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 عیسی علیزاده

 1/2/57تاریخ تولد 
 دانشگاه تهران تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمیدکتري 

 تطبیق احکام جزایی اسالم و شریعت یهودنامه: موضوع پایان
 

 سوابق اجرایی:

 1386عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و استادیار پژوهش و انتخاب به عنوان جهادگر نمونه در سال  -1

 تاکنون 1396 فرهنگی جهاددانشگاهی ـمعاون  -2

 96تا  94 -مدیر عامل سازمان زیباسازي شهرداري -3
 سال 3هاي قرآنی جهاددانشگاهی به مدت معاون سازمان فعالیت -4

 مدیرعامل خبرگزاري قرآنی ایران (ایکنا) -5

 هاي قرآنی جهاددانشگاهیسرپرست سازمان فعالیت -6

 ان زیباسازي شهر تهرانسرپرست معاونت فرهنگی و هنریهاي شهري سازم -7

 ریزي سازمان زیباسازي شهر تهرانمعاون توسعه و برنامه -8

 مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران مدیرعامل سازمان زیباسازي شهر تهران -9

 مدیر دفتر گفتمان و اندیشه جوان سازمان تبلیغات اسالمی به مدت چهار سال -10

 تهران المللیهاي فرهنگی بینعضو شوراي سیاستگذاري هفته -11

 پژوههنري جشنواره بانوان قرآن دبیر بخش -12

 )86ـ87وپنجم وچهارم و بیستدبیر دو دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران (دوره بیست -13
 مدیرمسئول نشریه قرآنی رایحه به مدت دو سال -14

 اي قرآن کریمتخصصی میان رشتهسردبیر فصلنامه  -15

 )1387المللی قران دانشجویان مسلمان (تهران بینمقام دبیر دومین دوره مسابقات قائم -16
 )1389المللی قران دانشجویان مسلمان (مشهد دبیر سومین دوره مسابقات بین -17
 دبیر سیزدهمین همایش علمی خلج فارس -18

 ها و مراکز و شوراعات تخصصی:عضویت در سازمان

 عضویت در شوراهاي تخصصی -1

 )1395ـ1398سالمی (گذاري هفتۀ کتاب جمهوري اسیاستعضو شوراي  -2
 به بعد) 1397عضو شوراي فرهنگ عمومی کشور ( -3

 هاهاي فرهنگی دانشگاهعضو شوراي فعالیت -4
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 عضو شوراي علمی جهاددانشگاهی کشور -5

 عضو هیأت مدیره خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) -6

 رئیس شوراي مرکزي افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)عضو و نایب -7

 فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگعضو شوراي  -8

 گذاري همایش علمی خلیج فارسسیاستعضو شوراي  -9

 گذاري پارك صنایع نرم فرهنگیسیاستعضو شوراي  -10

 نظریه تا عمل (ره)عضو شوراي سیاستگذاري همایش علمی انقالب اسالمی در منظومۀ امام خمینی -11

 عضو هیأت امناي مؤسسه نداي ملکوت -12

 اخالق و نیایش عضو شوراي سیاستگذاري جایزه -13

 عضو اندیشکده اسوه -14

 مشاور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمی -15

 وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوري اسالمی ایرانعضو شوراي سیاستگذاري بیست -16
 

 سوابق پژوهشی:
 تألیف مقاله علمی ـ ترویجی فلسفه فقه -1

 پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمیلیف مجموعه سیره عملی پیامبر (معاونت آموزشی ـ أت -2

 هاي شهرداري تهرانهاي دینی (مرکز مطالعات و پژوهشانجام طرح پژوهشی زندگی شهروندي بر اساس آموزه -3

 المعارف اسالمی)تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی حیازت مباحات (بنیاد دائره -4

 المعارف اسالمی)تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی ذبح (بنیاد دائره -5

 )88در بحث خیارات (انتشارات دستان سال  (ره)کتاب متدلوژي تفکر نقدي حضرت امام خمینیتألیف  -6
شناسی مجازات حبس (زندان) از دیدگاه اسالم و یهود با رویکرد اجتماعی در فصلنامه تخصصی جامعه«مقاله علمی ـ پژوهشی  -7

 مسائل اجتماعی ایران

 رت علوم؛ تحقیقات و فناوري)عضو شوراي پژوهشی اندیشکده اسوه (وابسته به وزا -8

 عضو همکار در تألیف مجموعه مدیریت حب بنیان بر مدار خدا محوري در اندیشکده اسوه -9

 تألیف مدیریت اسوه ـ نظام واژة فرهنگی جامعه جلد چهارم -10

 داور جشنواره کتاب سال دانشجویی -11

 دبیر سیزدهمین همایش علمی خلیج فارس -12

 مسئولیت و جرائم مطبوعاتی با نگاهی به تعدادي از دعاوي مطبوعاتیتألیف مقاله علمی ـ پژوهشی انواع  -13

 مطالعه علمی ـ پژوهشی تطبیقی حق حیات جنین در اسالم و غرب (مجله تحقیقاتی حقوقی دانشگاه شهید بهشتی) -14


