
 مشخصات فردی
عبدالرحمن نام

حسنی فر نام خانوادگی

  مدارک تحصيلی

  .١٣٨٨دکتری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اندیشه سياسی،  •

، رشته معارف اسالمی و علوم سياسی، )ع(کارشناسی و کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق •

١٣٨٠.  

  مهارت ها و تجربه های دانشگاهی

  تسلط به زبانهای عربی و انگليسي •

سال فعاليت آموزشی، پژوهشي  ١٠تسلط به روشهای تحقيق خصوصا روش های کيفی بخاطر سابقه تقریبا  •

  و کاری در این حوزه

  آشنا به فرایند سياستگذاری کالن خصوصا سياست های حوزه پژوهش و بحث مدیرت پژوهش و تحقيق •

  icdlبه کامپيوتر در حد  آشنا •

، تهران، شهيد بهشتی، دانشکده خبر، )علوم تحقيقات(در دانشگاههای آزاد(تدریس 
  )در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) پژوهشكده تاريخ(تاآستان،پژوهشگاه علوم انساني

  )آارشناسي و ارشد(روش تحقيق در علوم سياسي •

  اندیشه های سياسی در اسالم و غرب •

  انقالب اسالمی تخصصي و عمومي •

  تاریخ تحول دولت در اسالم و ايران •

  زبان تخصصی •

  مبانی اندیشه های سياسی در اسالم •

  فقه سياسي •

  تاريخ انديشه هاي سياسي در اسالم و ايران •

  نظريه هاي جديد در علم سياست •

  سمينار افكار سياسي غرب تا نيمه دوم قرن نوزدهم •

  پايان نامه نويسي •

  ی و کاریسوابق اجرای

o سه سال کار کارشناسی در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه جوانان و زنان  

o  طرح  ٢٥سه سال کار کارشناسی و مدیریت پژوهشی در حوزه تاریخ معاصر و راهنمایی بيش از

  پژوهشی در مرکز اسناد انقالب اسالمی

o ر مرکز تحقيقات صدا و سيما و راهنمایی مدیر گروههای دین و فرهنگ و رسانه و ارتباطات بين الملل د

  طرح پژوهشی ٥٠بيش از

o ١٣٨٤سال (مدیر پژوهش مؤسسه مطالعات کاربردی(  

o ١٣٨٥سال (ارزیاب کتاب سال دانشجویی(  



o  همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی به عنوان قائم مقام دبير در برگزاری یک همایش

  بين المللی

o  ٨٧و  ٨٦سال هاي (در مرکز تحقيقات صدا و سيمامدیر واحد فرهنگ مردم(  

o  ٨٧و  ٨٦سال هاي (سردبير فصلنامه فرهنگ مردم در مرکز تحقيقات صدا و سيما(  

o ٢)انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی(تدوین خاطرات دکتر احمد توکلی - ١کتاب با عناوین  ٣دارای - 

فدایيان اسالم در کالم  -٣)سيما انتشارات مرکز تحقيقات صدا و(کتاب شناسی تمدن اسالمی

  )انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی(یاران

o  مقاله در همایش ها و مجالت علمی ٣٠دارای تقریبا  

o  عضو ارزيابان فصلنامه هاي فرهنگ مردم ايران، غرب شناسي بنيادي پژوهشگاه و مطالعات سياسي

  )٨٩سال (وزارت امور خارجه

o ٨٩سال(عضو شوراي علمي مرآز اسناد آسيايي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(  

o ٩٠و ٨٩مسئول دفتر آارگروه هاي معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني  

o ٩٠و ٨٩عضو آميته راهبري معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  

o به بعد ١٣٨٧ز ا(عضو نخبگان ايثارگر و شاهد استان تهران(  

o ١٣٨٩سال ( آارشناس پژوهشي برگزيده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(  

o ٩٠سال(عضو ارزيابان آتاب آتابخانه ديجيتال شهرداري تهران(  

o  ٩٠و  ٨٩سال هاي (مدير آارگروه هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(  

o ر شوراي مديريت آالن دستگاه هاي فرهنگي شوراي انقالب نماينده پژوهشگاه علوم انساني د

  )١٣٩٠سال(فرهنگي

o عضو تحريريه فصلنامه مطالعات سياسي و بين المللي دانشگاه آزاد تاآستان  

o  ١٣٩١از ابتداي سال(عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(  

o  ١٣٩١سال(انساني به عنوان مدرسبرگزار آننده آارگاه مقاله نويسي در پژوهشگاه علوم(  

o آارگاه طرحنامه نويسي در پژوهشگاه علوم انساني به عنوان )مدرس(برگزارآننده آارگاه

  )١٣٩١سال(مدرس

o  ١٣٩١سال(عضوداوران فصلنامه هاي پژوهش هاي فرهنگي و تاريخ اجتماعي(  

o ١٣٩١(آارشناس طرحنامه هاي پژوهشي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(  

  سوابق علمی

o  تا  ١٣٧٣گذراندن مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته علوم سياسی و معارف اسالمی از

  )ع(در دانشگاه امام صادق ١٣٨٠

o  بررسي زمينه هاي ظهور انديشه پسا صهيونيسم"گذراندم پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان"  

o و کارشناسی ارشد دانشجوی ممتاز در دانشگاه در مقاطع کارشناسی  

o  در آزمون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ١٣٨١قبولی در دکتری در  



o  مراتب نقد ليبراليسم در انديشه هاي سياسي معاصر ايران"گذراندن رساله دآتري با عنوان"  

  سوابق پژوهشی

  کتاب

o مرکز اسناد انقالب اسالمی(تدوین خاطرات دکتر احمد توکلی(  

o مرکز اسناد انقالب اسالمی(فدائيان اسالم در کالم یاران(  

o مرکز تحقيقات صدا وسيما(کتاب شناسی تمدن اسالمی(  

  تحقيق

o دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام(اشتغال در ایران(  

o دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام(اوقات فراغت(  

o صلحت نظامدبير خانه مجمع تشخيص م(مفاسد اجتماعی،جوانان و امنيت ملی(  

o دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام(توسعه در کشورهای مالزی، کره سنگاپور(  

o دانشگاه آزاد واحد تاآستان)بررسي موردي و موضوعي(تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران معاصر  

  مقاله

o ١٦روزنامه جوان(علل ناکارآمدی احزاب در ایران از مشروطه تا دهه اول جمهوری اسالمی ایران-

٢٣,٣٨.٨.١٣٨٧(  

o ١٣٧٩.٢.٢٦روزنامه ابرار) (ره(احزاب سياسی از دیدگاه امام خمينی(  

o  روزنامه ابرار(احزاب سياسی از دیدگاه شهيد بهشتی(  

o ع(معاونت دانشجویی دانشگاه امام صادق(سوابق تاریخی،سياسی و اقتصادی اردن((  

o  ١٣٧٨.٩.٢٥روزنامه ابرار(جامعه مدنی و جامعه دینی(  

o ١٣٧٩همایش اسالم و فمينيسم در مشهد دانشگاه فردوسی (ينيسماسالم و فم(  

o دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام(امنيت اجتماعی، چارچوبی برای تحقيق(  

o فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام (دولت و امنيت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  )مروري-علمي ١٣٨٣پاييز  ٢٣شماره)ع(صادق

o  ١٣٨٣همایش بين المللی کانت در تهران دانشگاه عالمه (از دیدگاه کانتعلم معتبر(  

o سایت باشگاه اندیشه(ماهيت علم جدید از دیدگاه بيکن(  

o سایت باشگاه اندیشه(رابطه ميان قدرت و مسئوليت از نظر استيون لوکس و ميشل فوکو(  

o سایت باشگاه اندیشه(ابن خلدون در ساحت نظریه پردازی(  

o همایش آیت اهللا مدنی در خرم آباد(ی، مسلمانی سياسیآیت اهللا مدن(  

o ١٠فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره(درآمدی بر سياست در فرهنگ عامه(  

o ١٢فصلنامه فرهنگ مردم ایران شماره (اتحاد ملی و انسجام اسالمی در حوزه اعياد مذهبی(  

o روزنامه رسالت(جنبش تنباکو اولين جنبش اجتماعی مردم ایران(  

o  علمي -فصلنامه سياست دانشگاه تهران(بررسي رويكرد نائيني نسبت به مفاهيم و آموزه هاي جديد

  )١٣٨٩پژوهشي پاييز 



o فصلنامه مطالعات سياسي و بين المللي دانشگاه آزاد (انديشه انقالب اسالمي و نظريه هاي توسعه

  )٢علمي مروري شماره- تاآستان

o سال (علمي پژوهشي- پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ(براليسممراتب نقد آراء محمد حسين نائيني بر لي

  )١٣٨٩اول شماره سوم بهار

o علمي –پژوهش هاي فلسفي و آالمي ( بررسي آراء سيد احمد فرديد در مورد غرب و ليبراليسم

  ١٣٨٩پاييز و زمستان ٤٦-٤٥شماره هاي )پژوهشي

o  پژوهشي رسانه و -علمي دوفصلنامه (بررسي نقش تلويزيون در حوزه نقد و شيوه مناظره

  ١٣٩٠پاييز و زمستان ٢شماره)فرهنگ

o  مجله سازمان تبليغات اسالمی) (عليه السالم(ره یافتگان کوی حسين(  

o تخصصي غرب شناسي بنيادي،سال اول  -دو فصلنامه علمي(غرب شناسي ايرانيان از نظر آريم مجتهدي

  )١٣٩٠شماره دوم پاييز و زمستان 

o  فصلنامه مطالعات سياسي و بين المللي دانشگاه (١٢٩٩رضاخان در اسفند بررسي زمينه هاي آودتاي

  )٥علمي مروري شماره- آزاد تاآستان

o ١٣٩٠عيد- ويژه نامه علوم انساني همشهري(درآمدي بر موانع و آسيب هاي علوم انساني در ايران(  

o ٩٠دي ماه (تهيه و تنظيم بيانيه دومين آنگره علوم انساني(  

o ٧اجتماعي برداشت دوم سال پنجم شماره  –فصلنامه سياسي (ژي هسته اينگاهي متفاوت به انر ،

  )١٣٨٧پاييز 

o سال )دوفصلنامه جستارهاي سياسي(بررسي چارچوب اصولي گري در انديشه نائيني به عنوان روش

  ١٣٩١بهار و تابستان - سوم شماره اول

  سخنرانی و مصاحبه

o ه لرستاندانشگا(نقش نخبگان در تحوالت سياسی اجتماعی ایران(  

o روزنامه رسالت(شوراها در ایران(  

o جلسه ٣رادیو گفتگو(علم ودین(  

o شبکه سحر(فرهنگ مردم ایران(  

o ١شبکه جام جم (سياست در تاریخ معاصر(  

o دانشگاه پيام نور واحد ابهر(بيداري اسالمي در جهان عرب(  

  سوابق کاری و تجربی

o سال کار کارشناسی در حوزه جوانان و بانوان در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ٣  

o طرح در گروههای  ٢٥سال کار کارشناسی تحقيق و مطالعه در حوزه تاریخ معاصر و راهنمایی بيش از  ٣

  خاطرات،اسناد و جامعه شناسی و اقتصاد سياسی در مرکز اسناد انقالب اسالمی

o و فرهنگ در مرکز تحقيقات صدا وسيما سال مدیر گروه دین ٢  

o فرهنگ مردم در صدا وسيما)اداره مستقل(سال مدیر واحد ٢  

o  مجلد ٧شماره در  ٨سردبير فصلنامه فرهنگ مردم ایران و انتشار  

o عضو شورای سياستگذاری ماهنامه راه صبح و هيأت تحریریه پيام پژوهش  



o برگزارکننده پژوهشکده علوم "(رنامه های درسیو ب) ص(سيمای پيامبر اسالم" قائم مقام دبير همایش

  )انسانی جهاد دانشگاهی

o ترجمه و مکالمه(آشنا با زبان های انگليسی و عربی در حد خوب(  

o روش تحقيق، اندیشه های سياسی در غرب و در اسالم وایران، فقه (سال تدریس در دانشگاه ٨

  آارشناسي ارشد در مقاطع آارشناسي و)سياسي، زبان تخصصي و انقالب اسالمی

o  ساله در این زمينه ١٠آشنا به فرایند تحقيق به صورت کارشناسی و دارای تجربه  

o  عضو شوراي علمي مرآز اسناد فرهنگي آسيايي و پژوهشكده علوم سياسي در پژوهشگاه علوم

  انساني

o عضو آميته راهبري معاونت پژوهشي پژوهشگاه  

o  ازمانيدانشجويي و س(طرح پژوهشي ٥٠راهنمايي بيش از(  

o  دانشجويي و سازماني(طرح پژوهشي ١٠٠داوري و ارزيابي بيش از(  

o برگزار آننده اولين گردهمايي فرهنگياران سراسر آشور در سازمان صداوسيما  

o طرح ملي(ناظر قرارداد گردآوري و آارشناسي مقاالت پرتال جامع علوم انساني(  

o عضو آميته علمي همايش بين المللي آموزش و جهاني شدن  

 


