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 امیر سیاهپوش  شناسنامه علمی
 

 گرايش رشته مدرك تحصیلی
سال اخذ 
 مدرك

 نام دانشگاه
 معدل کل

 کشور

 کارشناسی ارشد
علوم 

 اجتماعی
جامعه شناسی 

 سیاسی
 تربیت مدرس 1381

 
 ايران

 کارشناسی
علوم 

 اجتماعی
 عالمه طبا طبائی 1378 پژوهشگری

 
 ايران

 دکتری
معارف 
 اسالمی

 معارف اسالمی 1395 انقالب اسالمی
17/19 

 ايران

 بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجويان به آزادی و عدالت عنوان پايان نامه فوق لیسانس:
 عنوان رساله دکتری: انقالب اسالمی در منظومه فکری آيت اهلل خامنه ای مد ظله العالی

 
 سوابق پژوهشی -2

نوووووووو   عنوان طرح
 مسئولیت 

 یت کنونیوضع سال اجرا سازمان متولی

تمرکز فقر در مناطق شهری و تاثیر آن بر جرايم  -1
 اجتماعی

 خاتمه يافته 1383 جهاد دانشگاهی)دفتر مرکزی( مدير طرح

 خاتمه يافته 1385 جهاد دانشگاهی)دفتر مرکزی( مدير طرح بررسی گرايش فرهنگی زنان شهر خرم آباد -2

عوامل اجتماعی موثر بر نگرش دانش آموزان به  -3
 ادتشهید و شه

 خاتمه يافته 1384 بنیاد شهید مدير طرح

عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت در استان  -4
 لرستان

 خاتمه يافته 1385 دانشگاه علوم پزشکی لرستان مدير طرح

معاونووت اجتموواعی ناجووا در لرسووتان  مدير طرح بررسی عوامل موثر بر خودکشی در استان لرستان -5
 لرستان

 خاتمه يافته 1385

های ی پژوهشايی مراکز علمی و دانشگاهی فعال در حوزهشناس -6
های نامههای تحقیقاتی و پايانقرآنی و برآورد تقريبی تعداد طرح
های ممکن برای ارزيابی کمی و انجام شده در اين مراکز و روش

 «کیفی آنها

همکوووووار 
 اصلی

-1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
1385 

 خاتمه يافته
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ت اجتماعی و تعیین اولويتهای شناسايی موضوعا -7
 تحقیق برای فراتحلیل

دبیرخانووه شووورای عووالی انقووالب  مدير طرح
 فرهنگی

 خاتمه يافته 1386

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در باره سرمايه  -8
 اجتماعی در ايران

دبیرخانووه شووورای عووالی انقووالب  مدير طرح
 فرهنگی

 خاتمه يافته 1387

 سیسرمايه اجتماعی و اعتماد سیا -9
دبیرخانووه شووورای عووالی انقووالب  مدير طرح

 فرهنگی
 خاتمه يافته 1388

تدوين مولفه های پیشرفت و عدالت از  -10
 منظر امام خمینی ره و رهبر معظم انقالب اسالمی

دبیرخانووه شووورای عووالی انقووالب  مدير طرح
 فرهنگی

 خاتمه يافته 1388

شاخص های مکتبی کارکنان نیروهای  -11
ای معنويت در اين نیروها از مسلح و راهکارهای ارتق
 ديدگاه امام و رهبری

 خاتمه يافته 1388 سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفا  مدير طرح

پیشرفت از منظر مقام معظم رهبری  -12
 )مبانی، مولفه ها، ابعاد، شاخصها و...(

مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی  مدير طرح
 صدرا

 خاتمه يافته 1389

از منظر رهبر معظم قانون و قانونگرائی  -13
 انقالب اسالمی

مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی  مدير طرح
 صدرا

 خاتمه يافته 1389

 مجلسدر اولويتهای کار فرهنگی  -14
 خاتمه يافته  مرکز تحقیقات اسالمی مجلس مدير طرح
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وضووووووعیت  سال اجرا سازمان متولی نو  مسئولیت  عنوان طرح
 کنونی

 خاتمه يافته 1378 وزارت فرهنگ و ارشاد همکار یطرح مصرف کاالهای فرهنگ .1

-1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همکار اصلی فرايند طراحی بانك جامع اطالعات قرانی کشور .2
1385 

 راکد

نهادهای مردمی و و توانمندسازی راهکارهای توسعه  .3
 های غیر دولتی قرآنیسازمان

-1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همکار اصلی
1385 

 

 خاتمه يافته 1385 دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشاور طرح بررسی نیمرخ روانی همسران افراد معتاد .4

مديريت پشتیبانی جنگ در هدايت و استفاده از  .5
ها و نهادهای استان های ادارات، سازمانتوانمندی

 سمنان

-1384 استانداری سمنان همکار
1385 

 

ان استان سمنان و تحلیل آماری وجمعیتی ايثارگر .6
 سنجش نگرش آنان نسبت به دفا  مقدس

-1384 استانداری سمنان همکار 
1386 

 

بندی پژوهشی بنیاد شهید و امور نیازسنجی و اولويت .7
 ايثارگران

 راکد 1386 بنیاد شهید و امور ايثار گران همکار اصلی

 تدوين شاخصهای هويت ملی در آموزش و پرورش .8
 در حال اجرا 1386 ورشوزارت آموزش و پر همکار

 تقويت ارزشهای اجتماعی در بین دانشجويانعوامل  .9
 در حال اجرا 1386 نهاد رهبری در دانشگاهها همکار اصلی

تدوين سند فرابخشی جوانان استان  .10
 سیستان و بلوچستان

پژوهشوووگاه علووووم انسوووانی و  همکار اصلی
 اجتماعی جهاد دانشگاهی

 خاتمه يافته 1386

 بخشی جوانان استان فارستدوين سند فرا .11
پژوهشوووگاه علووووم انسوووانی و  همکار اصلی

 اجتماعی جهاد دانشگاهی
 خاتمه يافته 1386
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 مقاالت ارايه شده-3
 سال ارايه سازمان متولی همايش يا فصلنامه عنوان مقاله

 1383 دانشگاه دفا  ملی نظامی -داير ه المعارف سیاسی پژوهشی -چهار مقاله علمی -1

قووی و اجتموواعی پووذيرش تئوووری نتووايا اخال -2
 کوانتیك در فیزيك

مرکز تحقیقات اسالمی دانشگاه علوم پزشکی  اولین کنگره علم و دين
 تهران

1385 

تبیین نظرية انفجوار بوزرو و تکمیول آن بوا  -3
 استفاده از عقايد اسالمی

مرکز تحقیقات اسالمی دانشگاه علوم پزشکی  اولین کنگره علم و دين
 تهران

1385 

مرکز تحقیقات اسالمی دانشگاه علوم پزشکی  اولین کنگره علم و دين یستی هست؟آيا ن -4
 تهران

1385 

تفاوت روشهای متداول در علووم انسوانی بوا  -5
روش شناسووی دينووی در تبیووین پديووده هووای 

 اجتماعی

مرکز تحقیقات اسالمی دانشگاه علوم پزشکی  اولین کنگره علم و دين
 تهران

1385 

 همايش گسست نسلها ست نسلهابررسی نقش زبان در گس -6
 )چاپ در ويژه نامه پژوهشی(

پژوهشکده علوم انسوانی و اجتمواعی جهواد 
 دانشگاهی

1384 

 1382 دانشگاه دفا  ملی ماهنامه مطالعات دفاعی تحلیلی-دو مقاله علمی -7

 1384 موسسه توسعه روستايی موسسه توسعه روستايی مشارکت اجتماعی و توسعه روستاها -8

 1390 نیروی انتظامی لرستان همايش امنیت اجتماعی ررسی احساس امنیت در استان لرستانب -9

 1387 پژوهشکده تحقیقات استراتژيك  30پژوهشنامه شماره  وضعیت و اهمیت سرمايه اجتماعی در  پزشکی -10

شوووماره سووووم  ورای عالی انقالب فرهنگیدبیرخانه ش فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ فراتحلیل مطالعات سرمايه اجتماعی در ايران -11
 1387پايیز 

اصول ارتقا کیفی نظام آموزشی از منظر رهبر  -12
 معظم انقالب اسالمی

همايش ارتقوا کیفیوت در محصووالت 
 فرهنگی

 1389مهر ماه  شورای فرهنگی

ارتقا کیفیت در محصوالت و فعالیتهای  -13
 دستگاههای فرهنگی از منظر رهبر انقالب

یوت در محصووالت همايش ارتقوا کیف
 فرهنگی

 1389مهر ماه  شورای فرهنگی

 1390بهار  شورای فرهنگی همايش عدالت و اقتضائات آن (ابعاد و مولفهاعدالت اجتماعی) -14

 (review) سیزده مقاله -15

در خصوص تولید علم و نقشه جامع علمی در 
 ايران

و  1389سووال  دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
1390 

ب اسالمی از منظر آيت اهلل خامنه چیستی انقال -16
 ای

 1395 دانشگاه معارف اسالمی فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی

 1394 دانشگاه تهران  فصلنامه سیاست بررسی دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی -17
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 )کتاب( اتتالیف -4
 

 .1390، موسسه نشر شهر فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری -1

 .1390ی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقالب اسالمی، موسسه نشر شهر الگوی اسالمی ايران -2

 .1389، انتشارات مرکز صدرا تولید علمی و نوسازی نظام آموزشی در منظر رهبر معظم انقالب اسالمی -3

 .1389انتشارات مرکز صدرا  مبانی و ارکان جهان بینی اسالمی در منظر رهبر معظم انقالب اسالمی -4

 .1389انتشارات مرکز صدرا  در منظر رهبر معظم انقالب اسالمی اصالح الگوی مصرف -5

 چند باران بیشتر)دفتر شعر( -6

 قدس ما را آزاد خواهد کرد )گردآوری مجموعه شعر در خصوص قدس( -7

 1398، انتشارات انقالب اسالمی، سیاست از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی )دو جلد( -8

 
 

 
 سوابق آموزشی -5

 مقطع لیسانس )دانشگاه تهران(« قالب اسالمیريشه های ان»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه معارف اسالمی(« انديشه سیاسی امام خمینی ره»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه معارف اسالمی(« نظريه های انقالب»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه معارف اسالمی( «جنبشهای اسالمی معاصر»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد «ماهیت نظام سلطه»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد« انديشه و سیره سیاسی امام خمینی و امام خامنه ای»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد« مقايسه انقالب اسالمی وانقالبهای بزرو جهان»تدريس  -

 ارشد یمقطع کارشناس« دستاوردها و آسیبهای انقالب اسالمی» سيتدر -

 مقطع کارشناسی ارشد« رافیای سیاسی و بازتاب انقالب اسالمیجغ»تدريس  -

 مقطع کارشناسی ارشد« جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ايران»تدريس  -
 روش تحقیق در علوم اجتماعی/ مقطع دکتری -

 جنبشها و خیزشهای جهان اسالم پس از انقالب اسالمی/ مقطع دکتری -
 

 ساير سوابق علمی  -6
 آفرينی در جهاد دانشگاهی لرستان تدريس دوره کار -

 برگزاری کارگاه روش تحقیق برای کارشناسان و مسئوالن پژوهشی بنیاد شهید تهران)به عنوان مربی( -
 عضو هیئت داوران ارزيابی اولین جشنواره انتخاب برترين پژوهشهای حوزه مديريت شهری -
 سالعضويت در کارگروه اجتماعی استانداری لرستان به مدت دو -
 1386-1387داور ارزياب برترين پايان نامه های دانشجويی در سال  -
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 زشیوتدريس انديشه فرهنگی رهبری در چند کارگاه آم -
 دبیر کارگروه کتاب شورای فرهنگی -
 عضو هیئت تحريريه و شورای علمی فصلنامه صدرا -
 سر دبیر فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا-
 شی منظومه فکری مقام معظم رهبریچند دوره کارگاه آموز -

اساتید دانشگاههای آزاد اسوتان ايوالم، چند دوره تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقالب اسالمی:  -
 اساتید دانشگاه حضرت معصومه، 

 

 سوابق  و مسئولیتهای اجرايی -6
 محل اجرای فعالیت تا تاريخ از تاريخ مسؤلیت سازمان يا نهاد  رديف

 معاونت پژوهشی 1385بهمن ماه  1383بهمن ماه  معاون پژوهشی شگاهی لرستانجهاد دان 1

 معاونت پژوهشی 1386تیر ماه  1385بهمن ماه  کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی عالمه طباطبايی 2

کارشناس ارشد و مسئول  معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 3
  پیگیری

 رياستدفتر  1388آبان ماه  1388خرداد ماه 

 کمیسیون اجتماعی 1388مهرماه  1386آذرماه  کارشناس پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 4

 مرکز مطالعات راهبردی  1388مهرماه  کارشناس پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 5

  1395 1388آبان ماه  عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا 6

مدير گروه پژوهشی انقالب  دانشگاه معارف اسالمی 7
 اسالمی

  تاکنون 1395

  تاکنون 1395 عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسالمی 8

9 
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آسیبهای اجتماعی 

 دانشگاه شاهد

  تاکنون 1398 

  1399 1392  قائم مقام دبیرخانه بین المللی علوم انسانی اسالمی 10

  تاکنون 1399  مشاور مجمع عالی علوم انسانی اسالمی 11

      

 
 

 


