ثِ ًبم خذا

رزومه علمی ـ پژوهشی ()CV
اعضبی هیئت علمی
مشخصبت فردی:
ًبم

شکیجب

ًبم خبًَادگی

اهیزخبًی

ًبم پذر

هحوذحسیي

ایویل داًشگبّی

___sh_amirkhani@ut.ac.ir

داًشکذُ /گزٍُ آهَسشی

داًشکذُ فمِ ٍ حمَق اسالهی /گزٍُ فمِ ٍ حمَق اهبهیِ

هزتجِ ػلوی

استبدیبر

شوبرُ تلفي (داخلی)
سوابق تحصیلی:
ردیف

رشتِ تحصیلی /گزایش

همغغ تحصیلی

ًبم داًشگبُ /هؤسسِ آهَسشی

هحل تحصیل

هؼذل

1

کبرشٌبسی

سغح دٍ حَسٍي

قم

هَسسِ آهَسشی ٍ پژٍّشی جبمعة
الزهرا(س)

19.67

2

کبرشٌبسی ارشذ

فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی

تْزاى

داًشگبُ تْزاى

19.08

3

دکتزي

فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی

تْزاى

داًشگبُ تْزاى

19.06

سوابق آموزشی:
الف) تذریسْب
ردیف

ًبم هؤسسِ

تبریخ شزٍع

تبریخ پبیبى

همغغ تذریس

ػٌَاى درس

کبرشٌبسی

1392

1394

1393

1393
1394
تب کٌَى

1

داًشگبُ الشّزا

2

داًشگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی

آییي دادرسی کیفزي ،تبریخ
فمِ ،حمَق خبًَادُ ٍ ....
فمِ تخصصی

کبرشٌبسی

3

داًشگبُ ػلَم لزآى ٍ حذیج

حمَق هذًی

کبرشٌبسی

1393

4

داًشگبُ هذاّت اسالهی

فمِ تخصصی ،حمَق هذًی،
آییي دادرسی کیفزي

کبرشٌبسی /کبرشٌبسی
ارشذ /دکتزي

1395

ة) ّذایت پبیبىًبهِّب /رسبلِّب
ردیف
1
2
3

ػٌَاى پبیبىًبهِ /رسبلِ

ًبم هؤسسِ

ًبم داًشجَ

ػذالت شبّذ اس دیذگبُ هذاّت
اسالهی
احکبم کَدکبى ثیسزپزست ٍ ثذ
سزپزست در فمِ هذاّت خوسِ ٍ
لَاًیي جوَْري اسالهی ایزاى

همغغ تحصیلی

سوت
راٌّوب
راٌّوب
راٌّوب

هجبًی ًظن ػوَهی در فمِ هذاّت

1

تبریخ دفبع

4

اسالهی ٍ لَاًیي جوَْري اسالهی
ایزاى
هغبلؼِ هسٍَلیت هذًی ًبشی اس
تزن ًجبت جبى دیگزي در فمِ
هذاّت اسالهی ٍ لَاًیي جوَْري
اسالهی ایزاى

راٌّوب

ٍ ...
سوابق پژوهشی:
الف) همبالت ػلوی ـ پژٍّشیISI /
ردیف

ػٌَاى هجلِ

ػٌَاى همبلِ

هجلِ فمِ ٍ هجبًی
حمَق اسالهی داًشکذُ
الْیبت داًشگبُ تْزاى
فصلٌبهِ حمَق
داًشکذُ حمَق ٍ ػلَم
سیبسی داًشگبُ تْزاى
هجلِ فمِ ٍ اصَل
داًشکذُ الْیبت
داًشگبُ فزدٍسی
هشْذ
هجلِ فمِ ٍ اصَل
داًشکذُ الْیبت
داًشگبُ فزدٍسی
هشْذ
هجلِ هغبلؼبت فمِ ٍ
حمَق اسالهی داًشگبُ
سوٌبى

شوبرُ هجلِ

1

پذیذارشٌبسی ثیوبر در فمِ اسالهی ٍ هؼٌبشٌبسی سکَت لبًَى در حجز
ثیوبر

2

ًمذ ٍ ثزرسی حکن هحزٍهیت سى اس ارث ٍ هْز در فزض اسدٍاج ثب هزد
ثیوبر ثب رٍیکزدي اًتمبدي ثِ هبدُ  945لبًَى هذًی.

3

سهبى تؼیي هجیغ در ثیغ کلی

4

اهکبى استٌبد ثِ هَاسیي فمْی در جزم سدایی اس اتبًبسي غیز فؼبل

5

ایمبع فضَلی

6

اهکبى سٌجی فسخ ًکبح در فزض تخلف اس شزط فؼل در فمِ اسالهی

فمِ همبرى

7

اًکبى سٌجی جزیبى البلِ در ایمبػبت

کبٍشی ًَ در فمِ

شوبرُ 3

8

ثبسخَاًی ادثیبت فمْی حبکن ثز رٍاثظ جٌسی سٍجیي ثب رٍیکزد تحمك
سالهت جٌسی در اسدٍاج

فمِ پششکی

دٍرُ 11
شوبرُ 41-40

تبریخ اًتشبر

شوبرُ 1

پبییش ٍ سهستبى
1388

دٍرُ 40
شوبرُ 1

ثْبر 1389

شوبرُ 99

سهستبى 1393

شوبرُ 101

تبثستبى 94

شوبر13 0

پبییش ٍ
سهستبى 94

شوبرُ 13

پبییش ٍ
سهستبى 97
پبییش 1396
1398

ة) همبالت ػلوی ـ تزٍیجی
ردیف

ػٌَاى هجلِ

ػٌَاى همبلِ

فمِ اّل ثیت

ثبسپژٍّی اًتمبدي ًظزیِ حجز ثیوبر در ًظبم حمَلی اسالم

شوبرُ هجلِ
شوبرُ 55

تبریخ اًتشبر
پبییش 1387

ح) همبالت کٌفزاًسْبي هلی /ثیيالوللی
ردیف
1

ػٌَاى همبلِ

ػٌَاى کٌفزاًس

تأحیز ادثیبت ٍ خَاًش ٍاگزایبًِ هتَى فمْی ثز ػذم تحمك
ّوشیستی هسبلوت آهیش

کٌفزاًس ثیي الوللی ظزفیت
ّبي راّجزدي آهَسُ ّبي اسالم
در تحمك ّوشیستی هسبلوت

2

ثزگشار کٌٌذُ
داًشگبُ تْزاى

تبریخ
1398

آهیش

ت) همبالت تخصصی
ردیف

ػٌَاى همبلِ

ردیف

ػٌَاى همبلِ

ردیف

ػٌَاى کتبة

ردیف

ػٌَاى عزح

شوبرُ هجلِ

ػٌَاى هجلِ

تبریخ اًتشبر

ث) همبالت تزجوِ
شوبرُ هجلِ

ػٌَاى هجلِ

تبریخ اًتشبر

ج) تألیف /تزجوِ کتبة
تألیف /تزجوِ

ًبشز /هحل ًشز

تبریخ اًتشبر

چ) عزحْبي پژٍّشی

1

هحل ارائِ

ّوکبر اصلی در عزح پژٍّشی ثب ػٌَاى «اهکبى استٌبد ثِ هَاسیي فمْی
در جزم سدایی اس اتبًبسي غیز فؼبل»

هزکش تحمیمبت
اخالق ٍ حمَق
پششکی داًشگبُ
ػلَم پششکی
داًشگبُ شْیذ
ثْشتی

سوابق علمی ـ اجرایی:
الف) هسئَلیتْب

3

تبریخ شزٍع

1391

تبریخ پبیبى

1392

ردیف

ػٌَاى هسئَلیت

ردیف

ػٌَاى ػضَیت

ردیف

ػٌَاى هْبرت

ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

ة) ػضَیتْب
ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

ح) هْبرتْب
ًبم هؤسسِ

تبریخ پبیبى

تبریخ شزٍع

ت) افتخبرات (کست جَایش)
ردیف

هزجغ تأییذ کٌٌذُ

ػٌَاى افتخبر

تبریخ

ث) سبیز هَارد
ردیف

تبریخ

ػٌَاى

4

