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دکتر رجبعلی اسفنديار


متولد دهم فروردین  5431فیروزکوه ،دماوند ،تهران ،ایران .



دکتری علوم سیاسی ،عالقمند به مطالعه فلسفه سیاسی ،مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره) ،آشنا به دو زبان عربی و
انگلیسی.



عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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