
 1 

 

 

 الله الرحمن الرحیمبسم

 

 

 

 

 

 ی علمیکارنامه

 محمد مهدی مجاهدی 

mm.mojahedi@gmail.com 

 

 

 

 مناصب آکادمیک

 )Friedrich Schiller Universität Jenaدانشگاه ینا ( •
 ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷ عضو هیأت علمی پیوسته، -
 

 ی حقوق، الهیات و علوم سیاسیواحد علوم و تحقیقات، دانشکدهدانشگاه آزاد اسالمی،  •
 ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۶عضو هیأت علمی، از سال  -
 

 )Freie Universität Berlin( دانشگاه آزاد برلین •
 ۱۳۹۶، بهار و تابستان )Leibniz-Zentrum Moderner Orient( مدرنمحقق مدعو، مرکز مطالعات خاور  -
 Berlin( ها و جوامع مسلمانفرهنگی برلین برای مطالعه دانشگاهمرکز تحصیالت تکمیلی ، مدعوارشد  محقق -

Graduate School for Muslim Cultures and Societies( ،۱۳۹۵  ۱۳۹۶تا 
 Institute for Middle Eastern and North African( آفریقای شمالیمیانه و های خاورمدعو، مرکز سیاست استاد -

Politics( ،۱۳۹۵ تا ۱۳۹۳ علوم سیاسی، ی علوم سیاسیدانشکده 
 

 )Leiden Universiteit( دانشگاه لیدین •
 ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۰ارشد مدعو، دانشکده مطالعات خاور میانه،  مدرس -
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 )Universiteit van Amsterdam( دانشگاه آمستردام •

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۷گروه علوم سیاسی،  الملل،ی علوم سیاسی و روابط بیندانشکدهگر ارشد مدعو، پژوهش -
 

 دانشگاه مفید، قم •
 ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۴، گروه علوم سیاسی، از سال و عضو هیأت علمی درسم -
 

 ملی مطالعاتی پژوهشکده •
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۳، گروه مطالعات فرهنگ سیاسی، مدیر -
 

 مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی گاهپژوهش •
 ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۲علوم سیاسی،  گروهو و عضسرپرست  -

 تحصیالت

 . ۱۳۸۴، علوم سیاسی، علوم انسانیموسسه مطالعات فرهنگی و  دکتری: •

شناسی سیاسی، سیاست و شناسی، جامعهای، روشهای سیاسی مقایسهنظریه ی سیاسی،اندیشه صصی اولیه:زمینه تخ
 و شمال آفریقا غرب آسیاجهان اسالم، جنوبحکومت در 

  خمینی سیاسی امام هایاندیشهغیر فقهی معرفتی  مبانی: رساله

ی (درجه گذاری عمومیو سیاست ، حقوق)University College London( لندن یکالج دانشگاهکارشناسی ارشد:  •
 . ۲۰۰۹)، نوامبر Distinction -ممتاز

  ۱۳۷۵اسالمی،  علوم سیاسی و معارف امام صادق، شگاهارشد: دان کارشناسی •

 های سیاسی.هنجاری نظریه شناختی برای نقد وجوهی روشابزاری مثابهپایان نامه: عقالنیت انتقادی به

 

 ها، جوایز، و فلوشیپتیهای مطالعافرصت

 ): KNAWعلوم و هنرهای هلند ( آکادمی •
دسامبر  تا ژانویهای، ی مطالعات منطقهلیدن، مؤسسه دانشگاه  ،وم و هنر هلندعل پادشاهی استاد مدعو آکادمی -

۲۰۱۴ 

 

 )DIHR( موسسه دانمارکی حقوق بشر •
 . ۲۰۱۴نوامبر  تا  مطالعاتی، اکتبر لوشیپف -
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 ): NIAS/KNAWو انسانی ( در علوم اجتماعی موسسه هلندی مطالعات عالی •
 . ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۲ز سال ، اNIASدر  EURIAS پسادکتری مطالعاتیفلوشیپ  -
 EURIASجایزه ماری کوری  -
 

 کمبریجدانشگاه  •
 ۲۰۱۱)، ژانویه تا جوالی CRASSHهنر و علوم اجتماعی و انسانی ( مطالعاتی ارشد در مرکز تحقیقات لوشیپف -
  ۲۰۱۱)، ژانویه تا جوالی CGHR(مدعو در مرکز حکمرانی و حقوق بشر ارشد  به عنوان محقق مطالعاتی لوشیپف -
 کیمبریجدانشگاه فلوشیپ چرچیل کالج  -
 

 ) University College London, University of London( دانشگاه لندن، لندن یکالج دانشگاه •
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۸ از سال مطالعاتی، لوشیپف -
 

 ):(Kulturwissenschaftliches Institut – KWI ی مطالعات فرهنگی در اسن، آلمانموسسه •
 ۲۰۰۷ ،تابستانی اکادمیجایزه  -
 

)، Wissenschaftskolleg zu Berlin( آکادمی علوم برلین اسالم و مدرنیته در مطالعاتی هگروفلوشیپ پسادکتری  •
 رای مطالعات پیشرفته)ب موسسه آلمانی

 
 ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۳اسالم و مدرنیته، از مطالعاتی روه گ ،یدکتر مطالعاتی پسا لوشیپف -
 ۲۰۰۳، سال تابستانی ، آکادمیی پژوهشیدریافت جایزه -

 

 

 هالهامق

 

شی (نمایه-علمیهای مقاله  ی)شدھ داخلی و خارجپژوه

 
 ،های انقالب اسالمیفصلنامه پژوهشها. ها و تفاوتسازوکارهای صدور انقالب اسالمی ایران و انقالب روسیه: شباهت -

 .۱۳۹۹بهار 
 

 . ۵شماره ، ،سال چهاردهم۱۳۹۸ن ، زمستاحکمت و معرفت .وگودرنگی در حدود امکان و شرایط تحقق گفت -
 

شماره بیست و ششم، ، پژوهش سیاست نظری .توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران موانع -
 . ۲۵۱ – ۲۲۱، صص ۱۳۹۸پاییز و زمستان 
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 ازدهم،یسال ، فصلنامه مطالعات سیاسی .موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ -

 .۷۰ – ۴۹، صص ۱۳۹۸،بهار ۴۳شماره 
 

سال دهم، ، یی مطالعات سیاسفصلنامه .تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی -
 . ۲۱۶ – ۱۹۵، صص ۱۳۹۶،زمستان  38شماره 

 
 .۱، شماره ۹۸ماهنامه مشق فردا، تیر و مرداد  .پذیرزمونآعدالت  -

 
پژوهشی مطالعات ـی علمیفصلنامه .علمی ایران در حوزه علوم انسانیی تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه -

 .۱۹۶تا  ۱۷۵، صص ۱۳۹۶، زمستان ۳۸سال دهم، شماره سیاسی، 
 

- “Is There Toleration in Islam?” Reframing a Post-Islamist Question in a Post-Secular Context. 
ReOrient. Vol. 2, No. 1 (Autumn 2016). 51-72. 

 

- Critical Book Review: The Misty Land of Ideas and the Light of Dialogue (An Anthology of 
Comparative Philosophy: Western & Islamic) Edited by Ali Paya, (ICAS Press, 2013), 406 pp., in 
Philosophy (Journal of Royal Institute of Philosophy, UK), 89(4), Oct 2014, pp. 658-664. 

 

 . ۲۵تا  ۳، صص. ۲۰۱۴فروردین ، ۱۴۵، شماره )۱( ۲۵ .ی پژوهشینهآ .گراییبست جامعهز استاندارد تا آرمان در بنا -
 

 . ۱۵۸تا  ۱۴۳صص. . ۸۴). ۶( ۲۱تهران،  ،مطالعات ملی. اسالم بین فرهنگ و سیاست -
 

، ی مفیدفصلنامه علمی پژوهشی نامه .سیاسی آیت الله خمینیعرفان اسالمی و سیاست؟ مطالعه موردی افکار  -
 . ۶۰تا  ۳۳صص ، ۴۴شماره ، ۱۳۸۴دانشگاه مفید، پاییز 

 
. راهبردعلمی پژوهشی مجله . گرایی در فلسفه سیاسی آیزایا برلیندو مفهوم کثرتصورتی خاص برای مفهومی خاص:  -

  . ۲۷۸تا  ۲۶۲ ، صص.۲۱شماره ، ۱۳۷۸تهران، پاییز، 
 

پژوهشگاه امام خمینی و  ،پژوهشی متین-فصلنامه علمیدانش سیاسی و دانش عرفانی،  میانشناختی ابطه معرفتر  -
  . ۱۲۵تا  ۹۷ صص ، ۱۳۷۷)، ۲(۳تهران،  انقالب اسالمی،

 
 
 
 

 ترجمه شدھ به زبان های دیگر آثار
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 هلندی:

- Politiek geweld door een rookgordijn .ZemZem (Tijdschrift over het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en islam), (Amsterdam: Vereniging voor de Studie van het Midden- 
Oosten en de Islam, 2013), 9 (1), pp. 85-88. 

 عربی:

 . 320-307)، صص. 1( 6)، 1427نصوص معاصره، (بیروت: ربیع . دین بال رب: الخلفیه و المکنونات ةطروحأ -

 

شر فصول شی-علمی های ویراستهدر کتاب شدھمنت  پژوه

 

ی علوم اجتماعی، ی هادی خانیکی، انتشارات پژوهشکده، ویراستهامید اجتماعیدر » معنا و مبنای امید اجتماعی« -
 .۳۶۰ - ۳۳۱، صص  ۱۳۹۸

 - “Human Rights and Muslim Forms of Life,” Religion, International Relations and Development 
Cooperation, Berma Klein Goldewijk (ed.), (Netherlands: Wageningen Academic Publishers), 2007, 
pp. 187-216. 

موسسات مدنی و هویت در ایران، داوود زندی، » گرایانه: رویکرد کثرتآموزش و پرورش، سیاست و هویت در ایران امروز« -
 . 152-133)، 2007(تهران: تمدن پارسی، 

 
، (تهران: انتشارات وزارت آموزش تربیت دینی در ایران"نقد روش شناختی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران"  -

 . 24-3، صص. 2002پرورش ایران. 
 

، (تهران:  انتشارات وزارت آموزش پرورش ایران. اصالحات آموزشی"مدل نظری برای اصالحات آموزشی در ایران" ،  -
 . 60-38. )، صص2002

 
، (تهران: انتشارات جامعه ایرانی در برنامه ریزی تحصیلی و آموزش منطقی"عقل گرایی انتقادی و اصالحات آموزشی"  -

 . 96-73)، صص. 2010برنامه ریزی تحصیلی، 
 

یا زدگی جدید داریوش شایگان ویراسته ب. عبدالکریمی" مونیسم "خالق رنگین کمانی: ارزیابی نقادانه نظریه افسون -
 . 106-85)، 2005، (تهران: مرکز دیالوگ در میان تمدن ها، ، تحلیل نظریه اجتماعی هستی شناسانهپلورالیسم

 
رنگین کمانی اشراق غربی در دیالوگ آیینه های شکسته: تحلیل کثرت گرایانه نظریه افسون زدگی جدید داریوش  -

 . 38-15)، صص. 2005شایگان" (تهران: مرکز دیالوگ در میان تمدن ها، 

 

 المللیبینداخلی و  های علمیشده در همایشهای عرضهرانیسخنگفتارها و درسمقاالت و 
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اندیشمند رانی در همایش ی، سخنرحیمرحوم دکتر داود ف یاسیسـیفکر یدر برنامه یدرنگی: فقه یشیسنجش نواند -
 . ۱۳۹۹ماه دی ۱ی ملی، ، کتابخانهمرزکوش

 
، موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدرمثابه نفی تبعیض در اندیشه و عمل امام موسی صدر، درسگفتار عدالت به -

 . ۱۳۹۹تیرماه  ۹
 

ی، پژوهشگاه علوم انسانی و ورز استیدر س یبردبار ینلسون ماندال الگودو مفهوم بردباری سیاسی، در نشست علمی  -
 ۱۳۹۸ماه بهمن ۸مطالعات فرهنگی، 

 
 ۱۳۹۸ماه های عدالت جهانی جان رالز و آمارتیا سن، دوم دیای بین ایدهناقد خارجی کرسی ترویجی: مقایسه -

 
 ۱۳۹۸دوشنبه نهم دی ماه ، موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ،»وگووگو علیه گفتگفت«درس گفتار  -

 
 ۱۳۹۸مهرماه ۱۵نظریه عدالت نانسی فریزر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،  -

 
 ۹۸آذر  ۲۷، خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۹۸ماه تحلیل وقایع آبان -

 
 ۱۳۹۷ماه اردیبهشت ۲۵دانشگاه مفید » شناسی تفسیر سیاسی قرآنروش«کرسی ترویجی ناقد خارجی  -

 
 ۱۳۹۷اردیبهشت  ۴ز، دانشگاه مفید، حقوق بشر از منظر راولی، همایش علمی حقوق بشر رالزنقد  -

 
 گاهیجا یشیاندهم نیپنجمی، اسهیمقا یاسیس یهیانداز نظراز چشم یروادار ایقرآن و مدارا و/ یدر مسأله یدرنگ -

پژوهشگاه علوم  ،صلح و مدارا یمطالعه مورد یساز یو کاربرد یارشته انیم یعلوم انسان یدر اعتال یمطالعات قرآن
 ۱۳۹۷اسفندماه  کمی، یو مطالعات فرهنگ یانسان

 
 ۱۳۹۶ماه بهمن ۲۳، انهیخاورم کیو مطالعات استراتژ یعلم یهامرکز پژوهش ست؟یچ سمیو نقد کتاب پوپول یبررس -

 
 ۲۶مفهوم روسی انقالب و انقالب اسالمی ایران، همایش صدمین سالگرد انقالب روسیه، انجمن علوم سیاسی ایران،  -

 .۱۳۹۶مهرماه 
 

ی، راهبرد یاندازهاو چشم یو نظر یمفهوم یصلح: مبان یستیچدر همایش  »صلح مداراگرانه دربرابر صلح روادارانه« -
 ۱۳۹۶آذرماه  ۸
 

 ۱۳۹۵ماه آبان ۱۷گرایی، باشگاه اندیشه، ی فرهنگافسون و افسانه -
 

 ۱۳۹۵اسفند  ۵وگو، بنیاد صدر، وگو با دیگری، کانون گفتموانع گفت -
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 ۱۳۹۴مردادماه  ۴مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ، مرکز ریگخشونت با ارجاع به دین: فقر فرهنگی -

 
مقاله ارائه شده در سمینار آسیب شناسی تربیت دینی، » ناسی تربیت دینیقدی روش شناختی در مورد آسیب شن« -

آسیب شناسی تربیت «تهران، منتشر شده در مجموعه مقاالت سمینار ، ۱۳۸۰دیماه  ۱۳و  ۱۲ وزارت علوم ایران،
 . ۲۵تا  ۳، صص ۱)، ویراست ۱۳۸۱نتشارات وزارت علوم. ا: (تهران» مذهبی

 
اول از تابستان  شماره ۴انقالب اسالمی، تهران،  ی امام خمینی وپژوهشکدهسرمقاله ها در فصلنامه آکادمیک متین،  -

 . 2000تا تابستان  1999
 

 ,UNESCO" کتاب کنفرانس بین اللمللی بنیان های نظری حقوق بشر، از روابط بین اسالم و حقوق بشر سه خوانش  -
UNDP  ،تا  ۵۳۵). صص. ۱۳۸۱و مرکز بین المللی برای گفت و گوی بین تمدن ها، تهران: انتشارات دانشگاه مفید

۵۵۲.   
 

در ایران، نظری اصالحات آموزشی  کتاب مبانی در ، در ایران: یک نقد و پرورش آموزش در نظری اصالحات مبانی -
 .۴۵تا  ۲۰، ۱ )، ویراست۱۳۸۲، ریزی درسی و آموزشیپژوهشی برنامه(تهران: موسسه 

 
ت منطقی" مجموعه مقاالت سمینار قی: برنامه تحصیلی و آموزش شخصیعقل گرایی انتقادی به عنوان انتخاب اخال -

تا  ۲۳صص )، ۱۳۸۲ تحصیلی ایران،برنامه تحصیلی و آموزش شخصیت منطقی، (تهران: انجمن برنامه ریزی برنامه 
۴۵ . 

 
 . 2015، 17-16لندن، مارچ  کالج در اسالم" تحمل در فکر و عمل معاصر، کینگ به پرسش مدارا عقالنیت نقاد" رویکرد  -

 
علیه حقوق بشری: ابهام زدایی از حقوق بشر به عنوان کاال" موسسه دانمارکی حقوق بشر، سخنرانی در  " حقوق بشر -

 .2015 ،انتشاردست 
 

 ، دانشکده مطالعات خاورMOS/LUCIS" مواجهه عرفان و سیاست در افکار آیت الله خمینی" مجموعه سخنرانی های  -
 ، دانشگاه لیدین.2014نوامبر  6میانه دانشگاه لیدین و مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه لیدین، پنج شنبه 

 
 ای معنادار است؟امر سکوالر در برابر امر دینی دوگانه سکوالر: آیاپنداری امر دینی دربرابر امر گانهخشونت سیاسی و دو  -

در کنفرانس خشونت سیاسی ماورای تقسیم مذهبی/ سکوالر، آکادمی علوم و هنرهای سلطنتی هلند، و موسسه 
 . 2014سپتامبر،  19مطالعات منطقه ای لیدن، 

 
کنفرانس: ایران به کجا می رود؟  »بر ایران دنه: با تاکیمیا های سیاسی مرکب در خاورنظامتغییر در  ابعادمعضالت و « -

 . 2014ویه ژانو  10-9 ،ندومرکز مطالعات شرقی میانه، دانشگاه ل
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، مرکز دوران خشونتسکوالر" زندگی در در برابر امر سیاسی  اندیشی امرتوجیه خشونت سیاسی فراسوی دوگانه -
 . 2013، 19ریل وتحقیقات انسان شناسی، دانشگاه دورهام، آ

 
 . 2012سپتامبر  21لیدن،  دانشگاه منطقه ای مطالعاتحافظ و هنر خوشنویسی" موسسه  -

 
: افسانه ابن سینا طبیبانشده به کنفرانس شاهزاده عرضهبین ابن سینا و فارابی"  یمقایسه انتقادی یخردگرایانهمرور  -

 .2002ژانویه،  16لیدن، در جهان اسالم و غرب، مرکز مطالعه اسالم و جامعه در دانشگاه 
 

 هایسلسله سخنرانیشده به  عرضه: چارچوبی برای تاریخ روشن فکری ایران بعد از انقالب" غرب زدگی وارونه -
SMES/LUCIS ،2011دسامبر،  1، دانشگاه لیدن . 

 
 7یج، و حقوق بشر، بخش مطالعات علوم سیاسی، دانشگاه کمبر " مرکز حکمرانیخردامور  تغییر سیاسی و سیاست -

 . 2011نوامبر، 
 

اکتبر،  13خرد: چگونه مردم سیاست ها را در زندگی روزانه خود تغییر می دهند" دانشگاه آمستردام، سیاست امور  -
 ، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آمستردام. 2010

 
، کنفرانس در مورد افکار مدرن مسلمانان: هرمونتیک و ر اجتماعی: لزوم تغییر پارادایمیمتفکران مدرن مسلمان و تغیی -

 . 2007دسامبر  17تغییر، دانشگاه تکنولوژی اصفهان، 
 

در مورد کرامت انسانی: از سنت های  ESF-LiUاز جهان گرایی تا جهانی شدن: جوانب تغییر پارادیمی" کنفرانس  -
 . 2007ام نوامبر  4ام اکتبر تا  31فرهنگی تا پارادایم جدید در واداستنا، سوئد، 

 
، مرکز مطالعات انسانی، دینو  بشر" در چهارمین کنفرانس بین المللی مفید در مورد حقوق انصافحقوق بشر به عنوان  -

المللی حقوق بشر و دین، ی مقاالت چهارمین کنفرانس بینمجموعهمنتشرشده در . 2007می،  17-16قم، ایران، 
 دانشگاه مفید.

 
؟  کارگاه از مونولوگ تا دیالوگ: روابط شودساز می ی مسئلهگرایو چطور حقوق بشر در دوره چند فرهنگ چرا، چگونه -

 . 2007مارچ،  28بین الملل و حقوق بشر، دانشگاه آمستردام، 
 

اسالم" موسسه  بازگشت به: اسالم و تابستانیآکادمی کراسی و حقوق بشر" د فرهنگی به دمو رویکر  -
Kulturwissenschaftliches ،2006جوالی،  30تا  16، اسن . 

 
، در محیط زیست گردانیلگوهای فرهنگی ارتداد، الحاد و دینای: اکهن الگوهای آستانه -

 . 2004آوریل  25تا  Wissenschaftskolleg zu Berlin  22توحیدگرایی
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دسامبر، هامبورگ،  DAVO ،22 شناسان آلمانشرق مدرن ایرانی بین نظریه و عمل" دهمین کنگره دینیوشن فکران ر  -
2003 . 

 
در تفسیر عرفانی تجربی گرای  محکم و متشابهمطالعه میان رشته ای مقایسه ای در مورد معیار هرمونتیکی تمایز بین  -

، علم تفسیر یهودی و اسالمی به عنوان نقد فرهنگی، Wissenschaftskolleg zu Berlin، ابستانیت: آکادمی مجید قران
 . 2003آگوست  13-3برلین، 

 
تمدن ها، دانشگاه  وگوی، مرکز بین المللی برای گفتUNESCO , UNDPسه خوانش از روابط بین اسالم و حقوق بشر،  -

 . ۱۳۸۱، قم، دینمفید، کنفرانس حقوق بشر و 
 

پایه های نظری اصالحات آموزشی در ایران" کنفرانس بین المللی در مورد اصالحات آموزشی در ایران، وزارت علوم  -
 . ۱۳۷۹ایران، موسسه تحقیقی برای آموزش، تهران، 

 
عقل گرایی انتقادی به عنوان انتخاب اخالقی: برنامه تحصیلی و آموزش شخصیت منطقی، تربیت شخصیت منطقی،  -

  .۱۳۸۰بهمن  ۹ه ریزی درسی ایران، تهران، انجمن برنام
 
 

شربرخی از مقاالت و مصاحبه شریات فرهنگیهای علمی و اجتماعی منت  اجتماعیـشدھ در ن

   

 . ۵۲شماره مهرنامه، سازی دربرابر استثناطلبی. مثلث عادی -
 

، همراه با پاسخ آنها مایکل وایزر و اندرو مارچ نقدکیشی مسلمانان: آزمونی برای جریان چپ" (گری و سختفقر فرهنگی -
  . ۹تا  ۷صص:  ۲۵سال چهارم شماره . و ۶۱ - ۵۶ص ، ص۲۴سال چهارم شماره ، ۱۳۹۴، بهار دوماهنامه  اندیشه پویا

 
ال س، دوماهنامه سیاسی فرهنگی اندیشه پویا" ۲۱" فقر فرهنگی : نقدی بر نظریه خشونت آیزایا برلین در پیام او به قرن  -

  .۲۵ – ۲۳صص.  ۱۳۹۳ماه آبان، ۲۰سوم شماره 
 

ماه آبان، ۲۰سال سوم شماره ، دوماهنامه سیاسی فرهنگی اندیشه پویا" ۲۱ ترجمه فارسی آیزایا برلین" پیام او به قرن -
 . ۲۲تا  ۱۹، صص. ۱۳۹۳

 
 . 55-45صص. ، ۳سال دوم شماره ، دوماهنامه سیاسی فرهنگی اندیشه پویا"گذار ناگزیر دیپلماسی"  -

 
 .  82-79، ۱۳۹۱آذرماه . 27، شماره. 3، دوره مهرنامهولیت روشنفکران: ؤ" در باب مسأله و مس -
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، خردادماه ۳سال دوم شماره  ،دوماهنامه سیاسی فرهنگی اندیشه پویای زیست"، ی یک شیوهمثابه"دیالوگ انتقادی به -
 .۳۶تا  ۳۱، صص. ۱۳۹۱

 
 .۹۵تا  ۸۱ ، صص۱۳۹۱ ، تهران،مهرنامه جان هیک، اهمیت سیاسی اخالقی کثرت گرایی -
  .۹۵ – ۹۰، سال اول شماره اول، ۲۰۰۵، تهران، مجله موسسه تحقیقات معرفت شناختی"مذهب بدون خدا"، مدرسه،  -

 
آبانماه  ،۳شماره  ۱سال ، در سخن مادر علوم سیاسی"  ی" در دفاع از علوم سیاسی: نقدی بر رویکرد های ویتگنشتاین -

 . ۹۰-۷۴صص. ،۱۳۹۳
 

)، شماره ی تحلیلی فلسفهی دربارهفرهیختگان (بحث یضمیمهگرایی است" فلسفه ابزار توجیه نیست، بلکه نقد توجیه -
 . ۱۳-۱۲، صص، ۱۳۹۲مهرماه  ۱۴ ،۱۱۹۵

 
 
 

 برگزاری رویدادهای آکادمیک بین المللی

 . 2014سکوالر، دانشگاه لیدن، تابستان و امر مذهبی امر مرزهای  سخنرانی: فهم خشونت سیاسی فراسوی مجموعه -
 

 . 2014سپتامبر،  19کنفرانس در مورد خشونت سیاسی: ماورای تقسیم مذهبی سکوالر، دانشگاه لیدن،  -

 

 مدیریتیهای تجربه

 . 2005تا  2002مشاور فرهنگی و علمی، سازمان تحقیق آموزشی و برنامه ریزی درسی، تهران،  -
 

، دانشکده فلسفه سیاسی، موسسه تحقیق برای برنامه درسی و نوآوری وابسته به تحقیق آموزشی و سازمان مدیر گروه -
 ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۰برنامه ریزی درسی، وزارت علوم ایران؛ تهران، 

 
، تهران، پژوهشگاه امام خمینی و انقالب اسالمی، پژوهشی متین-علمی نشریههیئت تحریریه مدیر داخلی و دبیر  -

 .۱۳۷۹تا  ۱۳۷۷

 تدریس 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

 دکتری:  •

 ی دکتری علوم سیاسی برای دوره شناسی درروش

 روش تحقیق پیشرفته در علوم سیاسی

 شناسی توسعهجامعه
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 ی سیاسیجامعه شناسی و توسعه

 گذاری عمومیشناسی و سیاستجامعه

 ی سیاسی در غرباندیشه

 در ایرانی سیاسی اندیشه

 گذاری عمومیسیاست

 رساله ۶ی راهنمای

 رساله ۱۰ یمشاوره

 

 کارشناسی ارشد •

 ی سیاسی در اسالم و ایراناندیشه

 روش تحقیق در علوم سیاسی 

 ی سیاسیتوسعه

 ی سیاسی در غرباندیشه

 مبانی علم سیاست

 نامهپایان ۵راهنمایی 

 نامهپایان ۶مشاوره 

 کارشناسی •

 اسالمیالملل حقوق بین

 متون کهن سیاسی در ادب فارسی

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 ی سیاسی در غرباندیشه

 

 دانشگاه برلین:

 ی خشونتگرایی،  و مسألهگرایی، پسااسالمسمینار کارشناسی ارشد اسالم، اسالم -
 

 :منطقه ایمطالعات موسسه دانشگاه لیدن برای 
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 در خاور میانه. نظریه های سیاسی و تاریخ روشن فکری -
 

 خاور میانه در سیاسی در قرن بیستم توسعه -
 
 

  :گروه علوم سیاسی، و گروه فلسفه، دانشگاه مفید

 

 فلسفه سیاسی غرب

 روش شناسی و فلسفه علوم سیاسی

 نوسازی سیاسی وتغییر: نظریه های  رشد حقوق بشر  و دموکراسی

 مهمان، گروه فلسفه، دانشگاه مفید) فلسفه سیاسی (استاد

 های تفکر انتقادی برای افکار سیاسیمنطق کاربردی، روش

 مهمان، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد قم. ) ه های سیاسی در قرن بیستم (استادنظری

 مهمان، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تهران) های انقالب ایران (استادریشه

 ته به عنوان فلسفه کاربردیفلسفه سیاسی پیشرف

 فلسفه حقوق بشر

 سیاسی در اسالم و ایران های اندیشه

 سیاسی مدرن در جهان اسالم های اندیشه

 در علوم سیاسینظریه های سیاسی جدید 

 ایران، اسالم و مدرنیته: حقوق بشر و دموکراسی

 روش تحقیق پیشرفته 

 انگلیسی پیشرفته برای علوم سیاسی

 مشاوره چندین عنوان پایان نامه در دانشگاه های مختلفراهنمایی و 

 

 های فردی:مهارت

 

 خطاطی ایرانی اسالمی

 موسیقی سنتی ایرانی
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 ICDLدیپلم 

 زبان ها:

 تسلط عالی به انگلیسی

 تسلط عالی به عربی (خواندن، نوشتن متون ادبی و کالسیک)

 ی به آلمان متوسطتسلط 

 

 هاعضویت

 انجمن علوم سیاسی ایران

European Institutes for Advanced Studies (EURIAS) 

Netherlands Institute fir Advanced Studies Association  (NIAS) 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO) 

Churchill College By-Fellow Membership 


