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 علمی و اجرایی رزومه

Email: Mahdikazemi1@gmail.com 

 

 مشخصات فردی

 مهدی کاظمی زمهریر نام و نام خانوادگی : (1

 دکتری علوم سیاسی  آخرین درجه تحصیلی : (2

 استادیاررتبه علمی: آخرین  (3

 

 تحصيالت

 .1393 در سال، فراغت از تحصيل طباطباييدانشگاه عالمه ي، دكتري علوم سياس (1

  رساله دکتری: پدیدار شناسی سنت روشنفکری در ایران ) از آغاز تا عصر مشروطه(، دانشگاه عالمه

کاشی، استاد مشاور اول: دکتر خرمشاد، استاد محمدجواد غالمرضا طباطبایی ، ) استاد راهنما : دکتر 

 ؛5/19با نمره  1393شهریور  15 دوم: دکتر میرموسوی( تاریخ دفاع  مشاور

 .1385 در سال،فراغت از تحصيل دانشگاه مفيد،سياسي گرايش انديشه كارشناسي ارشد علوم سياسي (2

  پایان نامه ارشد: اندیشه سیاسی داوری اردکانی، دانشگاه مفید ) استاد راهنما: دکتر میرموسوی، استاد

 ؛5/19با نمره  1385مشاور : دکترفیرحی( ، تاریخ دفاع زمستان  

 

 )دانشگاه عالمه( تدریس

 (97-98-2تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران )از  (1

 

 ) دانشگاه مفيد( تدریس

 (9798-1انقالب اسالمی و بازتاب آن در روابط بین الملل ) از سمینار  (1

 (96972شناسی )کارشناسی()از نظریه های جامعه  (2

 (96972سمینار مسائل روز) کارشناسی ارشد ( ) از  (3

 (96971شناخت افکار سیاسی در ایران ) کارشناسی ارشد( ) از  (4

 (95962)کارشناسی ارشد( ) از  2و  1 شناخت اندیشه های سیاسی (5
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 (95962جامعه شناسی سیاسی ) کارشناسی ارشد ( ) از  (6

شناسی با تاکید بر فلسفه علم و رهیافت های جدید ) کارشناسی ارشد ( ) از تدریس روش تحقیق و روش  (7

95961) 

 (9395-2ارشد( ) از کارشناسی درس تحقیق آزاد ) (8

 (9394-1) از معه شناسی سیاسیجا (9

 (9293-2) از زی و دگرگونی سیاسی نوسا (10

 (8788-1) از )کارشناسی( تدریس روش تحقیق و روش شناسی  (11

 (9293-2تا  8687-2) از ف ،  ب و قرن بیستم غرب  ال تدریس اندیشه سیاسی (12

 

 مقاالت علمی پژوهشی

پژوهشی -جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدارشدن روشنفکری در ایران )چاپ در فصلنامه علمی (1

 (1393انجمن علوم سیاسی ایران، شماره بهار "پژوهشنامه علوم سیاسی "

 "پژوهشی -در  مجله علمی) چاپ ن گذار از نظریه حکومت به دولت امکا تفکر روشنفکران عصر قاجار  و  (2

 (1393جهاد دانشگاهی تهران، بهار و تابستان " سیاست نظری

، 1393سال  2و 1، شماره 9دانشگاه مفید،جلد  "حقوق بشر "جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر )چاپ در مجله  (3

 (17و18شماره پیاپی 

 

 ) در دست انجام( مقاالت علمی پژوهشی

 ، در مرحله ارزیابی ؛«جامعه شناختی -تاریخی ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد » مقاله با عنوان  (1

 ، در مرحله اتمام نگارش؛« الگوی تفکر تاریخی در اندیشه هویت اندیشان ایرانی » مقاله با عنوان  (2

 

 پروژه های پژوهشی 

در مجموعه چاپ  برای)« جریان فکری و فرهنگی اخالق گرای تلفیق گرا » با عنوان  انجام یک پروژه تحقیقاتی (1

الی  1394از سال ()در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهرانمقاالت جریان های فکری و فرهنگی 

 .(در حال ارزیابی نهایی است؛ 1397

« جریان فکری و فرهنگی تلفیق گرای شناختی لیبرال در ایران معاصر  »عنوان  با انجام یک پرژوه تحقیقاتی (2

شکده مطالعات جهان دانشگاه )برای چاپ در مجموعه مقاالت جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دان

 .(در حال ارزیابی نهایی است؛ 1397الی  1394از سال ) تهران(

 

 ی کوتاههایاداشت 
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،مرکز بین المللی مطالعات «صلح سازی در منطقه خاورمیانهو ادراکات فقهی از نظم اجتماعی »مقاله  (1

 .1397بهمن  25صلح،

https://bit.ly/2UWNnqj 

بهمن،  4، وب سایت دین آنالین، پنجشنبه،«امور دینی بارهاظهارنظر دراصل جمهوریت و حق » مقاله  (2

1397. 

http://dinonline.com/doc/note/fa/8111 
 .1397آبان،  7دوشنبه، ، وب سایت دین آنالین، «  و غایت دولت مدرن "نهاد مرجعیت"» مقاله  (3

http://dinonline.com/doc/note/fa/8021 

مهر ،  10، وب سایت دین آنالین، «  روشنفکری دینی و فقه: نقد بر دیدگاه های دکتر فیرحی» مقاله  (4

1397. 

http://dinonline.com/doc/note/fa/7968 

 .1397شهریور 17، دین آنالینوب سایت  ،« " سکوالریسم"گریزناپذیری » مقاله  (5

http://dinonline.com/doc/note/fa/7921 
 

 .1397شهریور  5، وب سایت دین آنالین،  " رحیم پور ازغدی و سکوالریسم در حوزه " مقاله  (6

http://dinonline.com/doc/note/fa/7890  

 

 .1397 مرداد  25، وب سایت دین آنالین،  " تأثیر میرزای نائینی در زیست سیاسی ما " مقاله  (7

http://dinonline.com/doc/note/fa/7867  

، وب سایت پژوهشکده اندیشه  " ریشه های سیاسی بحران اقتصادیبازخوانی انتقادی یک نامه:  " مقاله  (8

 .1397تیر 23دینی معاصر، 

http://andishedini.com/showdata.aspx?dataid=21597&siteid=1  

 

دی  22، وب سایت دین آنالین،  " شناختی به حیات دینی روشنفکران دینی و فقر نگرش جامعه "مقاله  (9

1394  ، 

5987http://dinonline.com/doc/note/fa// 

 ،  1393دی  24، وب سایت دین آنالین،  " نواندیشی دینی؛ دگرسانی یا گفتگو "مقاله  (10

http://www.dinonline.com/doc/note/fa/4592  

 

 سخنرانی و نشست علمی 

، انجمن « با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی جان رالز:» سخنرانی در همایش بین المللی  (1

 .1397آذر  22علوم سیاسی، تهران، 

، دانشگاه مفید، «  تفکر روشنفکران قاجار و گذار از نظریه حکومت به دولت» برگزاری کرسی ترویجی  (2

 .1397خرداد  22

https://bit.ly/2UWNnqj
http://dinonline.com/doc/note/fa/8111
http://dinonline.com/doc/note/fa/7921
http://dinonline.com/doc/note/fa/7890
http://dinonline.com/doc/note/fa/7867
http://andishedini.com/showdata.aspx?dataid=21597&siteid=1
http://dinonline.com/doc/note/fa/5987/
http://www.dinonline.com/doc/note/fa/4592
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 .1397اردیبهشت  18دانشگاه مفید، ، «حکمرانی، دانش و بی طرفی» سخنرانی علمی با عنوان   (3

 

 مشارکت در همایش ها

به   " مالصدرا و برآمدن تفکر مدرن در ایران مکتب " مشارکت در همایش با ارسال چکیده مقاله تحت (1

و پذیرش توسط هیات داوری  2013اولین سمپوزیوم دوساالنه ایرانیکا در دانشگاه سنت اندرو اسکاتلند سال 

 جهت ارایه در همایش 

و پذیرش  1392انجمن علوم سیاسی ایران در سال  " حکمرانی،سیاست و دوستی "مشارکت در همایش  (2

 چکیده مقاله جهت ارایه در همایش 

 

 مصاحبه و ميزگرد

1)   
 

 راهنمایی پایان نامه

، هابرماس -مقایسه رابطه حقیقت و سیاست از دیدگاه مارسیسم و پست مدرنیسم : با تأکید و اندیشه های فوکو (1

 ، در دست اقدام ؛مهدی رضایی پورجیرنده، مقطع کارشناسی ارشد

 .18، نمره 1397بهمن  14کارشناسی ارشد، مقطع نجمه نجف پور، پژوهشگران حوزوی و بازنمایی فیمینیسم،  (2

ارشد، کارشناسی مقطع دانشجو محمد ابراهیمی سیاه بومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکمرانی خوب،  (3

 .5/17، نمره 1396بهمن  30
 

 پایان نامهداوری 

نولیبرالیسم برنخبگان فکری  سیاسی بعد ازانقالب اسالمی، استاد راهنما دکتر میرموسوی،دانشجو محمود تاثیر  (1

 .97، تابستان وفایی منش

امکانات وظرفیت های جماعت گرایی برای زیست سیاسی اسالمی، استاد راهنما دکتر حقیقت، دانشجو مرتضی  (2

 .17/04/97محمدی، 

 .30/11/96اد راهنما دکتر میرموسوی،دانشجو سحرکارگشا، سیاسی، است واعتماد اداری نظام (3

تحول فرهنگ سیاسی زنان با تکیه بر انتخابات مجلس بعد از انقالب اسالمی ایران، استاد راهنما دکتر محمود  (4

  .1396شفیعی، دانشجو معصومه سلیمانی، دوم بهمن 

انقالب اسالمی با تاکید بر مطهری و نایینی، ای اندیشه سیاسی نخبگان مذهبی انقالب مشروطه و بررسی مقایسه (5

 ؛96عی، دانشجو بهمن زارعی ، بهار استاد دکتر محمود شفی

فرهنگ سیاسی و حداکثری شدن دولت در عصر جمهوری اسالمی ، استاد راهنما دکتر محمود شفیعی ، دانشجو  (6

 ؛1396علی اکبر مختاری، تیرماه 
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دکتر خانمحمدی، ستاد راهنما دکتر فیرحی، استاد مشاور سیاسی شدن تصوف در قرن نهم هجری قمری، ا (7

 ؛1395شهریور  24زهرا وظیفه دان، دانشجو 

رانت خواری در اقتصادی سیاسی جمهوری اسالمی با تاکید بر دولت نهم و دهم، مقطع کارشناسی ارشد  (8

 ؛1395بهمن  10دانشگاه مفید، 

 3، مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، دیشی دینیمقایسه مبانی واستلزامات سیاسی روشنفکری دینی ونوان (9

 ؛1395 مرداد

  ؛1394تیر  5ی ارشد دانشگاه مفید، نظریه پخش و صدور انقالب اسالمی ایران، مقطع کارشناس (10

مقطع کارشناسی بررسی نقش و جایگاه توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران، (11

 ؛1392اسفند 21ارشد دانشگاه مفید، 

 رفتار انتخاباتی مردم خرم آباد : مطالعه موردی : هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهرستان خرم آباد، (12

 ؛10/12/90اسفند  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مفید،

 .27/8/87دانشگاه مفید، ن فضل اهلل، مقطع کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی و آرای سیاسی عالمه محمد حسی (13

 

 داوری  کتاب و مقاله

 ؛1395اردیبهشت  یرانی و سنت،روشنفکران ا کتابداوری  (1

 .1395، پاییز «سیاست نامه مفید»داوری مقاله برای شماره یک مجله  (2

 

 :برگزاری کارگاه های آموزشی

 ،  دانشگاه مفید، به مدت دو روز«تدوین طرح تفصیلی پایان نامه: ویژه دانشجویان ارشد» کارگاه برگزاری  (1

 (؛1396آذر   8و 1ساعت )چهارشنبه،  5جمعا 

 

 آموزشی: دوره ها و کارگاه هایشرکت در 

 ؛(1395بهمن  14سه شنبه، ، دانشگاه مفید،)«ارزیابی درونی » کارگاه آموزشی  (1

 .(1394دی ماه  15، دانشگاه مفید ) سه شنبه، « آشنایی با روش های نوین تدریس » کارگاه آموزشی  (2

دستامبر،  16دستامبر تا  6، مجری دانشگاه جان هاپکینز، استانبول، «انگلیسی برای حقوق بشر» کارگاه آموزشی  (3

2014. 

 

 اجرایی -کارهای علمی 

 ؛(ت تکمیلی دانشکده علوم سیاسی )یک و نیم سال دبیر کمیته تحصیال (1

 ؛28/11/95 برگزار شده در تاریخ  دبیر اجرایی همایش اسالم و محیط زیست، (2

 ؛14/10/95کارگاه ارزیابی درونی )جهت ارتقای کیفت آموزش دانشگاه(،  طراحی و اجرای (3
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مرحله برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آزمون اختصاصی ویژه طالب دانشگاه مفید در مقاطع سه گانه از  (4

 ؛تاکنون 1390طراحی سوال تا اعالم نتایج از سال 

 .تا کنون 1390کارشناسی، ارشد و دکتری از سال مدیریت حوزه امتحانی دانشگاه مفید در مقاطع سه گانه  (5

 

 عالئق پژوهشی

 پدیدار  و قدیم عالم در   اجتماعی و فکری تحوالت رابطه بررسی نسبت سنت و تجدد در ایران با تاکید بر (6

 ایران در تجدد شدن

 تحلیل جامعه شناختی تکوین ایران جدید با بهره گیری از نظریات کالن جامعه شناختی (7

  ناسی فکری معاصر در ایران با تاکید بر سنت روشنفکریجریان ش (8

جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر بویژه مسائل مرتبط با دموکراسی، حقوق بشر، جنبش های اجتماعی و  (9

 جهانی شدن

فلسفه علوم اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مانند بومی شدن علوم انسانی، نسبت دانش های دینی و علوم  (10

 دانش سیاسی در ایران وضعیت و مدرن

 

 مهارت ها:

 زبان انگلیسی؛ آشنایی (1

 (؛Word, Excel , Power Pointکامپیوتر و اینترنت، و تسلط بر نرم افزارهای آفیس) آشنایی (2

 

 تماس:

 Email: mahdikazemi1@gmial.com 

 Website: www.kazemizamharir.ir 

 Telegram ID: @Mkzamharir 

 Telegram Channel: https://t.me/kazemizamharir   OR @kazemizamharir 

  

https://t.me/kazemizamharir
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 مهدی کاظمی زمهریر اجرایی  رزومه

 

 سوابق شغلی

 ؛97-98-2استاد مدعو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه،  (1

 ؛96-97الی  94-95عضو هیات علمی دانشگاه مفید از سال تحصیلی  (2

 ؛ 97زمستان  تا 1/06/90پذیرش دانشگاه از مدیر اداره  (3

 ؛ 1/06/90  تا 01/12/89کارشناس امور پژوهشی دانشگاه مفید، از  (4

 ؛  01/12/89تا  87 /15/6مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید، از  (5

 ؛ 87 /15/6تا   86 /15/6سرپرست دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید،از (6

 ؛86 /15/6تا   82 /28/6کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید،  (7

 ؛82 /28/6تا  15/5/79کارمند معاونت آموزشی دانشگاه مفید، از  (8

 آموزشیار نهضت سوادآموزی به مدت دو سال. (9

 

 مشاوره به سایر موسسات

 ؛90و  89در سال ارائه مشاوره مدیریتی به دفتر طرح و برنامه بنیاد هاد ) موسسه دارالهدی (  (1

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حوزه ها و مدارس علمیه  اجرای دو پروژه مدیریتی و آموزشی برای (2

 ؛ ) سابق؛ ادغامی در دانشگاه جامعه المصطفی فعلی( خارج از کشور

 

 :اجرایی موزشیدوره های آ

 (May,2011,07-06)(، قم TUV Rheinland(،شرکت توف رایلند)EFQMدوره مدل تعالی سازمانی) (1

آشنایی با مفاهیم استاندارد و کنترل کیفیت عمومی ، شرکت مشاوره مهندسی آموزشی کیفیت گستر فائق، قم،  (2

 (؛17/8/89و16) 

 (؛ 28/5/88فن آوران مدیریت و صنعت ، تهران )تکنیک ها و اصول مذاکره حرفه ای ، موسسه بین المللی  (3

 (؛24/4/88دوره آموزشی مهندسی مجدد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،)  (4

 (؛july 2007 3و 2( ، تهران ) UNDPکارگاه آموزشی دو روزه تفکر سیستمی، برنامه توسعه ملل متحد ) (5

 (؛13/4/84مان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،) سازتبیین و تشریح معماری اطالعات در نظام اداری،  (6

 

 

 


