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    سلمان صادقی زادٌ

 

         تحصیالت

سِ  تِ ػٌَاىٍ  18/18تا هؼذل  1387طثایی در سال اخذ هذرن وارضٌاسی ػلَم سیاسی اس داًطگاُ ػالهِ طثا ●

 تزتز ٍرٍدی.  رتثِ

 . 1387تِ سال  ى سزاسزی وارضٌاسی ارضذ ػلَم سیاسیوسة رتثِ ّطتن در آسهَ ●

وارضٌاسی ارضذ  ٍ دفاع اس پایاى ًاهِ 1389اخذ هذرن وارضٌاسی ارضذ ػلَم سیاسی اس داًطگاُ تْزاى در سال  ●

 . 50/18ی تا ًوزُ« تزرسی ػلل تَسؼِ التصادی در آسیای پاسیفیه»تا ػٌَاى 

 . (1389ؼِ ضٌاسی سیاسی داًطگاُ تْزاى)دوتزای جاه ٍرٍدیوسة رتثِ اٍل آسهَى  ●

جْاًی ضذى، دیالىتیه ٍاّوگزایی ٍ »تا هَضَع:  23/10/1393تاریخ  تِداًطگاُ تْزاى  دردفاع اس رسالِ دوتزا  ●

 . 50/19تا درجِ ػالی ٍ ًوزُ « فزٌّگ سیاسی در هصز ٍ ایزاى

 مقاالت 

سیاست داًطگاُ  فصلٌاهِ «سیای جٌَب ضزلیػلل تَسؼِ التصادی در آ»پژٍّطی تا ػٌَاى  -همالِ ػلوی ●

 . 347-335، صفحِ 1390، تْار 1، ضوارُ 41دٍرُ . تْزاى

دٍرُ  ،دٍلت پژٍّیفصلٌاهِ « چالطْای دٍلت هلی در گذرگاُ جْاًی ضذى»پژٍّطی تا ػٌَاى  -همالِ ػلوی ●

 . 100-90، صفحِ 1394، تاتستاى 2، ضوارُ 1

فصلٌاهِ « ٌیت در ساحت ػذالت اجتواػی؛ اس فزآیٌذّا تا تزآیٌذّااه»پژٍّطی تا ػٌَاى  -همالِ ػلوی ●

  . 1397ًَتت چاج تْار  ،هتَى اًتمادی پژٍّطٌاهِ

ت هطالؼا فصلٌاهِ« جْاًی ضذى، چالطْای فزٌّگ سیاسی ٍ ثثات سیاسی»پژٍّطی تا ػٌَاى -همالِ ػلوی ●

 راّثزدی، پذیزش ضذُ 

سال ، فصلٌاهِ هطالؼات هٌطمِ ای« اهزیىایی –ارب در هحَر ارٍپایی تٌص ٍ تم»تزٍیجی تا ػٌَاى -همالِ ػلوی ●

 . 19-1صفحِ ، 1393، تْار 2پاًشدّن، ضوارُ 

سیاست )داًطگاُ فصلٌاهِ « جْاًی ضذى ػوذُ در تثییي پذیذُچالطْای »تا ػٌَاى  تخصصی -همالِ ػلوی ●

 . 70-55، صفحِ 1393 پاییش، 3، ضوارُ اٍل سال ،(تزتیت هذرس
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تحلیل تحَالت اخیز ٍس هیذاى هاوزٍپالتیه در ػزتستاى: ٍسطیَى؛ پیز»تا ػٌَاى  تخصصی -لِ ػلویهما ●

  . 1397ًَتت چاج تْار  للن، ،«ػزتستاى اس هٌظز جاهؼِ ضٌاسی سیاسی

 كتابُا 
 

تِ اّتوام هحوذ حسي  ،داػص حمیمی ٍ حمیمت داػصوتاب  اس« هثاًی فمْی خطًَت داػص» تالیف همالِ ●

 . 1395  تْزاى: داًطىذُ ػلَم ٍ فٌَى فاراتی، ى. حثیثیا

اس ًَیسٌذگاى. تْزاى: اًتطارت جوؼی  ،«خٌگاری اًمالب اسالهی: وتاب ًْنًمذ تاری»تالیف هطتزن وتاب ● 

 . 1393هزوش اسٌاد اًمالب اسالهی،

، تِ اّتوام ویْاى هیاًِوتاب تحَالت ػزتی، ایزاى ٍ خاٍر اس« تحلیلی ساختاری اس اًمالتْای ػزتی»تالیف همالِ  ●

  .1392 ،  تْزاى: هزوش پژٍّطْای ػلوی ٍ هطالؼات استزاتژیه خاٍرهیاًِتزسگز. 

 ترجمٍ َا 

 . 1396. اًتطارات ػلوی ٍ فزٌّگیاثز آلي تَرى. « پاراداین جذیذ»تزجوِ وتاب  ● 

ٍ جْاًی ضذى، تِ  اسالمًگاضتِ هٌصَر هؼذل در وتاب  «مطالعٍ فرَىگ ي سیاست اسالمی»تزجوِ همالِ  ●

 . 1395. تْزاى: اًتطارات ػلوی ٍ فزٌّگی، وَضص هحوذرضا دّطیزی

در وتاب سَّا تاجی فارٍلی  ًگاضتِ «َمکاری مسلماوان ي مسیحیان در قرن بیست ي یکم»تزجوِ همالِ  ●

 . 1395اسالم ٍ جْاًی ضذى، تِ وَضص هحوذرضا دّطیزی. تْزاى: اًتطارات ػلوی ٍ فزٌّگی، 

 

  (ISI) در مجالت بیه المللی چاپ شذٌَای مقالٍ 

●  Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۷). Poverty Alleviation through Empowerment with a 

Focus on Partnership: A Case Study of Iran. Canadian Center of Science and 

Education: Asian Social Science; Vol. ۱۳, No. ۵. Online Published: April ۲۰, ۲۰۱۷.  

 

  (ISI) مقالٍ َای در دست دايری در مجالت بیه المللی

●  Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۶). Development Plans, Civil Society and Social 

Cohesion: Building Local Commitment to Development in Iran. Manuscript 

submitted for publication in Journal of Developing Societies. 

●  Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۶). The Imbalances of Social System in Development 

Process. Manuscript submitted for publication in Journal of Economic Cooperation 

and Development. 
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 كىفراوسُای داخلی ي بیه المللی 

 «: رساًِ ٍ تزٍریسن»الوللی تا ػٌَاى: همالِ ّوایص تیي ٍ چاج ارائِ  ● 
Media in the face of terrorism. Submitted to ۲۰۱۴ International conference on 

counter terrorism and human security, Zurich, Switzerland: ۳۰ – ۳۱ July.  

، سیاست ػلن ٍضؼیت تزرسی ، سویٌار«چزخطْای پارادایویه در هؼزفت ضٌاسی ػلن سیاست در ایزاى»ارائِ همالِ  ●

  .3/9/95تِ تاریخ  ،وزهاًطاُ راسی داًطگاُ

 َای تحقیقاتی پريشٌ

جْاد داًطگاّی داًطگاُ تِ سفارش « تزرسی فزٌّگ سیاسی در جوَْری اسالهی ایزاى»طزح  ًَیسٌذُ ●

 . 1393 سال ،(تْزاى

ّای هماتلِ تا ُدر ػصز جْاًی ضذى ٍ راچالطْای فزٌّگ سیاسی ایزاى »در اجزای طزح  پژٍّطیّوىار  ●

 . 1394 سالتِ سفارش گزٍُ جْاًی ضذى ٍ هطالؼات سیاسی هزوش هطالؼات هلی جْاًی ضذى. « آى

جریان »ی تزرسی ٍ ًمذ جزیاًْای فىزی ٍ فزٌّگی ٍ ًَیسٌذُ در طزح پژٍّطی هلی پژٍّطیّوىار  ●

 . 1395سال ىذُ هطالؼات جْاى داًطگاُ تْزاى، تِ سفارش داًط «فکری ي فرَىگی فمیىیسم سکًالر

ی تخطی اس طزح هذوَر ّوىار در طزح پژٍّطی هلی تزرسی ٍ ًمذ جزیاًْای فىزی ٍ فزٌّگی ٍ ًَیسٌذُ ●

تِ سفارش داًطىذُ هطالؼات جْاى داًطگاُ تْزاى. سال  «گرای فلسفیجریان فکری ي فرَىگی تلفیق»تا ػٌَاى 

1395 . 

 سابقٍ تذریس

 ارضذ، داًطگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ تْزاى ضوال.  وارضٌاسی ، همطغ«جاهؼِ ضٌاسی سیاسی»م تذریس تز 2 ●

تذریس درٍس ًظزیِ ّای سیاسی، تٌیادّای ػلن سیاست ٍ ... در جْاد داًطگاّی داًطگاُ تْزاى تِ هذت  ●

 . 1390-1389سالْای  تزم.سِ ساػت ٍ در طَل  110

 . 1393پیام ًَر اصفْاى. تزگشار ضذُ تَسط هَسسِ ًَیي صذرا. تاتستاى  تذریس در همطغ وارضٌاسی ارضذ. ●

 فعالیتُای علمی 

 ي اجرایی

  تاوٌَى. 1394سال َم اًساًی ٍ هطالؼات فزٌّگی اس پژٍّطگز هزوش هطالؼات جاهؼِ ٍ اهٌیت پژٍّطگاُ ػل ●

 . 1396اس سال هطالؼات استزاتژیه خاٍرهیاًِ  پژٍّطىذُدر هْواى ارضذ پژٍّطگز  ● 

 تاوٌَى.  1391، اس سال ػضَ اصلی گزٍُ رًٍذّای فىزی در هزوش هطالؼات استزاتژیه خاٍرهیاًِ ●

 1393در سال  -ًطزیِ ضَرای صٌفی وَی داًطگاُ تْزاى –ًخستیي سزدتیز هاٌّاهِ پژٍان  ● 

  تخصصی سیاست داًطگاُ تزتیت هذرس. –ی فصلٌاهِ ػلوی ػضَ ّیات تحزیزیِ ● 

 .1386وي ػلوی ػلَم سیاسی داًطگاُ ػالهِ طثاطثایی تِ سال دتیز اًج ● 
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 مذرك زبان خارجی

 . 1388. سال 100س ا 74هذرن تافل داًطگاُ تْزاى تا ًوزُ  اخذ ●

 وقذ ي دايری 

 .ضَراى تزرسى هتَى ٍ وتة ػلَم اًساًىتِ سفارش  داٍد غزایاق سًذیاثز  ملی عذالت ي امىیتوتاب ًمذ   ●     

 . 1395سهستاى                        

 طثاطثایی  ػالهِ داًطگاُ پژٍّی دٍلت پژٍّطی - ػلوی فصلٌاهِ داٍر ●

 راّثزدی هطالؼات فصلٌاهِ پژٍّطی -ػلوی فصلٌاهِ داٍر ●

   هتَى اًتمادی پژٍّطٌاهِ فصلٌاهِ پژٍّطی -ػلوی فصلٌاهِ داٍر ●

 

 پایان وامٍ ي دايری مشايرٌ راَىمایی، 

ٍاواٍی ًظزی هفَْم اسالم سیاسی ٍ جْاى تذٍى اسالم در » ػٌَاى تا ارضذ وارضٌاسی ًاهِ پایاى راٌّوایی ●  

  .داًطگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ تْزاى ضوال، در دست ًگارش، «اًذیطِ گزاّام فَلز

، داًطگاُ «تزرسی هفَْم دٍستی در آراء یَرگي ّاتزهاس» ػٌَاى تا ارضذ وارضٌاسی ًاهِ پایاى هطاٍرُ ● 

 . 1396 تْوي َارسهی،خ

جوَْری  اهٌیتی اٍلَیتْای ًظام ٍ تىفیزی تزٍریسن پذیذاری» ػٌَاى تا ارضذ وارضٌاسی ًاهِ پایاى داٍری ●

 1394 سهستاى داًطگاُ خَارسهی، ایزاى، اسالهی

ٍاواٍی ػلل ضگل گیزی اًذیطِ ّای ٍاگزایاًِ در هٌاطك » ػٌَاى تا ارضذ وارضٌاسی ًاهِ پایاى داٍری ●

 1396 سهستاىداًطگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ تْزاى ضوال،  ،«ًطیيوزد

 

 گسارشُای راَبردی 

پژٍّطىذُ هطالؼات دیذُ تاى اهٌیت هلی هاُ ًگار  ،«اًتخاتات ٍ سیاسی فزٌّگ جذیذ، اجتواػی ّای ثىِض» ● 

 . 1394 تْوي 46ضوارُ راّثزدی. 

دیذُ تاى اهٌیت هلی ، هاُ ًگار «ىزدّا ٍ راّىارّاتزرسی تحَالت اخیز حَسُ اهٌیت اًساًی: رٍیذادّا، رٍی» ●

 . 1395. تْار 48ضوارُ پژٍّطىذُ هطالؼات راّثزدی. 

 سخىراوی َا

ػَت خاًِ تِ د تا حضَر ًگارًذُ سخٌزاًی در جلسِ ًمذ ٍ تزرسی آثار دوتز سیذ جَاد طثاطثایی ●

 .1392 پاییش اًذیطوٌذاى ػلَم اًساًی در 

ار دوتز هحوَد سزیغ الملن تا حضَر ًگارًذُ تِ دػَت داًطگاُ تزتیت هذرس سخٌزاًی در جلسِ ًمذ آث ●

  .1392تِ سال 

هزوش هطالؼات استزاتژیه گزٍُ رًٍذّای فىزی سخٌزاًی هطتزن تا دوتز هحوذ رضا تاجیه در  ●

 . 1394تِ سال «. واًت ضٌاسی»خاٍرهیاًِ تا هَضَع 
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ظزفیت ٍ ساس ٍ »اّثزدی اهٌیت اجتواػی تا هَضَع وزسی تزٍیجی هطالؼات ردٍهیي جلسِ در  سخٌزاى ●

در پژٍّطگاُ ػلَم اًساًی ٍ هطالؼات  «ایوارّای داًطگاُ ّای اهزٍسیي در تذارن اهٌیت/ًااهٌی جاهؼِ

 . 6/3/1394فزٌّگی در تاریخ 

جٌثطْای »سخٌزاى در ضطویي جلسِ وزسی تزٍیجی هطالؼات راّثزدی اهٌیت اجتواػی تا هَضَع  ●

ی ای؛ تا تاهلی در تاب جاهؼِجذیذ، جستجَی َّیت ّای فزٌّگی ٍ تاثیز آى تز اهٌیت جاهؼِاجتواػی 

 . 4/3/1395در پژٍّطگاُ ػلَم اًساًی ٍ هطالؼات فزٌّگی در تاریخ « ایزاًی

تا حضَر دوتز لذیز ًصزی ٍ « حمیمت داػص داػص حمیمی؛»رًٍوایی اس وتاب در ًطست سخٌزاًی  ●

 . 1395ی د 4دوتز داٍد فیزحی. 

 فعالیتُای ادبی

 .1382تِ سال  هذارس همطغ دتیزستاىضؼز در  سزایصوسة رتثِ دٍم  ●                        

 فعالیتُای يرزشی

 ٍ ساتمِ تذریس ضطزًج.دارای هذرن هزتیگزی ضطزًج اس فذراسیَى ضطزًج  ●                        

 . 1393ٍ  1391ْزاى تزای دٍتار در سالْای زًج داًطگاُ توسة رتثِ دٍم ضط ●                        

 داًطگاُ ّای طجَیاى ضطزًج داًلْزهاًی وسة همام چْارم در هیش چْار در هساتمات  ●                          

 . 1385وطَر در سٌٌذج تِ سال سزاسزی 

 


