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استاد برتر گروههای معارف اسالمی دانشگاههای سراسر کشور در سال 12-1۹
دانشجوی نمونه دانشگاه معارف اسالمی در دوره دکتری در سال تحصیلی 8۹-8۸
معاون فرهنگی برگزیده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در سال تحصیلی 1۹-19
معاون فرهنگی شایسته تقدیر در چهارمین جشنواره ملی رویش(کانونهای فرهنگی هنرری دانشرگاههای
سراسر کشور)
کادر نمونه طرح والیت استان تهران در سال 9۱8۱

سوابق پژوهشي
کرسی علمی:
باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه آیت اهلل خامنه ای(مدظله العالی)) ،ناقدین :حجت االسالم دکتر حسرن
علی اکبری ،دکتر امیر سیاه پوش.
برگزار کننده:موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی(حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای)
باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه آیت اهلل خامنه ای(مدظله العالی)) ،ناقردین :دکترر سرید سرعید زاهرد
زاهدانی ،دکتر غفاری نسب.
برگزار کننده:دبیرخانه دائمی نواندیشی های مقام معظم رهبری با همکاری دانشگاه شیراز .دوشنبه  9۹بهمن مراه
تاالر حکمت دانشگاه شیراز
کتاب:
 -9زمانه ما و نهج البالغه (مسائل روز از نگاه نهج البالغه) ،چاپ اول ،زمستان  ،9۱1۱نشر سدید
 -5آینده انقالب اسالمی ایران و مولفه قدرت فرهنگی،نشر افق آینده ،چاپ اول9۱15،
 -۱تحلیل مواضع سیاسی علمای شیعه از نهضت عدالتخانه تا کودترای رضراخان ،ناشرر :موسسره مطالعرات تراری
معاصر ایران ،چاپ اول،اسفند 9۱19
 -۱مسئولیتهای متقابل حکومت اسالمی و مردم در نهج البالغه؛ چاپ دوم ،تابستان  ،9۱81انتشارات مکتب صادق
مقاالت(علمی پژوهشی) :
 -9باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای) ،فصرلنامه علمری پژوهشری مطالعرات
انقالب اسالمی ،فرزاد جهان بین ،پذیرش قطعی
 -5بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقرالب اسرالمی،
فرزاد جهان بین ،محمد جواد فتحی .پذیرش قطعی
 -۱بررسی و مقایسه مؤلفه های تمدن ساز میان چهار کشور ج.ا.ایران ،عربستان ،ترکیه ،مالزی .فرزاد جهران برین،
فرشته میرحسینی .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال ششم ،شماره  ،55تابستان 9۱1۹
 -۱جمهوری اسالمی ایران و ایفاء نقش در نظام چندقطبی آینده(فرصتها و چالشها) ،فرزاد جهان بین ،پژوهشرنامه
انقالب اسالمی ،دانشگاه بوعلی سینا ،شماره  ،5۹پاییز 9۱12
 -2معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البالغه،فرزاد جهان بین ،محمد نعمتی .فصرلنامه پژوهشرنامه نهرج
البالغه ،دانشگاه بوعلی سینا ،شماره  ،9۹تابستان 9۱1۱
 -۹سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسالم،فرزاد جهان بین ،فرت اهلل پرترو .فصرلنامه پژوهشرهای
راهبردی سیاست ،دانشگاه عالمه طباطبایی،شماره  ،9۱تابستان 9۱1۱
 -۸فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای،فرزاد جهان بین ،مسعود معینی پرور.
فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،زمستان  ،9۱1۱شماره۱1
 -8سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم ،تهدید نرم و امنیت نرم .فرزاد جهان بین ،اعظم امرامی .دو فصرلنامه
علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم،شماره  ،9۹بهار و تابستان 9۱1۱
 -1راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم بر اساس مدل  Swotاز منظر مقام معظرم
رهبری،فرزاد جهان بین ،مونا پارسا .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسالم،شماره 2و ۹
 -9۹مولفه های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقالب اسالمی،فرزاد جهان بین .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای
انقالب اسالمی،وابسته به انجمن انقالب اسالمی ایران،شماره 9۱19 ،۱
 -99روند دگرگونی های ارزشی در ایران پس از انقالب اسالمی از  9۱2۸تا  ،9۱88فرزاد جهان بین ،محمد رحریم

عیوضی .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،تابستان 9۱19
 -95راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال جنبش بیداری اسالمی اخیر ،فرزاد جهان برین ،فرت
اهلل پرتو .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی ،تابستان 9۱19
 -9۱بررسرری تطبیقرری روش تفسرریری فررریقین در ارتبرراک بررا آیرره اکمررال؛ فرررزاد جهرران بررین .فصررلنامه علمرری
پژوهشی مطالعات تفسیری ،زمستان ،19شماره 95
 -9۱بررسی رویکردها در ارتباک با نسبت دین و عناصر مدرنیتره در دوره مشرروطیت ایرران ؛ فررزاد جهران برین،
جالل درخشه .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی،وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران ،شماره 92
 Reciprocal rights of the people and the government in Nahj alBalagha.tendenzen.5۹9۹(vol52).issue۱. ISSN:۹1۱۱-۹8۱۱9
The Analysis of New Description at Modern Islamic Civilization from
Ayatollah Khamenei’s Perspective..Journal of Administrative Management,
Education and Training (JAMET).ISSN: 985۱-۹۹۱1.Volume (95), Issue (۱),
5۹9۹, ۱1۹-۱۹۱



مقاالت (علمی ترویجی و علمی تخصصی)
 -9حکومت و برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ امکان ،ضرورت ،چگونگی .فصلنامه علمی ترویجی دانشرگاه
اسالمی ،شماره ،۱1پائیز 9۱8۸
 -5نظام مدیریت در قرآن ،فصلنامه مدیریت در اسالم،شماره  92و  ،9۹پاییز و زمستان 9۱1۹
 -۱برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ مجموعه مقراالت سیاسرت متعالیره از منظرر حکمرت متعالیره ،جلرد
دوم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی9۱81،
 -۱حج مطلوب و راهکارهای تحقق آن از منظر مقرام معظرم رهبری،مجموعره مقراالت حرج در اندیشره سیاسری
اجتماعی مقام معظم رهبری،موسسه فرهنگی هنری مشعر،پژوهشکده حج و زیارت،چاپ اول ،بهار 9۱1۱
 -2بررسی علل اختالف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه؛ فصلنامه تخصصری تراری معاصرر
ایران ،شهریور 9۱82
 -۹بررسی تحلیلی مواضع علمای شیعه در قبال حکومتها برا تاکیرد برر دو عصرر صرفویه و قاجار،فصرلنامه انسران
پژوهی دینی،شماره  9۱و  ،9۱پاییز زمستان 8۹
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استادیار دانشگاه شاهد
معاون دانشجویی دانشگاه شاهد
رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسالمی
دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی
مدیر هفته علمی تمدن نوین اسالمی
عضو کارگروه فرهنگ و تربیت موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل
خامنه ای)
عضو کارگروه علوم سیاسی دبیرخانه حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی
به اتمام رسیده:










معاون فرهنگی – اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از شهریور9۱81تا اسفند 9۱15
رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین از 9۱81
عضو کارگروه همبستگی دینی و هویت ملی وزارت علوم (سالهای  1۹و )19
دبیر علمی اولین کنگره ملی دانشجویی دانشگاه اسالمی با محوریت اندیشه های امام راحل(ره)9۱1۹ -
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد و راهکارها() 9۱19
رئیس کارگروه نقش فرهنگ در ترویج کاالی ایرانی در همایش ملی مصرف کاالی ایرانی ،سازمان
شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران ۱ ،و  ۱آبان 9۱19
دبیر اولین جشنواره ملی دانشجویی وبالگ نویسی از حماسه تا حماسه ()9۱1۹


















عضو کمیته برنامه و بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین()9۱19
عضو علمی کمیته طراحی معماری فرهنگ و استخراج مولفه های محوری در حوزه فرهنگ در سازمان
فرهنگی هنری )9۱8۱-9۱8۸
مدیر برنامه ریزی یکپارچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ()9۱88 -9۱8۱
دبیر شورای عالی برنامه ریزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ()9۱8۸ -9۱82
دبیر کمیسیون بررسی طرحهای شاخص  ،مناسبتی و فراگیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
()9۱88 -9۱8۸
مدیر همکاری و هماهنگی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ()9۱81 -9۱88
قائم مقام معاون فرهنگی سازمان در امور طرحهای فراگیر شهری ،ملی و بین المللی()9۱88-9۱81
مشاور مرکز مطالعات،تحقیقات و آموزش وزارت کشور9۱8۸،
مدیر اجرایی فصلنامه علوم انسانی اسالمی وابسته به مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسالمی صدرا (-9۱8۸
)9۱88
داور جشنواره خوارزمی در مقطع کشوری در زمینه علوم انسانی(سالهای 9۱88و 9۱8۸و)9۱8۹
مسوول پروژه طراحی نظام فرهنگی دانشگاه افسری امام علی (ع ) – ()9۱8۹ -9۱82
مشاور رئیس دانشگاه امام علی (ع) در امور فرهنگی(سالهای 9۱82و )9۱8۹
دبیر کمیته علمی جشنواره نهج البالغه ”از من بپرس” ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ()9۱8۹

سخنراني های علمي و کارگاههای برگزار شده
















جریان شناسی کالن فکری سیاسی تاری معاصر ایران ،خانه انقالب اسالمی و والیت ،اصفهان ،دوره
تربیت مربی و مبلغ انقالب اسالمی
تمدن نوین اسالمی ،کانون غرب شناسی دانشگاه علوم انسانی رضوی
معارف انقالب اسالمی،دوره تابستانی مفاتی الجهاد ،سط یک ،پنجشنبه مورخ  5 ،12/2/58ساعت،
دانشگاه امام صادق(ع)
ما و علوم انسانی اسالمی ،هفتمین گردهمایی اعضاء مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام
صادق(ع) 55 ،دی ماه  ،9۱12سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع)
تحلیل وضعیت فرهنگی کشور ،دوره تابستانی مفاتی الجهاد ،سط یک ،چهارشنبه مورخ 5 ،12/2/5۸
ساعت ،دانشگاه امام صادق(ع)
تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری؛کارگاه ۱ساعته ،موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب
اسالمی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)،دوره تربیت پژوهشگر معارف انقالب
اسالمی(دانشجویان دکتری و طالب سط 12/۹2/5۹ ،)۱
تمدن سازی نوین اسالمی ،کارگاه  ۱ساعته ،مدرسه علوم انسانی اسالمی صدرا ،قم ،ده مرداد 9۱12
نظریه فرهنگی حضرت آیت اهلل خامنه ای ،کارگاه ۱ساعته ،موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب
اسالمی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)،دوره تربیت پژوهشگر معارف انقالب
اسالمی(دانشجویان دکتری و طالب سط 12/5/۱۹ ،)۱
تمدن نوین اسالمی ،کارگاه  ۱ساعته ،دوره دانش افزایی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان ،پنجشنبه5۱ ،
اردیبهشت 9۱12



































مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری ،اردوی نخبه پروری اتحادیه انجمن های
اسالمی دانشجویان مستقل ،جمعه مورخ  ،5۹/9/12تهران ،دانشگاه خوارزمی ،واحد تهران
معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البالغه،اولین دوره آموزش تخصصی مبارزه با مفاسد
اقتصادی ،سازمان بسیج دانشجویی ،مجتمع  9۱آبان ،پنجشنبه مورخ  1۱/۸/5۱ساعت  1الی 9۹:۱۹
تدریس در شش دوره آشنایی با وصیت نامه امام خمینی(ره) با عنوان فرهنگ ،حوزه،دانشگاه و آینده
انقالب اسالمی ایران ،اساتید درس وصیتنامه ،دانشگاههای آزاد سراسر کشور ،پژوهشکده امام خمینی و
انقالب اسالمی
سخنرانی در دوره مفاتی الجهاد ،شورای عالی انقالب فرهنگی و دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)،
نخب گان فرهنگی منتخب سراسر کشور با موضوع بایسته های تحقق تمدن اسالمی از منظر مقام معظم
رهبری ،سه شنبه 5۹مرداد 9۱1۱
سخنرانی در دوره مهتدون(منظومه تفکر راهبردی انقالب اسالمی) ،بسیج مدرسه علمیه معصومیه،
طالب مدارس علمیه قم ،دانشگاه امام حسین(ع) با موضوع فرآیند امتداد اجتماعی دین ،جمعه مورخ 9۹
مرداد 9۱1۱
سخنرانی علمی با موضوع تبیین ضرورت جهاد فرهنگی ،دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) ،روسا
ومعاونین و مدیران دفتر اعزام مبلغ ،دوشنبه مورخ 1۱/5/۸
کارگاه جریان شناسی سیاسی پس از انقالب اسالمی ،اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل
 ،اردوی آموزشی تشکیالتی «فردای انقالب» ،کرمان ،دانشگاه باهنر ۱ ،ساعت
انقالب اسالمی در چشم انداز آینده،پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،
دوشنبه 1۱/95/۹۱
جریان شناسی فکری سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی،فعاالن فرهنگی سیاسی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر،چهارم مهر ،9۱1۱مشهد مقدس5،ساعت
جریان شناسی فکری سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی،فعاالن فرهنگی سیاسی دانشگاه خواجه نصیر
الدین طوسی تهران،سوم مهر ،9۱1۱مشهد مقدس5،ساعت
مدیریت فرهنگی ،طرح ضیافت اندیشه دانشجویی،دانشگاههای یزد و گلستان(برادران)ومازندران
وخراسان شمالی(خواهران) ،مشهد مقدس 9۹،الی  95شهریور  ،1۱به تفکیک هر دوره  ۱ساعت
تحلیل و ارزیابی عملکرد دولتهای پس از انقالب اسالمی براساس اهداف انقالب اسالمی،سیاست
خارجی،رابطه با آمریکا،آینده انقالب اسالمی ،دوره دانش افزایی اساتید دانشگاههای پیام نور استان
آذربایجان شرقی،تبریز 5۹،و  5۸مرداد  9۹ ،9۱1۱ساعت،
کارگاه کارویژه های حکومت اسالمی در نهج البالغه،اولین دوره دانش و مهارت افزایی تشکلهای
دانشجویی استان قزوین ،آبان  8 ،9۱1۹ساعت
کارگاه آینده پژوهی فرهنگی انقالب اسالمی ،دوره صراک ،مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان،
 59تیر ،9۱19دانشگاه جامع امام حسین(ع) ۱،ساعت
کارگاه تحلیل فرصتها و تهدیدها و ضعفها و قوتهای انقالب اسالمی و طراحی سناریوهای پیش
رو ،هفدهمین همایش سراسری جامعه اسالمی دانشجویان ،دانشگاه بوعلی سینا ۱ ،15/۹۹/9۹،ساعت
کارگاه حکومت اسالمی در نهج البالغه،اردوی آموزشی-تشکیالتی دفتر تحکیم وحدت با عنوان «دوره
آموزشی شهید رجب بیگی» ،مشهد مقدس،شنبه  ۱ ،19/۹۹/98ساعت
سخنرانی علمی با موضوع آینده انقالب اسالمی و مولفه قدرت فرهنگی ،مدیران و کارشناسان مرکز
تحقیقات صدا و سیما 95،آذر  ،9۱19تهران ،صدا و سیما ۱ ،ساعت











سخنرانی علمی با موضوع آینده انقالب اسالمی و مولفه قدرت فرهنگی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی،پژوهشکده فرهنگ ومطالعات اجتماعی ،در جمع هیات علمی و پژوهشگران گروه های مطالعات
انقالب اسالمی و فرهنگ پژوهی
سخنرانی علمی با موضوع بازشناسی مفهوم پیچ تاریخی و نقش دانشگاهها در شکل گیری هندسه جدید
جهانی ،دوره دانش افزایی اساتید دانشگاههای آزاداسالمی شهر تهران ،سال 1۹
سخنرانی در اولین نشست مکتب آزاداندیشی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،آبان
9۱15
کارگاه جریان شناسی فرهنگی سیاسی ایران معاصر ،ویژه اعضاء شورای فرهنگی و کارشناسان فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۹،ساعت ،بهمن و اسفند 9۱15
سخنرانی علمی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه سنندج،فروردین ،9۱1۱آینده نظام بین الملل و
جایگاه جهان اسالم

راهنمایي پایان نامه
تاثیر اینترنت و تلگرام بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاههای مشگین شهر(مطالعه موردی؛ انتخابات دهمین
مجلس دوره مجلس شورای اسالمی)
تاثیر محیط آموزشی(مدیریت ،متن ،معلم) بر جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمی
بررسی عوامل واگرایی و همگرایی در سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در
ترکیه

مشاوره پایان نامه
راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در محیط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری،دانشگاه بین
المللی امام خمینی(ره)،دانشکده علوم اجتماعی،گروه علوم سیاسی

داوری پایان نامه
مهندسی فرهنگی در قرآن،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،دانشکده علوم و تحقیقات اسالمی ،گروه قرآن و
حدیث ،کارشناسی ارشد
رسانه طراز انقالب اسالمی از منظر امام خمینی(ره) و رهبری(دام ظله) با تاکید بر صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران ،دانشگاه معارف اسالمی ،دکتری ،آقای رضا واعظی
آینده پژوهی انقالب اسالمی ایران با تأکید بر اندیشههای امام خمینی(ره )و امام خامنهای (مدّ ظلّه) ،دانشگاه معارف
اسالمی ،دکتری ،آقای ابوذر یاسری

دوره های آموزش گذرانده شده:
مدیریت استراتژیک 9۹،ساعت،دانشگا ه تهران 5۹ ،و  5۸آبان ماه88
مدیریت استراتژیک،دانشگاه تهران 9۹ ،ساعت 91،و 5۹آبان 8۸

مدیریت  5۹،ساعت،دانشگاه شریف 58،تا  ۱۹آذرماه 88
روش نگارش مقاالت علمی پژوهشی 9۹،ساعت8۸/9۹/۱ ،
مبانی فناوری اطالعات،اینترنت،windows-word،پنجاه و هشت ساعت9۱8۹ ،
روش تدریس 9۹،ساعت،دانشگاه معارف اسالمی9۱15،

ارزیابي مقاالت فصلنامه های پژوهشي:
مطالعات سیاسی جهان اسالم
اندیشه مدیریت راهبردی
پژوهشنامه نهج البالغه
مطالعات انقالب اسالمی
راهبرد
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

تدریس:
کارشناسی:
انقالب اسالمی ایران
تاری فرهنگ و تمدن اسالمی
انسان در اسالم
تفسیر موضوعی نهج البالغه
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
روش تحقیق در علوم سیاسی
جنبشهای اسالمی معاصر
کارشناسی ارشد:
اسالم و حقوق بین الملل
دکتری:
انقالب اسالمی و آینده نظام بین الملل

عضویت در مجامع علمي ملي و بين المللي:
انجمن علمی انقالب اسالمی ایران ،ملی

حضور در شبکههای رادیو و تلویزیوني صدا و سيمای جمهوری اسالمي ایران:
شبکه یک:
همراه باخرد ،شبکه چهار ،هشتم آذر  ، 9۱1۹علوم انسانی اسالمی و تمدن نوین اسالمی ،دکتر فرزاد جهان و حجت
االسالم و المسلمین عبدالحمید واسطی
به سوی تمدن نوین اسالمی،ویژه برنامه هفته تمدن نوین اسالمی با حضور دکتر فرزاد جهان بین؛ جمعه 1۱/9۹/۱
ساعت .98
مفهوم شناسی عدالت ،صب عالی به خیر88/۹۹/98،
انواع عدالت ،نسبت توسعه و عدالت،صب عالی به خیر88/۹۹/91،

راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی ،صب عالی به خیر88/۹۹/59،
جمع بندی  9۹گزارش پخش شده در دهه محرم با موضوع تاریخچه عزاداری و کالبد شکافی حرمت شکنی در روز
عاشورا،صب عالی به خیر88/9۹/۹1 ،
شبکه چهار:
برنامه «پگاه تحول» ویژه سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی ،شنبه شب 1 ،آبان ماه 9۱1۱
دفاع نمادین از رساله دکتری در برنامه پایان نامه ،بهمن 9۱81
میزگرد با حضور آقایان دکتر پرویز امینی،بیژن عبدی،حجت االسالم مهدوی زادگان ،فرزاد جهان بین با موضوع
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت9۱81 ،
شبکه خبر:
آمریکا و تعهدات بین المللی ،برنامه پیشخوان خبر ،روز یکشنبه مورخ 1۱/5/9۱
شبکه جهانی سحر(سیمای بوسنی)
برنامه دین و زندگی ،کرامات حضرت فاطمه(س)
برنامه دین و زندگی ،کرامات پیامبر اسالم(ص)
برنامه دین و زندگی،رابطه انسان با خدا
رادیو گفتگو:
گفت و گوی سیاسی(زنده) مورخ 1۱/۸/91ساعت 9۸:۱۹الی 91
برنامه گفت و گوی روز،تحول در علوم انسانی15/۹8/5۸،
برنامه زیستن در آیینه  ،بررسی ابعاد مختلف نهج البالغه1۹/۹۹/۹9،
برنامه مناظره با موضوع تحول در علوم انسانی1۱/۹2/9۹ ،
صداوسیمای قزوین:
ارزیابی عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی،گفتگوی ویژه خبری1۹/۹1/5۹،
بازتحلیل واقعه  9۸شهریور،رادیو قزوین1۱/۹۹/9۹،

سوابق دانش آموزی و دانشجویي:
مسئول انجمن اسالمی دبیرستان نمونه دولتی شی مفید ،اردبیل ،سالهای 9۱۸۱و 9۱۸2
عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)  9۱89،تا 9۱8۱
مسئول امور دانشجویی طرح والیت دانشجویی( دوره آموزش مبانی اندیشه اسالمی) در سالهای 8۹-89-85-8۱
عضویت در شورای دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ،منصوب از طرف آیت اهلل مهدوی کنی ،رئیس محترم
دانشگاه()9۱85
انتخاب به عنوان کادر نمونه طرح والیت استان تهران در سال 9۱8۱
سفر تبلیغی – آموزشی به ترکیه،سوریه و لبنان و دیدار با روسای دانشگاههای سوریه و مسئولین حزب اهلل لبنان

