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شرح حال مختصر ـ زندگینامه علمی

اینجانب علی اکبریمعلم ،در سال  4411در یک خانواده مذهبی در مازندران – بابل  -متولد شدم .دورههاای تحصاللی
ابتدایی ،راهنمایی و دبلرستان را در شهرستان بابل به پایان رساندم .از سال  4434برای تحصلل علوم دینی ،وارد حوزه
علمله قم شده و تاکنون موفق به گذراندن سطوح عالی حوزه  ،دروس خارج فقه و اصاول ،شادهام و از محضار اسااتلد
معزز آقایان مدرس ،وجدانیفخر ،عراقچی ،محمدی خراسانی ،حسن رمضانی ،گنجی و آیات عظام مکارم شلرازی ،وحلد
خراسانی ،سبحانی و مشکلنی بهره بردم .از سال  4431در کنار دروس حوزوی به ادامه تحصلالت دانشگاهی در رشاته
علوم سلاسی پرداختم و پس از فراغت از تحصلل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشاد رشاته علاوم سلاسای ،در رشاته
مدرسی معارف اسالمی ا گرایش انقالب اسالمی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) موفق به اخذ درجه دکتاری در ساال 4434
شدم.
اینجانب در حدّ وسع خود مصائب مبارزه با رژیم پهلوی را تحمل نموده و فعاللتهایی جهت پلشابرد اهاداف انقاالب و
روشنگری قشرهای مختلف مردم و جوانان انجام دادم؛ مثل تشکلل هسته مطالعاتی با محوریات کتاابهاای ماذهبی
همانند کتابهای شهلد مطهری و برپایی دستجات عزاداری.
پس از پلروزی انقالب اسالمی و تأسلس جمهوری اسالمی ایران ،همگام با سلاستها و اصول انقالب اسالمی ،در ایفای
نقش خود برای تثبلت نظام و ترویج اندیشه حضرت امام خملنی(ره) و ارزشهاای اساالمی و انقاالب اساالمی همات
گماشتم و با حضور در جبهه های جنگ برای دفاع از استقالل و حدود و ثغور ملهن اساالمی ایاران مشاارکت جساتم.
همچنلن ،با مقاومت در برابر جریانات انحرافی ،از قبلل گروه منافقلن ،گروه فرقان ،انجمن حجتله ،ملیگراها و جریانات
مارکسلستی فعال بوده و به ترویج ارزشهای انقالب اسالمی و اندیشه امام خملنی پرداختم.
از سال 4433برای انجام تکللف و رسالت اسالمی و انقالبی خود در بُعد فرهنگی و آموزشی ،برای تدریس دروس معارف
اسالمی و دروس رشته تخصصی خود وارد دانشگاهها شدم و اکنون به عنوان عضو هلأت علمای گاروه علاوم سلاسای
پژوهشکده علوم و اندیشه سلاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اساالمی در حاال پاژوهش و تادریس هساتم .برخای از
فعاللتهای فرهنگی ،تربلتی و اجتماعی ،آموزشی ،پژوهشی و علمی ا اجرایی اینجانب مطابق مواد  4تاا  1آیالنناماه
ارتقای وزارت علوم ،تحقلقات و فناوری به قرار زیر است:
ماده  :1فعالیتهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی

 .4همکاری با هلأت علمی سملنار انقالب اسالمی و ریشههای آن و سر ویراستار تهله و تدوین سه جلاد کتااب انقاالب
اسالمی و ریشههای آن (مأخذشناسی توصلفی( ،)4مجموعه مقاالت( )4و ( )2که توسط معاونت اماور اسااتلد و دروس
معارف اسالمی در سال  4431تشکلل و کتابهای مذکور منتشر شد؛
 .2همکاری با جامعه مدرسلن حوزه علمله قم در برگزاری همایش نلم قرن حضور در سال 4434؛
 .4همکاری با قطب های فکری ا فرهنگی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم برای اجرای پروژه تحقلق بررسی ملزان
آشنایی طالب سطوح مختلف حوزههای علمله با موضوع والیت فقله از سال  4431تا 4433؛
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 .1همکاری با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاری اوللن اردوی فرهنگی ا آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی در پژوهشکده امام خملنی(ره) و انقالب اسالمی در شهریور 4431؛
 .1همکاری با انجمن مطالعات سلاسی حوزه از سال  4431تاکنون؛
 .3دریافت تقدیرنامه از مرکز نمونه دولتی شهلد فهملده به عنوان عضو فعال انجمن اوللا و مربلان در سال 4434؛
 .3دریافت لوح تقدیر از دفتر تبللغات اسالمی به دللل همکاری در بررسی و استقرار نظام جدید حقوق و مزایای کارکناان
دفتر اسالمی در سال 4413؛
 .1دریافت تقدیرنامه اداره برتر پژوهشگاه به دللل فعاللت موفق در سمت ریلس اداره امور هلأت علمی در سال 4431؛
 . 3دریافت تقدیرنامه اداره برتر پژوهشگاه(رتبه دوم) به دللل فعاللت موفق در سمت ریلس اداره امور هلأت علمی در سال
4431؛
 . 41دریافت لوح سپاس انتخاب اداره برتر پژوهشگاه (رتبه اول) به دللل فعاللت موفق در سمت ریالس اداره اماور هلاأت
علمی در سال 4433؛
 .44شرکت در کارگاه آموزش کاربری نرمافزار پژوهلار به مدت  1ساعت از مرکز تحقلقات کامپلوتری علوم اسالمی (نور)
در سال 4431؛
 .42شرکت در کار گاه اساتلد و محققلن حوزه و دانشگاه و بحث نهضت نرمافزاری و توللد علم و آزاد اندیشی در دانشگاه
باقرالعلوم(ع) در سال 4411؛
 .44شرکت در دوره آموزشی کوتاهمدت کاربردی مدیریت و کارآفرینی به مدت  1ساعت از ریاست مرکز رشد دانشگاه قم
درسال 4411؛
 .41شرکت در سوملن کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی به مدت  41ساعت از بنلاد توانمندسازی منابع انساانی ایاران،
تهران در سال 4411؛
 .41تدریس درس انقالب اسالمی ا اندیشههای سلاسی امام خملنی(ره) ،در اوللن اردوی فرهنگی ا آموزشی دانشاجویی
دانشگاه آزاد اسالمی در پژوهشکده امام خملنی و انقالب اسالمی در شهریور .4431
ماده  :2فعالیتهای آموزشی

 .4تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خملنی(ره) از سال تحصللی  4433تاکنون در مواد درسای «انقاالب
اسالمی و ریشههای آن»« ،انقالب اسالمی ایران»« ،تفسلر موضوعی قرآن» و «وصلتنامه سلاسی الهی حضرت امام
خملنی(ره)»؛
 .2تدریس در دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مواد درسی «آشنایی با علوم اسالمی» در سال تحصللی  12ا  14و درس «اسالم
و ایران» در سال تحصللی  31ا  31در مقطع ارشد؛
 .4تدریس در مدرسه علمله معصومله در مواد درسای «آشانایی باا روش تحقلاق»« ،روش تحقلاق( )4و (« ،»)2تااریخ
فرهنگی سلاسی معاصر» و «وصلتنامه حضرت امام خملنی(ره)» از سال  4433تا 4413؛
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 .1تدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک در مواد درسی «انقالب اسالمی ایران» « ،تاریخ امامت» و «وصلتنامه اماام
خملنی(ره)» از سال  4411تا 4413؛
 .1تدریس در دانشگاه خوارزمی تهران در مواد درسی «انقالب اسالمی ایران» و «اندیشه سلاسای اماام خملنای(ره)» از
سال  4413تا 4433؛
 .3تدریس در دوره پودمانی تبللغ مرکز آموزشهای فرهنگی ا کاربردی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علملاه قام در درس
«روش تحقلق و منبع نویسی» از سال  11تا 31؛
ماده  :3فعالیتهای پژوهشی ،فناوری
الف) کتابهای منتشر شده
ردیف

کتاب

ناشر

محل
نشر

سال
نشر

تعداد
صفحه

مالحظه

4

کتاب «علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی با
تاکلد بر نقش کارویژه حفظ الگو»

مؤسسه بوستان کتاب

قم

4412

443

--

2

کتاب «اندیشه سلاسی امام خملنی(ره) و نسل
سوم انقالب اسالمی ایران»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

قم

4434

432

--

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام
و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تهران

4433

421

--

4

کتاب «شاخصهای اندیشه سلاسی امام
خملنی(ره) »
ب) مقاالت منتشر شده
 .1مقاالت علمی پژوهشی

ردیف

مقاله

ناشر

4

مقاله «اندیشه سلاسی امام خملنی و نسل سوم
انقالب اسالمی ایران»
(مطالعه موردی :طالب و دانشجویان شهر قم)

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2

محل
نشر

قم

سال
نشر

4434

تعداد
صفحه

41

نام مجله  /مجموعه

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ، 13ص 441

مقاله «بررسی ملزان آشنایی طالب و
دانشجویان شهر قم با فلسفه سلاسی امام
خملنی(ره)»

دانشگاه بوعلی سلنا

همدان

4434

21

پژوهشنامه انقالب اسالمی،
سال سوم ،شماره  ،44ص
14

4

مقاله «اخالق سلاسی امام خملنی(ره) و نسل
سوم انقالب اسالمی ایران»

انجمن مطالعات سلاسی
حوزه

قم

4434

41

سلاست متعالله ،سال دوم،
شماره  ، 1ص 414

1

مقاله «بررسی ملزان آشنایی طالب و
دانشجویان شهر قم با فقه سلاسی امام
خملنی(ره)»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

قم

4

4434

21

اسالم و مطالعات اجتماعی
سال دوم شماره دوم

1

مقاله «شاخصهای اندیشه سلاسی امام
خملنی(ره)»

نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها ا
دانشگاه معارف اسالمی

قم

3

مقاله «بررسی رابطه بلن کارویژه حفظ الگو،
مدرسه و فروپاشی رژیم پهلوی»

انجمن مطالعات سلاسی
حوزه

قم

4431

41

مطالعات انقالب اسالمی
شماره 12

4431

21

سلاست متعالله ،سال
چهارم شماره 44

 .2مقاالت علمی تخصصی
ردیف

مقاله

ناشر

محل
نشر

سال
نشر

تعداد
صفحه

نام مجله  /مجموعه

4

مقاله «مشروعلت و مقبوللت والیت فقله از
دیدگاه امام خملنی(ره)»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4414

43

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ،21ص 444

2

مقاله «واکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با
فرهنگ غربی»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سلما

قم

4414

41

مجله رواق اندیشه ،شماره
 ،3ص31

4

مقاله «نقش کارویژه حفظ الگو در سقوط رژیم
پهلوی»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4411

21

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ،43ص 421

1

مقاله «عامل فرهنگی و سقوط رژیم پهلوی»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سلما

قم

4411

43

مجله رواق اندیشه ،شماره
 ،3ص 13

1

مقاله «رابطه متقابل دولت و ملت»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سلما

قم

4431

41

--

3

مقاله «ارزیابی علمکرد فصلنامه علوم سلاسی»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4414

23

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ،23ص 211

3

نمایه فصلنامه علوم سلاسی از شماره  4تا 43

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4414

21

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ،21ص 413

1

نمایه فصلنامه علوم سلاسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4413

11

فصلنامه علوم سلاسی از
شماره  4تا 43

3

نمایه فصلنامه تاریخ اسالم

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4413

11

فصلنامه تاریخ اسالم از
شماره  4تا 21
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 .3مجموعه مقاالت /همایشها /نقد و معرفی
ردیف

مقاله

ناشر

محل
نشر

4

مقاله «مشارکت سلاسی و جوان»
در مجموعه مقاالت

سال
نشر

تعداد
صفحه

نام مجله  /مجموعه

معاونت آموزش دفتر
تبللغات اسالمی حوزه
علمله قم

قم

4433

21

ره توشه راهلان نور ،ویژه
جوانان ،ص 223

2

مقاله «نظم نوین جهانی»
در مجموعه مقاالت

معاونت آموزش دفتر تبللغات
اسالمی حوزه علمله قم

قم

4431

43

ره توشه راهلان نور ،ویژه
مقطع دبلرستان ،ص 444

4

مقاله «مقبوللت ،مشروعلت ،رهبری سلاسی
حاکم اسالمی» در مجموعه مقاالت

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4433

-

حکمت در اندیشه و عمل
امام خملنی(ره) مربوط به
اوللن همایش دانشجویی
دانشگاه باقرالعلوم

1

معرفی کتاب «عرفان و سلاست»

قم

4414

3

فصلنامه علوم سلاسی،
شماره  ،23ص 211

1

امنلت در اسالم

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4411

3

سلمای امنلت در نهجالبالغه

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

4411

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

فصلنامه علوم سلاسی
شماره 44
-

فصلنامه علوم سلاسی
شماره 44

 .4داوری /ارزیابی /نظارت

 .4ارزیاب مقاالت فصلنامه علوم سلاسی از سال  4412تا 4413؛
 .2ارزیاب مقاالت سلاسی مجله رواق اندیشه از سال  4412تا 4411؛ (این مجله وابسته به مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سلمای قم میباشد)؛
 .4ویرایش پنج کتاب (آموزش سلاسی ،احکام مسافر ،انقالب اسالمی و ریشههای آن )...،و مقاالت متعدد علمی که به
چاپ رسلدهاند؛
 .1ارایه طرح نگرش سنجی مراکز آموزشی و اجرای طرح مذکور در مرکز آموزش خواهران قم؛
 .1تهله و تدوین الگوهای ارزیابی آموزشی؛
 .3ارزیابی و تجزیه و تحللل برنامه درسی ،عملکرد استادان و آزمون ورودی مراکز آموزشی از سال  4433تا 4411؛
 .3ارزیاب مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی علوم سلاسی از سال  4434تاکنون؛
 .1ارزیاب مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی سلاست متعالله از سال  4434تاکنون؛
 . 3ارزیاب مقاالت همایش نلم قرن حضور جامعه مدرسلن حوزه علمله قم در سال 4434؛
 .41عضو کملته منتخب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال  4431تاکنون.
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 .5کسب رتبه و افتخار /تقدیرنامهها

 .4انتخاب استاد ممتاز گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری در سال تحصللی  14ا 12؛
 .2انتخاب استاد ممتاز گروههای معارف اسالمی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصللی  11ا  11و دریافت
جایزه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛
 .4کسب افتخار «پژوهشگر برجسته» در جشنواره معارف ا دوملن آیلن تجللل از پژوهش¬گاران معاارف اساالمی
ویژه استادان گروههای معارف اسالمی دانشگاههای سراسر کشور در سال 4411؛
 .1انتخاب «مدیر موفق» دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم در سال 4413؛
 .1دریافت تقدیرنامه در سه سال پلاپی(رتبه برتر در سال  ،31رتبه دوم در سال  31و رتبه اول در سال  )33باه دللال
انتخاب اداره امور هلات علمی به عنوان اداره برتر پژوهشگاه علاوم و فرهناگ اساالمی در دوره مادیریت بار اداره
مذکور؛
 .3انتخاب نویسنده برتر نشریه سلاست متعالله از سوی معاونت پژوهشی مرکز مادیریت حاوزههاای علملاه در ساال
4431؛
 . 3تبدیل وضع عضو هلأت علمی به رسمی قطعی در مرتبه استادیار پژوهشاگاه علاوم و فرهناگ اساالمی در وزارت
علوم ،تحقلقات و فناوری در سال 4431؛
 . 1دریافت مجوز تدریس دروس معارف اسالمی از سوی معاونت امور اساتلد و دروس معارف اسالمی در سال 4433؛
 .3اخذ مرتبه استادیاری در تدریس درس انقالب اسالمی و ریشههای آن در سال  4411از سوی معاونت امور اساتلد و
دروس معارف اسالمی در دانشگاهها؛
ماده  :4فعالیتهای علمی ،اجرایی

 .4دبلر تحریریه و مدیر اجرایی فصلنامه علوم سلاسی از سال  4414تا 4413؛
 .2مدیر آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع) از سال  4433تا 4412؛
 .4مدیر نظارت و ارزیابی معاونت آموزش دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4433تا 4411؛
 .1مدیر طرح و برنامه مرکز تحقلقات حکومت اسالمی دبلرخانه مجلس خبرگان رهبری از سال  4411تا 4413؛
 .1مدیر آموزش انجمن مطالعات سلاسی حوزه علمله قم در سال 4411؛
 .3جانشلن مدیرکل منابع انسانی و ریلس اداره کارگزینی دفتر تبللغات اسالمی حاوزه علملاه قام از ساال  4411تاا
4411؛
 .3مدیرکل منابع انسانی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4411تا 4434؛
 .1دبلرکملته جذب هلأت علمی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4413تا 4434؛
 .3دبلر شورای بورس تحصللی و مأموریت آموزشی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4413تا 4434؛
 .41دبلر کملسلون تخصصی هلأت علمی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4413تا 4434؛
 .44ریلس کملته کارشناسی هلأت علمی دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم از سال  4413تا 4434؛

7

 .42ریلس اداره امور هلات علمی و عضو و دبلر کملته منتخب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از  4432تا 4431؛
 .44دبلر گروه علمی (ملز تخصصی) مبانی سلاسی نظام جمهوری اسالمی ایران دفتر تبللغات اسالمی حوزه علمله قم
از سال  4434تا 4431؛
 .41عضو انجمن مطالعات سلاسی حوزه از سال  4411تاکنون؛
 .41سرپرست اداره امور هلأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال  4432تا دی 4433؛
 .43سرپرست گروه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از دی  4433تاکنون؛
 .43عضو کملته منتخب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال  4431تاکنون؛
 .41معاون منابع انسانی و پشتلبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال  4431تاکنون؛
 .43عضو و دبلر هلأت اجرایی جذب مشترک پژوهشگاه علوم و فرهناگ اساالمی و دانشاگاه بااقرالعلوم(ع) از ساال
 4431تاکنون؛
 .21عضو و دبلر کملسلون تخصصی موضوع ماده  4آیلننامه ارتقای اعضای هلأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی از سال  4431تاکنون؛
 .24گذراندن دوره زبان انگللسی (گذراندن  311ساعت در مرکز زبانهای خاارجی دانشاگاه بااقرالعلاوم(ع) در ساال
تحصللی )31-34؛
 .22دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی اندیشه سلاسی امام خملنی(ره) از مرکز آموزش عاالی معاارف اساالمی نهااد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سال 4411؛
 .24شرکت در کارگاه تحللل مسائل سلاسی روز و بررسی آینده انقالب اسالمی در سال  4413به مدت  43ساعت از
دانشگاه معارف اسالمی؛
 .21شرکت در نشست علمی جریانها و جناحهای سلاسی پس از انقالب در منطقاه  1دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
تهران جنوب در سال 4411؛
 .21حضور یک روزه در هماندیشی اساتلد انقالب اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،تهران ،به
مدت  1ساعت در سال .4431
تاریخ بهروزرسانی
1316/11/11
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