13
  مجري طرح  انجام مطالعات نظري طرح ايجاد شهر دانش و طبيعت در شهر تهران  14
  همكار طرح  سال آينده ٢٠انداز تحو�ت فرھنگي كشور در  طرح پژوھشي چشم  15
  همكار طرح  خدمات مناطق نفت خيز جنوب به دفاع مقدس  16

 

  
  
  



 :سوابق تدريس
 

  :ها و مراكز آموزشي تدريس در دانشگاه
  

ف
ردي

  

  كشور  شهر  نام مؤسسه يا دانشگاه  عنوان دروس مورد تدريس

  ايران  تهران  مركز آموزشي سپاه  گانه امارات در جزاير سهاختالف ايران و   1

  ايران  تهران  مركز آموزشي سپاه  نظريات دين و توسعه در ايران  2

مركز آموزش تربيت معلم وزات   )از منظر سياسي(ايران در دهة آينده   3
  ايران  تهران  آموزش و پرورش

  ايران  تهران  )ع(دانشگاه امام حسين  الملل اصول روابط بين  5

  ايران  ورامين  دانشگاه آزاد اسالمي  معارف اسالمي  6

  ايران  ورامين  دانشگاه آزاد اسالمي  ريشه هاي انقالب اسالمي  7

  ايران  تهران  دانشگاه علم وفرهنگ  ريشه هاي انقالب اسالمي  8

  ايران  تهران  دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران  مباني جامعه شناسي   9

  ايران  تهران  دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران  جامعه شناسي  10

  ايران  تهران   دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران  تاريخ ايران  11

  ايران  تهران  دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران  ژئو پولتيك  12

  :ها تدريس در كارگاه
 

 :تأليفات
 

  :)ترويجي -پژوهشي و علمي - ، علمي ISI(مقاالت علمي 
  

ف
ردي

  

  زمان  زبان  ناشر  مقالهعنوان كتاب يا 

همايش شوراهاي اسالمي ومشاركت   شوراهاي اسالمي و امنيت 1
  1377  فارسي  )ارئه(مردمي

مجموعه مقاالت دانشگاه،جامعه و   دانشگاه اسالمي از رهگذر نزاع سنت و تجدد 2
  1378  فارسي  )چاپ(فرهنگ اسالمي

3 
در دو رويكرد ) ره( هاي امام خميني بررسي انديشه

  گرا و آرمانگرا  واقع

ارائه به همايش انديشه و سيره  امام 
)                                                 ره(خميني

  )ارئه)(ع(دانشگاه امام حسين 
  1378  فارسي

4 
هاي آزادي از ديدگاه امام خميني و  موارد و محدوديت

  استاد مطهري
فصلنامه پژوهش،پژوهشكده علوم 

  1379  فارسي  )چاپ(جهاددانشگاهيانساني 



5 
شناسي تربيت ديني در ايران ـ پس از انقالب  آسيب

  اسالمي

مجموعه مقاالت همايش آسيب 
شناسي تربيت ديني در آموزش 

  )ارئه وچاپ(وپرورش
  1381  فارسي

مجموعه مقاالت همايش اصالحات   ساالري ديني در كتب درسي بررسي مفهوم مردم 6
  1381  فارسي  )وچاپارائه (درآموزش وپرورش

  گسست پارادايمي در ميان نخبگان ايران 7
مجموعه مقاالت پژوهشگاه علوم 
انساني ومطالعات اجتماعي جهاد 

  )ارائه وچاپ(دانشگاهي
  1382  فارسي

  عوامل بحران ساز هويت ملي در ايران 8
مجموعه مقاالت پژوهشگاه علوم 
انساني ومطالعات اجتماعي جهاد 

  )چاپ(دانشگاهي
  1383  فارسي

فصلنامه ) ع(دانشگاه امام صادق   هاي منافع ملي در جمهوري اسالمي ايران بايسته 9
  1384  فارسي  )چاپ(پژوهش

10 
بررسي و نقد تاثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي 

  جمهوري اسالمي ايران
پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات 

  1386  فارسي  )چاپ(فرهنگي وزارت علوم

11 
زمينه توسعه تكنولوژي در ديدگاههاي مختلف در 

  1386  فارسي  )ارائه وچاپ(فصلنامه توسعه تكنولوژي  ايران پس از انقالب اسالمي

12 
ضرورت تأمالت نظري در مباحث توسعه تكنولوژي 

  1386  فارسي  )چاپ(فصلنامه توسعه تكنولوژي  با تأكيد بر ايران

 1388  فارسي  )چاپ(بسيجفصلنامه مطالعات   نقش بسيج خواهران در سالمت و امنيت جامعه 13

14 
: سازي در صنعت نفت ها و راهكارهاي بومي چالش

  سياستگذاري نامناسب
فصلنامه توسعه تكنولوژي 

  1389  فارسي  )چاپ(صنعتي

فصلنامه توسعه تكنولوژي   سازي صنعت نفت هاي فرهنگي در بومي چالش 15
  1389  فارسي  )چاپ(صنعتي

مجموعه مقاالت پژوهشكده مطالعات   انديشه سياسي مرتضي مطهري 16
  زير چاپ  فارسي  فرهنگي واجتماعي وزارت علوم   

  1390  فارسي    جهاني شدن از ديدگاه دكتر گلشني  17

 

  :كتاب
  

ف
ردي

  

  زمان  زبان  ناشر  عنوان كتاب

شناسي  مجموعه مقاالت همايش آسيب  1
   1تربيت ديني ج

ريزي آموزشي  سازمان پژوهش و برنامه
  1381  فارسي  وزارت

شناسي  مجموعه مقاالت همايش آسيب  2
  2تربيت ديني ج 

ريزي آموزشي  سازمان پژوهش و برنامه
  1381  فارسي  وزارت

3  
مجموعه مقاالت همايش ملي مرزها  

مفاهيم و : مرزهاي ملي(جلد اول 
  )رويكردها

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي و معاونت امنيتي و انتظامي 

  اداره كل امور مرزي وزارت كشور،
  1388  فارسي

4  
مجموعه مقاالت همايش ملي مرزها  

مسائل و : مرزهاي ملي(جلد دوم 
  )راهبردها

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي و معاونت امنيتي و انتظامي 

  وزارت كشور، اداره كل امور مرزي
  1388  فارسي



  
  
 

  :چكيده مقاالت كنفرانس مجموعه مقاالت يامقاالت چاپ شده در كتابِ  
 

 :علمي ها، رويدادها و مجامعِ شركت در كنفرانس
 

  :هاي داخلي و خارجيارائه مقاالت در سمينار
  
 

  :...سخنراني در مجامع علمي و  
 سوابق پژوهشي دانشگاه اسالمي: مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران -1

  انديشة شهيد مطهرياحياگري در : دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار  -2
  
 

  :ها افتخارات و تقديرنامه
  
 

  :ها گواهينامه
  
 

  :ي علميها انجمنعضويت در 
  
 

 :ها مهارت
 

  :... )كامپيوتر و (عمومي 
  
 

 :تخصصي ةعاليق و موارد ديگر با توجه به حوز

  
  
  


