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 های تخصصیزمینه

 ایحرفهو 

 

 

 

و فعالیت  سوابق کاری

 های اجرایی

 (1395-1392)ها دانشگاه در فقیه ولی نمایندگی نهاد-اسالمی انقالب مبانی و اسالم سیاسی اندیشه کارگروه
 (1390-1389)اسالمی انقالب و خمینی امام پژوهشکده-اسالم در سیاسی اندیشه گروه مدیر
 و خمینی امام پژوهشکده-( علمی هیات اعضای منتخب نماینده)علمی هیات اعضای ترفیعات کمیته عضو

 (1390-1386)اسالمی انقالب
 (1389-1386)علوم وزارت-آوری فن  و تحقیقات علوم وزارت  ملی هویت و هبستگی تخصصی کمیته مسئول

 از)مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز-استراتژیک تحقیقات پژوهشکده اعیاجتم و فرهنگی پژوهشی گروه عضو

1385) 
 (1390-1385)اسالمی انقالب و خمینی امام پژوهشکده-کتابخانه منابع تامین شورای عضو
 (1388-1385)مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز-ها واقلیت اقوام پژوهشی گروه مدیر
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 فعالیت های علمی
 مقاالت 

 یک پیروزی تبیین برای نظری الگویی ایران؛ در جمهوری ریاست انتخابات -

 ,.(1396) فاطمه قنائی , کیامرث جهانگیر , نوراله  قیصری .رقبا سایر بر کاندیدا

 .41-72 ,(21)ششم ,سیاست راهبردی های پژوهش فصلنامه

 
  قیصری .کالن اسناد بررسی:ایران اسالمی جمهوری نظام دفاعی سیاست -

 .74-57 ,(37)10 ,اسالمی انقالب رهیافت ,.(1395) احسان خضری , نوراله

 
  قیصری .ارزیابی و سنجش برای ایران؛مدلی اسالمی جمهوری نظام آمدی کار -

-129 ,(22)11 ,سیاسی دانش ,.(1394) قربانی مصطفی قربانی مصطفی , نوراله

148. 

 
 مهدی , نوراله  قیصری .اجرا ارزیابی و ؛کیفیت ایران در انتخابات مدیریت -

 راهبردی های پژوهش فصلنامه ,.(1394) فدافن طاهری دانیال فارسانی باقری

 .34-9 ,(13)4 ,سیاست

 
 , نوراله  قیصری .(س)خمینی امام سیاسی گفتمان در سیاسی های تشکل -

 سیاسی اندیشه ,.(1393) فاطمی الدین جالل سید فاطمی الدین جالل سید

 .146-119 ,(اول شماره)اول سال ,اسالم در

 
  نوراله  قیصری .نوین نگرشی طرح  ضرورت  و موجود نقدهای  امنیتی مکاتب -

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله سیاست، فصلنامه ,.(1393)

 .833-855 ,(44)4 ,تهران

 
 های سیاست اجرای برای الگویی ایران؛ اسالمی جمهوری نظام پایدار  امنیت -

 .62-45 ,(17)نهم سال ,سیاسی دانش ,.(1392)  نوراله  قیصری .کالن

 
   , نوراله  قیصری .روانی عملیات پدیده و قدرت نرمافزاری ابعاد بررسی -

 .114-146 ,(66-65)6 ,معارف ماهنامه ,.(1391) قربی سیدمحمدیواد

 
 .( ره )  خمینی امام سیاسی اندیشه در غیبت عصر در فقیه والیت ایده -

-105 ,(51)13 ,متین پژوهشنامه ,.(1390) آرانی خانی الهه  , نوراله  قیصری

131. 

 
   , نوراله  قیصری , نواح عبدالرضا  .ایران در قومی مسائل شناسی آسیب -

 .47-71 ,(3)3 ,ایران فرهنگی تحقیقات ,.(1389)  نسب تقوی سیدمجتبی
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 مهناز گودرزی , نوراله  قیصری .موانع و ها فرصت:ارمنستان و ایرن روابط -

 .144-121 ,(3)2 ,مرکزی اوراسیای مطالعات ,.(1388)

 
  قیصری .ایران معاصر تاریخ در روشنفکران نقش یا روشنفکری نگاری تاریخ -

 .401-377 ,(0)71 ,سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله ,.(1385)  نوراله

 
  نوراله  قیصری .(ره) خمینی امام اندیشه در عدالت نظری های بنیان بر تاملی -

 ,(ره) خمینی امام پژوهشکده (اسالمی انقالب و خمینی امام) متین ,.(1384)

1384(27), 101-116. 

 
 کتاب ,.(1382)  نوراله  قیصری .پژوهش یک بازبینی: خالفت ی اندیشه تطور -

 .55-30 ,(56)1382 ,اجتماعی علوم ماه

 
  قیصری .مفهوم یک نظری تحوالت و رساختا در پژوهشی:سیاسی فرهنگ -

 .55-29 ,(32)1381 ,مفید نامه ,.(1381)  نوراله

 
 

 

 کنفرانس ها 

 ناجای معماری و هوشمندی ، ،جذابیت اقتدار ؛ آینده پلیس هایشاخص -

 4-4 ,آینده ناجای معماری همایش اولین ,.(1395)  نوراله  قیصری .آینده

 .ایران ,بهمن

 
 نشینان حاشیه و بجستان نمک کویر بر خشکسالی محیطی اثرات مطالعه -

 المللی بین کنفرانس دومین ,.(1394) یداله قیصری , نوراله  قیصری .منطقه

 .بهمن 10-7 ,طبیعی منابع و زیست محیط

 
 جنگ با مقابله ,.(1393)  نوراله  قیصری .ابزارها و اهداف ، ماهیت ، نرم جنگ -

 .بهمن 2-2 ,پاسداران سپاه های توانمندی و ها قابلیت ، نرم

 
 د عدالت تحقق الزامات پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی پیشگی عدالت -

  , نوراله  قیصری .ره)خمینی امام آرای بر رویکردی با پیشرفت رالگوی

 :پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی کنفرانس اولین ,.(1391) قربی جواد سیدمحمد

 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 11-10 ,الگو وتدوین طراحی راه ی نقشه

 
 نظام در ملی امنیت داخلی و ای منطقه  اللملی بین پایدار امنیت راهبردهای -

 امنیت سراسری همایش ,.(1391)  نوراله  قیصری .ایران اسالمی جمهوری
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 .ایران ,تهران ,اردیبهشت 10-9 ,پایدار

 
 با  کشور  مرزی استانهای در مدیران گزینش اقتضائات  و ساالری شایسته -

 همایش ,.(1390)  نوراله  قیصری .وبلوچستان سیستان  استان به رویکرد

 .ایران ,زاهدان ,فروردین 11-10 ,اداری نظام  سالمت ارتقای

 
  قیصری .لوازم ، الزامات ، اتحادملی موضوع در سیاستگذاری های بایستگی -

 .ایران ,تهران ,مهر 21-21 ,ها سیاست و راهبردها ، اتحادملی ,.(1386)  نوراله

 
 

  کتب 

 .(1386)  نوراله  قیصری .هویت و ایرانی روشنفکران نسبت در گفتارهایی -

 
 .(1384)  نوراله  قیصری .قاجار عصر ایران در سیاسی فرهنگ وتحول نخبگان -

 

 

 

 مجالت 

 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها
 نوراله,ترکارانی افشین(اسالمی جمهوری)معاصر ایران در هویتی تنوعات گذاری سیاست -

  1396/11/25 قیصریدکتری،

 
 بر تمرکز با ایثارگر نهادمردم هایسازمان الگوی :ایران اسالمی جمهوری در نهادمردم هایسازمان -

  1396/10/18 قیصریدکتری، نوراله,جعفری بصیرحمید ایرانیان نور خانۀ های فعالیت

 
 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,حسینی افغانستانداوود در خارجی ی مداخله و دموکراتیزاسیون -

1395/12/15  

 
 تأثیرات و اجتماعی - سیاسی هایزمینه) ایخامنه سیدعلی اهلل آیت حضرت سیاسی اندیشه -

  1395/09/21 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,اردکانی شاکر محمد(آن

 
- The Behavi or Pat terns of  Pol i t i cal  El i tes and Pol i t i cal  Stabi l i t y i n the 

I sl ami c Republ i c of  I ran1395/07/30 قیصریدکتری، نوراله,پیری داریوش  
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 و سیاسی فرهنگ نسبت ایران؛ اسالمی جمهوری سیاسی نظام در اسالمی سیاست ساختاری موانع -

  1395/07/13 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,زاده فرج سیاسییاسر نظام ساختار

 
 ایرانیحیی اسالمی جهوری در مطلوب و موجود وضعیت بررسی شهروندی؛ و ملی همبستگی -

  1395/07/12 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,کامیاب

 
- Def ense Pol i cy of  I sl ami c Republ i c of  I ran;  Check General  Pol i ci es and 

Macro Documents1395/06/09 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,خضری احسان  

 
کاظم حسین هایاندیشه بر تاکید مشروطه؛با ایرانی روشنفکران نگرش در ناسیونالیسم و دین نسبت -

 نوراله,طهماسبی خلیل نوذر(کاوه مجله) زادهتقی حسن سید و (ایرانشهر مجله) ایرانشهر زاده

  1394/12/19 ارشد، قیصریکارشناسی

 
- The nat i onal  Sol i darty and Democracy i n Af ghani stanنوراله,اکبری محمد 

  1394/12/15 ارشد، قیصریکارشناسی

 
 نوراله,قربانی ارزیابیمصطفی و سنجش برای مدلی ایران؛ اسالمی جمهوری نظام کارآمدی -

  1394/06/30 ارشد، قیصریکارشناسی

 
 نوراله,بهاری مشروطهحامدیوظهوراستبدادصغیردردوره گراغیروفاقسیاسیفرهنگ :استبداد -

  1394/06/28 ارشد، قیصریکارشناسی

 
 قیصریدکتری، نوراله,فارسانی صالحی مدرنعلی¬پست های¬اندیشه با وبر آراء مفهومیِ -نظری نسبت -

1394/04/22  

 
 جمهوریعلی ریاست دهم انتخابات نتایج اعالم از پس کاندیداها مواضع ملی؛ امنیت و انتخابات -

  1393/06/31 ارشد، قیصریکارشناسی نوراله,دلفان

 
- Arani  and Lef t  Di scourse I n I ranارشد، قیصریکارشناسی نوراله,احمدی محمدعلی 

1392/06/30  

 
 قیصریکارشناسی نوراله,مرام حسینی اولفرید پهلوی عصر ایران در سیاسی توسعه و فردی هویت -

  1391/06/31 ارشد،

 

 

 


