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 سمه تعالیاب

 احمد زیبایی نژاد

 محمد حسینرزند: ف

 در تهران 1360 :متولد

 0059456205کد ملی: 

 درس خارج حوزه علمیه قمتحصیالت: 

 فعالیت و تخصص: 

م در موضوعات انقالب فرهنگی )تحول در علوم حوزه، تحول در علوارشد پژوهشگر  الف(

 ی نظام(های اداره اسالمدانشگاه، تولید و تدوین الگوی

  «سازی ادبیات انقالبگفتمان» در پژوهشگرب( استاد و  

  «حسینیه اندیشه»علمی و پژوهشگر  عضو هیئت :مرکز پژوهشی

 09192538469 ـ  025 32857497 :تلفن تماس
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 تبلیغی های علمی، پژوهشی، تدریسی وفهرست کلی از فعالیت

 نژاد احمد زیباییو المسلمین االسالم حجت
 

 سوابق پژوهشی          
 

 تاریخ سمت عنوان پژوهش ردیف

 1382تا 1381از  پژوهشگر ات مشرقیه )مالصدرا(عسلسله مباحث نقد و بررسی کتاب لم 1

 1382تا 1381از  پژوهشگر نقد و بررسی کتاب نهایه الحکمه 2

 شناسینقد و نقض و طرح مبادی معرفتکتاب  3
پژوهشگر و 

 کنندهتدوین

تا  1383ذرماه از آ

 1384بهار 

 1387تابستان  پژوهشگر نقد و بررسی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم  4

 پژوهشگر نقد و بررسی کتاب کفایه االصول 5
تا  1381ماه از دی

 1382اسفند 

 1386 پژوهشگر نقد و بررسی فلسفه علم اصول 6

 پژوهشگر نقد و بررسی کتاب کفایه االصول )دور دوم( 7
تا  1391ز مهر ا

 1393اسفند 

 1383 پژوهشگر نقد و بررسی روش تفاسیر 8

 1384 پژوهشگر نقد و بررسی تفسیر قرآن به قرآن  9

 1390 پژوهشگر نقد و بررسی تفاسیر 10

 نقد و بررسی تفسیر المیزان 11
پژوهشگر و 

 کارشناس تدوین

تا  1391از تیرماه 

 1395اسفند 

 1385 پژوهشگر یخ الهیسلسله مباحث فلسفه تار 12

 1385 پژوهشگر سلسله مباحث اعتقادات حکومتی 13

14 
به  ی نوسلسله مباحث تحلیل قیام عاشورا براساس فلسفه تاریخ انبیا و نگاه

 اسالمیت انقالب

پژوهشگر و 

 کارشناس تدوین
 1393پاییز 

 سلسله مباحث فلسفه مصیبت براساس فلسفه تاریخ الهی 15
پژوهشگر و 

 اس تدوینکارشن
 1394پاییز 

16 
ات ادبی و مقایسه آن با اندازکیفیت حضور ادبیات انقالب در سند چشمبررسی 

 دانشگاه و حوزه
 1382 پژوهشگر

 1384اردیبهشت کارشناس دکترین تفاهم برای انتخابات ریاست جمهوری بر اساس ادبیات انقالب 17

18 
 طرح جامع نظام مبارك جمهوری اسالمی 

 ی، هدایت، کنترل(بین)پیش
 1384 کارشناس

 1385فروردین  کارشناس مدیریت استانی کارآمدیطرح بهینه و ارتقاء  19

20 
اصلی  ؛ چالش«ادبیات توسعه»و « ادبیات انقالب»قبض و بسط عینی کاربردی 

 ساله نظام20انداز تحقق سند چشم
 1385مرداد  پژوهشگر

 1386اردیبهشت پژوهشگر ارشد انقالباساس ادبیاتساماندهی علمی انتخابات مجلس هشتم بر 21

 1386خرداد  کارشناس ارشد و گرانی در دوران بعد از انقالب توّرمتحلیل  22

 1386 پژوهشگر ارشد  تئوریزه کردن مفهوم عدالت با رویکرد تحقیقات میدانی 23
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 )مادی، مطلوب الهی، دوران گذار(

24 
طح داری در سه سق تحلیل نظام سرمایهبررسی فرهنگ حاکم بر برنامه از طری

 خُرد، کالن، توسعه
 1386بهمن  کارشناس تدوین

 1386بهمن  پژوهشگر ارشد های پیشنهادی کالن الیحه برنامه پنجم توسعهتولید سیاست 25

26 
 های پیشنهادی کالن مبانی تحلیلی سیاست

 الیحه برنامه پنجم توسعه
 1386بهمن  پژوهشگر ارشد

27 
های پیشنهادی کالن برنامه پنجم توسعه مصوب دولت بررسی سیاست نقد و

 )جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام(
 1386اسفند  پژوهشگر ارشد

28 
های پیشنهادی کالن الیحه برنامه پنجم توسعه مصوب نقد و بررسی سیاست

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 1387مهر  پژوهشگر ارشد

 1388شهریور  پژوهشگر ارشد های حجکاروان طرح تحول در ساختار 29

30 
های اندیشه مند به فرمایشات رهبری معظم در اولین نشستنگاه قاعده

 راهبردی نظام
 1389 کارشناس

31 
های راهبردی اندیشه مند به فرمایشات رهبری معظم در نشستنگاه قاعده

 نظام با موضوع زن و خانواده
 1390 کارشناس

32 
درموضوع سبک زندگی رهبریمعظممقاممحتوایِی بیاناتاریگذعنوان

 مندقاعدهومنطقیفهمبرای
 1391مهر  گرتدوین

33 
ر دقبض و بسط رفاه مادی و عدالت اقتصادی علت عدم کنترل توازن ارزی 

 بخش اقتصاد جمهوری اسالمی
 1391آبان  پژوهشگر ارشد

34 
محتوا، »انی پیشرفت در سه سطح های الگوی اسالمی ایربندی کنفرانسجمع

 «برنامه وسازمان
 1392شهریور  پژوهشگر ارشد

35 

 مند به گفتمان انقالب در یازدهمین دوره انتخابات ریاسترویکرد قاعده

 جمهوری نظام مبارك جمهوری اسالمی؛ 

 شناسی، راهکارکتاب اول: تحلیل، آسیب

 1392خرداد  پژوهشگر ارشد

36 

بات ریاست ه گفتمان انقالب در یازدهمین دوره انتخامند برویکرد قاعده

 کتاب دوم: جواب به سواالت صداجمهوری نظام مبارك جمهوری اسالمی؛ 

 و سیما

 1392خرداد  پژوهشگر ارشد

37 

سازی، نظام نظام تصمیم»تحول در نظام اداری کشور با ضرورت تحول در 

به گفتمان انقالب  مندرویکرد قاعده براساس« گیری و نظام اجراتصمیم

 اسالمی

 1392تیر  پژوهشگر ارشد

38 
بندی سومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در سه سطح جمع

 «ریزی و اقتصادیشناسی، برنامهجامعه»
 1393اردیبهشت پژوهشگر ارشد

39 
های کالن الیحه برنامه ششم توسعه براساس مدل پیشنهادی برای سیاست

 اقتصاد مقاومتی
 1393بهمن  پژوهشگر ارشد

40 

های کلی برنامه ششم توسعه مصوب مجمع تشخیص نقد و بررسی سیاست

د زا )اقتصامحور به اقتصاد با اقتصاد درونمصلحت؛ با رویکرد مقایسه نگاه برون

 مقاومتی(

 1394فروردین پژوهشگر ارشد

 1394اردیبهشت پژوهشگر ارشدگذشته، »بررسی موضوع چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛  41
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 «حال و آینده پیشرفت ایران

 «پایه پیشرفت نویس سند الگوینقد و نقض پیش»کتاب  42
پژوهشگر و 

 کارشناس تدوین

پاییز و زمستان 

1394 

 1394تابستان  پژوهشگر ارشد طراحی قرارگاه محتوایی اقتصاد مقاومتی 43

 1395تابستان  کارشناس تدوین «اسالمی گفتمان انقالب»کتاب راهبردی  44

 1395تابستان  پژوهشگر ارشد (31/5/95مند به بیانات مقام معظم رهبری در موضوع مسجد؛ )فهم قاعده 45

46 
 یعاالن جبهه فرهنگدر جمع ف یرهبر شاتیمند نسبت به فرمانگاه قاعده

 انقالب
 1395آبان  پژوهشگر ارشد

47 
تئوری تولید قدرت، اطالع و ثروت در سبک بررسی سه »کتاب راهبردی 

 «زندگی غربی و اسالمی
 1396فروردین  کارشناس تدوین

48 
ز قرارگاه فرهنگی نما»معظم رهبری در موضوع  مند بیانات مقامفهم قاعده

 «معهج
 1396تابستان  سرپرست پژوهش

49 

 

 نقشه»، «نقشه تبعیت از نظام کفر»طراحی نقشه جهاد کبیر در سه سطح 

 «سازینقشه گفتمان»و « عدم تبعیت از نظام کفر

 1396پاییز  سرپرست پژوهش

50 
 اهلیتقیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر ج»کتاب 

 «مُدرن
 1396زمستان  کارشناس تدوین

51 
های بیانات مقام معظم رهبری در اولین نشست اندیشهررسی ب»کتاب 

 ««کمیلتقریر، تحلیل، ت»گوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ راهبردی پیرامون: ال

کارشناس 

 پژوهش
 1397بهار 

 «امز نظبراندا یاجتماع یساختارها )ع(؛قاتل امام یاجتماع یساختارها»کتاب  52
کارشناس 

 پژوهش
 1397تابستان 

 «ببیانیه گام دوم انقال»مند فهم قاعده 53
کارشناس 

 پژوهش
 1397زمستان 

 «گام دوم انقالب هیانیب» یلیتحل جزوه 54
کارشناس 

 پژوهش
 1397زمستان 

55 
سب )ح «: نقدمرحله اول» ؛شرفتیپ هیپا یسند الگونویس پیش یبررس

 فراخوان مقام معظم رهبری بابت بررسی و تکمیل(
کارشناس 

 پژوهش
 1398مردادماه 

56 
 رایتالش مجاهدانه ب فهم مجتهدانه از عوامل غیبت کبری؛»سلسله مباحث 

 1398شهریور  مشاور پژوهشی «ظهور والیت عظمی

57 
وطه مشر ؛یپشتوانه کارشناس ؛داریتورّم پا ؛نیبنزافزایش قیمت »جزوه تحلیلی 

 «یاقتصاد

کارشناس 

 پژوهش
 1398آذرماه 

58 

 برای گفتمان انقالب و ارائه راه حل پیشنهادی« سازیجبهه»بررسی موانع 

دوم  بیانیه گام»و « فرهنگی انقالب بیانات رهبری در جمع جبهه»براساس 

 « انقالب

 (اجالس ملی اصحاب اندیشه)ارائه در 

 1398 آذرماه سرپرست پژوهش

59 
یئت هبه  طراحی کاربرگ ارزیابی محتوای تبلیغ براساس گفتمان انقالب )ارائه

 ورز جشنواره لقمان حکیم(اندیشه
 1398 پاییز سرپرست پژوهش

60 
نماز  یهاخطبه ی درمقام معظم رهبر اناتیب مندفهم قاعده

 با موضوع مکتب سلیمانی و قوی شدن 27/10/1398جمعه
 1398ماه دی سرپرست پژوهش
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 1398بهمن  مشاور پژوهشی «مکتب سلیمانی»تحلیلی نوین از  61

 «ییگراو برون ییزااز درون دیجد فیبا تعر یاقتصاد مقاومت»جزوه  62
کارشناس 

 پژوهش 
 1398اسفندماه 

63 
 فراخوان رهبری ؛شرفتیپ هیپا یسند الگونویس پیش یبررس

  «دوم: اصالحیهمرحله »
کارشناس 

 پژوهش
 1398اسفندماه 
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 علمیمقاالت          
 
 

 تاریخ محل ارائه مقاله عنوان ردیف

1 

ادبیات انقالب، »از منظر:  ضرورت، موضوع و هدف سبک زندگی

برای « نظریهسه»و تحلیل « ادبیات حوزه و ادبیات دانشگاه

 اسالمیکردن تمدنتئوریزه

ک بارائه به کنفرانس س

 زندگی اسالمی
 1391آبان 

2 

اسالمیت »بت به چالش بین فرهنگ مذهب و فرهنگ توسعه نس

های فرهنگی در سطح بررسی فلسفه و نظریه و« فرهنِگ پیشرفت

 شناختیروش

ارائه شفاهی در دومین 

 کنفرانس الگوی اسالمی

 پیشرفت

 1392اردیبهشت

 شدن الگوی مطلوب پیشرفت اسالمیچگونگی تئوریزه 3
ارائه به کنفرانس الگوی 

 اسالمی ایرانی پیشرفت
 1392اسفند 

4 
شدن شدن الگوی توسعه غربی و کیفیت تئوریزهچگونگی تئوریزه

 گذارالگوی پیشرفت اسالمی در دوران

ارائه شفاهی در سومین 

می کنفرانس الگوی اسال

 پیشرفت

 1393اردیبهشت

5 

 عدم»در فرهنِگ مذهب و « عدم مشارکت در سطح تکامل اجتماعی»

های اساسی عنوان چالشدر فرهنگِ کارشناسی به« ی دینمالحظه

 ساالری دینیهای نظام مردمفرهنِگ انقالب برای آرمان

 هایاندیشه ارائه به نشست

 راهبردی نظام
 1393مهر 

6 
ی ه مبانبدر ایران و اشاره « توسعه»گذشته و فعلیِ  تحلیلی از وضعیت

 «ایرانیپیشرفت اسالمی»سوی و راهکارهای حرکت به

در چهارمین ارائه شفاهی

کنفرانس الگوی 

 پیشرفتاسالمی

 1394اردیبهشت
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 یتبلیغ تدریسی و فعالیتهای   
 

  1386 رمضان اهلل؛دانشگاه بقیه ـ

  1387مقاومت بسیج؛ مهر نیروی فرماندهی ستاد  ـ

 1389شناسی فرهنگی؛ دانشگاه شهید بهشتی )طرح ضیافت( با موضوع جریان ـ

 1392های صالحین دانشجویی؛ مرداد طرح حلقه ـ

 )ادامه دارد( 1398 محرم تا 1391از سال  ؛صنعت و دانشگاه علم ـ

 1396ستان ؛ تاباه در تهرانبرای کارشناسان مراکز راهبردی سپ «گفتمان انقالب اسالمی»کارگاه  ـ
 

 1396برای فرماندهان و افسران و جبهه فرهنگی استان کرمان؛ پاییز  «جهاد کبیر»کارگاه  ـ

 ان همدانهنگی استمبلغین و فعاالن فر طالب، در جمع« بیانیه گام دوم انقالب»سخنرانی و کارگاه در موضوع  ـ

 1397زمستان  ؛و دانشگاه شهرکرد
 

یرماه اوسیما؛ تدر جمع مدیران و کارشناسان صد تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقالبهای کارگاهه لسلسـ 

1398 

با موضوع:  1398پاییز حوادث بصیرتی در جمع نمازگزاران نماز جمعه قم و برخی مساجد قم در پی سخنرانی  ـ

 «یمشروطه اقتصاد ؛یپشتوانه کارشناس ؛داریتورّم پا ؛نیبنزافزایش قیمت »
 

 وت در سبکبررسی سه تئوری تولید قدرت، اطالع و ثر» براساس کتاب« موضوعات فقه احکام حکومتی»تدریس ـ 

 1398تا اسفند  1396درس مصلی قدس قم؛ از مهر در مَ «زندگی غربی و اسالمی


