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 تحصیالت

داًؾىذُ حمَق ٍ ػلَم عیاعی  ،عیاعی وتزی جاهؼِ ؽٌاعید -

 داًؾگاُ تْزاى

 تْزاى رتثِ دٍم آسهَى دوتزی تخصصی جاهؼِ ؽٌاعی عیاعی داًؾگاُ 

 ّای تَعؼِ ٍ اًغجام عاختاری در جوَْری اعالهی ایزاىتزًاهِهَضَع خایاى ًاهِ: 

 10.00دفاع اس رعالِ تا درجِ ػالی؛ 

 1۳0۳در اردیثْؾت  رعالِ دوتزی؛ رعالِ تزگشیذُ عال در وٌگزُ خیؾگاهاى خیؾزفت

ت اعالهی اس رعالِ ؽایغتِ تمذیز تَاعطِ هماالت هغتخزج ؽذُ، در وٌفزاًظ الگَی خیؾزف

 1۳0۶رعالِ در اردیثْؾت  000هیاى 

 وارؽٌاعی ارؽذ ػلَم عیاعی، داًؾىذُ التصاد ٍ ػلَم عیاعی، داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی -

 ۵۳/1۸ ول هؼذلتا اعتؼذاد درخؾاى دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ  ٍرتثِ اٍل 

 10.۵0خایاى ًاهِ تا درجِ ػالی؛ 

 خایاى ًاهِ: تا هَضَع ًمذ ٍ تزرعی ًظزیات تَعؼِ

 اعالهیوارؽٌاعی ػلَم عیاعی، داًؾگاُ آساد  -

 1۸/10وارؽٌاعی  هؼذل تا رتثِ اٍل در توام دٍراى وارؽٌاعی

 

 خضٍّؾی: -هماالت چاج ؽذُ در هجالت ػلوی

 - (خضٍّؾی _ػلوی) گغغت در جزیاى ًَاًذیؾی دیٌیزیِ تزرعی هثاًی ًظحویذ عجادی،  (1

 .213-181، صص 1388داًص سیاسی، سال چْاسم، ضواسُ اٍل، 

هطالؼات تَسؼِ  (خضٍّؾی _ػلوی)حویذ عجادی، تزرعی تحَالت ارسؽی ٍ َّیتی تز اهٌیت هلی  (2

 .21-7، صص 1390 اجتواػی، سال سَم، ضواسُ چْاسم،

پژٍّطْای سیاست  - (خضٍّؾی-)ػلویّای ًَاًذیؾی دیٌی هفَْم عاسی جزیاىحویذ عجادی،  (3

   .154-133صص 1393اسالهی، سال دٍم، ضواسُ پٌجن، 

هطالؼات  (خضٍّؾی-ػلوی) گزا در تغیج ًیزٍّای تحصیلىزدُچالؼ دٍلت تَعؼِجادی، حویذ ع (4

 .20-7، صص 1394 تَسؼِ اجتواػی، سال ّفتن، ضواسُ اٍل،

 -)ػلویایزاى تَعؼِ ّای تزًاهِ در وٌتزل ٍ ًظارت خذیزی اهىاى ؽٌاعی آعیة، حویذ عجادی (5

 .61-37، صص 1393داًص سیاسی، سال دّن، ضواسُ دٍم،  (خضٍّؾی
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فصلٌاهِ دٍلت ، (خضٍّؾی-ّای تَعؼِ هلی)ػلویّای تزًاهِوٌٌذُفزاتزویة ًماط ضؼف ٍ تغْیل (6

 .67-111، صفحات1396، تابستاى10، ضواس3ُپژٍّی، هجلِ داًطگاُ حقَق ٍ ػلَم سیاسی، دٍسُ

، شاىیا یهطالؼات تَسؼِ اجتواػ، (خضٍّؾی-)ػلویتَعؼِ ٌذیدر فزا هیٌاهیاًغجام دا یعاس هذل (7

 .7-22، صفحات 1396، بْاس2، ضواس9ُدٍسُ

هتَى ٍ  یًاهِ اًتقاد پژٍّص ،(خضٍّؾی -)ػلوی حىَهتٍجَُ فمْی ًمؼ هزدم در حویذ عجادی،  (8

 .1396ٍ هطالؼات فشٌّگی، پاییض  ی، پژٍّطکذُ ػلَم اًساًیػلَم اًساً یّا بشًاهِ

اسائِ هقالِ دس  (تشٍیجی-ػلوی) دیٌی اصَل دهَوزاعی در فضایاراء ٍ  حویذ عجادی، تاسخَاًی (9

 .369-354، صص 1394سَهیي ّوایص هلی ًظشیِ پشداصی هشدم ساالسی دیٌی، 

 1390 ()دس هجلِ تخصصی کتاب هاُ ػلَم اجتواػی ؽٌاعی ٍ تثارؽٌاعیآراء فَوَ؛ در دیزیٌِ تزرعی (10

 

 :خضٍّؾی -هماالت تحت داٍری در هجالت ػلوی

سیاستگزاسی  ی،سجاد ذیحو، تَعؼِ یّا تجارب هَفك تزًاهِدر آسهَى  زاىیتَعؼِ ا یّا تزًاهِ .1

 تْشاى داًطگاُی، پژٍّط-یػلو فصلٌاهِ، ػوَهی

در خزتَ هذل  یاجتواػ یّا ةیدر واّؼ آع یغتیعاسهاى تْش تیزیهذ یالگَ یفیو یاتیارس .2

 دٍلت پژٍّی. یپژٍّط یػلو فصلٌاهِدی، سجا ذیحو، یویخارادا

 

 :(ISI)در ًؾزیات تیي الوللی  هماالت

 

1. Sajadi, H. & 

Sadeghizadeh, S. (۲۰1۷). Poverty Alleviation through Empowerment with a Focus on 

Partnership: A Case Study of Iran. Asian Social Science, Vol. 1۳, No. ۵, ۵۷-۶۷. 
 

 :تالیف وتاب

، تْشاى: حکوت یغنهذرً عاخت ؽىٌی ًظزیات تَعؼِ عیاعی اس رٍیىزد خغت، (1395حویذ سجادی )

 کلوِ.
 

 تزجوِ وتاب: 

ٍ  یاًتطاسات ػلو، تْشاى: ؽذى یاعالم ٍ جْاًاص کتاب  «اعالم، تحَل عیاعی ٍ جْاًی ؽذى»هتشجن فصل 

 .1395، یفشٌّگ
 

 ًمذ وتاب:

 1۳0۵ًمذ وتاب ٍجَُ فمْی ًمؼ هزدم در حىَهت، خضٍّؾىذُ هطالؼات ػلَم اًغاًی،  .1

 ()بشای هشکض اسٌاد اًقالب ح در ایزاى ٍ ػَاهل تحزاى دائوی آىعیز تحَل جٌثؼ چًمذ وتاب  .2
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 1389 ()دس هجلِ تخصصی کتاب هاُ ػلَم اجتواػی ّای لیثزالیغنٍ اًذیؾِ ًمذ ٍ تزرعی آراء .3

 

 :یماتیتحم یخزٍصُ ّا

تزرعی ٍ ًمذ جزیاى ّای فىزی ٍ فزٌّگی در ایزاى هؼاصز، داًؾىذُ ّوىار طزح خضٍّؾی هلی  (1

 جْاى داًؾگاُ تْزاى  هطالؼات

 ( دس سِ حَصُ تَسؼِ، اقتصاد ٍ اًذیطًَِیسٌذُ  جشیاى في گشا) ،صفحِ 250دس  دس ایشاى هؼاصش 

  دس پٌج حَصُ فقِ، سٌت، اقتصاد اسالهی، اًذیطِ سیاسی ٍ ًَیسٌذُ جشیاى احیاگش تخصص گشا(

 صفحِ 650دس  دس ایشاى هؼاصش، (کالم اسالهی

 هلی حىوت ٍ فلغفِ  همالِ در خزٍصُ دًٍَیغٌذُ  (2

  دس فلسفِ اسالهی گشاییکثشتٍاکاٍی هَلفِ ّای 

 ػشف دس فلسفِ اسالهی؛ ضشع ٍ حجیت ػشف 

تزای دتیزخاًِ هجوغ تؾخیص  (هجزی طزح: تحلیل ٍ ارسیاتی ػولىزد وویتِ اهذاد اهام )رُ (3

 هصلحت ًظام

تؾخیص هصلحت  هجزی طزح: تحلیل ٍ ارسیاتی ػولىزد عاسهاى تْشیغتی تزای دتیزخاًِ هجوغ (4

 ًظام

 (ّا در حَسُ اًتخاتات ایزاى) خزٍصُ تزای خضٍّؾىذُتحلیل هحتَای رعاًِهجزی طزح:  (5

تزای هزوش  تزرعی چالؾْای فزٌّگ عیاعی ایزاى در ػصز جْاًی ؽذى تحمیماتی: صُزٍّوىار خ (6

  هلی هطالؼات جْاًی ؽذى

 

 وٌفزاًظ ّای هلی ٍ تیي الوللی:

 الف. هلی:

پزیشش ٍ  ،کٌفشاًس جْاًی ػلَم اًساًی ،ریشی تَعؼِ تا رٍیىزد عیغتویتزًاهِآعیة ؽٌاعی ًظام  (1

  1396اسدیبْطت ،چاپ هقالِ

 1394در ّفتویي وٌگزُ خیؾگاهاى خیؾزفت، ارائِ ؽذُ  اًغجام اجتواػی در تزًاهِ ّای تَعؼِ (2

 دسپزیشفتِ ضذُ ٍ اسائِ حضَسی حویذ سجادی، هشتضی باقیاى، ، تَعؼِ فزارٍایتْای ؽىٌی عاخت (3

 .23-1، صص 1393، پیطشفت ایشاًی اسالهی الگَی کٌفشاًس سَهیي

 ،پزیشش ٍ چاپ هقالِ ،کٌفشاًس جْاًی ػلَم اًساًی، لزائتی ٍاعاساًِ اس عیاعت در گفتواى هذرًیتِ (4
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 1394، ، اسائِ دس سَهیي ّوایص ًَاًذیطی دیٌی، تْشاىهثاًی ًظزی در جزیاى ًَاًذیؼ دیٌی (5

 ()ضشکت دس ّوایصًظزی ًظزیِ خزداسی داًؼ عیاعی در ایزاى هَاًغ (6

 

 الوللی:. تیيب
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1. The Ignored Share of Victims of Terrorism from Human Rights, Virtual Presentation 

at the  International Conference on Social Sciences at Colombo, Sri Lanka on March 

۲۵-۲۶, ۲۰1۴. 

Sajadi, H. (۲۰1۴). The Ignored Share of Victims of Terrorism from Human Rights. 

In: Proceedings of the International Conference on Social Sciences, March ۲۰1۴, 

(pp. ۲۶۳-۲۷۰).  Sri Lanka: The International Institute of Knowledge Management 

(TIIKM) 

۲. Media in the Face of Terrorism (۲۰1۴), accepted for presentation at the 

International Conference on Counter Terrorism and Human Security (ICCTHS), 

Zurich. 

۳. Convergence and Divergence of Social Forces in the Egyptian Revolution, accepted 

for presentation at the 1۲th Annual International Conference on Politics & 

International Affairs, 1۶-1۹ June ۲۰1۴, Athens, Greece. 

۴. Examining the Social and Psychological Degeneration Process in Cults, accepted 

for presentation at the ICSA (International Cultic Studies Association) Annual 

Conference, July ۳-۵, ۲۰1۴, Washington, DC. 

۵. Terrorism Indebted to Cult Structure, accepted for presentation at the ICSA 

(International Cultic Studies Association) Annual Conference, Washington, DC. 

July ۳-۵, ۲۰1۴.  
 

 افتخارات وغة ؽذُ:

  1۸/10وارؽٌاعی  هؼذل تا توام دٍراى وارؽٌاعیرتثِ اٍل در 

  ِ۵۳/1۸ ول هؼذلتا دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ اٍل رتث 

  رتثِ دٍم آسهَى دوتزی تخصصی جاهؼِ ؽٌاعی عیاعی داًؾگاُ تْزاى 

 1۳0۳در اردیثْؾت  رعالِ دوتزی؛ رعالِ تزگشیذُ عال در وٌگزُ خیؾگاهاى خیؾزفت 

 تخزج ؽذُ، در وٌفزاًظ الگَی خیؾزفت اعالهی اس رعالِ ؽایغتِ تمذیز تَاعطِ هماالت هغ

 1۳0۶رعالِ در اردیثْؾت  000هیاى 

 

 

 عَاتك تذریظ:

 وارؽٌاعی ارؽذ رؽتِ ػلَم عیاعی وارؽٌاعی ٍ طدرٍ هذرط 

  کاسضٌاسی اسضذفْن ًظشیِ ّای سیاسی() 

  کاسضٌاسی 1صباى تخصصی() 

  کاسضٌاسی 2صباى تخصصی() 

 کاسضٌاسی ذیٍ جذ اًِیه ن،یُ قذغشب دس سِ دٍس یاسیس یّا طِیاًذ() 

 

 هذرط داًؾگاُ جاهغ ػلوی وارتزدی  
 

 خضٍّؾی:-داٍر ػلوی هجالت ػلوی
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 داٍر فصلٌاهِ ػلوی خضٍّؾی دٍلت خضٍّی، داًؾگاُ ػالهِ طثاطثایی 

داٍر خضٍّؾٌاهِ اًتمادی هتَى ٍ تزًاهِ ّای ػلَم اًغاًی، خضٍّؾگاُ ػلَم اًغاًی ٍ هطالؼات  

 فزٌّگی

 عیاعتگذاری ػوَهی داًؾگاُ تْزاى  داٍر هجلِ 

 داٍر هجلِ تخصصی هَعغِ آهَسؽی ٍ خضٍّؾی آتي 

 

 گَاّیٌاهِ ّا ٍ دٍرُ ّای آهَسؽی:

  (وارگاُ عٌاریَ ًَیغی )در ػلَم عیاعی (1

 1395اًجوي ػلَم سیاسی ٍ هَسسِ هطالؼات استشاتژیک خاٍسهیاًِ، آرس 

 وارگاُ هثاًی آیٌذُ خضٍّی در ػلَم عیاعی  (2

 1395َم سیاسی ٍ هَسسِ هطالؼات استشاتژیک خاٍسهیاًِ، ضْشیَس اًجوي ػل

 اصَل ٍ هثاًی خضٍّؼ ّای ووی (3

 هشکض تَسؼِ فشٌّگی ٍ آهَصضی، دفتش اهَس فشٌّگی ٍ اجتواػی، داًطگاُ تْشاى 

 آؽٌایی تا اصَل ٍ هثاًی خضٍّؼ ّای ویفی  (4

 پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍسی اطالػات ایشاى 

خایاى ًاهِ ّا ٍ رعالِ ّای داًؾگاّی: ٍیضُ گزایؼ ّای ػلَم اًغاًی  هْارت ّای تذٍیي ٍ ًگارػ (5

 ٍ اجتواػی 

 پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍسی اطالػات ایشاى 

 Nvivoآؽٌایی تا ًزم افشار تحلیلی دادُ ّای ویفی  (6

 پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍسی اطالػات ایشاى 

 Endnoteهذیزیت اطالػات ػلوی تا اعتفادُ اس ًزم افشار  (7

 اُ ػلَم ٍ فٌاٍسی اطالػات ایشاى پژٍّطگ

 AMOSهذل عاسی هؼادالت عاختاری تا اعتفادُ اس ًزم افشار  (8

 پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍسی اطالػات ایشاى

 SPSS آهَسؽی تحلیل آهاری تا ًزم افشار وارگاُ (9

 95، آباى هَسسِ آهَصضی ًَیي

  افشار ًزم اس اعتفادُ تا فزاتحلیل آهَسؽی وارگاُ (10

 1395هاُ  اسفٌذ ایشاى، اطالػات فٌاٍسی ٍ ػلَم پژٍّطگاُ

  

  ستاى ٍ دٍرُ رناهذ

 100  اص  62.5 تْشاى داًطگاُ ، ػوَهی تافل صباى هذسک 
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  ،گزساًذى دٍسُ تخصصی آهادگی آصهَى آیلتس، هشکض آهَصش ّای تخصصی داًطگاُ ػلن ٍ فشٌّگ
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 ػضَیت در هجاهغ ػلوی 

 طالؼات استشاتژیک خاٍسهیاًِهشکض پژٍّطْای ػلوی ٍ ههیْواى ش گپژٍّط 

پژٍّطگش ٍ کاسضٌاس هوتاص هجوغ تطخیص هصلحت ًظام دس کویسیَى اقتصاد کالى دبیشخاًِ هجوغ  

 تطخیص هصلحت ًظام

 هطالؼات جْاى اًجوي ایشاًیپژٍّطگش  

 ػضَ هَسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی آتي، یًَاى 

 

  یعَاتك اجزائ

 تْشاى 6ٍاحذ  یکاسبشد یداًطگاُ ػلو یٍ پژٍّط ییهؼاٍى داًطجَ 

 ثاسگشیضاّذ ٍ ا یدس هشکض تطکلْا یابیًظاست ٍ اسص َىیسیکو سیسئ 

 بِ هذت سِ سال سنیتشٍس اىیػاهل اًجوي دفاع اص قشباً شیهذ 

 تْشاى 6ٍاحذ  یکاسبشد یداًطگاُ ػلو یفشٌّگ یساّبشد یضَسا ػضَ 

 جشیاًْای دیٌی، تَسؼِ ٍ اهٌیتحَصُ دس سِ  پژٍّطگش 

 یٍ فشٌّگ یهتؼذد ػلو یّا طگاُیکٌفشاًس ّا ٍ ًوا ییٍ اجشا یػلو شیدب 

 


