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  فرهنگی و مطالعات انسانی پژوهشگاه علوم عضو هیات علمی گروه پژوهشی تاریخ سیاسیفرعبدالرحمن حسنینام و نام خانوادگی:

  

  دانشگاهی مدارج و تحصیالت

 ق قضاییدر رشته حقو و قبولی در دانشگاه تهران 1373هزار نفر شرکت کننده در کنکور  450از میان  119رتبه -1

 1373-1380سیاسی علوم و اسالمی معارف رشته)/ع(صادق امام دانشگاه/تهران:ارشد کارشناسی و کارشناسی-2

  1381-1388/سیاسی اندیشه/فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه/ تهران:دکتري-3

  سوابق علمی

 انشگاه امام صادق(ع)ددر  1380تا  1373گذراندن مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی و معارف اسالمی از -1
دري نجف  المهوشنگ مهدوي، حجه االسزیر نظر اساتیدي چون دکتر  هرمیداس باوند، دکتر حسین  بشیریه، دکتر  عبدالرضا 

میرمحمد حاجی ر اشه، دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتحجه االسالم شوشتري، دکتر جالل درخمرحوم آبادي، حجه االسالم کدیور، 
  ینی و غیرهجالل دهقانی فیروزآبادي، دکتر محمدرضا دهشیري، دکتر علی اکبر وال، دکتر دکتر سید امامیمرحوم یوسفی، 

کتر امیذمحمد حاجی دزیر نظر  "بررسی زمینه هاي ظهور اندیشه پسا صهیونیسم"گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان -2
 یوسفی

 نشگاه امام صادق(ع)دا دانشجوي ممتاز در دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد-3

 یاسیدر رشته اندیشه س در آزمون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381دکتري در مقطع قبولی در  -4

غ، آیت اهللا عمید نظر اساتیدي چون دکتر کریم مجتهدي، دکتر عماد افرو ه آموزشی و پزوهشی مقطع دکتري زیردورگذراندن -5
سم در اندیشه هاي سیاسی مراتب نقد لیبرالی"با عنوان  ر  محمود سریع القلم  با دفاع از رساله خودزنجانی، دکتر موسی نجفی، دکت

  1388در اردیبهشت "معاصر ایران

  

  بسمه تعالی
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   تدریس

  هاي ذیل: درس تدریس  -

 تحقیق در علوم سیاسی(کارشناسی ،ارشد و دکتري) روش-1

 غرب و اسالم در سیاسی هاي اندیشه-2

 اسالمی تخصصی و عمومی انقالب-3

 دولت در اسالم و ایران تحول تاریخ-4

 تخصصی زبان-5

 اسالم در سیاسی هاي اندیشه مبانی-6

 سیاسیفقه -7

 تاریخ اندیشه هاي سیاسی در اسالم و ایران-8

 نظریه هاي جدید در علم سیاست-9

  سال 21دانشگاهی باسابقه  هاي تجربه و ها مهارت

  (مکالمه و استفاده از متن تخصصی)انگلیسی و عربی زبانهاي به تسلط-1

  حوزه نای در کاري و آموزشی، پژوهشی فعالیت سال 21 سابقه بخاطر کیفی هاي روش خصوصا تحقیق روشهاي به تسلط-2

 اسالم و ایرانتاریخ اندیشه هاي سیاسی در غرب، آشنا با -3

 آشنا با تاریخ معاصر ایران و سیر تحوالت و تطورات آن-4

  یپژوهش مدیریت و پژوهش حوزه در  خصوصا سیاستگذاريمدبریت و   فرایند به آشنا-5

  ها مدیریت تحصیالت تکمیلیبخاطر سال آموزش زهآشنا با فرایندها و مدیریت حو -6 

  خاص علوم انسانی آشنا با مسائل عام و -7

  وزه سیاستحها در آشنا با راهبردها و استراتژي -8

  ر ایراندانش سیاست دآشنا با مسائل ریز و درشت  -9
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 سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه دوم قرن نوزدهم-10

 پایان نامه نویسی-11

 حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران-12

 تاریخ روابط خارجی ایران-13

 سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران-14

 اسالمی معاصرجنبش هاي -15

 سمینار مسائل ایران-16

ه امیرکبیر و پژوهشگاه خبر، تاکستان، دانشگا دانشکده بهشتی، شهید تهران، آزاد(علوم تحقیقات و تهران جنوب)، دانشگاههاي در
ارشد و  سیکارشنا و کارشناسی مقاطع در و پژوهشکده اندیشه سیاسی) (پژوهشکده تاریخو مطالعات فرهنگی علوم انسانی

  دکتري

  

  

  کاري و اجرایی سوابق

 1381 تا 1379سال کار کارشناسی در حوزه جوانان و بانوان در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از 3 -1

هاي خاطرات، اسناد طرح در گروه 25سال کار کارشناسی تحقیق و مطالعه در حوزه تاریخ معاصر و راهنمایی بیش از 3  -2
 1383تا  1381اسناد انقالب اسالمی از  و جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی در مرکز

 طرح 50ز او راهنمایی بیش  1385تا  1383سیما از  سال مدیر گروه دین و فرهنگ در مرکز تحقیقات صدا و2  -3

 )1384کاربردي(سال  مطالعات مؤسسه پژوهش مدیر-4

 )1385دانشجویی(سال  سال کتاب ارزیاب-5

   دانشگاهی جهاد انسانی علوم پژوهشگاه با همکاري-6

 1387تا  1385سیما از  سال مدیر واحد(اداره مستقل)فرهنگ مردم در صدا و 2 -7

 1387تا  1385مجلد از  7شماره در  8سردبیر فصلنامه فرهنگ مردم ایران و انتشار -8

 1388تا  1383عضو شوراي سیاستگذاري ماهنامه راه صبح و هیأت تحریریه پیام پژوهش از  -9
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پژوهشکده علوم انسانی  (برگزارکننده"سیماي پیامبر اسالم(ص) و برنامه هاي درسی "بین المللی دبیر همایشقائم مقام -10
 جهاد دانشگاهی)

 )1391ی(عضو شوراي علمی مرکز اسناد  فرهنگی آسیایی و پژوهشکده علوم سیاسی در پژوهشگاه علوم انسان-11

 )1392تا  1388انسانی(از عضو کمیته راهبري معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم -12

 طرح پژوهشی(دانشجویی و سازمانی) 200راهنمایی بیش از -13

 طرح پژوهشی(دانشجویی و سازمانی)200داوري و ارزیابی بیش از -14

 90و 89مسئول دفتر کارگروه هاي معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی-15

 بعد) به 1387عضو نخبگان ایثارگر و شاهد استان تهران(از -16

 )1389کارشناس پژوهشی برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( سال -17

 )90عضو ارزیابان کتاب کتابخانه دیجیتال شهرداري تهران(سال-18

 )90و  89مدیر کارگروه هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سال هاي -19

  )1390نگی(سالنی در شوراي مدیریت کالن دستگاه هاي فرهنگی شوراي انقالب فرهنماینده پژوهشگاه علوم انسا -20

 )1387برگزار کننده اولین گردهمایی فرهنگیاران سراسر کشور در سازمان صداوسیما(-21

 )1392و 1391قرارداد گردآوري و کارشناسی مقاالت پرتال جامع علوم انسانی(طرح ملی 2ناظر   -22

 )1391مایش بین المللی آموزش و جهانی شدن (عضو کمیته علمی ه-23

 )1391تاریخ اجتماعی (از سال فصلنامه هاي پژوهش هاي فرهنگی ، داوران عضو-24

 )1392علمی همایش بین المللی الغدیر ( عضو کمیته-25

 )1397الی  92مدیر تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(از آذر-26

  )1391در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(  اعضاء هیات علمی طرحنامه هاي پژوهشیاس کارشن-27

و  ی بنیادي، جامعه پزوهشی فرهنگی، غربشناسعضو داوران فصلنامه جستارهاي سیاسی و فصلنامه روابط خارجی-28
 1392فرهنگ مردم ایران از سال 
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 به بعد 1392از  عضو کمیسیون موارد خاص دانشجویی استان تهران-29

و  1396، 1395و  1394عضو کمیته علمی و اجرایی هفته پژوهش  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  سالهاي-30
1397 

 )1394و  1393عضو شوراهاي راهبردي، پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(-31

 )1397تا  1393ازپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(دبیر شوراي تحصیالت تکمیلی -32

 1400تا  1395مدیرکارگروه بخش کاربست طرح اعتال و ساماندهی معطوف به پیشرفت کشور از تیر-33

 1399تا آخر  1395عضو کمیسیون بررسی طرحنامه هاي شوراي پژوهشی پژوهشگاه از زمستان  -34

 1394ی پژوهشگاه علوم انسانی از عضو شوراي مدیران معاونت پژوهش-35

 )1395درمسئول امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ( -36

 1394سانی از عضو شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم ان-37

 1395مطالعات فرهنگی از پژوهشگاه علوم انسانی و itعضو کمیته  -38

 )95عضو کمیته منتخب کارگروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( از تابستان -39

 )1396رعلمی همایش مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (دبی-40

 1397سرپرست پژوهشکده تاریخ ایران از خرداد -41

 1399تا اسفند  1397رئیس پژوهشکده تاریخ ایران از تیرماه -42

 1399تا اسفند 1397رئیس کمیته منتخب کارگروه تاریخ و مرکز اسناد آسیایی از تیرماه -43

 1396عضو کمیته علمی طرح اعتال علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور از -44

  1400مدیر کتابخانه واسناد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت -45

) و پژوهشکده 1395تا  1392علوم سیاسی( کمیته طرح سوال و مصاحبه جذب دکتري در پژوهشکدهعضو  -46
  )1400تا  1396تاریخ(

  1399تا  1396راح و مصحح امتحان جامع در پژوهشکده تاریخ از ط -47
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  سوابق پژوهشی

  الف)کتاب

  1384اسالمی)(مرکز اسناد انقالب خاطرات دکتر احمد توکلی تدوین -1

  1389(مرکز اسناد انقالب اسالمی)فدائیان اسالم در کالم یاران -2

  1388(مرکز تحقیقات صدا وسیما)کتاب شناسی تمدن اسالمی -3

  1396(انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)ما و لیبرالیسم-4

  1397فرهنگی) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتتاریخ سیاسی چیست؟( -5

 1399رهنگی) ف(انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  مناسبات مردم و دولت در تاریخ ایرانالت امجموعه مق-6

  1400انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)سیاست و جامعه در ایران(-7

  1400انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)(علم سیاست و جامعه ایرانی-8

  

  و پژوهش ب)تحقیق

 )1380(دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشتغال در ایران-1

 )1380(دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فراغتاوقات -2

 )1381 ،(دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممفاسد اجتماعی،جوانان و امنیت ملی-3

 )1381(دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسعه در کشورهاي مالزي، کره سنگاپور -4

 1386ی)دانشگاه آزاد واحد تاکستان، (بررسی موردي و موضوعتاریخ اندیشه هاي سیاسی در ایران معاصر-5

ه علوم (پژوهشگاتهیه و طراحی بیانیه کنگره دوم علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-6
 )1390انسانی و مطالعات فرهنگی، 

لوم پژوهشگاه ع (فاز صفر  مطالعاتی حوزه کاربست طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت-7
 )1395انسانی و مطالعات فرهنگی 
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فرهنگی،  ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتبررسی انتقادي دیدگاه کاتوزیان در مورد قدرت سیاسی در ایران-8
1398( 

العات (پژوهشگاه علوم انسانی و مطتاریخچه تحصیالت تکمیلی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-9
 )1399فرهنگی، 

علوم  ( پژوهشگاهبازخوانی انتقادي یک قرن رشته علوم سیاسی در ایران از منظر تحصیل، مهارت و اشتغال-10
  )1400انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  ج)مقاله

  )23،38,8,1387-16لل ناکارآمدي احزاب در ایران از مشروطه تا دهه اول جمهوري اسالمی ایران(روزنامه جوانع -1

  )1379,2,26ارگاه امام خمینی(ره) (روزنامه ابراحزاب سیاسی از دید -2

  )7/4/1379حزاب سیاسی از دیدگاه شهید بهشتی (روزنامه ابرار  ا -3

  مام صادق(ع))اسیاسی و اقتصادي اردن(معاونت دانشجویی دانشگاه  سوابق تاریخی، -4

  )1378,9,25جامعه دینی (روزنامه ابرار وجامعه مدنی  -5

  ) 1379انشگاه فردوسی یش اسالم و فمینیسم در مشهد داسالم و فمینیسم(هما -6

  منیت اجتماعی، چارچوبی براي تحقیق(دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)ا -7

 پاییز 23ت اجتماعی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران(فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)شمارهدولت و امنی -8
  مروري)-علمی 1383

  )1383مه از دیدگاه کانت(همایش بین المللی کانت در تهران دانشگاه عال علم معتبر -9

  اهیت علم جدید از دیدگاه فرانسیس بیکن(سایت باشگاه اندیشه)م -10

  ابطه میان قدرت و مسئولیت از نظر استیون لوکس و میشل فوکو(سایت باشگاه اندیشه)ر -11

  اندیشه) ن خلدون در ساحت نظریه پردازي(سایت باشگاهاب -12

  )1382، 1382یت اهللا مدنی، مسلمانی سیاسی(همایش آیت اهللا مدنی در خرم آباد ، آ -13

  )10رآمدي بر سیاست در فرهنگ عامه(فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شمارهد -14
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  )12تحاد ملی و انسجام اسالمی در حوزه اعیاد مذهبی(فصلنامه فرهنگ مردم ایران شماره ا -15

 و اولین جنبش اجتماعی مردم ایران(روزنامه رسالت)جنبش تنباک -16

 ،40 دورهژوهشی علمی پ-فصلنامه سیاست دانشگاه تهران(وزه هاي جدید بررسی رویکرد نائینی نسبت به مفاهیم و آم-17
  پاییز) 1389، 3 شماره

علمی مروري -ه آزاد تاکستانندیشه انقالب اسالمی و نظریه هاي توسعه(فصلنامه مطالعات سیاسی و بین المللی دانشگاا-18
  )2شماره

(سال اول شماره سوم لمی پژوهشیع-راتب نقد آراء محمد حسین نائینی بر لیبرالیسم(پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخم-19
  )1389بهار

)شماره هاي علمی پژوهشی–ررسی آراء سید احمد فردید در مورد غرب و لیبرالیسم( پژوهش هاي فلسفی و کالمی ب -20
  1389پاییز و زمستان 45-46

پاییز و زمستان 2رهنگ)شمارهفرسانه و  پژوهشی-علمی ررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره (دوفصلنامه ب-21
1390 

  اسالمی) تبلیغات سازمان (مجله )السالم علیه( حسین کوي یافتگان ره-22

دي،سال اول شماره دوم پاییز غرب شناسی بنیا تخصصی  -علمیرب شناسی ایرانیان از نظر کریم مجتهدي(دو فصلنامه غ-23
  )1390و زمستان 

علمی -(فصلنامه مطالعات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان1299اي کودتاي رضاخان در اسفند هبررسی زمینه -24
  )5مروري شماره

  )1390یدع-انسانی همشهري رآمدي بر موانع و آسیب هاي علوم انسانی در ایران(ویژه نامه علومد-25

  )90هیه و تنظیم بیانیه دومین کنگره علوم انسانی(دي ماه ت -26

  1387، پاییز 7اجتماعی) برداشت دوم سال پنجم شماره  –.نگاهی متفاوت به انرژي هسته اي(فصلنامه سیاسی 27

جستارهاي سیاسی)سال سوم ی  هشپژو -علمی.بررسی چارچوب اصولی گري در اندیشه نائینی به عنوان روش(دوفصلنامه 28
  1391بهار و تابستان -شماره اول

  1392موزه شایسته ساالري در سال آغدیر و «المللی الغدیر با عنوان بین  پذیرش چکیده مقاله در همایش-29
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 تابستان و ، بهار)9 مسلسل( 1 شماره ،5 ،دوره پژوهشی -علمیتاریخی)  جستارهاي»(تاریخ در سیاسی امر بررسی« مقاله -30
93  

 و اجتماعی تاریخ هشنامهپژو»(محور »دوران« رویکرد اساس بر جدید و قدیم سیاسی تاریخ در مردم جایگاه« مقاله -31
  93تابستان و بهار - 5،مسلسل 1 شماره ،3 دوره ترویجی -علمیاقتصادي )

  1393 بهار ،11 شماره ،5 دوره پژوهشی– علمی )سیاسی جستارهاي(روش مثابه به گفتمانمقالھ  -32

  1393اسالم یختار سیاست ملی، پژوهشکده و تاریخ»سیاست و تاریخ بین واسط حلقه جدید سیاسی تاریخ«پذیرش چکیده  -33

 مقاله براي همایش سلجوقیان با عنوان بررسی مفهوم  امر سیاسی در آراء و نظرات خواجه نظام الملک پذیرش چکیده -34
  1392طوسی در سال 

 سیاسی جستارهاي) اجتماعی سیاسی عادتس موردي مطالعه( فارابی دیدگاه اساس بر پیشرفت اسالمی ایرانی گويمقاله ال-35
  1394 بهار ، اول رة شما ، ششم سال پژوهشی– علمی فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر،

  )1395ذیرش چکیده مقاله براي همایش بحران هاي جهان اسالم(تابستان پ -36

فکري  آن دوره.   –در مقایسه با اراء و مواضع جریان هاي سیاسی  1357-1356قاله بررسی نسبت نهضت مردم ایرن م -37
  1394 پاییز ، 14 رة شما ، چهارم لسا پژوهشی– علمی -انجمن علمی انقالب اسالمی فصلنامه پژوهش انقالب اسالمی،

  )95وتمدن اسالمی (تابستان ش چکیده مقاله براي همایش علوم انسانی پذیر -38

  )1395گارش گزارش فاز صفر بخش کاربست طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی(ن-39

گذر دانشجو مهدي  حال در الملل بین نظام در ایران قدرت جایگاه و جهانی نوین هندسه -1رساله هاي دکتري راهنمایی -40
 انقالبی دانشجو سید پسا جامعه مدیریت تا یانقالب پردازي نظریه از خمینی امام رهبري روش و مبانی -2-25/11/95فرازي

 شدن جهانی هاي چالش -4-26/11/95ن، دانشجوي رسول فینیآر قرعقالنیت سیاسی د  -3 8/12/95مقدم تقوي مصطفی
 مثابه به الصدرام حکمت -5-20/12/97 یمرزبال زاد اسعبمجید دانشجو  مقابله چگونگی و ملی هویت براي) مجازي فضاي(

دانشجو  مقامی قائم گیرجهان نگاري تاریخ و نگري تاریخ نقد و بررسی-6-10/7/98ی میرصفسید قاسم  دانشجو  زندگی سبک
دانشجو اکبر  یدموکراس و دینی ساالري مردم اندیشه در سیاست و اخالق رابطه بررسی-7 -28/7/99محمد اسحاق قهستانی

انشجو محسن ه سلفی داندیش با آن مقایسه و شیعه سیاسی اندیشه در کارامدي منظر از مردم جایگاه  -8 -25/11/96 بوراچالورمزي 
  -24/12/96 دشتکوهی

دانشجو پروانه نادر  معاصر دوره در ایرانی ملی هویت و کرمانشاهی گراي ملی نخبگان -1رساله هاي دکتري مشاوره 
ه دتنشجو هسته اي و غیر هاي چالش در اي خامنه  اهللا آیت گیري تصمیم هاي شیوه بر حاکم اصول تبیین -2-26/12/99نژاد



١٠ 

 

دانشجو مسعود آتشگران  اجتماعی جنبش به گفتمان از گذر قاجار، دوره در خواهی عدالت -3 -4/12/97 هادي میرانی مقدم
9/11/94  

  ....... داوري

 امر« شناخت براي جدید یچارچوب ارائه ؛»سیاسی امر« معناي بررسی پرتو در سیاسی قدرت کالبدشکافی مقاله -41
  1396 پاییز ،25 شماره ،8 دوره پژوهشی– علمی فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر، سیاسی جستارهاي»سیاسی

قاله کاربردي سازي رشته علوم سیاسی مهمترین مشکل علوم سیاسی در ایران براي همایش علوم سیاسی مپذیرش چکیده -42
  1396بهمن 

 جستارهاي.سیاسی تاریخ پژوهش درباره نظري و مفهومی چارچوبی ارائه و »سیاسی تاریخ« تعاریف واکاوي مقاله -43
  1396 زمستان و پاییز ،2 شماره ،8 دوره. پژوهشی – علمی.تاریخی

وهشهاي سیاسی و بین فصلنامه پژ "رسی تاثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر اساس بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.بر"-44
  .160-135): 1400( 46، 12المللی ( علمی تخصصی ) 

رهنگی(پژوهشنامه انجمن فصلنامه مطالعات تاریخ ف "هیافت هاي جهانگیر قائم مقامی در تاریخ نگاري نظامی ایران.ر"-45
  .73-47 :(1398) 40، 10ایرانی تاریخ) ( علمی ) 

): 1399( 1، 11فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی ( علمی )  "هویت ملی ایران در فرایند تاریخی. يدهندههاي شکلمؤلفه" -46
33-59.  

ه پژوهش دو فصلنام "اهللا نوري.اهللا نائینی و شیخ فضلبررسی تطبیقی آزادي فرد و قدرت دولت در اندیشه سیاسی آیت" -47
  .18-1): 1399( 26، 14هاي تاریخی ایران و اسالم ( علمی ) 

المللی فصلنامه بین "ي دولت جمهوري اسالمی.اه کارهاي پیش روچالش هویت جویی قومی و ر فضاي مجازي،" -48
  .213-178 :(1399) 1، 17 (ژئوپلیتیک ( علمی 

فصلنامه  "اه مدت و تضاد.ارزیابی و تحلیل نقدهاي وارد شده بر آراء کاتوزیان در مورد استبداد ایرانی، جامعه کوت"-49
  .89-63 :(1399) 3، 11معاصر ( علمی )  جستارهاي سیاسی

گواهی پذیرش، گواهی  دوفصلنامه پژوهش سیاست نظري ( علمی ) "همایون کاتوزیان.» استبداد ایرانی«نقد دیدگاه " -50
  .گواهی پذیرش :( )پذیرش 
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51-             
"the relation of citizenship ethics and their rights with and approach the Problem of 
Legalism." Journal of Applied Environmental and Biological Sciences ( d ) 7, no. 2s (2017): 
121-126. 

52- "THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHIC AND POLITICS ACCORDING TO ABDUL-
KARIM SOROUSH, A CONTEMPORARY IRANIAN PHILOSOPHER." National Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts Herald ( d ) 2, no. 4 (2018): 144-149. 

  
  

  

  و نقد سخنرانی ، مصاحبه ،کارگاه و کرسید)

  قش نخبگان در تحوالت سیاسی اجتماعی ایران(دانشگاه لرستان)ن -1

  لت)شوراها در ایران(روزنامه رسا -2

  جلسه) 3علم ودین(رادیو گفتگو -3

  فرهنگ مردم ایران(شبکه سحر) -4

  )1سیاست در تاریخ معاصر(شبکه جام جم -5

 بیداري اسالمی در جهان عرب(دانشگاه پیام نور واحد ابهر)-6

 انی و مطاللعات فرهنگیدر پژوهشگاه علوم انس 1391برگزاري کارگاه مقاله نویسی در خرداد ماه -7

 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391برگزاري کارگاه طرحنامه نویسی در اسفند ماه -8

رت در همایش تأثیر پذیري مجالس هفدهم و هیجدهم از دربار بر اساس منطق قد"سخنرانی در همایش مجلس یا عنوان -9
 23/2/92در تاریخ  "مجلس

 24/2/92در تاریخ  "جایگاه اجتماع در تاریخ سیاسی"سخنرانی در انجمن جامعه شناسی با عنوان --10

 1392در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی "دانشجو و دغدغه هاي اجتماعی"سخنرانی در مورد -11
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 1393رهنگی در سال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف "ظرفیت و کیفیت آموزشی"سخنرانی در مورد -12

 94ارئه کارگاه طرحنامه نویسی در اسفند سال -13

 19/12/95ارائه کارگاه طرحنامه نویسی در اسفند سال -14

 )1395("روش شناسی  عالمه محمد حسین نائینی به مثابه یک روش"ارائه کرسی ترویجی  با عنوان -15

 )1395("تولید اندیشه با تاکید بر روش نائینی روش شناسی"ارائه سخنرانی در دانشگاه کرمان در مورد -16

 2/12/1395مستان زدر دانشگاه تربیت مدرس  "نقد آثار و آرا محمد علی همایون کاتوزیان "ارائه سخنرانی در همایش-17

خانه ملی زمان اسناد کتابارائه سخنرانی با عنوان ابعاد موضوعی مسئله ایران  از منظر اندیشمندان و سیاستمداران در سا-18
14/6/1396 

 15/11/1396ضرورت ها و پیامدها)(»مفهوم در تاریخ ایران «ارائه سخنرانی با عنوان-19

 24/11/1397 )ع(ارائه سخنرانی با عنوان نقش نخبگان در مورد مسائل اجتماعی از منظر امام علی -20

 10/12/96ارائه کارگاه طرحنامه نویسی در اسفند سال -21

 1397 21/12با عنوان کالبد شکافی تعاریف تاریخ سیاسی ارائه سخنرانی -22

 12/12/1396»صلحی که همه صلح ها را بر باد داد«ارائه سخنرانی درباره کتاب -23

 1397 /2/ 9ارائه سخنرانی در مورد بازشناسی انتقادي رشته هاي علوم انسانی -24

 )1399سخنرانی در همایش کرونا و علوم انسانی(-25

  )1399فلسفه اجتماعی غرب(نقد  سخنرانی در همایش کرونا و -26

  

  نقد کتاب

ا دوره (از صدر اسالم تبررسی تحلیلی و تطبیقی آراء مشاهیر و دانشمندان اسالمی و ایرانیارزیابی کتاب -1
 )1396معاصر)سازمان اسناد وکتابخانه ملی(

 1396شوراي بررسی متون علوم انسانی  براينقد  و کتاب تبارشناسی خاکستري استنقد کتاب هاي  -2
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 1399کاتوزیان دعلی همایون محم  کوتاه مدت جامعهنقد کتاب -3

  )1399(در خانه فلسفه در قالب یک نشست حسین آبادیان اثر مشروطه و تحوالت بعد از آن نقد مقاله-4

 

  ايفضاي مجازي و رسانه

 )padeidar@(هاي روز تو نگارش صدها یادداشت علمی به مناسب »پدیدار«طراحی کانال تگرامی -1

ربست و کاربردي با مشارکت صاحب نظران و اصحاب علوم انسانی(کا »علوم انسانی کاربست«تلگرامی   طراحی گروه-2
 )سازي علوم انسانی

 و غیره ، دیدارتسنیمنا، ایپنا، ایلهایی چون مهر، مردم ساالري، ها و خبرگزاريهاي علمی به روزنامهارائه یادداشت-3

  هاي عمومی در قالب مصاحبهسیاسی رسانههاي تاریخی و همکاري با برخی برنامه-4
 


