ثِ ًبم خذا

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

هْذی

ًبم خبًَادگی

سّجش

ًبم پذس

حسیي

ایویل داًطگبّی
داًطکذُ /گشٍُ آهَصضی

داًطکذُ فمِ ٍ حمَق اسالهی /گشٍُ فمِ ٍ حمَق اهبهیِ

هشتجِ ػلوی

داًطیبس

ضوبسُ تلفي (داخلی)

455
سوابق تحصیلی:

سدیف

سضتِ تحصیلی /گشایص

همغغ تحصیلی

ًبم داًطگبُ /هؤسسِ آهَصضی

هحل تحصیل

هؼذل

1

کبسضٌبسی

هؼبسف اسالهی ٍ تجلیغ

ایشاى /تْشاى

داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

19

2

کبسضٌبسی اسضذ

هؼبسف اسالهی ٍ تجلیغ

ایشاى /تْشاى

داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

19

3

دکتشی

فمِ ٍ اصَل

ایشاى /تْشاى

داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

18

سوابق آموزشی:
الف) تذسیسْب
سدیف

ًبم هؤسسِ

همغغ تذسیس

ػٌَاى دسس

1

داًطگبُ ثیيبلوللی اهبم خویٌی(سُ)
لضٍیي

فمِ /اصَل فمِ /لَاػذ فمِ

کبسضٌبسی /کبسضٌبسی
اسضذ

2

داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

فمِ /اصَل فمِ

کبسضٌبسی

3

داًطگبُ لشآى ٍ حذیج ضْشسی

فمِ /اصَل فمِ /لَاػذفمِ

کبسضٌبسی /کبسضٌبسی
اسضذ

4

داًطگبُ الضّشاء

فمِ /اصَل فمِ

کبسضٌبسی

5

داًطگبُ ضبّذ

فمِ /اصَل فمِ

کبسضٌبسی

تبسیخ ضشٍع

تبسیخ پبیبى

1382

1391

1398

1391

ة) ّذایت پبیبىًبهِّب /سسبلِّب
سدیف

ػٌَاى پبیبىًبهِ /سسبلِ

ًبم هؤسسِ

ًبم داًطزَ

همغغ تحصیلی

سوت

تبسیخ دفبع

1

حك حجس دس ػمَد هؼبٍضی

الِْ ضؼجبًپَس

هزاّت اسالهی

دکتشی

ساٌّوب

1411/8/9

2

استبًذاسد کبال اص هٌظش فمِ اسالهی

هْسب احذی

هزاّت اسالهی

اسضذ

ساٌّوب

1411/4/28

3

سسیذگی لضبیی دس حك الٌبس ٍ
حك اهلل

الیبس ًجی صادُ

هزاّت اسالهی

اسضذ

ساٌّوب

1399/12/11

4

ضوبى اهیي دس ػمَداهبًی

هحوذعبّب صحوتکص

هزاّت اسالهی

اسضذ

هطبٍس

1399/11/12

1

سوابق پژوهشی:
الف) همبالت ػلوی ـ پژٍّطیISI /
سدیف
1
2
3
4
5
6
7
8

ػٌَاى هزلِ

ػٌَاى همبلِ
هوٌَػیت اصدٍاد ثب صى ضَّشداس ٍ دس ػذُ
ثشسسی لبػذُ تسجیت
اصدٍاد هزذد صى ٍحك حضبًت فشصًذ
الضاهبت اخاللی ٍفبداسی ّوسشاى ٍ هسئلِ تؼذد صٍربت
هحذٍدُ ضشػی توکیي ػبم صٍرِ
ضجیِ سبصی ٍ ػذم تصشف دس خلمت الْی

ضوبسُ هزلِ

هغبلؼبت ساّجشدی صًبى

پبییض1388

هتیي

صهستبى 1388

هغبلؼبت ساّجشدی صًبى

صهستبى 1391

تحمیمبت صًبى

ثْوي 1391

پژٍّطْبی فمْی

ثْبس 1393
ثْبس ٍ تبثستبى
93
ثْبس ٍ تبثستبى
94
ثْبس ٍ تبثستبى
95

فمِ همبسى

هخلی ٍلیوی اص هٌظش فمِ اسالهی ٍ حمَق ایشاى

فمِ همبسى

هحذٍدُ تسؼیش دس فمِ هزاّت اسالهی

تبسیخ اًتطبس

فمِ همبسى
ة) همبالت ػلوی ـ تشٍیزی

سدیف

ػٌَاى هزلِ

ػٌَاى همبلِ

ضوبسُ هزلِ

تبسیخ اًتطبس

1

احکبم هشثَط ثِ صًبى اص هٌظشفمِ اهبهیِ

ثبًَاى ضیؼِ

پبییض 1388

2

ثشسسی تغجیمی ًظشات اهبهیِ ٍ اّل سٌت دس هَسد اضتغبل ثبًَاى

ثبًَاى ضیؼِ

صهستبى1388

ح) همبالت کٌفشاًسْبی هلی /ثیيالوللی
سدیف
1

2
3
4

ػٌَاى همبلِ

حکوت تطشیغ احکبم اص دیذگبُ خغجِ فبعویِ

6

صى دس آیٌِ فمِ

اسفٌذ1388

داًطگبُ پیبم ًَس

آثبى1389

کٌگشُ اخالق ٍ حمَق ثبسٍسی

پژٍّطگبُ سٍیبى

دی 1391

کٌگشُ هیشاث هؼٌَی ٍػلوی
حضشت صّشا(س)
ّوبیص آسیت ضٌبسی اهش ثِ
هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس
داًطگبُ ّب
ّوبیص صى دس اًذیطِ اهبم
خویٌی(سُ)

داًطگبُ سوٌبى

ّوبیص
هستحذحِ

ثشسسی فمْی حمَلی سحن ربیگضیي

5

هؼبًٍت فشٌّگی
ًْبدًوبیٌذگی همبم
سّجشی دس داًطگبُ
ّب

ّوبیص رْبًی صًبى

حکن فمْی کبلجذ ضکبفی

آسیت ضٌبسی اهش ثِ هؼشٍف ًٍْی اص هٌکش

7

ػٌَاى کٌفشاًس

ثشسسی فمْی هسبئل هشتجظ ثب صًبى

ثشگضاس کٌٌذُ

تبسیخ

ثشسسی فمْی هسبئل هشتجظ ثب صًبى

فمِ

ٍ

ّوبیص رْبًی صًبى

2

هسبئل

هشداد1384

آصاد

داًطگبُ
اسالهی یبسَد
هؼبًٍت فشٌّگی
ًْبدًوبیٌذگی همبم

اسدیجْطت
1387
اسدیجْطت
1388
اسفٌذ1388

سّجشی دس داًطگبُ
ّب
ّوبیص
هستحذحِ
کٌگشُ داًطگبّی لشآى پژٍّی
ٍ عت

داًطگبُ پیبم ًَس

آثبى1389

فمِ

هسبئل

ٍ

ػلَم
داًطگبُ
پضضکی لضٍیي

تیش1391

پژٍّطگبُ سٍیبى

دی 1391

8

حکن فمْی کبلجذ ضکبفی

9

احکبم پضضکی اص هٌظش آیبت لشآى

11

ثشسسی فمْی حمَلی سحن ربیگضیي

کٌگشُ اخالق ٍ حمَق ثبسٍسی

11

هطشٍػیت تحشین

ّوبیص فشٌّگ رْبد

12

لضٍم حفظ َّیت اّذا کٌٌذُ گبهت ثِ صٍریي ًبثبسٍس

13

هشداد1395

ّوبیص ثیي الوللی ربیگبُ صى
ٍخبًَادُ دس تحمك حیبت عیجِ
اص دیذگبُ فمِ هزاّت اسالهی
ّوبیص هلی آسیت ضٌبسی
پبیبى ًبهِ ّب ٍ سسبلِ ّب دس
حَصُ ػلَم اًسبًی-اسالهی

ثشسسی فمْی سفتبسّبی سَء پژٍّطی

اسدیجْطت97

اسفٌذ97

ت) همبالت تخصصی
ػٌَاى همبلِ

سدیف

ضوبسُ هزلِ

ػٌَاى هزلِ

تبسیخ اًتطبس

همبیسِ ربیگبُ هصلحت دس فمِ اهبهیِ ٍ اّل سٌت

پژٍّطی
فصلٌبهِ
داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

ثْبس1382

2

ًکبتی دس ثبسُ فلسفِ احکبم ضشػی ثبًگبّی ثِ خغجِ فذکیِ

هزلِ ػلَم اًسبًی

ثْبس1384

3

هالکْبی تحمك هسبفت ضشػی دس سفش

فصلٌبهِ
دیٌی

4

ثشسسی هجبًی فمْی حکن حجس هحکَهبى هبلی

هزلِ حمَلی دادگستش

تبثستبى1385

5

لجبس ضْشت

فصلٌبهِ سٌّوَى

ثْبس1388

1

پژٍّطْبی

صهستبى1384

ث) همبالت تشروِ
سدیف

ػٌَاى همبلِ

سدیف

ػٌَاى کتبة

سدیف

ػٌَاى عشح

ػٌَاى هزلِ

ضوبسُ هزلِ

تبسیخ اًتطبس

د) تألیف /تشروِ کتبة
تألیف /تشروِ

ًبضش /هحل ًطش

تبسیخ اًتطبس

س) عشحْبی پژٍّطی
هحل اسائِ

3

تبسیخ ضشٍع

تبسیخ پبیبى

سوابق علمی ـ اجرایی:
الف) هسئَلیتْب
سدیف

ًبم هؤسسِ

ػٌَاى هسئَلیت

تبسیخ پبیبى

تبسیخ ضشٍع

1

هذیش گشٍُ فمِ ٍحمَق

داًطگبُ ثیي الوللی اهبم
خویٌی(سُ) لضٍیي

ثْوي 1388

ثْوي1391

2

تبسیس ،ساُ اًذاصی ٍ هذیشیت دفتش اهَس ّیئت ػلوی

داًطگبُ لشآى ٍ حذیج

خشداد1391

1392

3

هؼبًٍت گشٍُ فمِ ٍحمَق

پشدیس تْشاى داًطگبُ
لشآى ٍحذیج

1394

1395

ة) ػضَیتْب
سدیف

ًبم هؤسسِ

ػٌَاى ػضَیت

تبسیخ پبیبى

تبسیخ ضشٍع

1

ػضَیت دس ثسیذ اسبتیذ

2

ػضَ ّیئت تحشیشیِ فصلٌبهِ ػلوی-تشٍیزی هغبلؼبت تمشیجی هزاّت
اسالهی

داًطگبُ هزاّت اسالهی

3

ػضَ ّیئت تحشیشیِ فصلٌبهِ تخصصی ػذالت

داًطگبُ هزاّت اسالهی

1391

4

ػضَ ّیئت هذیشُ ًٍوبیٌذُ اػضبی ّیئت ػلوی دس صٌذٍق رخیشُ
هغْش(ٍیژُ اػضبی ّیئت ػلوی)

داًطگبُ لشآى ٍحذیج

1391

1392

5

ػضَ ضَسای آهَصضی ٍپژٍّطی

1392

1394

6

ػضَ کویتِ ًبظش ثش فؼبلیت ًطشیبت داًطگبّی

پشدیس تْشاى داًطگبُ
لشآى ٍحذیج
پشدیس تْشاى داًطگبُ
لشآى ٍحذیج

1387

تبکٌَى

1391

تبکٌَى

1392

7

ػضَ کویتِ اًضجبعی ثذٍی

داًطگبُ هزاّت اسالهی

1393

1395

8

ػضَ ّیئت تحشیشیِ هزلِ ػلوی -تخصصی پژٍّطْبی ًَیي فمِ ٍ
حمَق اسالهی

داًطگبُ هؼبسف لشآى ٍ
ػتشت

1396

1398

ح) هْبستْب
سدیف

ًبم هؤسسِ

ػٌَاى هْبست

تبسیخ پبیبى

تبسیخ ضشٍع

ت) افتخبسات (کست رَایض)
سدیف

1

هشرغ تأییذ کٌٌذُ

ػٌَاى افتخبس

دفتش ّیئت هویضُ
هطتشن هشاکض ٍ هؤسسِ
ّبی آهَصش ػبلی ٍ
پژٍّطی حَصُ ای-
داًطگبّی (ربهؼِ
الوصغفی)

استمبء ثِ هشتجِ داًطیبسی

4

تبسیخ

1394/4/15

2

کست ػٌَاى پژٍّطگش ثشتش

داًطگبُ لشآى ٍحذیج

سبل94-95

3

کست ػٌَاى استبد ًوًَِ

داًطگبُ لشآى ٍحذیج

اسدیجْطت
1395

ث) سبیش هَاسد
سدیف

1

تبسیخ

ػٌَاى
داٍسی ثیص اص  111همبلِ ػلوی پژٍّطی دس صهیٌِ ّبی فمِ ٍحمَق اسالهی ثشای:
 -1هزلِ ػلوی-تشٍیزی هغبلؼبت تمشیجی هزاّت اسالهی(داًطگبُ هزاّت اسالهی)
-2فصلٌبهِ ػلوی پژٍّطی فمِ همبسى(داًطگبُ هزاّت اسالهی)
-3فصلٌبهِ ػلوی-پژٍّطی هغبلؼبت فمِ ٍحمَق اسالهی داًطگبُ آصاد ثبثل
 -4فصلٌبهِ تخصصی فمِ پژٍّی داًطگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی(سُ)لضٍیي
-5فصلٌبهِ ػلوی -پژٍّطی حمَق ػوَهی داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی
-6دٍ فصلٌبهِ ػلوی-پژٍّطی هغبلؼبت التصبد اسالهی داًطگبُ اهبم صبدق(ع)

5

