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ب) شرح حال  -زندگی علمی

اینجانب علی اکبریمعلم ،در سال  0411در یک خانواده مذهبی در مازندران – بابل  -متولد شدم .دوره تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستان را در شهرستان بابل به پایان رساندم .از سال  0434برای تحصیل علوم دینی ،وارد حوزه علمیه قم شده و تاکنون موفق به
گذراندن سطوح عالی حوزه  ،دروس خارج فقه و اصول شدهام و از محضر اساتید معزز آقایان مدرس ،وجدانیفخر ،عراقچی ،محمدی
خراسانی ،رمضانی ،گنجی و آیات عظام مکارم شیرازی ،وحید خراسانی ،سبحانی و مشکینی بهره بردم .از سال  0431در کنار دروس
حوزوی به ادامه تحصیل دانشگاهی در رشته علوم سیاسی پرداختم و پس از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
رشته علوم سیاسی ،در رشته مدرسی معارف اسالمی  -گرایش انقالب اسالمی – موفق به اخذ درجه دکتری در سال  0400شدم.
این جانب از مبارزان زمان انقالب بوده و برای پیروزی انقالب اسالمی در زمان طاغوت در حدّ وسع خود مصائب زیادی را تحمل نمودهام
و فعالیتهایی جهت پیشبرد اهداف انقالب و روشنگری قشرهای مختلف مردم و جوانان انجام دادهام؛ مثل تشکیل هسته مطالعاتی با
محوریت کتب مذهبی همانند کتابهای شهید مطهری و برپایی دستجات عزاداری در ماه محرم در مخالفت با رژیم پهلوی.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تأسیس جمهوری اسالمی ایران ،همگام با سیاستها و اصول انقالب اسالمی ،در ایفای نقش خود برای
تثبیت نظام و ترویج اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و ارزشهای اسالمی و انقالبی همت گماردم .در مبارزه با جریانات انحرافی منافقین،
گروه فرقان ،انجمن حجتیه ،ملیگراها و جریانات مارکسیستی فعال بودم .همچنین با شرکت در جهاد سازندگی ،عضویت فعال در بسیج
مستضعفین ،فرماندهی بسیج محله طی سالهای  90تا  ،30ریاست انجمن اسالمی دانش آموزی دوره دبیرستان ،همکاری با سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،تشکیل کالسها و جلسات عقیدتی ،قرآنی و احکام و تدریس قرآن ،دروس معارف اسالمی و وصیتنامه امام
خمینی(ره) ،بهصورت شبانه روز برای تحقق اهداف انقالب به فعالیت پرداخته و مروج ارزشهای انقالب اسالمی و اندیشه امام خمینی
بودم.
در دوران جنگ تحمیلی در جبههها حضور داشته و از ارزشهای اسالمی و انقالب اسالمی و حدود و ثغور ایران اسالمی دفاع نموده و در
تبعیت از والیت فقیه ،به انجام وظایف خود پرداختم .از سال 0433برای انجام تکلیف 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 هیأت علمی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در حال تحقیق و تدریس هستم .تاکنون سه کتاب و چهارده مقاله علمی پژوهشی و علمی تخصصی
از اینجانب منتشر شده است .محور همه فعالیتهای علمی و فرهنگی ،عقیدتی و سیاسی و اجتماعیام ،خدا ،اسالم و والیت فقیه بوده
است.
ج) کتابها و مقاالت منتشر شده
ردیف

کتاب  /مقاله

ناشر

محل
نشر

سال
نشر

تعداد
صفحه

نام مجله  /مجموعه

0

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

مؤسسه بوستان کتاب

قم

0411

443

--

1

کتاب «آموزش سیاسی»

مؤسسه بوستان کتاب

قم

0431

11

--

4

کتاب «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و نسل
سوم انقالب اسالمی ایران»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

قم

0404

401

--

1

مقاله «اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم
انقالب اسالمی ایران»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0400

41

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ، 90ص 049

2

ردیف

کتاب  /مقاله

ناشر

محل
نشر

سال
نشر

تعداد
صفحه

نام مجله  /مجموعه

(مطالعه موردی :طالب و دانشجویان شهر قم)

9

مقاله «بررسی میزان آشنایی طالب و دانشجویان
شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)»

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

0404

11

پژوهشنامه انقالب اسالمی،
سال سوم ،شماره  ،00ص
10

3

مقاله«اخالق سیاسی امام خمینی(ره) و نسل
سوم انقالب اسالمی ایران»

انجمن مطالعات سیاسی
حوزه

قم

0404

01

سیاست متعالیه ،سال دوم،
شماره  ، 9ص 014

3

مقاله «مشروعیت و مقبولیت والیت فقیه از
دیدگاه امام خمینی(ره)»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0414

03

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ،19ص 000

1

مقاله «واکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با
فرهنگ غربی»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سیما

قم

0410

09

مجله رواق اندیشه ،شماره
 ،0ص39

0

مقاله «نقش کارویژه حفظ الگو در سقوط رژیم
پهلوی»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0411

11

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ،03ص 019

01

مقاله «عامل فرهنگی و سقوط رژیم پهلوی»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سیما

قم

0411

03

مجله رواق اندیشه ،شماره
 ،3ص 90

00

مقاله «مشارکت سیاسی و جوان»
در مجموعه مقاالت

01

مقاله «نظم نوین جهانی»
در مجموعه مقاالت

معاونت آموزش دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم
معاونت آموزش دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم

قم

0433

11

ره توشه راهیان نور ،ویژه
جوانان ،ص 113

قم

0431

03

ره توشه راهیان نور ،ویژه
مقطع دبیرستان ،ص 040

04

مقاله «مقبولیت ،مشروعیت ،رهبری سیاسی
حاکم اسالمی» در مجموعه مقاالت

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0430

-

حکمت در اندیشه و عمل
امام خمینی(ره) مربوط به
اولین همایش دانشجویی
دانشگاه باقرالعلوم

01

مقاله «رابطه متقابل دولت و ملت»

مرکز پژوهشهای اسالمی
صدا و سیما

قم

0439

01

--

09

مقاله «ارزیابی علمکرد فصلنامه علوم سیاسی»

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0414

13

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ،13ص 199

03

معرفی کتاب «عرفان و سیاست»

قم

0414

3

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ،13ص 119

03

نمایه فصلنامه علوم سیاسی از شماره  0تا 00

قم

0410

19

فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  ،11ص 410

دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

3

ردیف

کتاب  /مقاله

ناشر

محل
نشر

سال
نشر

01

امنیت در اسالم

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0419

تعداد
صفحه

نام مجله  /مجموعه

فصلنامه علوم سیاسی
شماره 44

00

سیمای امنیت در نهجالبالغه

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0419

-

فصلنامه علوم سیاسی
شماره 44

11

نمایه فصلنامه علوم سیاسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0413

11

فصلنامه علوم سیاسی از
شماره  0تا 43

10

نمایه فصلنامه تاریخ اسالم

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

0413

11

فصلنامه تاریخ اسالم از
شماره  0تا 11
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د) کتابها و مقاالت منتشر نشده
ردیف

عنوان

تعداد
صفحه

موضوع

سال تدوین

0

کتاب «نگاهی به ریشههای انقالب اسالمی»

111

آموزشی -سیاسی

0433

1

کتاب «روش تحقیق در علوم انسانی»

091

--

0411

4

کتاب «شاخصهای اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»

111

آموزشی  -سیاسی

0401

1

مقاله «مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در جهان سوم ،تجربه الجزایر»

10

سیاسی

0430

9

مقاله «دکترین نیکسون و آثار آن بر ایران»

00

سیاسی

0431

3

مقاله «مکتب فرانکفورت با تأکید بر نظرات مارکوزه»

01

سیاسی

0439

3

مقاله «وسایل ارتباط جمعی و نقش آن در جامعه پذیری سیاسی»

00

سیاسی  -اجتماعی

0431

1

مقاله «نهاد اجرایی در سیستم سیاسی»

01

سیاسی

0431

0

مقاله «تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرد و جامعه»

00

سیاسی – اجتماعی

0434

01

مقاله «النفاق فی الکافی»

01

سیاسی – اجتماعی

0434

00

مقاله «لبنان و سازمان ملل»

03

سیاسی

0434

01

مقاله «کارکرد ،ناکار کرد ،انقالب اسالمی ایران»

03

سیاسی

0431

04

مقاله «دولت علویان در طبرستان؛ نخستین حکومت مستقل شیعی در ایران»

03

تاریخی  -سیاسی

0413

01

مقاله «ویژگیهای جامعهشناسی و بازتاب تحوالت سیاسی و اجتماعی دوره محمدرضا
پهلوی بر آینده کشور»

41

سیاسی – اجتماعی

0413

09

مقاله «اخالق تخرّب در جمهوری اسالمی ایران»

41

سیاسی – اجتماعی

0413

03

مقاله «تأثیر حکومت در رشد فضائل اخالقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه از دیدگاه
امام خمینی(ره) و استاد مطهری«

09

سیاسی – اجتماعی

0413

03

مقاله «نقش کتب فارسی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان در دوره پهلوی دوم«

43

سیاسی – اجتماعی

0413

01

مقاله «تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با اهداف و وظایف آن»

14

فرهنگی

0411

00

مقاله «میزان آشنایی طالب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی(ره)»

19

سیاسی

0401

11

مقاله «میزان آشنایی طالب و دانشجویان شهر قم با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)»

41

سیاسی

0401

10

مقاله «شاخصهای اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»

09

سیاسی

0404

5

هـ) تحصیالت

 .0تحصیل در حوزه علمیه قم از سال  0434تا کنون – خارج فقه و اصول؛
 .1دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در سال  0411با معدل  03/13و نمره پایان نامه 00/14؛
 .4اخذ درجه دکتری در رشته مدرسی معارف اسالمی – گرایش انقالب اسالمی ایران ،دانشگاه باقرالعلوم علیهالسالم ،در سال
 0400با نمره پایان نامه 00؛
 .1دریافت مجوز تدریس دروس معارف اسالمی از معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی در سال 0433؛
 .9ارزیابی مرتبه استادیاری در تدریس درس «انقالب اسالمی و ریشههای آن» در سال  0411توسط معاونت اموور اسواتید و
دروس معارف اسالمی در دانشگاهها؛
 .3دارای گواهینامه پایان دوره زبان انگلیسی (گذراندن  311ساعت در مرکز زبانهای خارجی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سوال
تحصیلی )31-30؛
 .3دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از مرکز آموزش عالی معارف اسوالمی نهواد نماینودگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سال 0419؛
 .1دریافت گواهی شرکت در کارگاه اساتید و محققین حوزه و دانشگاه و بحث نهضت نرمافزاری و تولید علم و آزاد اندیشی در
دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال 0419؛
 .0دریافت گواهی شرکت در کارگاه تحلیل مسائل سیاسی روز و بررسی آینده انقالب اسوالمی در سوال  0410بوه مودت 03
ساعت از دانشگاه معارف اسالمی؛
 .01گواهی شرکت در نشست علمی جریانها و جناحهای سیاسی پس از انقوالب در منطقوه  1دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود
تهران جنوب در سال .0411

و) کسب افتخارات و تقدیرها

 .0انتخاب استاد ممتاز گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری در سال تحصیلی 11 – 14؛
 .1انتخاب استاد ممتاز گروه های معارف اسالمی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصیلی  11-19و دریافت جایزه
از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛
 .4کسب افتخار «پژوهشگر برجسته» در جشنواره معارف -دومین آیین تجلیل از پژوهشگران معارف اسالمی ویژه استادان
گروههای معارف اسالمی دانشگاههای سراسر کشور در سال 0411؛
 .1انتخاب «مدیر موفق» دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در سال .0413
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ز) تدریس

 .0تدریس دروس «انقالب اسالمی و ریشههای آن»« ،انقالب اسالمی ایوران»« ،تفسویر موضووعی قورآن» و «وصویتنامه
سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره)» در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری از سال تحصیلی  33تواکنوون ( بوه مودت
هجده سال)؛
 .1تدریس دروس «انقالب اسالمی و ریشههای آن» در دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد مرکز در سال تحصیلی 33 – 33؛
 .4تدریس درس «آشنایی با علوم اسالمی» در دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال تحصیلی 10-11؛
 .1تدریس دروس «آشنایی با روش تحقیق»« ،روش تحقیق( )0و (« ،»)1تواریخ فرهنگوی سیاسوی معاصور» و «وصویتنامه
حضرت امام خمینی(ره)» در مدرسه علمیه معصومیه ،از سال  0433تا 0413؛
 .9تدریس دروس «انقالب اسالمی ایران» « ،تاریخ امامت» و «وصیتنامه امام خمینی(ره)» در دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود
اراک از سال  0411تا 0413؛
 .3تدریس درس «انقالب اسالمی ایران» و «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» در دانشوگاه خووارزمی تهوران و دانشوگاه آزاد
اسالمی واحد قم از سال  0410تاکنون؛
 .3تدریس درس «روش تحقیق و منبع نویسی» در دوره پودمانی تبلیغ مرکز آموزشهای فرهنگی – کاربردی دفتور تبلیغوات
اسالمی حوزه علمیه قم از سال  11تا 01؛
 .1تدریس در وس قرآن ،ادبیات عرب ،کتب سیاسی سپاه و احکام در حوزه علمیه بابل و قوم ،مراکوز آموزشوی سوپاه و بورای
نیروهای مردمی در قم.
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ح) همکاری علمی و پژوهشی

 .0همکاری در ارزیابی مقاالت فصلنامه علوم سیاسی از سال  0411تا 0413؛
 .1همکاری در ارزیابی مقاالت سیاسی مجله رواق اندیشه از سال  0411تا 0419؛ (این مجله وابسته بوه مرکوز پژوهشهوای
اسالمی صدا و سیمای قم میباشد)؛
 .4همکاری با هیأت علمی سمینار انقالب اسالمی و ریشههای آن و سر ویراستار تهیه و تدوین سه جلد کتاب انقالب اسالمی
و ریشههای آن (مأخذشناسی توصیفی( ،)0مجموعه مقواالت( )0و ( )1کوه توسوط معاونوت اموور اسواتید و دروس معوارف
اسالمی در سال  0431تشکیل و کتابهای مذکور منتشر شد؛
 .1ویرایش پنج کتاب (آموزش سیاسی ،احکام مسافر ،انقالب اسالمی و ریشههای آن )...،و مقاالت متعدد علمی که بوه چوا
رسیدهاند؛
 .9ارایه طرح نگرش سنجی مراکز آموزشی و اجرای طرح مذکور در مرکز آموزش خواهران قم؛
 .3تهیه و تدوین الگوهای ارزیابی آموزشی؛
 .3ارزیابی و تجزیه و تحلیل برنامه درسی ،عملکرد استادان و آزمون ورودی مراکز آموزشی از سال  0433تا 0419؛
 .1ارزیاب مقاالت فصلنامههای علمی پژوهشی سیاست متعالیه و علوم سیاسی .0404
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ط) مسؤولیتها

 .0دبیر تحریریه و مدیر اجرایی فصلنامه علوم سیاسی از سال  0410تا 0413؛
 .1مدیر آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع) از سال  0430تا 0411؛
 .4مدیر نظارت و ارزیابی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0433تا 0419؛
 .1مدیر طرح و برنامه مرکز تحقیقات حکومت اسالمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از سال  0411تا 0413؛
 .9مدیر آموزش انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در سال 0419؛
 .3جانشین مدیرکل منابع انسانی و رییس اداره کارگزینی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0419تا 0411؛
 .3مدیرکل منابع انسانی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0411تا 0400؛
 .1دبیرکمیته جذب هیأت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0413تا 0400؛
 .0دبیر شورای بورس تحصیلی و مأموریت آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0413تا 0400؛
 .01دبیر کمیسیون تخصصی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0410تا 0400؛
 .00رییس کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال  0413تا 0400؛
 .01رییس اداره امور هیات علمی و دبیر کمیته منتخب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از  0401تاکنون؛
 .04دبیر گروه علمی(میز تخصصی) مبانی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از سال
 0404تاکنون.
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