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آموزش معلمان  66سال  6 تدریس جهان بینی اسالمی استاد مطهری

تویسرکان

 66سال  6 تدریس والیت فقیه
کرمانشاه ارتش

تویسرکان سپاه 66سال  6 دریس توحید و نبوت ت

 86سال  21 تدریس معارف اسالمی 
آموزشیاران 

 نهضت

تویسرکان

  تدریس ادبیات عرب
قبل  بعد از 

 انقالب

حوزه علمیه قم

  6 تدریس ادبیات عرب
دانشگاه آزاد قم



دانشکده علوم   4 دبیات عربتدریس ا

قرآن قم

طالب دروس    تدریس منطق

آزاد

طالب دروس    تدریس معالم االصول

آزاد

طالب دروس    مأة قاعدة فقهیةکتاب ، تدریس قواعد فقهی

آزاد

تدریس کتاب دروس تمهیدیة فی الفقه 

 االستداللی
21  

معة المصطفیجا

تدریس کتاب دروس فی علم االصول، 

 حلقه اولی و ثانیة
 جامعة المصطفی  21

 جامعة المصطفی  24 نظام سیاسی اسالم

 جامعة المصطفی  01 تاریخ استعمار

 جامعة المصطفی  28 جهان اسالم تاریخ معاصر

  جامعة المصطفی  4 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

  جامعة المصطفی  21 اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(

 جامعة المصطفی  8 مبانی و اصول استنباط از قران و حدیث
 

 ارشد

  جامعة المصطفی  6 اطالعات سیاسی اجتماعی

  226 اسالمنظام سیاسی 

طرح والیت 

دانشجویی، 

 معلمان، طالب

 

   نظام سیاسی اسالم

طرح ضیافت 

اندیشه اساتید 

 دانشگاه

 ، یزدتبریزدوره  همدان،  6 دکتری

   نظام سیاسی اسالم
معرفت افزایی 

 اساتید دانشگاه
 یک دوره  ایالم دکتری

  8 نظام سیاسی اسالم

طرح ضیافت 

اندیشه 

نشجویی دا

 دانشگاه قم

  کارشناسی



  6 تاریخ اسالم
رشته تخصص 

 قم-تبلیغ
 

  24 تحوالت سیاسی فرهنگی معاصر ایران
رشته تخصص 

 قم-تبلیغ
 

  6 آشنایی با مسیحیت

آموزش های 

پودمانی دفتر 

 تبلیغات

و  

کارشناسی 

 ارشد

 

  28 السالمسیره تبلیغی معصومین علیه 

آموزش های 

پودمانی دفتر 

 تبلیغات

و  

کارشناسی 

 ارشد

   قرآن و سنت در تبلیغ

آموزش های 

پودمانی دفتر 

 تبلیغات

کارشناسی و 

کارشناسی 

 ارشد

 

چندین دوره و ادامه دارد

  24 شعائر و آداب و رسوم شیعه

رشته تخصصی 

 -شیعه شناسی

 قم

کارشناسی 

 ارشد

  21 ش ها و حکومت های شیعیجنب

رشته تخصصی 

 -شیعه شناسی

 قم

کارشناسی 

 ارشد

حکومت از دیدگاه شیعه با تأکید بر نظریه 

 والیت فقیه
8  

رشته تخصصی 

 -شیعه شناسی

 قم

کارشناسی 

 ارشد

   روش تحلیل سیاسی

طرح بصیرت 

فرماندهان ارتش 

جمهوری 

 اسالمی

 ارشد و دکتری

سال 1به مدت 

   دشمن شناسی 
سازمان معارف و 

 بصیرت

کارشناسی و 

 ارشد

دوره 5

   والیت فقیه
سازمان معارف و 

 بصیرت

کارشنناسی و 

 ارشد

دوره 0



   آشنایی با حدیث

روحانیون و 

مبلغان، در ارک، 

 یزد، شهر کرد

 کارشناسی
 در هر شهر یک دوره 

 

  4 آشنایی با مهدویت

معلمان استان 

فارس و 

هکیلویه و بویر ک

 احمد

کارشناسی و 

 ارشد

   شناخت استعمار

 لبنان 

 

 

 

کارشناسی و 

 ارشد

یک دوره فشرده

   کلیات تاریخ اسالم
مبلغان یزد و 

 شهر کرد
 دورههرشهر یک کارشناسی

   شناسی نجریا
مبلغان و فعاالن 

 فرهنگی تفرش
 یک دوره فشرده کارشناسی

  1 نظام سیاسی اسالم

طالب و 

دانشجویان 

 خوزستان

 21سال -قم کارشناسی

  دکتری جامعة المصطفی  1 روش شناسی احادیث طبی

 کارشناسی قم-تربیت راهنما  0 تحلیل سیاسی

 سازمان معارف   جریان شناسی سیاسی
کارشناسی و 

 ارشد

دوره 21

  1 جریان شناسی سیاسی
گروهی از طالب 

 قم
 کارشناسی

   سلفی گری و وهابی گری
دوره مبلغین  4

 استان ها
 کارشنناسی

 کاردانی طالب ایرانشهر   والیت فقیه یک دوره فشرده

   امامت
یک دوره مبلغان 

 بندر عباس
 کارشناسی

 یک دوره اهواز   شیعه در جهان امروز
کارشناسی 

 ارشد



  1 شبهه شناسی
مبلغان استان 

 مرکزی

اسی و کارشن

 ارشد

   معاد

یک دوره فشرده 

حوزه علمیه 

خواهران 

 تویسرکان

 کارشناسی

   دشمن شناسی

دو دوره برای 

وزارت دفاع در 

 قزوین

کارشناسی و 

 ارشد

   آشنایی با اهل حق
یک دوره برای 

 ای از طالبعده
 کارشناسی

   جریان شناسی سیاسی
یک دوره سپاه 

 تویسرکان
 کارشناسی 

   والیت فقیه به صورت استداللی
ای یک دوره عده

 از طالب
 دکتری

   جریان شناسی حوزه

یک دوره 

گروهی از اساتید 

 قم

 دکتری

   جریان شناسی اهل سنت ایران
یک دوره مدرسه 

 علمیه معیر تهران
 کاردانی

 دکتری شیعه شناسی ادامه دارد  مبانی حدیثی شیعه

 کتاب شناخت استعمار

حکومت اسالمی و حریم 

 خصوصی

 

 کتاب

 پرسمان والیی،والیت فقیه و

 مشروعیت 

 ابکت

 

 تألیف

 تألیف کتاب  سراب سکوالریسم در کویر ایران



مرحوم « احکام پزشکی»پیشنویس 

 اهلل فاضل آیت
 کتاب

 کتاب آشنایی با جهان اسالم

برای جامعة المصطفی، چاپ 

نشده ولی در بخش دانشگاه 

مجازی این مؤسسه کتاب 

سی استدر

چار چوبی برای تحلیل و شناخت 

، تالیف «انقالب اسالمی ایران

 آقای محمد باقر حشمت زاده

 کتاب

پژوهشی در موضوع »

،تالیف آقایان «قدرت

و  محمدحسین اسکندری

 اسماعیل دارابکالئی.

 

 

همکاری

نقد و بررسی کتاب 

جنبش های اسالمی "

 د موثقی تالیف احم"معاصر

نامه علوم "فصلنامه 

 9و  8شماره "انسانی

 

قدرت، دانش و "نقد کتاب 

تالیف "مشروعیت در اسالم

 داود فیرحی

نامه علوم "فصلنامه 

 61شماره  "انسانی

دائره المعارف "نقد کتاب 

تالیف مرحوم "طب اسالمی

 مصطفی نورانی

پژوهش و "فصلنامه 

و  61ماره ش "حوزه

68 

 

 2نشریه خلق شماره  «مالک کرامت» 

 21خلق شماره  «تسویف» 

 24خلق شماره «سکر)مستی(»

ماهیت و اهمیت حریم »

 «خصوصی

حکومت اسالمی، 

 56شماره 

دین در اندیشه »نقد کتاب 

تألیف « سیاسی معاصر

 حمید رضا اسماعیلی

  پژوهشنامه انتقادی 



تاریخ اندیشه »نقد کتاب 

« سیاسی در ایران و اسالم

 تألیف کمال پوالدی

برای پژوهشگاه علوم 

. در شرف تهران-انسانی

 چاپ

اسالم و روابط »نقد کتاب 

به اهتمام حسین « المللبین

 پوراحمدی

برای پژوهشگاه علوم 

رف . در شتهران-انسانی

 چاپ

رعایت مسائل شرعی در »

 «معاینه و درمان

در مجله علمی 

پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 

ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، 

سال دهم، ویژه 

زمستان  4نامه 

چاپ  6996

 شده است.

 

ری با گروه علوم سیاسی همکا

 پژوهشگاه حوزه و 

همکاری با دائرة المعارف فقه بر مذهب 

 اهل بیت علیهم 

همکاری با حلقه نقد سیاست پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه سیاسی 



همکاری با مرکز تحقیقات طب اسالمی 

 امام صادق علیه 

تنظیم و ویرایش مذاکرات تعداد زیادی از 

جلسات شورای نگهبان بعد از پیاده شدن 

 از نوار

کتاب برای پژوهشگاه علوم  02ارزیابی 

 انسانی وابسته به وزارت علوم

مقاله برای مجله حکومت  82ارزیابی 

 اسالمی

 کتاب و یک جزوه تعدادیارزیابی 

ای برای دبیرخانه مجلس صفحه022

 خبرگان

رساله علمی برای مجمع  66ارزیابی 

 التقریب بین المذاهب االسالمیه

رساله کارشناسی ارشد برای  0داوری 

 مدیریت حوزه علمیه

عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه 

سیاسی اسالم وابسته به دبیرخانه مجلس 

 خبرگان رهبری

مدیر گروه حکومت اسالمی پژوهشگاه 

 مطالعات تقریبی




