
 

  مشخصات فردي

 داود نام

زادگان مهدوی نام خانوادگي

 ١٣٤٣ سال تولد

davood@ihcs.ac.irپست الکترونيک

  مدارک تحصيلي

  تاکنون ١٣٦٤از سال ) دکترا(سطح چهار : حوزوی •

  دیپلم اتومکانيک: غيرحوزوی •

حضرات آیات عظام سيد موسی شبيری زنجانی، وحيد خراسانی، شيخ جواد تبریزی، مصطفی : برخی اساتيد •

  شناس، استادی، خاتمی دار، حق زنده اعتمادی، شب

  سوابق خدمت علمی، اجرایی

  ١٣٧٠-١٣٧٢) ١٣٧٢(مدیر گروه تحقيقات و برنامه ریزی مجمع جهانی اهل البيت  •

  ١٣٧٢-١٣٧٤، )وابسته به مرکز جهانی علوم اسالمی(ع شهيد صدوق معاون تربيتی طالب خارجی مجتم •

  ١٣٧٥-١٣٨٠دفتر قم، ) وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(» حضور«نمایندگی نشریه  •

  ١٣٨٢مدیر گروه مطالعات سياسی و اجتماعی موسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينی ره، دفتر قم،  •

  ١٣٨٠-١٣٨٢های اخالقی و عرفانی امام خمينی ره  مدیر گروه جذب مقاالت کنگره اندیشه •

  ١٣٧٥همکاری پژوهشی با دفتر طرح و برنامه سازی ارتباطات اسالمی  •

  ١٣٨٠-١٣٨٤عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  •

  ١٣٨٨ - ١٣٧٨عضو گروه علوم سياسی شورای نقد متون دانشگاهی  •

  یریه کتاب نقدعضو تحر •

  ١٣٨٨- ١٣٨٦همکاری با گروه انقالب اسالمی دفتر نمایندگی ولی فقيه در دانشگاهها  •

  ١٣٨٨« اسالم و سکوالریسم«دیریت پروژه پژوهشی  •

  موضوعات تدریس

  انقالب اسالمی، مقطع ليسانس، دانشگاه شهيد بهشتی •

  فلسفه انقالب اسالمی، مقطع دکترا، پژوهشگاه علوم انسانی •

ياسی امام خمينی، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، موسسه آموزش عالی امام خمينی، دانشگاه اندیشه س •

  معارف قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی ره، دفتر قم، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

  اندیشه سياسی اسالم معاصر، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات •

  سياسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتکالم  •

  خمينی دفتر قم فقه اجتماعی امام خمينی، مقطع کارشناسی ارشد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام •

  استاد راهنما، مشاور، داور

  مقطع دکترا - رساله مبانی فقهی سياست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری، استاد راهنما  •

  مقطع دکترا –طق تحول در فقه سياسی شيعه، استاد مشاور من •

  مقطع دکترا –شناسان معاصر، استاد مشاور  پردازی شرق انقالب اسالمی و تحول در نظریه •

بررسی تطبيقی امنيت در اندیشه سياسی جدید و مقایسه آن با اندیشه سياسی امام خمينی، استاد مشاور  •

  مقطع دکترا –

  مقطع دکترا –دیشه سياسی معاصر ایران، استاد مشاور نقد ليبراليسم در ان •

  مقطع دکترا -بررسی تاثير مدرنيسم بر اندیشه سياسی ایران معاصر، استاد داور •



  مقطع دکترا –جهانی سازی و اندیشه سياسی عرب، استاد داور  •

  کارشناسی ارشد –اهللا سيد حسن مدرس، استاد مشاور  اندیشه سياسی شهيد آیت •

  فهرست آثار تأليفی

  ، قم١٣٧٧مؤسسه فرهنگی طه، : اسالم و نقد سنت و بری، ناشر •

  ، تهران١٣٧٩پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، : از قبض معنا تا بسط دنيا، ناشر •

  ، تهران١٣٧٩پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، : های مردمی در ایران معاصر، ناشر سازی جنبش عادی •

  ، تهران١٣٨٤پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، : ک از اسالم، ناشرنقد قرائت ایدئولوژی •

  ، در دست انتشار١٣٨٤پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، : گفتگوی روشنگرانه، ناشر •

  ١٣٨٤مؤسسه فرهنگی طه، : پراگماتيسم ایرانی، ناشر •

  جمعه، به سفارش دبيرخانه نماز١٣٨٤در دست اجراء، : نماز جمعه در حکومت دینی، ناشر •

  ١٣٨٤در دست اجراء، : تعامل ابزاری با دین در ایران معاصر، ناشر •

  ١٣٨٦انجام شده است، : الزام حکومتی حجاب، ناشر •

  ١٣٨٨، ٧ویراست دوم، چ : رئيس جمهور، رهنمودهای رهبر معظم انقالب، ناشر •

  ها فهرست مقاالت منتشره در مجموعه مقاالت و همایش

تأمالت سياسی در تاریخ تفکر : در تمدن اسالمی، عنوان مجموعه» توسعه شهرنشينی«آیين مدنيت یا  •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٧٧اسالمی، 

های اندیشه سياسی امام  مؤلفه: نقش دانش اصول الفقه در معرفت سياسی امام خمينی، عنوان مجموعه •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٧٩خمينی، 

، پژوهشگاه ١٣٨١های هویت ملی در ایران،  مؤلفه: در فهم هویت ملی، عنوان مجموعه» ذات«ت نظریه رهياف •

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، معاونت ١٣٨٤پردازی در علوم دینی،  آزاداندیشی و نظریه: درباب توليد علم و شرایط امکان آن، عنوان مجموعه •

  پژوهشی مرکز مدیریت حوزة علميه قم

امام خمينی و حکومت : ، عنوان مجموعه»پيوندهای عينی و ذهنی حکومت دینی و فاشيسم«رداشت نقدب •

  ، کنگره امام خمينی و اندیشه حکومت اسالمی١٣٧٨اسالمی، 

، نهاد ١٣٧٩شناسی انقالب اسالمی،  آسيب: شناسی انقالب اسالمی، عنوان مجموعه معنا و مفهوم آسيب •

  نمایندگی ولی فقيه در دانشگاه صنعتی شریف

  ، کنگرة فاضلين نراقی١٣٨١فاضلين نراقی، : نقد اخالقی وعملی عقالنيت، عنوان مجموعه •

  ١٣٧٩وشنفکری و روشنفکران در ایران، جریان ر: دین و رسالت روشنفکر دینی، عنوان مجموعه •

مشروطه؛ فقيهان : شناسی استبداد در ادبيات سياسی علمای مشروطيت ایران، عنوان مجموعه مفهوم •

  )قم(ها، مؤسسة امام خمينی  ، آموزه١٣٨٣واجتهاد شيعه، 

نگ و ارتباطات ، سازمان فره١٣٧٥دفتر طرح و برنامه، : ، عنوان مجموعه١٣٧٥های سال تحليل محتوایی برنامه •

  اسالمی

  ، سازمان مدارس خارج کشور١٣٧٦معاونت آفریقا و عربی، : تانزانيا، عنوان مجموعه •

، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ١٣٨٤جزوة آموزشی، : ها و پيامدها، عنوان مجموعه انقالب اسالمی، زمينه •

  )قم(خمينی 

، ١٣٨٤جزوة آموزشی، : عنوان مجموعه خمينی، های مختلف از اندیشة سياسی امام تفسيرها و قرائت •

  )قم(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی 



، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ١٣٨٤آموزشی،  جزوة: ، عنوان مجموعه)ره(فقه اجتماعی امام خمينی  •

  )قم(خمينی 

اه فرهنگ ، پژوهشگ١٣٨٤به کوشش دکتر موسی نجفی، : پرسش از ماهيت مدرنيته در ایران، عنوان مجموعه •

  و هنر اسالمی

، شورای ١٣٨٣حقوق زنان، : عليه زنان، عنوان مجموعه  ابهامات مفهومی مفاد کنوانسيون رفع انواع تبعيض •

  فرهنگی و اجتماعی زنان

، کنگره سياست متعاليه از ١٣٨٧برداشت روشنفکران ایرانی از وجه تاثير حکمت متعاليه بر اندیشه سياسی،  •

  منظر حکمت متعاليه

تشيع و مدرنيته،کنگره تشيع و مدرنيته،موسسه آموزش عالی :له تشيع و مدرنيته،عنوان مجموعه بار عقلاعت •

  )قم(امام خمينی 

  فهرست مقاالت منتشره در نشریات علمی

  ١٣/١٣٧٨کتاب نقد، : ، ناشر»احمد آل«روشنفکران و مسئله  •

  ٢٢/١٣٨١کتاب نقد، : اپوزیسيون در قدرت، ناشر«رفتارشناسی سياسی  •

  ٢٠/١٣٨٠کتاب نقد، : غرب و دموکراسی درجة دوم، ناشر •

  ٢٣/١٣٨١کتاب نقد، : ، ناشر»نقد قرائت رسمی از دین«نقد  •

  ٢٣/١٣٨٢کتاب نقد، : استاد مطهری و پویایی دانش اسالمی در دنيای معاصر، ناشر •

  ١/١٣٨٣خرداد، ١٥: مشکلة تجدد در ایران، ناشر •

  ٤/١٣٨٤خرداد،  ١٥: جامعه مدنی درجه دوم، ناشر انقالب اسالمی، شبه روشنفکران سکوالر و •

  ١١/١٣٧٨حکومت اسالمی، : ها، ناشر یابی نظریه برخورد تمدن ریشه •

  ١٦/١٣٧٩حکومت اسالمی، : مشروطيت اسالمی با اندیشه سياسی دوره گذار، ناشر •

، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ٢٤/١٣٧٩حوزه و دانشگاه، : شناسی سياسی ایران، ناشر نقدی برالگوی جامعه •

  قم

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ٢٨/١٣٧٧فرهنگ، : نقد سه دیدگاه در توسعه نيافتگی ایران معاصر، ناشر •

  فرهنگی

، پژوهشگاه علوم انسانی و ١٩/١٣٨٤ی، نامه علوم انسان: جامعه مدنی و توسعة سياسی در ایران، ناشر •

  مطالعات فرهنگی

العلوم  ، مؤسسة آموزش عالی باقر٢٩/١٣٨٤علوم سياسی، : شيوه رهبری امام خمينی و سيادت وبری، ناشر •

  )ع(

، ویژه استادان و گروههای معارف ٤/١٣٨٠معارف، : انقالب اسالمی با نقدی برنظریة رئاليسم سياسی،ناشر •

  اسالمی دانشگاهها

  پروژه روشنفکری دینی و مسئله زنان، شورای فرهنگی واجتماعی زنان •

  ، گروه سياسی پژوهشگاه علوم انسانی١٣٨١تحليل فلسفی توسعه نيافتگی ایران،  •

  ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی٢٢/١٣٨٠قبسات، : تحجرگرایی مدرن، ناشر •

  ، مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سيما٥٥/١٣٨٣بازتاب اندیشه، : پروژه بازگشت به عصر استبداد مدرن، ناشر •

  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سياسی٥٥/١٣٨٣بازتاب اندیشه، : سنت و مدرنيته در ایران، ناشر •

  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی٣٢/١٣٨٦زمانه، : دوم خرداد، ناشر •

  شورای فرهنگ و اجتماعی زنان، ٣٦/١٣٨٦فصلنامه کتاب زنان، : پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب، ناشر •

 ، شورای فرهنگ و اجتماعی زنان٣٧/١٣٨٦فصلنامه کتاب زنان، : تاملی در چگونگی الزام پوشش، ناشر •


