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  بسمه تعالي

  رزومه 

  :مشخصات فردي )الف

  داراي كارت پايان خدمت/ متاهل/ مشهد 21/11/55متولد / زاده محمد كمالي

  :تحصيلي مدرك )ب

  از دانشگاه تربيت مدرس) هاي سياسيگرايش انديشه(دكتراي علوم سياسي 

  :اجرايي سوابق )ج

  مدير گروه علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي عضو هيات علمي و ) 1

  پژوهشي سياست نظري –دستيار علمي نشريه علمي  )2

   )89تا  86سال از (دفتر مطالعات راهبردي همشهري  پژوهشگر) 3

در  بيش از ده مقالهن و تدوي 89تا  87از ) دفتر جنبش نرم افزاري(همكاري با دفتر تبليغات اسالمي قم ) 4

   افزارينرم خصوص تبيين جنبش

در قسمت مقاالت  www.danaee.comافزاري به آدرس نرم الذكر در سايت دفتر جنبشمقاالت فوق(

  ).سايت قابل دسترسي است

  :سوابق پژوهشي) د

  :مقاالت

  در دايره المعارف جنبش هاي اسالمي» شناسي جنبش هاي اسالمي معاصرمفهوم «مقاله با عنوان انتشار ) 1

پژوهشي  - در مجله علمي » نسبت مبادي سمبوليستي و تفكر آرمانشهري در شعر نيما«مقاله  انتشار) 2

  پژوهش سياست نظري 

پژوهشي  –در مجله علمي » تاثير سمبوليسم در شيوه هاي بياني انديشه هاي نيما يوشيج«مقاله انتشار ) 3

  زبان و ادبيات فارسي



٢ 

 

پژوهشي پژوهش  -در مجله علمي » تاثير جهاني شدن بر كاركردهاي توزيعي دولت رانتير«انتشار مقاله  )4

  سياست نظري

 Rationality in fundamentalist and anti-fundamentalistانتشار مقاله با عنوان)5

philosophy  در نشريهijps )اد اسالميمتعلق به دانشگاه آز(  

   ijpsدر نشريه  justice in the  city of godانتشار مقاله با عنوان ) 6

در همايش  »عملگرايي در مقام دفاع از دين، مطالعه موردي مهدي بازرگان«مقاله با عنوان ارايه ) 7

  نوانديشي ديني

ي بر اقتصاد سياسي بررسي رويكرد انتقادي سيسموند«با عنوان ) پذيرش و در نوبت انتشار(مقاله ) 8

  پژوهشي پژوهشنامه انتقادي –در مجله علمي » كالسيك

هم سرشتي و هم سرنوشتي آزادي و سرمايه داري در انديشه «با عنوان ) پذيرش و در نوبت انتشار(مقاله ) 9

  پژوهشي پژوهشنامه انتقادي –در مجله علمي » فريد زكريا

  :طرح ها

  » فرصتها و تهديدهاي ناشي از جهاني شدن بر كاركرد دولتهاي رانتي«مجري طرح ) 1

  المللي بين سازمانهاي با دانشگاهي جهاد تعامالت ارتقاء طرحمجري  )2

  »الزامات سياسي كارآمدي اقتصادي دولت جمهوري اسالمي ايران«مجري طرح ) 3

  » بررسي وضعيت جامعه اهل سنت ايران«مجري طرح ) 4

  »ايران اسالمي جمهوري دولت در كارآمدي و مشروعيت هاي چالش« طرح همكار) 5

   »فرهنگ متولي نهادهاي و فرهنگي سياستگذاري ارزيابي«طرح  همكار) 6

  »ملي توسعه روند در اداري نظام نقش بررسي«طرح  همكار) 7

  »ايران در فرهنگي ريزي برنامه شناسي آسيب«طرح  مجري )8

  »ايران در اجتماعي تقسيمات و سياسي مشاركت نسبت«طرح  مجري) 9

  »ايران اسالمي جمهوري در فرهنگي سياست بررسي«طرح  مجري )10
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  :آموزشيسوابق ) ه

سياسي در اسالم، تاريخ تحول دولت در شناسي، مباني انديشهتدريس دروس تاريخ، مباني جامعه �

هاي اسالمي جنبشديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم،  ،هاي سياسي و دولت در اسالماسالم، نظام

مقاطع در  و جهان، و سمينار انقالب اسالمي و بازتاب آن بر مسايل استراتژي منطقه معاصر

به (اسالمي واحد تهران جنوب  گروه علوم سياسي دانشگاه آزادكارشناسي و كارشناسي ارشد در 

  )ترم 10مدت 

 »سياستگذاري فرهنگي در مناطق قوميت نشين«عنوان استاد راهنماي رساله دكتري با  �

  »آينده پژوهي ژئوپلتيك شيعه«استاد راهنماي رساله دكتري با عنوان  �

بررسي منازعه گفتماني در فرايند تدوين قانون اساسي «استاد مشاور رساله دكتري با عنوان  �

  »جمهوري اسالمي ايران

  :آدرس و تلفن )د

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد  –خ وحيد نظري  - خ دانشگاه -خيابان انقالب - تهران

  66410159 -دانشگاهي 

   09352398282: تلفن 

Email: m_kamalizadeh@yahoo.com  

  

 

 


