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الف) مشخصات:
نام و نام خانوادگي :علیرضا زهیری
وضعیت تحصیالت دانشگاهي:
 دکتری علوم سیاسي دانشگاه باقرالعلوم(ع) -آخرين درجه تحصیالت حوزوی :خارج فقه و اصول

ب) سوابق علمي ـ اجرايي:
 .1معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسالمي  ،مدير پژوهش مرکز آموزش های تخصصي باقرالعلوم (ع) از سال
 1731تا 1731
 .2رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزشي دانشگاه باقرالعلوم(ع) از سال  1731تا 1733
 .7مدير طرح و برنامه دانشگاه باقرالعلوم (ع) از سال  1733تا 1732
 .4رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمي قم ،از سال  1734تا 1732
 .1دبیر همايش کتاب سال حوزه معاونت پژوهشي حوزه ،از سال  1737تا 1733
 .1مدير گروه دانش سیاسي همايش کتاب سال حوزه سال  1737تا 1733

 .3معاونت امور اساتید نهاد نمايندگي ولي فقیه در دانشگاهها ،استاد مصاحبه کننده گروه انقالب اسالمي حدود
 11سال
 .3عضو کمیته فرهنگي اجتماعي کمیسیون مطالعات اسالمي دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1732
تا کنون.
 .3عضو تحريريه مجله حوزه
ج) کتابها:
 -1انقالب اسالمي ،چرايي و چگونگي رخداد آن ،ويرايش نخست ،نشر معارف ،با همکاری جمعي از نويسندگان،
.1732
 -2عصر پهلوی به روايت اسناد ،نشر معارف1733 ،
 -7انقالب اسالمي و هويت ملي ،انجمن معارف اسالمي1731 ،
 -4جمهوری اسالمي و مساله هويت ملي ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي1733 ،

د) پروژه های در دست انجام ،در حال انتشار و پايان يافته:
 -1 .1هويت اسالمي ،انقالبي در سند چشم انداز ،به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام (پايان تألیف
.)1732
 -2جمهوری اسالمي و مسأله کارآمدی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (در دست انتشار)
 -7سیاست هويت در جمهوری اسالمي ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (در دست انتشار)
 -4جنبشهای اجتماعي جديد در ايران ،چالشها و فرصتها (در دست انجام)
 -1فرآيند هويتسازی در ايران و چالشهای پیشرو (در دست انجام)
ه) مقاالت:

 .1تاثیر روند ناهمگون اصالحات در وقوع انقالب اسالمي ،همايش انقالب اسالمي و ريشهها1734 ،
 .2روحانیت و توسعه منطقه ای استان قم ،همايش رشد و توسعه استان قم1731 ،
 .7امام خمیني ،روحانیت و نظام سیاسي ،فصلنامه علوم سیاسي شماره 1733 ،1
 .4تاثیر فرهنگ سیاسي ايرانیان بر سیاست خارجي ،فصلنامه علوم سیاسي شماره 1733 ،3
 .1هويت ملي ايرانیان ،فصلنامه علوم سیاسي شماره 1733 ،12
 .1خروج شاه از ايران ،دانشنامه امام خمیني(ره)1732 ،
 .3انقالب فرهنگي ،دانشنامه امام خمیني(ره)1732 ،
 .3نقد و بررسي کتاب نهضت امام خمیني ،دانشنامه امام خمیني(ره)1732 ،
 .3دولت اخالقي در انديشه سیاسي امام خمیني (ره) ،کنگره امام خمیني ،اخالق و عرفان1731 ،
 .11هويت ملي در سامانه سیاسي پس از انقالب ،کنگره انقالب اسالمي ،مسائل و نظام سیاسي1737 ،
 .11نظام سیاسي اسالمي و مناسبات نسلي ،همايش ملي مناسبات نسلي1737 ،
 .12چیستي هويت ملي ،فصلنامه علوم سیاسي ،شماره 1734 ،23
 .17کارکردهای نظام سیاسي پیامیر(ص) ،همايش سیره سیاسي پیامبر اعظم1731 ،
 .14آسیب شناسي روحانیت در گستره سیاست ،مجموعه مقاالت حوزه و روحانیت ،مسائل آسیب ها و
کارکردها.1733 ،
 .11نسبت سنجي بومشناسانه الگوی حکمراني خوب ،فصلنامه علوم سیاسي ،تابستان 1734
 .11موقعیت علوم انساني اسالمي ،فصلنامه علوم انساني اسالمي ،سال سوم ،شماره  ،17بهار  1734علمي
تخصصي
 .13مباني ديني سرمايه اجتماعي و نسبت آن با حکمراني خوب ،فصلنامه علوم سیاسي ،شماره  ،13پايیز

1734
 .13سیاست هويت و جنبشهای اجتماعي جديد ،فصلنامه علوم سیاسي ،شماره 1731 ،34
 .13بررسي منشأ و گستره اقتدار سیاسي امامت شیعه ،فصلنامه انديشه نوين ديني ،شماره  ،43زمستان
.1731
 .21تمدن نوين اسالمي در قانون اساسي و سند چشمانداز بیست ساله ،همايش ملي ناجا و تمدن نوين
اسالمي ،دیماه .1731
 .21هويت حوزهای و انقالبي بودن به مثابه امر سیاسي ،همايش حوزه انقالبي؛ مسئولیتهای ملي و
فراملي ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،اسفندماه .1731

و) سوابق فعالیتهای آموزشي:
 .1تدريس دروس اختصاصي علوم سیاسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم به مدت  21سال از 1731
تاکنون.
 .2تدريس تاريخ معاصر ايران ،دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسالمي ،از 1731تا .1732
 .7تدريس تاريخ اسالم در ايران  7و ( 4از سقوط صفويه تا سقوط پهلوی) ،مرکز آموزشهای علوم اسالمي،
 1731تاکنون.
 .4تدريس درس انقالب اسالمي ،دانشگاه های مختلف

ز) جوايز و نشانهای علمي:
 .1برگزيده رتبه دوم کتاب سال حوزه ،کتاب «انقالب اسالمي و هويت ملي»1732 ،
 .2تجلیل از کتاب «عصر پهلوی به روايت اسناد» ،دانشگاه معارف اسالمي1733 ،
 .7پژوهشگر برتر ،دانشگاه باقرالعلوم(ع)1733 ،
 .4پژوهشگر برتر ،دانشگاه باقرالعلوم(ع)1733 ،

 .1پژوهشگر برتر ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،شايسته تقدير ،1731 ،نکوداشت هفته پژوهش

