
1 

 

 رزومه تحصیلی و علمی 

 

  مشخصات فردی

 مهدی کاظمی زمهریر نام و نام خانوادگی : (1

 15/11/1353 تاریخ تولد: (2

 قم محل تولد: (3

 

 تحصیالت

 .1393، فراغت از تحصيل در سال دكتري علوم سياسي، دانشگاه عالمه طباطبايي (1

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

دوم: دکتر  مشاورکاشی، استاد مشاور اول: دکتر خرمشاد، استاد محمدجواد غالمرضا ، ) استاد راهنما : دکتر 

 ؛5/19با نمره  1393شهریور  15میرموسوی( تاریخ دفاع  

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

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

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

 علمیمشاغل 

 ؛1400در سال  های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در مرکز پژوهشپژوهشگر مهمان  (1

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

 ؛96-97تا  94-95عضو هیات علمی دانشگاه مفید از سال تحصیلی  (3

 ؛1394تا  1386استاد مدعو در گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید از سال  (4

 مشاغل اجرایی

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

 ؛ 1/06/90  تا 01/12/89کارشناس امور پژوهشی دانشگاه مفید، از  (2

 ؛01/12/89تا  87 /15/6ه مفید، از مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگا (3

 ؛ 87 /15/6تا   86 /15/6سرپرست دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید،از (4

 ؛86 /15/6تا   82 /28/6کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مفید،  (5

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

 آموزشیار نهضت سوادآموزی به مدت دو سال. (7

  

Email: mahdikazemi1@gmail.com 
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 )دانشگاه عالمه( تدریس

 (99-00-1( )3تاریخ اندیشه سیاسی اسالم و ایران ) (1

 (98-99-1اسالم و ایران )از تاریخ تحول دولت در  (2

 (97-98-2تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران )از  (3

 ) دانشگاه مفید( تدریس

 (98-99-2مبانی و اصول مدیریت ویژه علوم سیاسی)کارشناسی() (1

 (98-99-1نظام های انتخاباتی)کارشناسی ارشد() از (2

 (97-98-1) از  ارشد( )کارشناسیسمینار انقالب اسالمی و بازتاب آن در روابط بین الملل (3

 (96972نظریه های جامعه شناسی )کارشناسی()از  (4

 (96972سمینار مسائل روز) کارشناسی ارشد ( ) از  (5

 (96971شناخت افکار سیاسی در ایران ) کارشناسی ارشد( ) از  (6

 (95962)کارشناسی ارشد( ) از  2و  1 شناخت اندیشه های سیاسی (7

 (95962( ) از  جامعه شناسی سیاسی ) کارشناسی ارشد (8

 (95961تدریس روش تحقیق و روش شناسی با تاکید بر فلسفه علم و رهیافت های جدید ) کارشناسی ارشد ( ) از  (9

 (9395-2ارشد( ) از کارشناسی درس تحقیق آزاد ) (10

 (9394-1جامعه شناسی سیاسی) از  (11

 (9293-2نوسازی و دگرگونی سیاسی ) از  (12

 (8788-1ناسی( ) از تدریس روش تحقیق و روش شناسی )کارش (13

 (9293-2تا  8687-2تدریس اندیشه سیاسی غرب  الف ،  ب و قرن بیستم ) از  (14

 عالئق پژوهشی

 شدن پدیدار  و قدیم عالم در   اجتماعی و فکری تحوالت رابطه بررسی نسبت سنت و تجدد در ایران با تاکید بر (1

 ؛ایران در تجدد

 ؛بر سنت روشنفکریجریان شناسی فکری معاصر در ایران با تاکید  (2

 و فلسفه علوم اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مانند بومی شدن علوم انسانی، نسبت دانش های دینی و علوم مدرن (3

 .ایران در سیاسی دانش وضعیت

 مقاالت علمی پژوهشی

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

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

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

 (1393جهاد دانشگاهی تهران، بهار و تابستان "نظری 
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، شماره 1393سال  2و 1، شماره 9دانشگاه مفید،جلد  "حقوق بشر "جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر )چاپ در مجله  (3

 (17و18پیاپی 

 ) در دست انجام( مقاالت علمی پژوهشی

به اتمام ،«  نظام اخالقی اسالم درنگاه محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان در میانه عقالنیت و معنویت» مقاله  (1

 ؛، مجری مرکز پژوهشی مجد)شیراز()مجموعه مقاالت( « دستنامه اخالق اسالمی » انتشار در کتاب  رسیده و در فرآیند

 ؛ ارزیابی نهایی ، در مرحله ارزیابی«جامعه شناختی -ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی » مقاله با عنوان  (2

 ، در مرحله اتمام نگارش؛« یرانی هویت اندیشان ا ارزیابی انتقادی فرانظریه تاریخ» مقاله با عنوان  (3

 یاداشت های کوتاه

، بهمن 5ویژه نامه روزنامه اصفهان زیبا،شماره ، « مصطفی ملکیان و بی تفاوتی اجتماعی "معنویت گرایی"» مقاله  (1

1399. 

https://bit.ly/3ufoiZ3 

 .31/04/1399، 4ویژه نامه روزنامه اصفهان زیبا،شماره ، « شیوه]های زندگی[کرونا و تجدید نظر در » مقاله  (2

http://www.isfahanziba.ir/vijeh/110919 

 .1398بهمن  20، وب سایت دین آنالین، « در باب فلسفه و فلسفیدن حوزویان» مقاله  (3
https://bit.ly/3kpDwWJ 

 25،مرکز بین المللی مطالعات صلح،«منطقه خاورمیانه ادراکات فقهی از نظم اجتماعی و صلح سازی در»مقاله  (4

 .1397بهمن 

https://bit.ly/2UWNnqj 

 .1397بهمن،  4، وب سایت دین آنالین، پنجشنبه،«امور دینی بارهاصل جمهوریت و حق اظهارنظر در» مقاله  (5

http://dinonline.com/doc/note/fa/8111 
 .1397آبان،  7، وب سایت دین آنالین، دوشنبه، «  و غایت دولت مدرن "نهاد مرجعیت"» مقاله  (6

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

 .1397مهر ،  10، وب سایت دین آنالین، «  روشنفکری دینی و فقه: نقد بر دیدگاه های دکتر فیرحی» مقاله  (7

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

 .1397شهریور 17، دین آنالینوب سایت  ،« " سکوالریسم"گریزناپذیری » مقاله  (8

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

 .1397شهریور  5، وب سایت دین آنالین،  " پور ازغدی و سکوالریسم در حوزهرحیم  " مقاله  (9

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

 

 .1397 مرداد  25، وب سایت دین آنالین،  " تأثیر میرزای نائینی در زیست سیاسی ما " مقاله  (10

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

https://bit.ly/3ufoiZ3
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
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، وب سایت پژوهشکده اندیشه دینی  " بازخوانی انتقادی یک نامه: ریشه های سیاسی بحران اقتصادی " مقاله  (11

 .1397تیر 23معاصر، 

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

 

 ،  1394دی  22، وب سایت دین آنالین،  " روشنفکران دینی و فقر نگرش جامعه شناختی به حیات دینی "مقاله  (12

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

 ،  1393دی  24، وب سایت دین آنالین،  " نواندیشی دینی؛ دگرسانی یا گفتگو "مقاله  (13

c/note/fa/4592http://www.dinonline.com/do  

 

 راهنمایی پایان نامه

 در حال انجام؛د فیرحی و ابوالقاسم فنایی، ودر آثار داو« حق»ساخت مفهوم  (1

، مهدی هابرماس -مقایسه رابطه حقیقت و سیاست از دیدگاه مارسیسم و پست مدرنیسم : با تأکید و اندیشه های فوکو (2

 .17/04/98کارشناسی ارشد،مقطع ؛پورجیرنده، مقطع کارشناسی ارشد رضایی

 .1397بهمن  29کارشناسی ارشد، مقطع نجمه نجف پور، پژوهشگران حوزوی و بازنمایی فیمینیسم،  (3

 اسفند 2ارشد، کارشناسی مقطع دانشجو محمد ابراهیمی سیاه بومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکمرانی خوب،  (4

1396. 

 داوری پایان نامه

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

 .97، تابستان منش

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

17/04/97. 

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

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

  .1396دانشجو معصومه سلیمانی، دوم بهمن 

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

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

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

 ؛1396اکبر مختاری، تیرماه 

فیرحی، استاد مشاور دکتر خانمحمدی، دانشجو زهرا  سیاسی شدن تصوف در قرن نهم هجری قمری، استاد راهنما دکتر (7

 ؛1395شهریور  24وظیفه دان، 

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

 ؛1395بهمن  10

مرداد  3کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ، مقطع مقایسه مبانی واستلزامات سیاسی روشنفکری دینی ونواندیشی دینی (9

 ؛1395

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

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

 ؛1392اسفند 21دانشگاه مفید، 

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

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

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

 سخنرانی و نشست علمی 

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

 .1397آذر  22سیاسی، تهران، 

خرداد  22، دانشگاه مفید، «  تفکر روشنفکران قاجار و گذار از نظریه حکومت به دولت» برگزاری کرسی ترویجی  (2

1397. 

 .1397اردیبهشت  18، دانشگاه مفید، «حکمرانی، دانش و بی طرفی» سخنرانی علمی با عنوان   (3

 مشارکت در همایش ها

مسائل سیاسی ایران:کارنامه چهل ساله جمهوری اسالمی ایران؛چالش ها، فرصت ها و  "مشارکت در همایش  (1

  مقاله.و پذیرش چکیده  1398در سال  ،دانشگاه عالمه طباطبایی "راهکارها

و  1397انجمن علوم سیاسی ایران در سال  " ایران آینده؛ دشواره ها و تصمیمات حیاتی "مشارکت در همایش  (2

  پذیرش چکیده مقاله.

به  اولین  " مکتب مالصدرا و برآمدن تفکر مدرن در ایران " مشارکت در همایش با ارسال چکیده مقاله تحت (3

ط هیات داوری جهت ارایه در و پذیرش توس 2013ه سنت اندرو اسکاتلند سال سمپوزیوم دوساالنه ایرانیکا در دانشگا

 همایش.

و پذیرش چکیده  1392انجمن علوم سیاسی ایران در سال  " حکمرانی،سیاست و دوستی "مشارکت در همایش  (4

 جهت ارایه در همایش.مقاله 

 :برگزاری الیو و وبینار

، به میزبانی انجمن علوم سیاسی دانشگاه عالمه، ) فایل 1400اردیبهشت  30، پنج شنبه « روشنفکران و تقریر حقیقت»  (1

 وبینار موجود در کانال تلگرامی(.
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، به میزبانی انجمن علمی 1400فروردین  24، سه شنبه «مشروطیت ایران از افق نگاه میرزا ملکم خان ناظم الدوله»  (2

 تلگرامی(.، ) فایل وبینار موجود در کانال علوم سیاسی دانشگاه تهران

 :برگزاری کارگاه های آموزشی

، 1400فروردین  27و  26مجله تالطم دوران دانشگاه آزاد اسالمی، به میزبانی ، آنالینبرگزاری کارگاه مقاله نویسی  (3

 ساعت. 3جمعا 

 ساعت.  2" جمعا، 1399آذر  7و  6دانشگاه مفید، به میزبانی انجمن علوم سیاسی کارگاه مقاله نویسی آنالین، برگزاری  (4

 1396آذر   8و 1چهارشنبه،  ،  دانشگاه مفید،«تدوین طرح تفصیلی پایان نامه: ویژه دانشجویان ارشد» کارگاه برگزاری  (5

 ساعت؛ 5به مدت دو روز جمعا ،

 آموزشی: شرکت در دوره ها و کارگاه های

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

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

 (.2014دستامبر،  16دستامبر تا  6ی دانشگاه جان هاپکینز، استانبول) ، مجر«انگلیسی برای حقوق بشر» کارگاه آموزشی  (3

 اجرایی -کارهای علمی 

 ؛()یک و نیم سال  دانشگاه مفید م سیاسیت تکمیلی دانشکده علودبیر کمیته تحصیال (1

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

 ؛14/10/95طراحی و اجرای کارگاه ارزیابی درونی )جهت ارتقای کیفت آموزش دانشگاه(،  (3

مرحله طراحی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آزمون اختصاصی ویژه طالب دانشگاه مفید در مقاطع سه گانه از  (4

 تاکنون؛ 1390سوال تا اعالم نتایج از سال 

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

 مهارت ها:

 ر حد خواندن متون و مکالمه؛زبان انگلیسی د (1

 و مقاالت کوتاه؛ متن های علمیمسلط به مهارت نگارش گزارش های مدیریتی،  (2

 (؛Word, Excel , Power Pointکامپیوتر و اینترنت، و نرم افزارهای آفیس) مسلط به (3

 های علمی،شغلی و رشد فردی؛ه( در حوزcoachingدارای تجربی مربی گری ) (4

 :راههای ارتباط

Email: Mahdikazemi1@gmail.com 

Telegram ID: @kazemizamharir_ir 

Telegram Channel: @kazemizamharir 

Instagram: @drkazemizamharir 
Website: www.kazemizamharir.ir 

https://instagram.com/mahdikazemi1

