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 صدرا  یاسالم  یعلوم انسان  یهامرکز پژوهش شرفت،یپ یرانیا یاسالم  یالگو  یمل  شیهما یگذار  استیس ی شورا سیرئ 1390-1389

 

http://r-gholami.ir/


 
 

 
3 

 سوابق آموزشی  
 دانشگاه  مقطع تحصیلی و رشته درس  تاریخ  

 دانشگاه عالمه طباطبایی  رشته انقالب اسالمی دکتری،  حقوآ سیاسی  تا کنون 1401
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   193-197، 58نامه فرهنگ،  متراکم لیپتانس ؛یاندونز 1384

 

 های علمی پژوهشی فصلنامهمشترک در   هایمقاله
 عنوان  نشریه  نویسندگان همکار  عنوان مقاله  تاریخ 

الگوی شش ضلعِی حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در فضای    1400
 مجازی 

پژوهی ایران،  دوفصلنامه آینده رضا غالمی و احمد پورحیدر 
6(1) ،26-1   

 طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی ج ا ا  )زمستان( 1399
 ،رضا غالمی  ،حسن بنیانیان

 یار صحراییالله
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی  

   229- 256،  16،  دفاع ملی 

گیری تمدن نوین انقالب اسالمی و نقش محوری آن در شکل  )زمستان( 1397
 اسالمی با تاکید بر دکترین امامت

فصلنامه مطالعات انقالب  موسی نج ی و رضا غالمی 
  121- 140، 55اسالمی، 

 

 منتشر شده در کتب یا مجموعه مقاالت همایش های علمی داخلی  هایترین مقالهمهم
 عنوان کتاب و ناشر عنوان مقاله تاریخ

 کتاب مجموعه مقاالت »راه انقالب«، نشر هماهنگ نگاهی نو به رابطه دین و دموکراسی 1379

مجموعه مقاالت همایش ملی اقتصــاد مقاومتی، پیوند ســیاســت، کتاب » قاجار عهد در پیشرفت  و  توسعهنگاهی بر دوگانگی اندیشه   1395
ارات  «فرهنگ و اقتصـاد همؤ، انتـش ـس جلد مطالعات تاریخ معاصـر ایران،   ـس

 377او ، ص 

ــی و نظرـیه پردازی در علوم دینی«، مـعاوـنت  مدیریت و تولید علم  1384 کـتاب »درآـمدی بر آزاداـندیشـ
پژوهشـی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دبیرخانه نهضـت آزاداندیشـی و 

 تولید علم/ دفتر چهارم
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/745892/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/745892/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/745892/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/322740/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85
https://dx.doi.org/10.30479/jfs.2021.13693.1205
https://dx.doi.org/10.30479/jfs.2021.13693.1205
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http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1067-fa.html&sw=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1067-fa.html&sw=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1067-fa.html&sw=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1067-fa.html&sw=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/594814
http://gholami.sccsr.ac.ir/1635-2/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4572736
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/754636
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/754636
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/754636
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 منتشر شده در کتب یا مجموعه مقاالت همایش های علمی داخلی  هایترین مقالهمهم
 عنوان کتاب و ناشر عنوان مقاله تاریخ

ــیه 1400 ــینی معلو  فقدان عدالت ) حاش ــنهاد برای   16نش پیش
 مواجهه موثر با حاشیه نشینی(

ــالمی  ا رویکرد اسـ اعی ـب ای اجتـم ب ـه ـــی ا آسـ ه ـب ه راهبردی مواجـه ـــت بسـ
پیشــنهادی به دولت ســیزدهم )محصــو  نشــســت تنصــصــی با همین 

های عنوان/ منتشــر شــده توســش پژوهشــکده مطالعات اســالمی آســیب 
 اجتماعی دانشگاه شاهد

ـــیب  1400 ـهای نـگاهی کالن ـبه طرج ـجامع کنتر  و ـکاهش آسـ
 اجتماعی

ــی طرج جامع کتاب » ــی نقد و بررس ــص ــت تنص ــس مجموعه مقاالت نش
کــاهش   و  ــیــب کنتر   ــالمیآسـ اسـ رویکرد  بــا  ایران  اجتمــاعی  «،  هــای 

 دانشگاه شاهد  ،های اجتماعیپژوهشکده مطالعات اسالمی آسیب 

گیری تمدن نوین اـسالمی با محوریت لبررـسی امکان ـشک 1396
 ایران

،  3کتاب »مجموعه مقاالت ننستین ه ته علمی تمدن نوین اسالمی«، ج
 سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

 

 هاسایر نشریهمنتشر شده در   هایقالهترین ممهم
 نشریهعنوان   عنوان مقاله تاریخ

عبرت های انحطاط؛ بررسی امکان شکل گیری تمدن نوین اسالمی  )مرداد(  1394
 با محوریت ایران 

 8ماهنامه عصر اندیشه، شماره 

 24ماهنامه زمانه، شماره  نه فرهنگی امنیت ملینس 1383

 25ماهنامه تنصصی زمانه، شماره  مدیریت استراتژیک فرهنگ و  1383

 27ماهنامه تنصصی زمانه، شماره  مدیریت بحران در موسسات فرهنگی  1383

 26ماهنامه زمانه، شماره  یو بوسن رانیا  1383

   9-11، 1378، مرداد و شهریور 11و10، شماره کتاب ماه دین   الله جوادی آملی()تالیف آیت  نگاهی به کتاب بنیان مرصوص 1378

 پژوهشنامه قبسات، سا  چهارم، شماره چهارم نگاهی به کتاب وامداری غرب نسبت به شرآ  )زمستان( 1378

  48-53، 141شماره ماهنامه کیهان فرهنگی،  الگوی جامعه مدنی دینی  )اردیبهشت(   1377

    3- 6، سا  او ، شماره نهم کتاب ماه دین، نگاهی به رسائل فقهی عالمه محمدتقی جع ری  )تیر(  1377

  30-32، 135ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره  ایمان و اسالم  )شهریور( 1376

 136ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره  رابطه متقابل عقل و ایمان )مهر(  1376

 

 المللیهای بینشده در کنفرانسارائه  هایترین مقالهمهم
 کشور اطالعات کنفرانس عنوان مقاله تاریخ
2022 June   الثوره االسالمیه فی بناء الحضاره االسالمیه الحدیثه ) نقش دوره

 نقالب اسالمی در شکل گیری تمدن نوین اسالمی 
المؤتمر النامس للتجدیدو االجتهاد  

اطروحه الثوره االسالمیه، : ال کری
)در    م اهیمها و نطاآ اشتغاالتها(

 دست انتشار(

بیروت، معهد المعارف 
الحکمیه للدراسات  

 ال لس یه  الدینیه و

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/158989_17664631834.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/158989_17664631834.pdf
http://gholami.sccsr.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8/
http://gholami.sccsr.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5092177
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5092177
http://gholami.sccsr.ac.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4/
http://gholami.sccsr.ac.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4/
http://ensani.ir/fa/article/9907/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/9907/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/9907/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/10187/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://ensani.ir/fa/article/10187/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://ensani.ir/fa/article/10187/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://vista.ir/m/a/9j2em/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/ensani.ir/file/download/article/20120426112812-4035-69.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/988/48/text
http://ensani.ir/fa/article/253550/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16283/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/239912/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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 هاشده در کرسیارائه  هاینظریات و دیدگاه
 نوآوری  هایکرسی

 عنوان کرسی عنوان   تاریخ

 پژوهشی حکمت و فلس ه ایران    مؤسسه پیش اجالسیه() نگرشی تازه به نظام عقالنیت سیاسی اسالم  خرداد( 28)   1401

 پژوهشی حکمت و فلس ه ایران    مؤسسه شی تازه به نظام عقالنیت سیاسی اسالم )اجالسیه اصلی(نگر  شهریور(   6)   1401
 ترویجیـهای علمیکرسی

فرهنگی امام خمینی و انقالب اسالمی  -مرکز دانشگاهی   چارچوبی برای بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور مهر(  7) 1400
  دانشگاه آزاد اسالمی 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تصویر کلی از نظریه عدالت در ت کر اسالمی  آبان( 11) 1400

 مجمع عالی علوم انسانِی اسالمی پسا کرونا و آینده جهانی شدن   بهمن(   24)   1400

 دانشگاه عالی دفاع ملی   نظریه منطقه بندی علوم انسانی و موقعیت جامعه شناسی معرفت در آن  آذر( 25) 1399

 علوم انسانِی اسالمیمجمع عالی  رویکردی تازه به عقالنیت سیاسی در اسالم دی(  30) 1399

 
 

https://icsq.journals.iau.ir/article_688376.html?lang=fa
https://www.mehrnews.com/news/4804256/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86

