بسمهتعالی

علیاصغر نصرتی :عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکده علوم و اندیشه
سیاسی ،جمهوری اسالمی ایران ،قم ،خیابان معلم
تلفن)530( 73977338 :

فکس)530( 73337733 :

متولد جمعه 7778/7/0ش 30 ،مارس 7895م 33 ،رمضان 7738ق ،شاهرود ،روستای حسینآباد پشت
بسطام.
سوابق تحصیلی

 :7733مکتبخانه روستا ،فراگیری روخوانی قرآن کریم.
 :7705 -7730تحصیالت مقطع ابتدایی ،روستای حسینآباد ،دبستان حکمت.
 :7707 -7705تحصیالت مقطع راهنمایی تحصیلی ،علیآباد کتول ،مدرسه راهنمایی سپهر.
 :7703-7707تحصیالت مقطع دبیرستان رشته ریاضی فیزیک ،شاهرود ،دبیرستان امام خمینی(ره) .
 :7790 -7703دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،کارشناسی علوم سیاسی.
 : 7795-7733دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی.
 :7798دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،دکترای تخصصی علوم سیاسی ،گرایش اندیشه سیاسی (در حال تدوین
رساله).
 :7797ورود به حوزه علمیه و شروع تحصیالت حوزوی.
 :7737آغاز درس خارج فقه و اصول.
اساتید دروس خارج فقه و اصول (به مدت  37سال) :مرحوم آیتاهلل شیخ جواد تبریزی ،آیتاهلل
راستی کاشانی ،آیتاهلل فاضل لنکرانی ،آیتاهلل جوادی آملی ،آیتاهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی.
تحصیل و تحقیق :در مباحث؛ ضرورت تعبد به دین ،روششناسی اجتهاد ،فقه و موضوع شناسی،
جهتداری علوم (ضرورت اسالمیسازی علوم) ،فلسفه روش تنظیم امور ،روشهای برنامهریزی و اداره
جامعه ،مبانی فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت ،مبانی فلسفه اصالت تعلق و ربط ،فلسفه نظام والیت،
والیت مطلقه فقیه ،مبانی اصول فقه حکومتی ،به مدت  79سال ( 7738ـ  )7797نزد استاد مرحوم

سیدمنیرالدین حسینی.
شرکت در کارگاههای آموزشی:

.7کارگاه آموزشی روش تدریس و طرح سؤال،مجید طرقی ،جامعه المصطفی7783 ،
.3کارگاه علمی روش شناسی علوم اسالمی ،دکتر حقیقت ،پژوهشگاه7783 ،
پایاننامهها:

 .7پایاننامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی :بررسی نظریه گفتگوی تمدنها ،استاد راهنما :دکتر احمد
دوستمحمدی  ،استاد مشاور :دکتر سیدعلی مرتضویان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.7795 ،
 .3رساله دکتری علوم سیاسی :بایستههای مهندسی فقه سیاسی ،استاد راهنما :دکتر منصور میراحمدی ،استاد
مشاور ،حجتاالسالم والمسلمین سیدمهدی میرباقری ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،در حال تدوین.
کتاب:

 .7نظام سیاسی اسالم؛ مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران.7793 ،
 .3جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)؛ اداره کل ارشاد اسالمی
استان تهران.7733 ،
 .0مبارزه با فقر و فساد و تبعیض؛ مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما( ،تألیف گروهی).7795 ،
 .9تمایزات فقه و فقه سیاسی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.7787 ،
 .3اندیشههای سیاسی امام خمینی؛ جامعة المصطفی العالمیه ،در حال نشر.
 .9فقه سیاسی و جهانی شدن؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،در حال نشر.
 .8الزامات بازآفرینی دانش فقه سیاسی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،در حال تحقیق.
 .75شاخصهای فرهنگ عمومی؛ اداره کل ارشاد اسالمی ،استان تهران( ،تدوین گروهی).7783 ،
مقاله:

 .7نقد "مقاله علم و دین (محمد مجتهد شبستری)" ،کیهان اندیشه7799. ،
 .3تبیین اسالم آمریکایی ،روزنامه رسالت.7793 ،

 .7برسر دو راهی انتخابی بزرگ ،روزنامه رسالت.7793 ،
 .3رابطه والیت و مرجعیت ،روزنامه رسالت.7735 ،
 .0والیت مطلقه و نفی استبداد ،روزنامه ابرار و جمهوری اسالمی.7733 ،
 .9تحول در حوزه ،پگاه.7793 ،
 .3گزارش نشستهای علمی تمایزات فقه و فقه سیاسی ،مجله فقه.7793 ،
 .9ابعاد وجودی انسان ،سمینار انسانشناسی.7733 ،
 .8بررسی الگوهای توسعه فرهنگی /سمینار توسعه فرهنگ دینی.7739 ،
 .75آرامش جاویدان و اقامه قسط ،خردنامه همشهری ،خرداد  ،7793ش .03
 .77موانع و آسیبهای تولید علوم انسانی اسالمی ،دومین همایش علوم انسانی اسالمی.7783 ،
 .73گرایشهای سکوالریسم در اندیشه غرب( ،گروهی) ،کتاب نقد ،بهار  ،7793ش .39
 .77نقد و بررسی «مسألهای به نام آزادی ( )7و ( ،»)3بازتاب اندیشه ،آبان .7799
 .73نقد و بررسی «لیبرالیسم :فردگرایی یا خویشتنمداری» ،بازتاب اندیشه ،اسفند .7799
 .70استراتژی آمریکا در خلیج فارس ،مکتب جبهه ،سال .7798
 .79آشنایی با وضعیت سیاسی ،فرهنگی مصر ،مکتب جبهه.7798 ،
 .73مصلحت نظام ( )7و ( ،)3مکتب جبهه.7735 ،
 .79انتخاب رهبری (مستقیم یا غیرمستقیم) ،روزنامه کیهان.7733 ،
 .78مشروعیت نظام ،رونامه کیهان.7733 ،
 .35اختیارات رهبری ،رونامه کیهان.7733 ،
 .37الگوی توسعه سیاسی در حکومت دینی ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه ،ارائه به برنامه پنج ساله توسعه،
.7799
 .33فرصتها و افقهای فراروی روشنفکری حوزوی ،ارائه در همایش روشنفکری در حوزه.7798 ،
نظریه پردازی:

 .7تمایز فقه و فقه سیاسی ،جامع علوم اسالمی اهل بیت ،با نقد دکتر غالمرضا بهروز لک ،بهار 7783.

 .3مبانی نظام سیاسی اسالم ،جامعة المصطفی ،با نقد دکتر باباپور.7797 ،
 .7رسالت حوزههای علمیه و جنبش نرمافزاری ،مشهد ،حوزه علمیه خواهران.7799 ،
 .3مهندسی تمدن اسالمی و جنبش نرمافزاری ،مشهد ،حوزه علمیه خواهران.7799 ،
 .0مؤلفهها و بایستههای جنبش نرمافزاری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی ،کارگاه اساتید دانشگاههای مشهد،
.7799
 .9مؤلفهها و آسیبهای جنبش نرمافزاری ،اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کارگاه اساتید.7790 ،
 .3تهاجم فرهنگی غرب علیه اسالم ،شاهرود ،نیروی انتظامی.7797 ،
 .9بررسی انرژی هستهای ایران و فشارهای آمریکا و غرب بر ایران ،دامغان ،نیروی انتظامی.7797 ،
راهنمایی و مشاوره پایاننامه:

الف) کارشناسی( :مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی ـ جامعة المصطفی العالمیه)
 .7راهنمایی پایاننامه« :تأثیر انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی در مصر» ،سیدهاشم رضوی.
 .3راهنمایی پایاننامه« :نقش حکومت اسالمی در تحقق دین» ،سیدکمال حسن.
 .7راهنمایی پایاننامه« :بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری» ،لیاقت علی.
 .3راهنمایی پایاننامه« :بازتاب انقالب اسالمی ایران در مالزی» ،سیدعید روس.
 .0راهنمایی پایاننامه« :موانع وحدت در جهان اسالم» ،محسن عباس جعفری.
 .9راهنمایی پایاننامه« :مقایسهای بین اسالم ناب محمدی(ص) و اسالم آمریکایی» ،محمد غالب حیات.
 .3راهنمایی پایاننامه« :پیشرفت جامعه اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره)» ،سیدعمران علی نقوی.
 .9راهنمایی پایاننامه :دشمن شناسی در قرآن و روایات معصومین(ع) ،سید وقار حیدر زیدی
 .8راهنمایی پایاننامه :نظام طاغوتی از منظر قرآن و روایات؛ چیستی ،چرایی و چگونگی ،شوکت علی امینی
 .75راهنمایی پایاننامه :نقش مردم در حکومت امام علی(ع) ،محمد موسی آقایی
 .77راهنمایی پایاننامه :علل عقب ماندگیجوامع اسالمی ،محمد حیات مفکری
ب) ارشد:
 .7راهنمایی :اقبال و روشنفکری دینی ،جامعة المصطفی7793. ،

 .3راهنمایی :تکنولوژی و پیآمدهای آن بر آزادی انسان ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .7راهنمایی :ثبات و فروپاشی دولت از دیدگاه امام علی(ع) ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .3راهنمایی :حضور اجتماعی زنان از دیدگاه اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .0راهنمایی :موانع وحدت در جهان اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .9راهنمایی :ویژگیهای مسئوالن و کارگزاران در نظام سیاسی اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .3مشاوره :بررسی جریانهای روشنفکری دوره پهلوی دوم ،جامعة المصطفی7793. ،
 .9مشاوره :اعتقادات مذهبی و مردم ساالری در افغانستان ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .8مشاوره :تفرقه در جامعه پاکستان (زمینهها ،علل و راهکارها) ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .75مشاوره :بررسی مسأله انتخاب و انتصاب امام معصوم و نقش مردم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .77مشاوره :بررسی مسأله تهاجم فرهنگی به جهان اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .73مشاوره :آزادی سیاسی اجتماعی از دیدگاه اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .77مشاوره :مبانی دینی وحدت اسالمی ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .73مشاوره :غربزدگی در جهان اسالم با تأکید بر افغانستان ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .70مشاوره :وظایف حاکم اسالمی از دیدگاه قرآن و سنت ،جامعة المصطفی.7793 ،
 .79مشاوره :زن ،فمینیسم و اسالم ،جامعة المصطفی.7793 ،
مشاغل مدیریتی

 .7مرکز تحقیقات اسالمی سپاه ،مسئول گروه سیاسی7735. ،
 .3دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسالمی 7799 ،ـ 7797.
 .7رئیس شورای آموزش ،فرهنگستان علوم اسالمی7795. ،
 .3مدیر پروژه راهبردی شناسایی نیازهای معرفتی نظام اسالمی و تعامل دفتر تبلیغات اسالمی در
پاسخگویی به آنها7793. – 7798 ،
 .0رئیس اداره همکاریهای علمی و پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( ،فعلی).

مشاغل علمی:

 .7مشاور معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی7793. ،
 .3عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی 7793 ،تاکنون.
 .7عضو و رئیس شورای پژوهش دفتر جنبش نرمافزاری 7799 ،ـ 7797.
 .3عضو شورای راهبری مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی 7799 ،ـ .7790
 .0عضو کمیته حوزوی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی.7799 ،
 .9عضو گروه عمومی مدرسه عالی حجتیه 7790 ،ـ .7793
 .3عضو گروه معارف مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی ،جامعة المصطفی 7793 ،تاکنون.
 .9مدیر گروه فقه سیاسی ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه 7793 ،ـ .7799
 .8عضویت در شورای سیاستگذاری و کمیته علمی هماندیشی علمای شیعه و سنی.7799 ،
تدریس
 .7تدریس روخوانی قرآن کریم به کودکان ،روستای حسین آباد7700 ،
 .3تدریس دروس ؛ علوم تجربی ،عربی ،علوم اجتماعی ،هنر و قرآن  ،مقطع راهنمایی تحصیلی ،روستاهای ابر و

قلعه نو خرقان7708-95 ،
 .7اخالق اسالمی ،دانشگاه علوم انتظامی 3( 7737 ،ترم).
 .3اخالق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر 3( 7793 ،ترم).
 .0انقالب اسالمی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر 3( 7793 ،ترم).
 .9سیاست و حکومت در اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر 3( 7793 ،ترم).
 .3تاریخ اندیشههای سیاسی در اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر 3( 7793 ،ترم).
 .9ریشههای انقالب اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر 3( 7793 ،ترم).
 .8روش تحقیق ،مرکز جهانی علوم اسالمی( ،7797 ،ارشد).
 .75نظام سیاسی اسالم ،جامعة المصطفی 7793 ،تاکنون 70( ،دوره)
 .77نظام سیاسی اسالم ،مدرسه خواهران معصومیه.7793 ،

 .73نظام سیاسی اسالم ،مرکز تخصصی مهدویت( ،7793 ،ارشد).
 .77اندیشه سیاسی امام خمینی ،جامعة المصطفی ،از  75( 7793دوره).
 .73مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنهای(مد ظله العالی) ،جامعة المصطفی،7783 ،
(سطح .)3
 .70نظام فکری در اسالم ،فرهنگستان علوم اسالمی.7795 ،
 .79حکومت جهانی در اسالم ،فرهنگستان علوم اسالمی.7738 ،
ارزیابی کتاب:

 .7روحانیت و انقالب اسالمی ،دکتر فراتی.7783 ،
 .3اندیشه سیاسی آیتاهلل میرزامحمدحسین نائینی ،تألیف عباس حیدری بهنوئیه.7783 ،
 .7والیت فقیه از دیرباز تا امروز ،محمد ابوطالبی.7783 ،
 .3والیت و رهبری در اسالم ،سیدحسن طاهری خرم آبادی.7783 ،
 .0بررسی اندیشه سیاسی اصحاب فرهنگستان علوم اسالمی ،محمدصادق پورابراهیم اهوازی.7783 ،
 .9نقد نگرش های حد اقلی به فقه سیاسی ،سید سجاد ایزدهی7785 ،
 .7هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی  ،سید کاظم سید باقری7785 ،
ارزیابی مقاالت:

مبانی فقهی تعامل فقیهان با دولتهای صفویه ،مجله رواق اندیشه.7783 ،
سیاست متعالیه در حکومت امیرالمومنین(ع) با محوریت نهج البالغه ،فصلنامه سیاست متعالیه7787 ،
دبیر علمی نشستهای تخصصی:

 .7نشست علمی نقد کتاب «قواعد فقه سیاسی».7793/7/75 ،
 .3نشست علمی نقد کتاب «کشورهای اسالمی ،چالشها و حقوق بشر در اسالم».7798/7/39 ،
 .7نشست علمی فقه سیاسی تطبیقی شیعه و سنی 7 ،نشست 77 85 ،

عالئق علمی ـ پژوهشی:

فلسفه علم (با رویکرد تولید دانش) /فقه /حدیث /قرآن /جهانیسازی /تمدن پژوهی /فقه سیاسی/
معماری و شهرسازی (با رویکرد انسانمحور).

