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 بسمه تعالی

 ی ملرزومه ع

 

 سرشهرستان روداز  6431 سال علی ملکی فرزند نصرا... متولد سوم تیرماه :نام و نام خانوادگی -

 استان گیالن

  :سوابق تحصیلی

 ودسر.ر ،شهد چمران/ دبیرستان 6413ديپلم تجربی/ سال  -

 .6431)ع( باقرالعلومدانشگاه  علوم سیاسیکارشناسی  -

 .6431 گرايش انديشه سیاسی سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع(کارشناسی ارشد علوم  -

 .6431گرايش مسائل ايران (ع)باقرالعلوم دانشگاهعلوم سیاسی تخصصی ي ادکتر -

الگوهاي نظري مناسبات دين و دولت در جمهوري اسالمی »با عنوان دکتراي علوم سیاسی تز  -

 «ايران

 حوزه علمیه قم در6413 از سال  تحصیالت حوزوي  -

  6434ح در سال سطدروس اتمام   -

میرزا جواد  ،جوادي آملی ،ظام نوري همدانی، جعفر سبحانیآيات ع فقه و اصول درس خارج -

 سال. 02در مجموع به مدت  و وحید خراسانی تبريزي

 مامور در دانشگاه عالمه طباطبايی تهران تفرشدولتی شغل فعلی: عضو هیات علمی دانشگاه 

 مرتبه علمی: استاديار
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 سوابق پژوهشی:

 کتابها:-الف

اين کتاب به عنوان کتاب درسی درس  .6430، کشف الغطاءقم:  طرحی نو در تبیین انقالب اسالمی، .6

 تجديد چاپ شده است. نوبتانقالب اسالمی ايران می باشد و تاکنون هشت 

اب درسی درس اين کتاب به عنوان کت .6431امام خمینی)ره(؛ زندگی، انديشه، وصايا، قم: پاد انديشه  .0

 تجديد چاپ شده است. نوبتوصاياي امام)ره( بوده و پنج 

. اين کتاب به عنوان کتاب درسی 6413انقالب اسالمی ايران؛ زمینه ها و پیامدها، قم: پاد انديشه،  .4

 .6413برگزيده کتاب سال حوزه در سال  درس انقالب اسالمی است.

 مقاالت چاپ شده:-ب

فصلنامه مشرق موعود،  ،«ديدگاه اسالم و لیبرالیسم در باره عدالتمقايسه »مقاله علمی پژوهشی  -6

 .6413تابستان 

 تعدد تفسیرها، ايران؛تعدد تفسیرها از مشروعیت در جمهوري اسالمی » مقاله علمی پژوهشی -0

 .6413، فصلنامه سیاست متعالیه، تابستان «چالشها و راهکارها

، دانشگاه باقرالعلوم)ع(، «مناسبات دين و دولتنقد و بررسی الگوي نظري »پژوهشی  -مقاله علمی -4

 .16فصلنامه علوم سیاسی، شماره 

ري دينی درباره مناسبات دين نقد و بررسی الگوي نظري روشنفک»پژوهشی  -مقاله علمی -3

 .6431، پايیز 16، فصلنامه علوم سیاسی، شماره «ودولت

یه)با تاکید بر دکترين مهدويت و پژوهشی رابطه دين و سیاست از ديدگاه شیعه امام -مقاله علمی -1

 .10از منظر قرآن و روايات( فصلنامه پژوهشهاي قرآنی، شماره 

، 06، فصلنامه پژوهشهاي مهدوي، شماره «مساله شناسی سیاسی مهدويت»ترويجی  -مقاله علمی -1

 .6411تابستان 
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 رويکردهاي المللی بین کنفرانسو ارائه شده  برگزيده مقاله ،«ملی هويت و اسالمی انقالب» مقاله -3

نمايه شده در پايگاه ، 6411اسفند درو ارمنستان   گیالن دانشگاه بیستم، قرن در اسالمی علوم نوين

 استنادي جهان اسالم.

ارائه شده به همايش  «هويت ملیدر بازسازي  نقش حوزه انقالبی»شده  منتشرمقاله برگزيده و  -3

 ، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی.6411حوزه انقالبی، اسفند 

دانشگاه  ،«فرهنگی و سیاسی در انديشه سیاسی شهید مطهريتکثر گرايی » تخصصیمقاله   -1

 .03، شماره 6434باقرالعلوم)ع(، فصلنامه علوم سیاسی، 

رگزيده و چاپ شده در همايش سبک ، از مقاالت ب«نوسازي و توسعه اقتصادي در قرآن»مقاله   -62

 .03/0/14زندگی اقتصادي در قرآن، دانشگاه تفرش، 

 .6411مجري طرح پژوهشی؛ مسائل سیاسی اساسی مهدويت، مصوب اسفند  -66

انديشه هاي امام "مقاله برتر همايش  تعامل فرهنگ و سیاست در انديشه سیاسی امام خمینی)ره(، -60

 .03/0/14، مورخه "یخمینی)ره( ؛ خودباوري و توسعه فرهنگ

از گرانت پري،  «در تعلیم و تربیت سیاسی گرارويکردهاي سازندگرا و باز سازند»ترجمه مقاله  -64

 .6433مجله راه تربیت، جامعه المصطفی العالمیه، 

 .6430درآمدي بر جامعه مدنی، فصلنامه دين و سیاست، دانشگاه آزاد اراک،  -63

 .6431، ره توشه،قدس، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم -61

در  به سفارش وزارت ارشاد اسالمی«6431مطبوعات و انتخابات رياست جمهوري »تهیه بولتن   -61

 .6431سال 

  ج. مقاالت در دست چاپ

 امام خمینی)ره(تعامل فرهنگ و سیاست در انديشه سیاسی  -6

 کنش ارتباطی راهی براي گفتگو در مسائل سیاسی ايران -0
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    دينی ساالري مردم نظام در یانتخابات اخالق -4

 وهشیسایر فعالیتهای پژ. د

و  محقق گروه سیاسی موسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در تهیه، بررسی .6

 ارزيابی آثار و مقاالت پژوهشی به مدت سه سال.

 .6433دانشگاه آزاد اسالمی در سال  استاد پژوهشی برتر .0

 به مدت سه سال. دانشگاه آزاد اسالمی 1گروههاي معارف اسالمی منطقه عضو کمیته علمی  .4

 ارزيابی مقاالت همايشهاي متعدد داخلی. .3

 ."انديشه هاي امام خمینی)ره( ؛ خودباوري و توسعه فرهنگی"کسب رتبه برتر مقاله در همايش  .1

 همکار پژوهشی دانشگاههاي مختلف .1

 عضويت در فرهیختگان حوزه علمیه قم. .3

 "مفاهیم اساسی مهدويت در حوزه سیاسی"ح جامع فرهنگی دانشگاه آزاد و طرح پژوهشیتهیه طر .3

 در پژوهشگاه مهدويت.

 ، دانشگاه آزاد."انديشه هاي امام خمینی)ره( ؛ خودباوري و توسعه فرهنگی"دبیرعلمی همايش  .1

ولت نقد و بررسی الگوي روشنفکري دينی در باره مناسبات دين و د"سخنرانی علمی با موضوع .62

 در انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم.01/66/6412مورخه 

 در دانشگاه.01/1/6414مورخه  "جريان شناسی گروههاي تکفیري"سخنرانی علمی با موضوع  .66

 در دانشگاه آزاد.02/66/6410سخنرانی علمی با موضوع آينده انقالب اسالمی ايران مورخه  .60

هوري اسالمی ايران ناسبات دين و دولت در جمالگوهاي نظري م  سخنرانی علمی با موضوع   .64

 در دانشگاه. 1/3/6413مورخه

 .6411ساعت در سال  3برگزاري کارگاه علمی جنگ نرم در دانشگاه آزاد اسالمی به مدت  .63
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 سوابق تحصیلی و آموزشی:

 در سطحدروس  اتمام 6413، ورود سالسال در حوزه علمیه قم؛  42به مدت  تحصیالت حوزوي .6

 میرزا آملی، جوادي سبحانی، جعفر همدانی، نوري عظام اصول آيات و فقه خارج درس 6434، سال

  سال، 02 مدت به مجموع در خراسانی وحید و تبريزي جواد

تحصیالت دانشگاهی تا اخذ مدرک دکتراي تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم در  .0

 .6431سال 

ی نیروي هوايی)سیستم هزارها( در دانشگاه باقرالعلوم)ع( به مدت گذراندن دوره مکالمه زبان انگلیس .4

 يک سال.

سال در دانشگاههاي تفرش، امام  00تا کنون به مدت  6431تدريس دروس معارف اسالمی از سال  .3

 علوم پزشکی اراک، دانشگاههاي آزاد قم، اراک، آشتیان و تفرش.عالمه طباطبايی، خمینی)ره( قزوين، 

صی علوم سیاسی تا مقطع دکتري در دانشگاههاي باقرالعلوم)ع(، مفید و جامعه تدريس دروس تخص .1

 المصطفی العالمیه.

 تاريخ تفرش در گروه معارف اسالمیامیرکبیر شعبه گاه دانشقطعی  -رسمیعضو هیات علمی  .1

 .6/3/6414 استخدام:

 دانشگاه آزاد اسالمی در دو سال مختلف. 1استاد نمونه معارف اسالمی منطقه  .3

 (.6414لغايت  6434سال)از سال  62عضو هیات علمی دانشگاه آزاد به مدت  .3

 سوابق اجرایی:

 سال. 62به مدت  6414لغايت  6434مدير گروه معارف اسالمی از سال  .6

 سال. 62به مدت  6413تا سال  6431از سال  مسئول بسیج اساتید .0

 .اسالمی دانشگاه آزاد 1استاد نمونه طی دو سال در منطقه  .4

 .6434استاد نمونه دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( در سال  .3

 سال. 62دانشگاه به مدت  ستاد اقامه نمازو  عضو شوراي فرهنگی .1
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عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی مشترک هیات علمی دانشگاههاي تفرش و صنعتی اراک از  .1

 سال. 3به مدت  03/60/14تاريخ

 .01/1/14از تاريخ فرش تعضو شوراي بدوي انضباطی دانشگاه  .3

 .6413عضو کمیته انضباطی دانشگاه از سال  .3

 .63/0/6414عضو کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه از تاريخ  .1

 6414/ 01/1عضو کارگروه بررسی توانايی علمی متقاضیان عضويت هیات علمی دانشگاه از تاريخ  .62

 به مدت دو سال.

. 

 :فرهنگی -شرکت در کارگاههای علمی

در انجمن مطالعات سیاسی حوزه  6412تا 6433از سال  ساعت 602ه سیاسی به مدت کارگاه فق .6

 علمیه قم.

 (.air forceگذراندن دوره زبان نیروي هوايی) .0

 6431ساعت در سال . 61کارگاه تحلیل مسايل سیاسی روز و آينده انقالب اسالمی به مدت  .4

 .1/4/10کار گاه بصیرت افزايی اساتید در تاريخ  .3

 .42/4/6433ساعت در تاريخ  3آشنايی با آيین نامه آموزشی به مدت کارگاه  .1

 .42/4/6433ساعت در تاريخ  1کارگاه شبهه شناسی قرآن کريم به مدت  .1

 .61/66/30ساعت مورخه  3به مدت  "دينداري و مدرنیسم"علمیشرکت در نشست  .3

 .0/60/6416شرکت در نشست علمی تحلیل مسايل داخلی ايران مورخه  .3

 .4/66/6433در تاريخ  ساعت 02آموزشی انديشه سیاسی امام خمینی)ره( به مدت کارگاه  .1

 ساعت. 40دوره ترتیل و تجويد قرآن کريم به مدت  .62

 .4/4/6410ساعت در تاريخ 32کارگاه مشکالت روان شناختی دانشجويان به مدت   .66

 .3/0/31ساعت در تاريخ  61به مدت  کارگاه مقاله نويسی علمی به زبان انگلیسی  .60
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 .3/3/6431ساعت در تاريخ  03کارگاه دوره آموزش زبان انگلیسی به مدت   .64

 .04/6/6431ساعت در تاريخ  41به مدت  کارگاه آمار مقدماتی  .63

 .63/1/6414مورخه  ساعت 61کارگاه علمی روش تدريس به مدت   .61

 .03/66/6431مورخه  ساعت 02کارگاه علمی روش ارزشیابی تحصیلی به مدت   .61

 .1/1/6414ساعت در تاريخ  42ی فهرست نگاري فرهنگی به مدت کارگاه علم  .63

 فعالیتهای فرهنگی:

 مسئول پايگاه مقاومت بسیج و انجمن اسالمی. .6

 حضور در اردوهاي جهادي. .0

 سال. 62مسئول بسیج اساتید به مدت .4

 حضور در جبهه هاي جنگ بیش از يک سال. .3

 سال. 63تبلیغ احکام و معارف اسالمی به مدت  .1

 .6431نمونه دفتر نهاد نمايندگی ولی فقیه در دانشگاهها در سال مبلغ  .1

 سال. 62عضو ستاد اقامه نماز و شوراي فرهنگی دانشگاه به مدت  .3

3.  
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