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 و تحصيلي فردي .  مشخصات الف   
 . 1341متولد   -

 (.1372،تهران )دانشگاه سياسي علوم كارشناسي - 
 .1(1374،المللبين روابط )دانشكده المللبين ارشد روابط كارشناسي -

 (.1380،مدرس تربيت )دانشگاه سياسي انديشه ايش،گر سياسي علوم دكتري - 

 (.1360 )از سال حوزوي دروس - 
استاد مدعو دانشگاه تهران و  ،1380دانشگاه مفيد از سال  استاد تمام رشته علوم سياسی در -

،  1383،1382در سالو بنياد ملی نخبگان دانشگاه مفيد  ،محقق نمونه استان قمباقرالعلوم )ع(، 
  .1384پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در سال و ؛ 1394و 1392 ، 1389 ،1385

 .1396-1395( در سال FIUاستاد مدعو دانشگاه بين المللی فلوریدا ) -
 37185 -3611آدرس: صندوق پستي: -

haghighat@mofidu.ac.ir  ,  ss.haghighat@gmail.com  e– mail:   

haghighat.ir-http://www.s 
 

 ها.  كتاب  ب
 (1۴00)تهران، کویر،  المللجمهوری اسالمی، سياست خارجی و روابط بين -
 (.1399)تهران، سمت و دانشگاه مفيد،  لتهاحق تعيين سرنوشت و حقوق م -

 2(.1399)تهران، کویر،  نقد متون سياسیبررسی و  -

 (.1398)تهران، کویر،  شناسیفلسفه سياسی و روش -

 3(.1396)تهران، هرمس،  همروی فلسفه سياسی و فقه سياسی -

 (.1395)تهران، کویر،  اندیشی در حوزه اندیشه سياسی اسالمیسياست -

تهههران، پژوهشههکده ))و مرتضههی بحرانههی(، حقيقههت  سيدصههادق، مایکههل والههتر، ترجمههه بههه و نحيهه فر -

 .(1389مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پایيت 
؛ ویراسههت دوم )قههم، دانشههگاه مفيههد، (1387)تهههران، سههمت، مبههانی اندیشههه سياسههی در اسههالم  -

1392). 

 4.(138۵دانشگاه مفيد، قم، ) علوم سياسيروش شناسي  -

پژوهشگاه علهوم و فرهنها اسهالمی، : )قم  اسالمي دولت خارجي سياست و اصول ، اهدافمباني -

1385).5 

، تعریب حسهن علهی مطهر )منشهورات السياسة الخارجية للدولة االسالمية: اسسها، اصولها، اهدافها
 (.2013المحبين، 

 1.(3831 ،:بوستان كتاب)قماسالمي  سياسي مطالعات شناسيمسأله -

                                                 
 . حائت رتبه اول دوره كارشناسي ارشد.1
 در سال نقد متون سياسیتوسط نشر طبا با عنوان  در شمارگانی محدود موجتتریاثر به شکل . این 2

 سيده بود.به چاپ ر 1391
 (.1397کتاب )اداره فرهنا و ارشاد اسالمی استان اصفهان، . اثر برگتيده دو ساالنه 3
؛ ویراست سوم )با اصالحات و اضافات(، 1387ویراست دوم )با اصالحات و اضافات(: قم، دانشگاه مفيد،  .4

 .1398مفيد، ؛ ویراست چهارم )با اصالحات و اضافات(، قم، دانشگاه 1391قم، دانشگاه مفيد، 
 .138۵. اثر برگتيده دو ساالنه پژوهش برتر حكومت اسالمی، دبيرخانه خبرگان رهبری، 5
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 (.1383 ،همراه:)تهران   توصيفي كتابشناسي:  در اسالم سياست - 

 2.(1381نما، هستي :)تهران  شيعه سياسيدر انديشه قدرت توزيع -

بيروت: مرکت الحضارة لتنمية الفکر ) ، تعریب حسين صافيالسياسی الشيعی توزیع السلطة فی الفکر
 .(2014االسالمي، 

 .3(1381معاصر،  و انديشه فرهنا : مؤسسه)تهران و غرب اسالم بشر از ديدگاه حقوق مباني -
، تعریهب خليهل زامهل العیهامی، لبنهان، مرکهت مبادئ حقوق االنسان فهی االسهالم و المهباهب االخهری

 ق(. 1432) 2011الغدیر، 
- Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000). 

 .(1384 ،)طهران: الهدی مختار االسدي:المترجم ،ست نظريات حول انتیار الثوره االسالميه    

 (.1378، : الهدي( )تهران)ويراسته  اسالمي سياسيبر انديشه درآمدي -
 (.ق 1421، :الهدي )طهران عیامي :خليل مترجمال )اعداد(. االسالم في الفكر السياسي الي مدخل   

 (.1378، : طه)قم تمدنها و برخورد تمدنها  فتگويگ -      
 (.ق1421 ،لموسوی )لبنان: دارالهادیترجمه السيدعلی ا ،حوارالحضارات و صدامها   

 (.1377، : الهدي)تهران توصيفي : كتابشناسيدر اسالم سياسيانديشه -

 .4بعد( به 1377، : نهاد نمايندگي)قمآن رخداد گيو چگون و چرايي اسالمي انقالب -
 (.1377، : طه)قم  اسالمي انقالب پيروزي و عوامل علل -

 .5(1377، : خرم)قم  الملل بين و روابط سالشمار تاريخ -
 ،اسههتراتژي  : مركههت تحقيقههات)تهههران  اسههالمي دولههت خههارجي در سياسههت فراملههي مسههؤوليتهاي -

1376)6. 
 

 ها.  تحقيق ج 

 رخانههيدب، )اههل سهنت ینهیمهدارس علهوم د یرو شيپه یدهایهضعفها، قوتها، فرصتها و تهد یبررس -

 7(.8139، اهل سنت ینیمدارس علوم د یتیربرنامه یشورا

 8(.1391نخبگان از منظر دینی )مجمع تشخيص میلحت،  -

 9.(1381، قم علميه حوزه ت مديريت)مرك  روحانيت اجتماعي - سياسي شناسيآسيب -
 (.1376 صدا و سيما، )مركت پژوهشهاي ما  سياسي فرهنا شناسيآسيب -

 ،سهالميا انديشهه و پژوهشهگاه فرهنها) شهيعي انديشهه در حهوزه سياسي علوم شناسيآسيب -

1375).10 
 (.1374 ،حوزه )رساله والنجاسة رةالطها حيث من الكفار و اوالدهم -

، اسههالمي انديشههه ، معاونههتاسههتراتژي  )مركههت تحقيقههات  در بسههتر تههاريخ اسههالمي هههايحكومت -
1372).11 

 
 هاد .  مقاله 

 .(1۴00)پایيت  7۵شناسی، ش جهاد ابتدایی از دیدگاه فقه شيعه، فیلنامه شيعه -
)مرداد و شهریور  189نظریه همروی در حوزه اندیشه سياسی اسالمی، مجله آینه پژوهش، ش  -

1۴00). 
 -گرایی، دوفیلنامه علمیسياست و اخالق فضيلت: مقایسه اسالم، ليبراليسم و جماعت -

 .(1۴00)بهار و تابستان  2تخییی هاد، ش 
 (.1400)خرداد و تير  188، ش آینه پژوهش، مجله احيای علوم سياسینقد  -

                                                                                                                                               
اثر برگتيده دو ساالنه پژوهش برتر حكومت اسالمی، ، و 1383. پژوهش ممتاز حوزه دين در سال 1

 . 138۵دبيرخانه خبرگان رهبری، 
  .1382سال حوزه در سال  و حائت رتبه سوم پنجمين همايش كتاب ،دکتری رساله. 2
و اثر برگتيده  ،)مشترك با دكتر سيد علي ميرموسوي( 1381در سال  پژوهان دينكنگره . پژوهش برتر 3

  .138۵دوساالنه پژوهش برتر حكومت اسالمی، دبيرخانه خبرگان رهبری، 
 ،ملكوتيان و ويراست دوم و سوم مشترك با دكتر میطفي ،. ويراست اول به همراه جمعي از محققان4

انقالب محمد پتشكي و عبد الوهاب فراتي، و ویراست چهارم با عنوان  ،محمدعلي حسيني زاده
 مشترک با دکتر ملکوتيان، حسينی زاده، فراتی و مرندی.اسالمی، 

 مشترك با  محمود رضويان..  5
ی، دبيرخانه خبرگان اثر برگتيده دو ساالنه پژوهش برتر حكومت اسالم، و پايان نامه كارشناسي ارشد.  6

 .138۵رهبری، 
 .دکتر ابراهيم فتحیبا همکاری . 7

 .مهرابی. با همکاری محمدحسين صادقی و ليال 8
 . با همكاري محمد فوالدي.9
 مشترك با دكتر سيدعلي ميرموسوي..  10
 مشترك با محمد نوري.. 11
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 شهیاند فیلنامه، «رانین در احکومت مغوال رشیبر پب یاله تيآموزه مش ريثأبر ت یدرآمد» -
 1.(1399)بهار  23، ش در اسالم یاسيس

-های سياسی و بينرهيافتپژوهشی  -، مجله علمی«گرایی به ليبراليسمهای جماعتنقد موج» -

 (.1399)بهار  61ش  ،المللی

المللی ، چهارمين کنفرانس بين«یسعد یاسيگفتار س ريوانشِ قیدگرا به مثابه روشِ تفسخ» -

 2 (.2020جوالی  15الملل و تحول، گرجستان )سياسی، روابط بين علوم

المللی علوم سياسی، روابط ، چهارمين کنفرانس بين«و هومر یفردوس یاسيقدرت در گفتار س» -

 3 (.2020جوالی  15) گرجستانالملل و تحول، بين

     .1398المللی علوم انسانی، ، پنجمين کنگره بين«همروی و نواندیشی دینی» -
هار و )ب 1شماره  - تدهميسال س ،حقوق بشرمجله ، «یگفتمان یلي: تحلیاسالم -یرانیا تیهو» -

 .(1397تابستان 
 -اطالعات سياسی هومر(، اديلیابر  هي)با تک در غرب یاسيس شهیخاستگاه قدرت در اند» -

 4(.1397)پایيت و زمستان  311-310، ش اقتیادی

علوم  یروش شناس فیلنامه، «لعات و فلسفه علم معاصردر مطا ینسبت علم و دموکراس» -      
 5(.98تابستان ) 99 ، شیانسان
علم ، در: «یک بحران در زیست سياسی جامعه ایران هتفاوتی به مثابگریتی و بیفضيلت» -      

 1398.6، تهران، انجمن علوم سياسی ایران، سياست، ایران امروز و گبارهای پيش رو
ش  ،ديهنامهه مفاستيس"، هاهینظر گریبا د «یمبهب یرهبر هینظر» سهی: مقارانیا یانقالب اسالم" -

 7.(1396و زمستان  تیي)پا 3

پژوهشهنامه علهوم "، مجلهه علمهی پژوهشهی یاسهيسهازنده عهرف س یفکهر یهاو سنّت یسعد" -
 8(.1397)تابستان  سال سيتدهم، شماره سوم، سياسی

  9(.1396)بهار و تابستان  2، ش نامه مفيدسياست، حقوقی صحيفه مدینة النبی""آثار سياسی  -

)فههروردین و اردیبهشههت  169، ش آینههه پههژوهش"، فقههه و سياسههت در ایههران معاصههر"بررسههی و نقههد  -

1396.)10   

حهوزه های فراملی" )کرسی ترویجی(، در: همت بهدرآبادی )بهه اهتمهام(، "حوزه انقالبی و مسئوليت -
 . 1396، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنا اسالمی، راملیهای ملی و فانقالبی: مسئوليت

 50، ش نیهو  معاصهرة"بين حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظهریتين"، القسهم الثهانی، فهی:  -

 ق(.  1439 /2018)ربيع 

 49، ش نیهو  معاصهرةفهی:  القسهم االول، "بين حوار الحضارات و صهراعها: قهراءة فهی النظهریتين"، -
 (. ق 1439 /2018)شتاء 

فقههه و تههدبير "عقههل نواندیشههانه و عقههل روشههنفکرانه"، در: محمههدتقی فاضههل ميبههدی )بههه کوشههش(،  -
 .1396هللا اردبيلی، ، قم، مرکت تنظيم و نشر آثار آیتهللا العظمی اردبيلی()یادنامه آیت

ههای سهتنش) ینهيامهام خم شههیدر اند ینهیحقوق مردم و حکومت د"والیت و نظارت در فقه"، در:  -
 .1396تهران، عروج،  ،1 ، ج(علمی

در  ینهیحقهوق مهردم و حکومهت د"والیت و نظارت در اندیشه سياسهی فقههای معاصهر شهيعه"، در:  -
 .1396،تهران، عروج،  2، ج)مجموعه مقاالت( ینيامام خم شهیاند
ميتگرد با دکتهر " )اسالم یاسيس یشهیبر اند ديبا تأک یو حداقل یحداکثر دگاهیو نقد دو د یبررس" -

 تا.، قم، محراب فهيم، بی: اندیشه سياسی اسالم7های دینی، ج پردازینظریههادی صادقی(، در: 
المللهی سياسهت: مجموعهه مقهاالت همهایش بهيندر: "سياست فاضله در مکتب سياسهی علهوی"،  -

 1396.11، قم، دانشگاه مفيد، حکومت علوی: نگاهی پس از چهارده قرن

                                                 
 .ولی محمد احمدوندمشترك با . 1

 .رشيدیخومحمد مهدی خورشيدی و ا همکاری . ب2
 .خورشيدیمحمد مهدی خورشيدی و ا همکاری . ب3
 .خورشيدیا همکاری محمد . ب4
 .ییکوپا یامام نيرحسيما. مشترک با 5
 چيان.نيلوفر چينی ابمشترک  المللی انجمن علوم سياسی ایران،همایش بين. 6
 .خورشيدیا همکاری محمد . ب7
 .خورشيدیا همکاری محمد . ب8
 ری خاروانی.. مشترک با سعيد باق9
 .خورشيدیا همکاری محمد . ب 10
 مشترک با محمدحسين نوروزی و شهره پوررمضان.. 11
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نظریه جنا عادالنه در فلسفه سياسی کالسيک )با نگاهی به فقه اسهالمی(، در:  "بررسی ماهيت -

، تههران، 1، ج المللی علوم انسانی اسالمی )مجموعه مقاالت(همایش بينابراهيم عتتی )و دیگران(، 

 509.1-490،   1395مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان، 

)بهههار و  21، ش حقههوق بشههر، مجلههه 2"ای بههين دیههدگاه کههانتی و اسههالمیصههلج جهههانی: مقایسههه" -

 (.1395تابستان 

در فقهه  هرمنوتيهک و اجتههاد"اجتهاد و هرمنوتيک: پيوند یا گسسهت""، در: سهيدکا م سهيد بهاقری،  -
 .1394، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنا اسالمی، سياسی

، اسهالم اندیشهه سياسهی در"نقش میلحت در حکومت اسالمی از دیدگاه امام خمينی"، فیهلنامه  -
 (.1394)زمستان  6ش 

- “Transnational Responsibilities and Human Rights in the Foreign Policy of Iran”, Just Peace 
Diplomacy Journal, No 12 (Winter 2015) 

 (.94)تابستان  4، ش اندیشه سياسی در اسالم "فقه سياسی و دموکراسی"، فیلنامه -

 16، ش نامههسياسهت، مجلهه «: در باب نسبت فقه سياسی و دموکراسییمعارضان مردمساالر»   
  (.1400)فروردین و اردیبهشت 

، جلهد حکمهت سياسهی اسهالمی؛ مفهاهيم بنيهادین"شيعه"، در: علی اکبر عليخهانی )و همکهاران(،  -

  1396.3هفتم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

حکمههت سياسههی اسههالمی؛ مفههاهيم بههر عليخههانی )و همکههاران(، "تعههالی / اسههتعالء"، در: علههی اک -
  5139.4، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بنيادین

، جلهد حکمت سياسی اسالمی؛ مفاهيم بنيهادینگرایی"، در: علی اکبر عليخانی )و همکاران(، "پوچ -

  4139.5چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

، حکمت سياسی اسهالمی؛ مفهاهيم بنيهادین"ازخودبيگانگی"، در: علی اکبر عليخانی )و همکاران(،  -

  1394.6جلد دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 

مجلهه : "، وکهارتر( ینهي: امهام خمی)مطالعه موردکارگتار  /و مسأله ساختار  تيشخی یروانشناس" -

 7 (.1394تابستان ) 31، ش انقالب اسالمیرهيافت پژوهشی  -علمی

کاوشهی نههو در فقههه پژوهشههی  -"تعامهل بهها سهلطان جههور در اندیشههه شهيخ مفيههد"، فیهلنامه علمههی -
 8(.1393)تابستان  80، ش اسالمی

 1، ش سهههر سياسهت تخییهی -"اسماعيليان نتاری، از خشونت تا تجددگرایی"، فیهلنامه علمهی -

  9(.1393)پایيت 

پهایيت ) 47، ش شهيعه شناسهیپژوهشی  -فیلنامه علمی تمانی وحدت شيعه و سنی"،"تحليل گف -

1393.)  

- "Persian Mirrors for Princes: Pre-Islamic and Islamic Mirrors Compared"10, in: Regula Forster & 
Neguin Yavari (ed), Global Medieval: Mirrors for Princes Reconsidered, US, Harvard University, 

2015.  

در: عبدالمجيد مبلغی )به کوشش(،  11"،یو حداقل یحداکثر کردیو نقد رو ی: بررسینید یشینواند" -

 .1393، قم، پژوهشکاه علوم و فرهنا اسالمی، زمستان نواندیشی دینی

ء )خریهه  و شههتا 53-52، ش نیههو  معاصههرة"التجدیهد الههدینی بههين االتجههاه الرادیکههالی و الحهداثوی"،   
 ق(. 1440، 2019

)زمسهتان  55ش  ،یامطالعهات منطقههفیهلنامه  "،مهونيجنا مقهدس در افکهار ابهن م طیمعنا و شرا" -

1393).1 

                                                 
 . مشترک با سعيد باقری خاروانی.1
 24و  23، قم، دانشگاه مفيد، صلج، حقوق بشر و دینالمللی مقاله ارائه شده به همایش بين .2

 .1388اردیبهشت 
 .ا همکاری محمد حسين صادقی. ب3
 .کاری محمد حسين صادقیا هم. ب4
 .ا همکاری محمد حسين صادقی. ب5
 .ا همکاری محمد حسين صادقی. ب6
 .فر و سيد موسی موسویدکتر محمدرضا ساالری. مشترک با 7
 .نسبحسنى یمرتض ، وايمحسن مهاجرن ،فرهمندپور مهيفه ،نژادقهرمان نیبهاءالد مشترك با . 8
 . مشترک با رحمت تهمورثی.9

10. The paper was presented at the seminar on "New Approaches to the History of Political Thought: Mirrors for Princes 

Reconsidered", Berlin, November, 2-3, 2012. 
 .1389ارائه شده به همایش "نواندیشی دینی"، قم، اسفند  .11
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، هاها و تحليلعلم دینی: دیدگاه"مبانی معرفتی نظریه همروی"، در: مجمع عالی حکمت اسالمی،  -
 .1393قم، انتشارات حکمت اسالمی، 

ههای افراطهی و "، مجموعهه مقهاالت کنگهره جههانی جریهانینهید یشهیددر مقابهل نوان یگهریسلف" -
 .299-267،   1393داراالعالم لمدرسة اهل البيت )ع(، قم، ، 8تکفيری در جهان اسالم"، ج 

مجموعة مقاالت المؤتمر العالمی حهول آراء علمهاء االسهالم "السلفية فی مواجهة احياء الفکر الدینی"، 
 1435، المجلهد الثهامن، قهم، داراالعهالم لمدرسهة اههل البيهت )ع(، لتکفيریهةفی التيهارات المتطرفهة و ا

 .251-223ه.ق.،   
مطالعههات پژوهشههی  -"جایگههاه حقيقههت و عقالنيههت در تبارشناسههی ميشههل فوکههو"، فیههلنامه علمههی -

"ميشههل فوکههو و کالبدشهکافی حقيقههت و عقالنيههت"، ؛ و 2(1393)بههار  23دانشههگاه آزاد، ش  سياسهی

خهرداد  31المللی اقتیهاد، مهدیریت، حسهابداری و علهوم اجتمهاعی، به: اولين کنفرانس بين ارائه شده

93.3 

پژوهشههی  -"انقههالب اسههالمی و روانشناسههی سياسههی امههام خمينههی )ره( و کههارتر"، مجلههه علمههی -

 4 (.1393)بهار  26، ش رهيافت انقالب اسالمی

 ةیههديالتقل نيتههيالمنهج نيمقارنههة بهه اسههةدر: نيههيقينيوالف نييالهخامنشهه نيبهه یالتبههادل الحضههار" -

 (، و: 2016)خری  و شتاء  41-40، ش نیو  معاصرة ، فی:5"ثةیوالحد

 

Jean-Michel Mouton (& Jacque Paviot), Civilisations en Transition, Liban, Centre 
International des Sciences de l' Homme (CISH), 2014.   

-کنگهره بهيندومهين "، ارائه شهده بهه جهان اسالم یاهبردي براي وحدت تمدنر ؛یعلم اسالم ديتول" -

 1392.6المللی علوم انسانی اسالمی، 

، پهژوهش سياسهت نظهریپژوهشهی  -"تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سياسی"، مجله علمی -

 (.1392)پایيت و زمستان  14ش 
 (.92اسفند  -)آذر 144 -143 ، شپژوهش آینه"، همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي" -

غربشناسهی پژوهشهی  -"نظریه جنا عادالنه در فلسفه سياسی سهنت آگوسهتين"، مجلهه علمهی -
 7(.92)پایيت و زمستان  4، سال 3، ش بنيادی

مجموعهه در: محمد نیهيری )و محمدرضها بحرانهی(، "معرفت شناسی سياست در حکمت متعاليه"،  -
، بوشههر، مؤسسهه سهفيران فرهنگهی مبهين، 3ج  ،و اندیشهه دینهیالمللی فرهنا کنگره بين مقاالت

1392   ،281-296.8 

   9(.1392)پایيت  1، ش اسالم سياسی"تشيع، بنيادگرایی و اسالم سياسی"، مجله  -

 58ش  ،علههوم سياسههیپژوهشههی  -فیههلنامه علمههی"رویکههردی فضههيلت مدارانههه بههه هویههت ملههی"،  -

 10(.1392تابستان )

 11(.92)فروردین و اردیبهشت  139، ش پژوهش آینه"، الئيسيته چيست" "نگاهی به کتاب -

 12.(1391)پایيت و زمستان  14، ش حقوق بشر"دین و حقوق بشر نحي  و فربه"، مجله  -

طباطبهایی"، فیهلنامه  سيدمحمدحسهين عالمهه در فلسهفه سياسهیجهاد ابتهدایی نظریه "بررسی  -

 13(.1390زمستان ) 9ش ، سال دوم، المللیپژوهشهای سياسی و بين

 19، ش راهبرد فرهنهاپژوهشی  -"آسيب شناسی رشته علوم سياسی در ایران"، فیلنامه علمی -

 (. 91)پایيت 

                                                                                                                                               
 . مشترک با سعيد باقری خاروانی. 1
 دحسين نوروزی.مشترک با محم. 2
 . مشترک با محمدحسين نوروزی و حسن حبيبی.3
 .سيد موسی موسوی. مشترک با 4
زية ومجتمعات مركّبة عبر مجتمعات غا: حضارات في طور االنتقالالمللی "ارائه شده به همایش بين. 5

 .2014سهتامبر  6و  5و  4"، جبيل )لبنان(، لبنان نموذجا، التاريخ
 رخاکی و نجمه نجم.. مشترک با حسن ناص6
 . مشترک با سعيد باقری خاروانی.7
برگتار  ISC. مشترک با محمدحسين نوروزی و شهره پوررمضان )این کنگره با همکاری مراکت مختل  علمی از جمله 8

 شده است.
 .حسين جدیمشترك با . 9
 نوروزی. حسينمشترک با محمد. 10
 . مشترک با بابک ولدی.11
 .138۶"دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، همايش ارائه شده به . 12
 . مشترک با سعيد باقری خاروانی.13
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سههتان تاب) 38، ش شههيعه شناسههیپژوهشههی  -فیههلنامه علمههی"فقههه سياسههی و نظریههه دولههت"،  -

1391.) 

، سهال المللهیاسهی و بهينپژوهشههای سيای"، فیهلنامه "مقایسه فلسفه تحليلی و فلسهفه قهاره -

  1(.1390)تابستان  7دوم، ش 

سياسهت زایهی )بهه اهتمهام(، "، در: شری  لهکاندیشه سياسی صدرالمتألهين"نقد و بررسی کتاب  -
هها و گفتگوهها(، قهم، پژوهشهگاه علهوم و فرهنها ، دفتهر دوم )نشسهتمتعاليه از منظر حکمت متعاليه

    1390.2اسالمی، 

- "Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", in: Selected Academic 
Proceedings, Johns Hopkins University, 2011.3 

، نیهو  معاصهرة"التشيع و العلمانية: قراءة فی المنطلقات و المسارات"، ترجمهة محمهد عبهدالرزاق،  -

 (.2011)صي   23 العدد
- "Islam, Communitarianism and Human Rights", paper presented at the workshop on "Islam 

and Human Rights", Exeter, June, 22-23, 2011. 

"نظریه همروی و دانش سياسی"، ارائه شده به همایش انجمن علوم سياسی تحت عنوان "رویکهرد  -

 .1390خرداد  5ایرانی به سياست"، 
 32، ش شهيعه شناسهیپژوهشی  -لنامه علمی"فقه سياسی شيعه و نقش دوگانه میلحت"، فی -

 (.1389)زمستان 

، االجتههاد و التجدیهد"ازدواجية دور المیلحة فهی الفقهه السياسهي الشهيعي"، ترجمهه: نظيهرة غهالب، 
 ه.ق.(.  1435 -م2014)خری  و شتاء  29-28العددان 

    - "Democracy: A Comparison between Islam and Liberalism", paper presented at the seminar 

on "Islam and Europe: Religion, Law, Identity", Bologna, March, 14-15, 2011. 

شناسههی علههوم روشپژوهشههی  –فیههلنامه علمههی  مسههئله سههاختار/کارگتار در علههوم اجتمههاعی، -
 (. 1389)پایيت  65-64، ش انسانی

اصهال  در  اتیه، مقاله ارائه شده به کنفرانس "اولو"یو الکواکب ینیيللنا یاسيفکر السال ني"العالقة ب -
 .1389آذر  11و  10"، استانبول، یجهان اسالم: دولت و شهروند

نیهو  ، ترجمهة: علهي آل دههر الجتائهري"، مالحظهات نیهية ومنهجيهة :مشروع تجديد الفكر الديني" -
 ه(. 1431م ) 2010، السنة الخامسة، العدد العشرون، خری  معاصرة

 49ش  ،علهوم سياسهی"، ی انتقادی به کاربرد نظریهه بحهران اسههریگنت در مطالعهات سياسهینگاه" -

 4(.1389)بهار 

، ش شهيعه شناسهیپژوهشهی  -"تحولی روش شناختی در فقه سياسی شيعه"، فیلنامه علمهی -

 (.1389)بهار  29

- "Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Journal of Third World Studies,5 Vol. 

XXVIIm No 1 (Spring 2010), pp. 85-105, and in: Lloyd Ridgeon (ed), Shi'i Islam and 
Identity, London & New York, I.B. Tauris, 2012. 

-"Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective"6, in: Bas de Gaay Fortman (and others) 

(Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, 
Palgrave Macmillan, 2010. 

، االجتهاد و التجدیهد ترجمة: السيد حسن مطر الهاشمی، "والیة الفقيه: دراسة فی نظریات فقهية"، -
 م(. 2010ق ) 1431، شتاء و ربيع 14-13 العدد

 (.1388)زمستان  48ش  ،علوم سياسی"، های دولت در فقه شيعهنظریه"بررسی و نقد  -
-26 عهدد، الاالجتههاد و التجدیهدمة صالج البدراوی،  "نظریات الدولة فی فقه الشيعة: قراءة نقدیة"، ترج

 (.2013، 1434)ربيع و صي   27
- "Principles of Peace in Islam: A Theoretical Framework", paper presented at the 

conference on "Fostering Peace through Abrahamic Religions: The Promise and Pitfalls", 

Switzerland, Feb, 7-9, 2010. 
 (.1388)پایيت  47، ش علوم سياسی، مجله سکوالریسم اسالمی")بررسی و نقد کتاب(  -

                                                 
 . مشترک با سعيد باقری خاروانی.1
 منیور ميراحمدی.دکتر . مشترک با 2

3. paper presented for the seminar on "Islamic Human Rights", Lebanon, August 5-6, 2009. 

 مشترک با سيد حامد حجازی.. 4
 ISI جلهم. 5

6. paper presented for the conference on "Scriptural Hermeneutics", The Netherlands, 2006. 
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 18، ش المللههیرهيافتهههای سياسههی و بههينپژوهشههی  -گرایههی"، فیههلنامه علمههی"تشههيع و عرفههی -

 .(1388)تابستان 
  (.1388 ستانتاب) 46، ش علوم سياسیمجله  1،"اسالم، سنت، دولت مدرن"نقدی بر کتاب  -

- "A Shift in Shia Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered 

Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter 
University, June 4-5, 2009. 

علهوم اوت: بررسهی متهونی در حهوزه اسهالمی سهازی معرفهت"، هایی متف"نقدهایی مشابه به متن -
 (.1387)پایيت  43ش  ،سياسی

شناسهی علهوم )روش حوزه و دانشگاهپژوهشی  –"تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی"، فیلنامه علمی  -
 (.1387)تابستان  55، ش انسانی(

، تههران، در علهوم سياسهی رهيافهت و روش)بهه اهتمهام( و دیگهران،  در عباس منوچهري 2،“گفتمان” -

 1387.3سمت، 

، نیو  معاصهرةسالمية: تحليل خطابی و معالجة سيسيولوجية"، ترجمة: مشتاق الحلو، "الوحدة اال -
 ه(. 1428م/  2007)صي   11 العدد

 (.1386)تابستان  38، ش علوم سياسیفیلنامه سنجی مفاهيم سياسی مدرن"، " رفيت -
شناسانه"، ارائه شده به سمينار نقد آرای دین گرایانه و روشمتن"نواندیشی دینی: مالحظاتی  -

 .(1386آذر  26شناسانه سروش )
 (. 138۶)تابستان  ۵1، ش حوزه و دانشگاه"از ساختارگرايي تا پساساختارگرايي"،  -

- “Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly 

held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007. 

های فراملی دولت اسالمی"، کارگروه مشترک دانشگاه مفيد با دانشگاه "حقوق بشر و مسئوليت)
 . (17/2/1386الملل، قم، دانشگاه مفيد، آمستردام و دانشکده روابط بين

شناسی در مطالعات روشاکبر عليخانی و همکاران، : علیدر، «هرمنوتي  و مطالعات اسالمي» -
 .1386، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، سياسی اسالم

، قم، 1، ج مجموعه مقاالت همایش انقالب اسالمی، “جستارهاي نظري در باب رهبري مبهبي” -

 .1385نشر معارف، 
و در: ؛ (138۵)پاييت  3۵ش علوم سياسي، "آسيب شناسي حكومت اسالمي در سيره نبوي"،  -

 .1386، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنا اسالمی، سيره سياسی پيامبر اعظمجمعی از محققان، 
مسکو، ، هاگفتگوی فرهنا ها، ضرورت دنيای پسامدرن"، ارائه شده به همایش"گفتگوی فرهنا -

 2006.4اکتبر 

 50، ش نامه مفيهد پژوهشي –ي مجله علم، "نظام سياسي و دولت در اسالم نقد كتاب"بررسی و  -
 .(1384آبان )
 (.1384)تابستان  30ش علوم سياسي، مجله “, انديشه سياسي مالصدرا"“ -
  (.1384) 22-21ش پژوهش و حوزه، مجله  ،“گفتمان و مطالعات اسالمي و ايراني” -

 (.138۴)بهار  13ش فرهنا انديشه، "تحديد میلحت"،  -

)تيهر مهاه  122ش زنهان، ر حهوزه مسهائل زنهان" )میهاحبه(، مجلهه "هم نههاد سهازي سهنت و تجهدد د -
1384.) 

 .138۴، ارائه شده به سومين همايش حقوق بشر دانشگاه مفيد، “هويت ايراني: تحليلي گفتماني” -
مبهاني نظهري حقهوق بشهر، ، «دينیدينی و درونسنجی ادلة برونمبانی نظری حقوق بشر: نسبت» -

 . 1384 ،فيدمركت حقوق بشر دانشگاه م

- “Theoretical Foundations of Human Rights: A Comparison between Textual and Meta-
textual Reasoning” 

داود  :، و در(1383)زمسهتان  28ش علوم سياسهي، ، «اسالم در جهان سياسي دانش بنديطبقه» -
م، پژوهشههگاه علههوم و ، قههشناسههی دانههش سياسههی در تمههدن اسههالمیروش)بههه کوشههش(، فيرحي،

 1387.5فرهنا اسالمی، 

                                                 
 فر.مشترک با سيد محسن طباطبایی. 1

 . مشترك با دكتر سيدعلي حسيني زاده.2
 .1387اثر برگتیده کتاب ماه علوم اجتماعی در سال . 3
. با وزارت فرهنا و رسانه های گروهی روسيه، انستيتو . این همایش حاصل همکاری رایتنی ج.ا.ا4

فرهنا شناسی روسيه، آکادمی خدمات دولتی ریاست جمهوری روسيه، انستيتو خاور شناسی آکادمی 

علوم روسيه، شورای حفا ت و مطالعات ميراث فرهنگی و طبيعی و شورای علمی تاریخ و فرهنا جهان 

 ( برگتار شد.2006اکتبر  28-27) 1385آبانماه  6-5آکادمی علوم روسيه بود؛ که در تاریخ 
 .138۵. پژوهش برتر كنگره دين پژوهان در سال 5
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درآمدي بر آزاد انديشي و نظريه پهردازي در علهوم دينهي، )گفتگو(، در “ توليد علم و رويارويي با تجدد” -
 .1383حوزه علميه، معاونت پژوهشي ، قم، دفتر سوم

نقهالب اسهالمي و ا ارائه شده بهه كنفهرانس بهين المللهي ،“ایران: تحليلی گفتمانی انقالب اسالمي“ -
و چاپ شده به زبان روسهی در:  ؛1377سفند ارتباطات اسالمي، ا سازمان فرهنا و ،چشم انداز آينده

، مسکو، رایتنی سهفارت ج.ا.ا مجموعه مقاالت دانشمندان روسيه و ایران در باره انقالب اسالمی ایران
 (.2009)فوریه  1387در روسيه، بهمن 

، دانشهگاه الئيسهيته و حقهوق بشهر، ارائهه شهده بهه همهايش “بشر ي و حقوقاسالمعرفي گرايي ” -
 .1383شهيد بهشتي، 

پژوهشهي نامهه  -، مجلهه علمهي «شناسی ارتباط دين و سياست در انديشه سياسی شيعهگونه» -

 (.1383)مهر و آبان  ۴۴مفيد، ش 
- “Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and 
Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.  

    (.1385)شهریور خرد نامه همشهری  ترجمه فریبا رضوی، "شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت"،
- “Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the 

conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.        
پهاييت و زمسهتان  ،)تابسهتان ،9و 8ش  ،نامه علوم انسهاني ،“ما چگونه ما شديم"معرفي و نقد كتاب ” -

 (.1383و بهار  1382
جهانشهمولي اسهالم و ، در سيد طه مرقاني )به اهتمام(، “جهاني سازي و مسئوليت هاي فراملي” -

 .1382، تهران، مجمع تقريب مباهب اسالمي، 3، ج جهاني سازي
 ؛ و(1382)زمستان  8و 7ش  ،سال دوم ،انديشه سروش، “در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي” -

 .138۵نشر معارف،  ، تهران1، ج دينيساالري مردمشاد )به اهتمام(، در محمدباقر خرم

 (.1382)زمستان  ،24ش  ،سياسي علوممجله  ،“آشفتگي مفاهيم سياسي در ايران معاصر” -
)پهاييت  ،23ش  ،علهوم سياسهي،مجله “نقدي بر روش شناسهي فلسهفه سياسهت و علهم سياسهت” -

-95،   1389، قهم، کتهاب فهردا، روش شناسی انتقادی حکمت صهدرایی؛ و در حميد پارسانيا، (1382
102. 

 (.1382تان )تابس ،22ش ،علوم سياسيمجله  ،“بحران روش شناسي در علوم سياسي” -

گفتگهو بها هفتهه نامهه  ،“چرا خاتمي به ميان دانشجويان نمي رود" )روانشناسي سياسهي خهاتمي(” -
 (.17/3/1382و10) گوناگون

- "National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-
ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of 

I.R.I., 2004. 

مفيد  نامه  پژوهشي - علمي مجله ،« در اسالم و مشروعيت ، دانشقدرت  كتاب درباره مالحظاتي» -
 .1(1381 )زمستان 32 ، ش

 هنهافر ،از نويسندگان جمعي همكاريبا  بيات عبدالرسول در ،“گفتگوي تمدن ها و برخورد تمدن ها” -
  (.1381،ديني و فرهنا انديشه :مؤسسه)قمها  واژه
(. و 1380)بهههار 18 شنقههد،  كتههاب  مجلههه، «اسههالمي حكومههت شناسههي( و آسيب)ع علههي امههام» -
 )تهههران  6 (، ج)ع علههي امههام دانشههنامه( ،در  )ع علههي امههام از ديههدگاه حكومههت شناسههيآسيب»

 .108 - 75 ( صص1380،اسالمي و انديشه فرهنا :پژوهشگاه

 (.1380)بهار 25 ش ،مفيد نامه  پژوهشي - علمي مجله ،«سياسي فلسفه  هايو گونه چيستي» -
 :دانشهگاه)قمتمهدنها  بشهر و گفتگهوي حقهوقدر   ،«و امتنهاع امكهان : شهرايطبشهر اسهالمي حقوق» -

 (.1380د،مفي
 تههران)  1 ،ج ،مقهاالت ملهي و امنيهت سياسي رقابتهاي همايش،در  «قدرت و توزيع اجتماعي وفاق» -

 (.1379، و ارشاد اسالمي فرهنا :وزارت

 (.1379 )تابستان 22 شمفيد،  نامه  مجله«.عبده ه كالمي سياسي انديشه» -
 انقهالب در بهاره پژوهشهي مقهاالت :مجموعهه انقهالب راه ،در  «سالميا انقالب پيرامون نظريه شش» -

 (.1378،:هماهنا)تهران1 ج.  اسالمي
 (.1378)مرداد و شهريور  57 ش،  پژوهش آيينه  مجله«. سياست علم بنيادهاي  كتاب به نگاهي» -

 6 ج  اسهالمي و حكومهت خميني امامدر  « خميني امام از ديدگاه اسالمي دولت خارجي سياست» -
 (.1378، خميني و نشر آثار امام تنظيم : مؤسسه)قم

 (.30/1/1378و  29) خرداد   روزنامه«. ايران اسالمي جمهوري خارجي نقد سياست» -

زبههان )بههه انقههالب اسههالمی: گبشههته، حههال و آینههده در "انگيههته ههها و ریشههه هههای انقههالب اسههالمی"،  -
 .1999روسی(، مسکو، 

                                                 
جلسه نقد این کتاب با حضور مؤل  محترم کتاب، دکتر منوچهری، دکتر  احمد بستاني. دکتر با. مشترك 1

کتاب ماه ه ميانه"، حقيقت و دکتر پتشگی در دانشگاه مفيد برگتار شد: "دانش سياسی مسلمانان در دور
 (.1382)آبان و آذر  74-73، ش علوم اجتماعی
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 ش ،سياسهيعلوم پژوهشهي  -علمي  فیلنامه« اسالمي سياسي در انديشه احتاب بحث جايگاه» -

 (.1377 )زمستان3

 1 ش ،سياسههي علههوم  پژوهشههي -علمههي  فیههلنامه ،« و سههنت ، كتههابهرمنوتيهه   بههه نگههاهي» -
 (.1377 )تابستان

  اسهالمي انقهالب پيرامهون پژوهشهي مقاله : سيجاري جرعهدر  « سالميا انقالب شناسيآسيب» -
 (.1377، اسالمي و انديشه فرهنا : پژوهشگاه)تهران

 )مجموعهه اسهالمي و انقهالب جمهوريهتدر  « شهيعه سياسهي در انديشهه و جمهوريهت مشروعيت» -
 (.1377، اسالمي بانقال فرهنگي مدارك : سازمان)تهران(  مقاالت

 .1(1376 )پاييت و زمستان  6و  5ش  ،قبسات  مجله ،«بشر در اسالم حقوق نظري مباني» -

 اسهالمي در انقهالب مهدني جامعهه تحقهقدر  « اسهالمي در حكومهت مدني جامعه نظري چالشهاي” -
 (.1376، اسالمي انقالب فرهنگي مدارك : سازمان)تهران ( مقاالت )مجموعه ايران

 (.1376 )تابستان 4 ، ش اسالمي حكومت  مجله«.  اسالم سياسي انديشه مباني  نقد كتاب» -
 (.1376 )بهار و تابستان 11 -10. شنقد و نظر   مجله ،«عدالت اصول» -

 (.1376)بهار  3ش  ،حکومت اسالمیمجله «. ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی» -

 الفلسهفة»( و 1375 )زمستان 2 ، ش اسالمي حكومت  ، مجله«اسالم سياسيفلسفه به نگاهي» -
 (.1998 )مايس 94 ، شالتوحيد  مجله ،«االسالم في السياسية

و نشهر آثهار  تنظيم : مؤسسه)قم عاشورا  كنگره دومين مقاالت مجموعهدر  « يا شهادت ذلت منگنه» -
 .122ه111 صص، (1374، خميني ماما

 و نشهر آثهار امهام تنظهيم : مؤسسهه)قهم  2 ج و مكهان اجتهاد و زمهان  :در ،«و مكان و زمان استنباط» -
 (.1374، خميني

 

 الملليو بين داخلي هاي. همايش  هـ
خهرداد  16ان، گرجسهتان/ ایهرل، الملل و تحهوالمللی علوم سياسی، روابط بينچهارمين کنفرانس بين -     

1399. 
 .1398المللی علوم انسانی، ایران، پنجمين کنگره بين -     

 .1398آذر  21، المللی انجمن علوم سياسی ایرانهمایش بين -     

 19 ه،يعلهوم روسه یآکهادم یشناسهشهرق تويانسهت"همایش چهل سالگی انقالب اسالمی ایهران"،  -     
 .1398فروردین 

"چهل سال انقالب اسالمی: بازخوانی گبشته، نگاه به آینده"، دوازدهمين همایش ساالنه اساتيد و  -      
 (.1397مرداد  2تير تا  31دانشجویان ایرانی خارج کشور، مشهد مقدس )

المللهی مطالعهات عهالی علهوم "کارگاه بين المللی معاضدت حقوقی و متون حقهوقی، مؤسسهه بهين -      

 (. 93آذر  28-26) 2014دسامبر  19 -17(، سيراکوزا، ISISCکيفری )
، زيهة ومجتمعهات مركّبهة عبهر التهاريخمجتمعهات غا: حضارات فهي طهور االنتقهال" "المؤتمر الدولی حول -      

 .2014ایلول )سبتمبر(  6و  5و  4"، جبيل )لبنان(، لبنان نموذجا
       .  1392دیماه "، ایران، المللی علوم انسانی اسالمیکنگره بيندومين " -      

 1392.2المللی فرهنا و اندیشه دینی"، ایران، بين گره"کن -      

شهاهی"،  ههایآینههالمللی "رویکردهایی نو به تهاریخ اندیشهه سياسهی: ارزیهابی مجهدد بين سمينار -      
  .(1391آبان  13و  12) 2012نوامبر  3و  2برلين، 

 (.1390تير  2و  1) 2011وئن ژ 23و  22دانشگاه اگتتر، حقوق بشر"،  کارگاه "اسالم و  -      
و  24) 2011مهارس  15و  14المللی "اسالم و اروپا: دین، حقوق و هویت"، بلونيا، ایتاليا، سمينار بين -      

 (.1389اسفند  25

 .1389فند اس 5و  4همایش "نواندیشی دینی"، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسالمی، قم،  -       
"أولويهات اصصهال  فهي العهالم اصسهالمي:  :(یسه جانبه )ایرانی، ترکهی و عربهبين المللی سمينار  -       

  .(1389آذر  11و  10) 2010دسامبر  2و 1، استانبول، الدولة و المواطنة"
 -7(، سيازل )سهوئ: انتظهار و چالشهها"، بهیميابراه انیق ادیصلج از طر ی"ارتقا یالملل نيب ناريسم -       

 (.1388بهمن  20-18) 2010 هیفور 9
 (.1388مرداد  15و  14) 2009اوت  6و  5سمينار بين المللی "حقوق بشر اسالمی"، لبنان،  -       

 15و  14) 2009ژوئههن  5و  4المللهی "تنهوع و تغييهر در فقهه شهيعی"، دانشهگاه اگتتهر،  سهمينار بهين -       

 (.1388خرداد 
          .1388اردیبهشت  24و  23المللی "صلج، حقوق بشر و دین"، دانشگاه مفيد، همایش بين -        

اردیبهشهت  8-6) 2008مهه  27-25المللی "تشيع مدرن و هویهت"، دانشهگاه گالسهگو، سمينار بين -        
1387 .) 

 .1386آذر  26 شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتی اصفهان، سمينار "نقد آرای دین -        

                                                 
 . مشترك با دكتر سيد علي ميرموسوي.1
  ISCهای دیگر و همکاری دانشگاه بوشهر، دانشگاه ا. ب2
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)سياسهت خهارجی  المللکارگروه مشترک دانشگاه مفيد، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بين -        

 .1386اردیبهشت  17، ج.ا.ا. و حقوق بشر(

         .138۶ارديبهشت  27و  2۶همايش بين المللی "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد،  -        
 .138۵بهمن  18نبوي"، قم، همايش "سيره  -        

 (.2006اکتبر  28و  27) 1385بان آ 6و  5"گفتگوی فرهنا ها"، مسکو، همایش بين المللی  -        
، "بين مهتن و زمينهه و حقوق بشر: دینی ، سياست مبتنی بر متونهرمنوتيک"همایش بين المللی  -        

 . (1385اردیبهشت  30-28) 2006می  20-18 هلند،
 .1384 اردیبهشت همايش بين المللي "هويت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ايران، دانشگاه مفيد، -       

 .1383 ،ايران ،“مسائل و نظام سياسي،انقالب اسالمي“همايش  -

 .1383آذر  29و  28، دانشگاه شهيد بهشتي، “الئيسيته و حقوق بشر”همايش بين المللي  -
 .1383مهر ماه  ۵، لندن، “، عدالت و جهاني شدنامام مهدي”همايش بين المللي  -

 .1383ارديبهشت  28و27 ،ايران ،“انقالب اسالمي و چشم انداز آينده”كنفرانس بين المللي  -
 .1382اسفند  23 ،پيشاور ،“رهبري مبهبي”بين المللي همايش   -

 .1382 ،ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي ،“ ردم ساالري دينيم”بين المللي همايش   -

 .1382دانشگاه مفيد،  ،،ايران«بشر حقوق نظري مباني» الملليبين همايش -
 .1381 ماه دي 15و  14، پيشاور، انداز تاريخيدر چشم و پاكستان ايران روابط الملليبين همايش -

 .1380دانشگاه مفيد،  ،ايران ،«تمدنها بشر و گفتگوي حقوق» الملليبين همايش -
 .1379، ايران ،«ملي و امنيت سياسي هايرقابت» همايش -

 .1378، ايران ،«اسالمي حكومت و انديشه خميني امام» كنگره -
 .1377اسفند  13و  12مسكو، ،«،آينده،حال:گبشتهاسالمي انقالب» الملليبين همايش -

 .1377خرداد  3 و 2، ايران ،«اسالمي و انقالب جمهوريت» همايش -

 .1376 بهمن 12 و 11، ايران ،«اسالمي در انقالب مدني جامعه تحقق» همايش -
 .1374، ،ايران«عاشورا» كنگره دومين -

 .1374، ،ايران«و مكان اجتهاد و زمان» كنگره -
 

   و . تدريس

)و تحقيهههق اسهههي و روش، فقهههه سيتخییهههي ، زبهههانو غهههرب اسهههالم سياسهههي انديشهههه دروس -
 به عنوان هيأت علمهی در دانشهگاهو دکتری ارشد  کارشناسی ،كارشناسي ( در مقطعشناسيروش

 .1380 مفيد از سال
هههای سياسههی شههيعيان اثنههی عشههری" در مقطههع دکتههری دانشههگاه ادیههان درس "تههاریخ اندیشههه -

(1392-1393.) 

 ری دانشگاه باقر العلوم )ع(.ع دکتط" در مقیاسيدرس "روش شناسی در علوم س -
 .1375 ( از سال)ع تهران و  باقرالعلوم در دانشگاه و غرب اسالم سياسي انديشه دروس -

 طباطبههايي و عالمههه ،شهههيد بهشههتيتهران در دانشههگاه« آن هايو ريشههه اسههالمي انقههالب» -
 (.1375ه1372)

 .1396-1395( در سال FIUالمللی فلوریدا ) در دانشگاه بين« کالم سياسی شيعه»تدریس  -
 

 مديريتي  -ز. تجارب علمي 

 .1400-1397 ریاست دانشکده علوم سياسی دانشگاه مفيد، -
 .1397، «الملک طوسیالمللی هتاره خواجه نظامهمایش بين»عضو کميته علمی  -

 .1396، از المللسياست و روابط بينعضو هيأت تحریریه مجله  -
 . 1394المللی علوم انسانی اسالمی"، گيالن، ایران، ته علمی "همایش بينعضو کمي -

 .1393، از حقوق بشرعضو هيأت تحریریه مجله  -

 .1392عضو کميته علمی "همایش ملی مدیریت توانمندیها در اقتیاد ایران"،  -
 .1390، از تابستان شيعه شناسیپژوهشی  -عضو هيأت تحریریه مجله علمی -

 .1393-1389هاد، فرهنگی فتر طر  و برنامه بنياد مسئول د -
 .1386 -1384سياسي در دانشگاه مفيد، مدير گروه علوم  -

 .1383،مسائل و نظام سياسي ،انقالب اسالميعضو كميته علمي همايش   -
 .1388-1383معاونت طر  و برنامه موسسه فرهنگي دار الهدي،  -

 .1383،نقالب اسالمي و چشم انداز آناعضو كميته علمي كنفرانس بين المللي  -

 .1382 ،مشاور سياسي معاونت طر  و برنامه حوزه علميه قم  -
 .1382 ،عضو كميته علمي همايش مردم ساالري ديني -

 .1382 ،عضو كميته علمي دومين همايش بين المللي حقوق بشر -
 .1380از  ،ي پژوهشكده انديشه سياسي اسالمپژوهشعضو شوراي  -

 .1380 – 1376 ،قم ،ل گروه فلسفه سياسي پژوهشكده انديشه سياسي اسالممسئو -

 .1370 – 1369 ،مسئول مركت زبان دفتر تبليغات اسالمي -
 


