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 مشخصات فردی

 2631/ 4/ 21 تاریخ تولد:محمدیونس       نام پدر:خلوصی      نام خانوادگی:محمدحسين     نام:

 m.kholoosi@gmail.com امیل:غزنی     _افغانستان محل تولد:

 سوابق تحصیلی

 تحصيالت حوزویالف( 

 تاریخ تيداسا محل تحصيل گرایش تحصيلی تحصيلی سطح شماره

 2633-2631 محمدی، تقدسی، حبيبی مدرسه المهدی مقدمات حوزوی 2سطح  2

 2631-2633 حسينيان، محمدی، اکبری... مرکز جهانی فقه و اصول 1سطح  1

 2633-2632 دشتی، عبدالمحمدی، ... مدرسه عالی فقه تاریخ اسالم 6سطح  6

 2634-2633 سبحانی، عابدی حضرات؛ وحيد، عالی فقه مدرسه فقه و اصول 4سطح  4

 

 ب( تحصيالت تخصصی



 

 سوابق پژوهشی

 های منتشر شدهکتاب .2

ستان  شيعيان کتاب . 2   سازان آینده مؤسسه   توسط  که انصاری،  فاروق دکتر و بينش وحيد دکتر مشارکت  با افغان

 .است رسيده چاپ به 2631 سال در نور

شارکت  هایشاخص  کتاب .1 سی   م شرفت  الگوی در سيا س  پي ستراتژیک  تحقيقات مرکز سوی  از المی،ا   هادن ا

 است. شده منتشر 2633 سال ابتدای در خمينی، امام مؤسسه و جمهوری ریاست

 علمی مقاالت .1

شارکت  اخصش  مقاله .2 سی   م شرفت  الگوی در سيا سالمی،  پي صلنامه  دو ا سی، سي  معرفت پژوهشی _علمی ف   ا

 .2632، 3شماره 

، شماره  میاسال  حکومت پژوهشی _ علمی فصلنامه ، سياسی   فلسفه  در ندیشهرو  مبنای تطبيقی ررسی مقاله ب .1

32 ،2631. 

 .2632، 12شماره  معارف، کوثر تخصصی_علمی فصلنامه اسالم، در دیپلماسی. مقاله 6

 تاریخ محل تحصيل نامهپایانعنوان  رشته تحصيلی مقطع شماره

 2633-2632 امام خمينی مؤسسه  علوم سياسی کارشناسی 2

 2631-2633 امام خمينی مؤسسه شاخص مشارکت سياسی المللبينروابط  ارشد 1

 2633-2632 امام خمينی مؤسسه ه سياسی اسالمیشهروندی در فلسف فلسفه سياسی دکتری 6



 در صالحاتا راهبرد مقاله است؛ شده تشربل مندر کاسياسی افغانستان مسایل نسبت به  علمی مقاله ده به نزدیک

 در شده چاپ) افغانستان  در نوسازی  فرایند مقاله ،(نو گفتمان ترویجی -یعلم فصلنامه  در شده چاپ) افغانستان 

صلنامه  شنفکری  جنبش واکاوی مقاله ،(نو گفتمان ف ستان  در رو صلنامه  در شده چاپ) افغان ص  علمی ف  صی تخ

شه  صر  اندی سی   قانون در شهروندی  مقاله ،(معا سا ستان  ا صلنامه  در شده چاپ) افغان صی   علمی ف ص ش  تخ   هاندی

 .است شده منتشر افغانستان در که است مقاالتی از ،(معاصر

 های علمیها و کنگره. همایش6.

 .2632سال حوزه،  ب. کتاب شيعيان افغانستان، کسب رتبه برگزیده چهاردهمين همایش کتا2

 .2632شيخ طوسی،  المللیبين، کسب رتبه شایسته تقدیر جشنواره افغانستان. کتاب شيعيان 1

سفه  در شهروندی  . مقاله6 سی    فل سالمی،  سيا سانی  علوم المللیبين کنگره سومين در  شده ارائه ا سال  _ان   می،ا

 کنگره. مقاالت مجموعه و انسانی، شماره سوم علوم بنيادین تحقيقات فصلنامه در منتشرشده

 اسالمی. علوم انسانی المللیبينچهارمين کنگره  شدهپذیرفتهنظام اسالمی،  در سياسی تربيت فرآیند . مقاله4

سفه  در شهروندی  هایمؤلفه و مفهوم . مقاله تبيين1 سی    فل سطو  سيا  نگرهک چهارمين در شده ارائه فارابی، و ار

 اسالمی. _انسانی علوم المللیبين

  هایجریان مخاطرات المللیبين کنگره در شییدهارائه، آمریکا خارجی سییياسییت در القاعده فرازوفرود. مقاله 3

 .2636، تکفيری

 های علمی و تحقيقیروژه. پ4

امام  سسهمؤجمهوری و . پروژه تدوین الگوی پيشرفت اسالمی ایرانی، مرکز تحقيقات استراتژیک نهاد ریاست    2

 .2631 -2633 خمينی،

 .2633 -2633نور،  سازانآینده مؤسسهتحقيقی شيعيان افغانستان،  پروژه .1



 .2631می، انقالب اسال المعارفدائره، «دشمن». تدوین مدخل 6

 .2633-233و امت اسالمی، دبيرخانه خبرگان رهبری،  فقيهوالیت. پروژه تحقيقی 4

 ادامه دارد. -2633تخصصی نگاه معاصر، کابل، بنياد اندیشه،  _. عضویت در هيئت تحریریه فصلنامه علمی1

 یتدریسسوابق 

 .2633کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی،  . تدریس اندیشه سياسی غرب، مقطع2

 .2633فقه حقوق اساسی، مقطع کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی،  تدریس .1

سی  »، نامهپایان. راهنمایی 6 سازمان    بر سازمانی در  شهروندی  ستان رفتار  سنده عبدالحمي ، «های دولتی افغان د نوی

 .2633-2631 علوم انسانی، مؤسسهکارشناسی ارشد،  مقطعشهيد زاده، 


