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 «کارنامک»

 
                                                                                                                             : مشخصات فردي-1

عضو هيأت علمي پرديس  وضعيت اشتغال: 

 نسيبه دانشگاه فرهنگيان
 رضانام :  علي

 نام خانوادگي: حيدري 

 82/2/9431تاريخ تولد:  6ه: استاديار پايه مرتب

 نام پدر: قاسم محل تولد:  گرگان

    2121041122کد ملي:   555شماره شناسنامه:  

 41129292596تلفن همراه:   00255414تلفن محل کار:  

 heidari@cfu.ac.irرايانامه:                          
                                alirezaheidari@ut.ac.ir  

پرديس نسيبه دانشگاه فرهنگيان  –خيابان نسيبه  –بلوار مرزداران  -نشاني محل کار: تهران

 اجتماعي علومگروه آموزشي  –

 
 

 

 : سوابق تحصيلي -2

 مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش نام دانشگاه

 دکتری تخصصی علوم سیاسی گذاری عمومیسیاست دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد المللروابط بین امنیت ملی دانشگاه عالمه طباطبایی

 کارشناسی علوم سیاسی  ----------- دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 :و اجرايي ايسوابق حرفه  -5

  تا کنون( 1511)از  دانشگاه فرهنگيان عضو هيأت علمي

 ( 1511تا  1554مدرس مراکز تربيت معلم )از 

 (1516تا فروردين 1510ريزي آموزشي دانشگاه فرهنگيان ) از شهريور معاون اداره کل برنامه

 ( 1559تا  1555ون آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مرکز آموزش عالي تربيت معلم شهيد بهشتي ) از معا

 ( 1512تا  1514) از  شرافت يدشهدير گروه آموزشي مطالعات اجتماعي مرکز آموزش عالي م

 يرانا ياسيعضو انجمن علوم س

 دانشگاه تهران يعموم يگذارياستز مطالعات سکمر يعلم يعضو شورا

 دانشگاه تهران ياسيدانشکده حقوق و علوم س يعضو انجمن علم

 وزارت آموزش و پرورش کتاب سازمان پژوهش يفلأمحتوا و ت يدهنظارت بر سازمان يعضو شورا

 تخصصي تأمين و توليد محتواي آموزشي رشته علوم اجتماعي دانشگاه فرهنگيانعضو کارگروه 

 هاي پژوهشي دانشگاه فرهنگيانهاي طرحعضو کميسيون بررسي پيشنهاده
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 هاي دانشگاه فرهنگيانريزي اداره کتابخانهگذاري و برنامهعضو کميته سياست

 ديني هايالمللي مطالعات اجتماعي، فرهنگي و پژوهشعضو کميته علمي کنفرانس بين

 ت آموزش و پرورشوزار هاي مردميي مشارکتپژوهشي سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه يتهعضو کم

 ي مطالعات اجتماعيدرس هايکتاب ياعتباربخش يتهعضو کم

 هاي استان تهرانها و مؤسسات آموزش عالي مديريت امور پرديسيسيون بررسي موارد خاص دانشگاهعضو کم

 و پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگيان شهر تهران يته مصاحبهعضو کم

 يتو ترب يمهاي فراروي نظام تعلها و چالشجهاني شدن؛ فرصت رايزن علمي همايش پديده

 جايگاه نظام تعليم و تربيت در توسعه پايدار يعلم ينارمدير اجرايي سم

 مترجم و محقق پژوهشکده مطالعات راهبردي

 هاي آموزشي فرهنگيان استان تهرانريزي دورهمدير برنامه

 هاي علمي آموزشي معلمانر اجرايي همايش انجمندبير جشنواره الگوهاي برتر تدريس و مدي

 

 

 اي:ي و حرفهدوره هاي آموزش  -0

آموزش محل سطح نام دوره  ميزان ساعات دوره سال 

ICDL 254 59تا  55    مراکز آموزش عالی تربیت معلم تهران پیشرفته 

 654 14تا  ILI    55کانون زبان ایران پیشرفته زبان انگلیسی

 های تدریسمهارت
 تخصصی

مراکز تربیت معلم و مجتمع آموزش عالی 

 پیامبر اعظم )ص(
 1144 14تا  55   

 

 :تدريسسوابق   -5

روش بررسی کتب،  انقالب،جامعه شناسی ، جامعه شناسی سیاسی، ، مبانی تحلیل سیاسیتدریس دروس  اصول علم سیاست

 دانشگاه فرهنگیان  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ... در  و مطالعات اجتماعی و آموزش تدریس

 (9411تا  9418بیستم در دانشگاه سوره )از سال های سیاسی قرن تدریس دروس اصول علم سیاست و اندیشه

  (9412)دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش   تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

 (9419تا  9421)دریس در دانشگاه پیام نور ت

 (9411تا  9424)تدریس در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 

 های آموزشی و مهارتی مطالعات اجتماعی ویژه فرهنگیان شهر تهرانتدریس در  دوره

 (9413ی کشوری کتاب جدیدالتألیف مطالعات اجتماعی )مدرس دوره

 

 هاي علمي و پژوهشي :فعاليت -1
 )چاپ دوم(.9412تهران: انتشارات آگاه،  ،«گذاری سرمایه انسانی در ایرانسیاست»تألیف کتاب 

 .)در دست انتشار(، دانشگاه فرهنگیان، تهران: انتشارات «اصول و مبانی علم سیاست»تألیف کتاب 

 و تعلیم، فصلنامه «انقالب از پس ایرانِ در رورشپ و آموزش گذاریسیاست و سازیدولت معضل»پژوهشی  –مقاله علمی 

 . 9412زمستان ، 931 شماره ، تربیت

گذاری عمومی، ، فصلنامه سیاست«آموزشی در نظام تعلیم و تربیت گذاریسیاست کارکردهای »پژوهشی  –مقاله علمی 

 .)پذیرش(دانشگاه تهران، 

، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه «سانیگذاری سرمایه اندولت و سیاست»پژوهشی  –مقاله علمی 

 . 9411تهران، زمستان 
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، «گذاری عمومی در عصر پهلوی دومتحلیل مفهومی روابط جامعه سیاسی، سیاست و سیاست»پژوهشی  –مقاله علمی 

 . 9413گذاری عمومی، دانشگاه تهران، پاییز فصلنامه سیاست

المللی جغرافیا،  دانشگاه ، مجله بین«ای در آسیای مرکزی و قفقازای و فرامنطقهیگران منطقهباز»پژوهشی  –مقاله علمی 

 .9418تهران، زمستان 

سازی در ایرانِ پس بحران دولت»المللی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان سخنرانی و ارائه مقاله در سیزدهمین همایش بین

 .  9412، پاییز «از انقالب

نظریه »با عنوان « جان رالز با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی»المللی و ارائه مقاله در همایش بین سخنرانی

 .  9411، پاییز «گذاری عمومیی انصاف: چارچوبی برای سیاستعدالت به مثابه

 ربردی سازمان صدا و سیما.های کا، اداره پژوهش«های امنیتی در آسیای مرکزی و قفقازناپایداری»مجری طرح پژوهشی 

، دانشگاه فرهنگیان و مرکز مطالعات «ی آموزش دانشگاه فرهنگیانی جامع توسعهالگوی نقشه»همکاری در طرح پژوهشی 

 های آموزشی شهید مهدوی.روش

ازمان مدارس س ،«ای منابع انسانی مدارس و مراکز غیردولتیمطالعه الگوی بالندگی شغلی و حرفه»همکاری در طرح پژوهشی 

 وزارت آموزش و پرورش.  هاي مردميي مشارکتو مراکز غيردولتي و توسعه

ی تربیت و یادگیری علوم ها و منابع مرتبط با حوزهها، اسناد مصوب، پژوهشمشیتحلیل خط»همکاری در طرح پژوهشی 

 ظری.ی نهای درسی ابتدایی و متوسطه، دفتر تألیف کتاب«انسانی و مطالعات اجتماعی

، پژوهشکده «یافتهنظارت دموکراتیك بر خشونت سازمان»ترجمه بخشی از کتاب ناامنی جهانی )ماری کالدور( با عنوان 

 مطالعات راهبردی.

دی  99 -« : ضرورت و کارکردیراندر ا یرامر خ گذارییاستس»در دومین همایش ملی خیر ماندگار با عنوان  ی خالصهمقاله

  9411ماه 

 اسفند -« گذاری عمومی در ایرانسیاست ودولت مردد »با عنوان  انجمن علوم سیاسی ایراندر همایش ملی  ی خالصهمقاله

9411  

  9411 اسفند - انجمن علمی مطالعات صلح ایراندر همایش ملی  ی خالصهمقاله

  9411 اسفند -پژوهی دانشگاه فردوسی مشهددولتدر همایش ملی  ی خالصهمقاله

  9412 اردیبهشت -دانشگاه عالمه طباطبایی -مسائل سیاسی ایران المللی در همایش بین ی خالصهلهمقا

گذاری هویتی در فضای مجازی و شهروندی سیاست»با عنوان « فضای مجازی و هویت»در همایش ملی  ی خالصهمقاله

 «  گرامشارکت

بررسی روابط مفهومی تاریخ، سیاست و هویت از منظر »وان در همایش ملی تاریخ و علوم سیاسی با عن ی خالصهمقاله

 «گذاری آموزشیسیاست

های فراروی نظام آموزش شدن و چالشجهانی»های نظام تعلیم و تربیت با عنوان مقاله در همایش ملی جهانی شدن و فرصت

 « و پرورش

 پژوهشی –علمی  هایو مقالهشده تألیفی و ترجمه چندین کتاب  داور

 های کارشناسی ارشدنامههای دکتری و پایانمشاوره و داوری رساله

                                                                                                                            

 رضا حیدریسپاس فراوان: علیدرود و با                                                                                            

 9411فروردين 11                                                                                                             


