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ه نام خذاب  

 گشارش شزح فعاليت/رسومه

 و تحصيلي: مشخصات فزدی

 ۺ هتأّل وضعيت تأهل، ۱۳۴۵ۺ سال تولذ ،هحوذًصاد عبلٖ زهٌٖ٘ َٗظفۺ نام خانوادگيو  نام

 اَّازداًؽگبُ ؼْ٘ذ چوراى  محل اخذ مذرك:، ۺ دکترٕ زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖصيليتحدرجة 

  :مشخصات شغلي

                               (پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ)ادث٘بتزثبى ٍ پصٍّؽکذُ عضَ ّ٘أت علوٖ 

 ۱۷پبٗٔ اظتبدٗبر  هرتجٔ علوٖۺ

:مقاالت  

  ۱۳۷۷داًؽگبُ آزاد اظالهٖ، پبٗ٘س  ٔ  ثرداؼتٖ از اؼعبر هَالًب در ثبة عقل ٍ عؽق، فصلٌبهِ .۱

خبٗگبُ عؽق حق٘قٖ در دٗذگبُ ظٌبٖٗ، ٗبدهبى ظٌبٖٗ ٍ رٍدکٖ در داًؽگبُ صَفِ٘، ثلغبرظتبى،  .۲

۲۰۰۸  

  ۱۳۷۷پصٍّؽٖ داًؽگبُ اظالهٖ، ثْبر  -علوٖ ٔ  فرٌّگٖ، فصلٌبهِ ٔ  داًؽگبُ ٍ تَظعِ .۳

  ۱۳۸۳الوعبرف آهَزغ عبلٖ اٗراى، خلذ دٍم، ٓ ًظبم آهَزغ عبلٖ اٗراى، در کتبة داٗر .۴

  ۱۳۸۳آهَزغ عبلٖ، ت٘رهبُ  ٔ  ب، پ٘ػ ً٘بز پبظخگَٖٗ داًؽگبُ ّب، ًبهِتقَٗت ّ٘أت اهٌ .۵

پصٍّؽٖ  –علوٖ  ٔ  ، فصلٌبهِ«الوعبرف آهَزغ عبلٖٓ هقبالت داٗر ٔ  گسٗذُ»هعرفٖ ٍ ًقذ کتبة  .۶

  ۱۳۷۷پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ در آهَزغ عبلٖ، زهعتبى 

، «ً٘وب ٍ ه٘راث ًَ» رٍٗکرد ثبظتبى گراٗبًِ ً٘وب در ثِ کبرثردى افعبل، ارائِ ؼذُ در ّوبٗػ هلٖ  .۷

  ۱۳۸۹داًؽگبُ هبزًذراى اردٗجْؽت، 

، «ثررظٖ هعبئل ٍاشگبًٖ زثبى فبرظٖۺ ثب ًقذ رٍٗکرد ٍاشُ گسٌٖٗ فرٌّگعتبى زثبى ٍ ادة فبرظٖ .۸

لٖ اًدوي ترٍٗح زثبى ٍ ادة فبرظٖ کِ هقبالت ؼؽو٘ي ّوبٗػ ث٘ي الول ٔ  چبح ؼذُ در هدوَعِ

 در داًؽگبُ هبزًذراى ثرگسار ؼذ.  ۱۳۹۰خرداد هبُ ظبل 

ادث٘بت پبرظٖ هعبصر،  ٔ  دٍفصلٌبهِ، ثبظتبى گراٖٗ ٍاشگبًٖ در اؼعبر آزاد ً٘وب ٍ خبظتگبُ ّبٕ آى .۹

  ۱۳۹۰ظبل اٍل، ؼوبرٓ دٍم، پبٗ٘س ٍ زهعتبى 

ث٘ي الوللٖ پ٘راهَى عذم تعْذ، تْراى، ت٘رهبُ  خْبًٖ ؼذى ٍ َّٗت هلٖ، ارائِ ؼذُ در ّوبٗػ .۱۰

۱۳۹۱ 

 ۱۳۹۱، زهعتبى ۲, ؼوبرُ ۱دٍرُ  ،ؼذى زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖ ٍ َّٗت هلٖ خْبًٖ .۱۱

http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/mediaCulture/article/view/265
http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/mediaCulture/issue/view/72
http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/mediaCulture/issue/view/72
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خْبًٖ ؼذى ٍ ضرٍرت ثرًبهِ رٗسٕ ثرإ ًَظبزٕ زثبى فبرظٖ، فصلٌبهٔ هطبلعبت راّجردٕ خْبًٖ  .۱۲

 ۱۳۹۱، تبثعتبى  ۴ؼذى، ؼوبرٓ 

پصٍّؽٖ ادث٘بت –ثر تصَٗرظبرٕ ً٘وب، فصلٌبهٔ علوٖ تأث٘ر تصبٍٗر ؼعرٕ ؼبعراى کْي فبرظٖ  .۱۳

 ۱۳۹۲پبرظٖ هعبصر، ظبل ظَم، ؼوبرٓ دٍم، تبثعتبى 

 ،۱۲، ؼوبرُ ۴دٍرُ ب، ثبزکبٍٕ هؤلفِ ّبٕ خْبًٖ َّٗت اٗراًٖ ـ اظالهٖ در هثٌَٕ هعٌَٕ هَالً .۱۴

 ۱۳۹۲پبٗ٘س 

 ۱۳۹۲، ثْبر ۳, ؼوبرُ ۱دٍرُ ، ّبٕ اهٌبٕ آهَزغ عبلٖ در اٗراى ٍ خْبى هطبلعٔ تطج٘قٖ ّ٘ئت .۱۵

 در ٖفبرظ زثبى ثِ ٕهثٌَ کبهل ؼرح يً٘خعت ٖخط ًٔعخ ٖٗاهال ٍ ٖزثبً ّٕبٖ صگٍٗ رد ٖتأهل .۱۶

 ۹۶،تبثعتبى ۳۳،ؼوبرُ ۱۱، دٍرُ ر٘صغ ٕب٘آظ

11. The Concept of Gnostic Love in the Divan of  Hafez of Shiraz, Journal for 

Linguistics & Literary Studies ،ISSN 1۵12-۹3۵1, 2۰1۴.Sarajevo)Indexed in 

scientific databases: MLA, EBSCO & CEEOL( 

11. Popularity of Khayyam’s Thought in Europe, Journal for Linguistics & Literary 

Studies ،ISSN 1۵12-۹3۵1, 2۰1۵.Sarajevo)Indexed in scientific databases: MLA, 

EBSCO & CEEOL( 

1۹. Znakovi vremena, Analizirajući ulogu razuma u odnosu na ljubav i vjeru u radovima 

Attar ،2۰1۵ .Sarajevo 

 :کتب

تأث٘ر فٌبٍرٕ ّبٕ ًَٗي ارتجبطٖ ثر زثبى فبرظٖ، هعبًٍت پصٍّؽٖ داًؽگبُ آزاد اظالهٖ، دفتر  .۱

  ۱۳۸۷گعترغ تَل٘ذ علن، 

 ۵عبلٖ ) پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ ٔ  گسارغ هلٖ آهَزغ عبلٖ، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ، هؤظعِ .۲

  (هٌؽر ؼذُ اظت ۱۳۸۷ٍ  ۱۳۸۶، ۱۳۸۲، ۱۳۸۰خلذ کتبة کِ ثِ ترت٘ت در ظبل ّبٕ 

  ۱۳۹۱، پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ ؼَُ٘ ًبهٔ پصٍّػ ٍ ًگبرغ علوٖ، .۳

 :طزح های پژوهشي

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ  ٔ  زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖ، هؤظعِ ٔ  ثررظٖ ظبختبرثرًبهِ رٗسٕ درظٖ رؼتِ .۱

  ۱۳۷۸آهَزغ عبلٖ، 

کِ ثِ تذٍٗي ظِ  ۱۳۸۶ٍ  ۱۳۸۲، ۱۳۸۱، ۱۳۸۰ثررظٖ ٍضع٘ت آهَزغ عبلٖ اٗراى در ظبل ّبٕ  .۲

اًدبه٘ذُ ٍ ثِ زثبى اًگل٘عٖ ً٘س ترخوِ ؼذُ « گسارغ هلٖ آهَزغ عبلٖ اٗراى» ٔ  کتبة خذاگبًِ

 اظت. 

ت تکو٘لٖ داًؽگبُ ّبٕ تحت پَؼػ ّوکبرٕ در طرح پصٍّؽٖ ارزٗبثٖ کبراٖٗ درًٍٖ تحص٘ال .۳

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ  ٔ  هؤظعِ ۱۳۷۸-۷۹تب  ۱۳۷۳-۷۴ٍزارت علَم، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ در ظبل 

  ۱۳۷۸رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، 

http://ssgj.iranjournals.ir/issue_555_831_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392.html
http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/mediaCulture/article/view/272
http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/mediaCulture/issue/view/73
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پصٍّػ ٍ ثرًبهِ  ٔ  ّوکبرٕ در طرح پصٍّؽٖ هکبً٘بثٖ داًؽگبُ ترث٘ت هعلن هبزًذراى، هؤظعِ .۴

  ۱۳۷۱رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، 

اهٌبٕ داًؽگبُ ّب ٍ هراکس آهَزغ عبلٖ دٍلتٖ، هرکس پصٍّػ ّبٕ ثررظٖ عولکرد ّ٘أت ّبٕ  .۵

  ۱۳۸۲هدلط، 

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ  ٔ  طراحٖ الگَّبٕ تذٍٗي گسارغ هلٖ آهَزغ عبلٖ، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ، هؤظعِ .۶

  ۱۳۸۸رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، 

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ  ٔ  ، هؤظع۱۳۸۷ِطرح تذٍٗي گسارغ هلٖ آهَزغ عبلٖ، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ ظبل  .۷

 رٗسٕ آهَزغ عبلٖ 

  ۱۳۸۹ّوکبرٕ در طرح تذٍٗي فرٌّگ تبرٗخٖ زثبى فبرظٖ، ثِ ظرپرظتٖ دکتر تقٖ پَرًبهذارٗبى،  .۸

طرح تذٍٗي طرح ًبهِ، گسارغ علوٖ، هقبلِ ٍ پبٗبى ًبهِ داًؽدَٖٗ، پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ  .۹

 ، پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ۱۳۸۹-۹۰، هطبلعبت فرٌّگٖ

، هرکس ۱۳۹۰-۹۱ّبٕ اهٌبٕ آهَزغ عبلٖ در اٗراى ٍ خْبى، ّ٘أتثررظٖ ٍ هطبلعِ تطج٘قٖ  .۱۰

 تحق٘قبت اظتراتصٗک

پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ)در ، ۱۳۹۰-۹۲فرٌّگ تبرٗخٖ تصَٗرٕ ؼعر فبرظٖ،  .۱۱

   (دظت اخرا

، هؤظعٔ ۱۳۹۰-۹۱،زثبى فبرظٖ، ثِ هثبثِ زثبى علوٖ ٍ راّکبرّبٕ ارتقبٕ آى ٍضع٘تثررظٖ  .۱۲

 رًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖپصٍّػ ٍ ث

 ۱۳۹۳، هرکس هلٖ هطبلعبت خْبًٖ ؼذى، ٍ َّٗت هلٖ زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖخْبًٖ ؼذى،   .۱۳

 :راهنمایي و مشاوره

،ثب  داًؽگبُ آزاد اظالهٖ ٍاحذ خٌَةدر کبرؼٌبظٖ ارؼذ پبٗبى ًبهِ داًؽدَٖٗ دٍرُ  راٌّوبٖٗ .۱

 « اٍظتبتأث٘ر تصَٗرّبٕ ؼبعراى کْي در تصَٗرظبزٕ هْرداد »عٌَاى 

ثب  ،داًؽگبُ آزاد اظالهٖ ٍاحذ خٌَةدر کبرؼٌبظٖ ارؼذ پبٗبى ًبهِ داًؽدَٖٗ دٍرُ  راٌّوبٖٗ .۲

 « زهٌِ٘ ّبٕ ؼکل گ٘رٕ داظتبى ًَٗعٖ در اٗراى ٍ ارٍپب »عٌَاى 

هؽبٍرُ پبٗبى ًبهِ داًؽدَٖٗ دٍرُ دکترٕ در پصٍّؽکذُ ادث٘بت پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍهطبلعبت  .۳

 « تأٍٗل در ؼعر هعبصر»ثب عٌَاى  فرٌّگٖ،

هؽبٍرُ پبٗبى ًبهِ داًؽدَٖٗ دٍرُ کبرؼٌبظٖ ارؼذ در پصٍّؽکذُ ادث٘بت پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ  .۴

 « رّي ٍ زثبى ً٘وب از خالل ًبهِ ّوبٗػ»هطبلعبت فرٌّگٖ، ثب عٌَاى 

  تخصصي:-گشارش های علمي

  ۱۳۷۶زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖ در داًؽگبُ ّب ٍ هراکس آهَزغ عبلٖ، ظبل  ٔ  ًگرؼٖ ثر آهَزغ رؼتِ .۱

  ۱۳۷۶پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، ظبل  ٔ  ًگبرغ هؤظعِ ٔ  تذٍٗي ؼَُ٘ ًبهِ .۲
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  ۱۳۸۱هرکس پصٍّػ ّبٕ هدلط ؼَرإ اظالهٖ، ظبل  ٔ  تذٍٗي ؼَُ٘ ًبهِ .۳

ٖ از داًؽگبُ ّب ٍ هراکس طرح ّبٕ پصٍّؽٖ پبٗبى ٗبفتِ ٍ در دظت اخرإ ثرخ ٔ  تذٍٗي چک٘ذُ .۴

  ۱۳۷۶پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ،  ٔ  آهَزغ عبلٖ دٍلتٖ، هؤظعِ

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ،  ٔ  هؤظعِ ٔ  طرح ّبٕ پصٍّؽٖ پبٗبى ٗبفتِ ٔ  تذٍٗي چک٘ذُ .۵

  ۱۳۷۶پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ،  ٔ  هؤظعِ

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ  ٔ  رکس اظٌبد هؤظعِگسارغ ّب ٍ هقبلِ ّبٕ هَخَد در ه ٔ  تذٍٗي چک٘ذُ .۶

  ۱۳۷۵پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ،  ٔ  آهَزغ عبلٖ، هؤظعِ

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ  ٔ  ، هؤظع۱۳۸۰ِ-۸۱آهَزغ عبلٖ در ٗک ًگبُ، ظبل تحص٘لٖ  .۷

  ۱۳۸۱عبلٖ، 

غ پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَز ٔ  ، هؤظع۱۳۸۲ِ-۸۳آهَزغ عبلٖ در ٗک ًگبُ، ظبل تحص٘لٖ  .۸

  ۱۳۸۳عبلٖ، 

 فعاليت های ویزایشي:

 ٍٗراٗػ ادثٖ حذٍد پٌدبُ کتبة  .۱

پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ  ٔ  پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ در آهَزغ عبلٖ، هؤظعِ ٔ  ٍٗراظتبر ادثٖ فصلٌبهِ .۲

 آهَزغ عبلٖ 

 پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ  ٔ  آهَزغ عبلٖ، هؤظعِ ٔ  ٍٗراظتبر ادثٖ خجرًبهِ .۳

 تحق٘قبت ٍ آهَزغ هذٗرٗت  ٔ  هذٗرٗت ٍ تَظعِ هؤظعِ ٔ  ٍٗراظتبر ادثٖ فصلٌبهِ .۴

 پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ  ٔ  آهَزغ عبلٖ، هؤظعِ ٔ  ٍٗراظتبر ادثٖ ًبهِ .۵

  فعاليت های آموسشي:

  ارؼذ ، در هقطع کبرؼٌبظٍٖ هطبلعبت فرٌّگٖ ٖپصٍّؽگبُ علَم اًعبًتذرٗط در  .۱

 ارؼذ ع کبرؼٌبظٖ، در هقط()ٍاحذ خٌَةتذرٗط در داًؽگبُ آزاد اظالهٖ .۲

 تذرٗط در داًؽگبُ عالهِ طجبطجبٖٗ، در هقطع کبرؼٌبظٖ  .۳

 ، در هقطع کبرؼٌبظٖ ()ٍاحذ ؼْر رٕتذرٗط در داًؽگبُ آزاد اظالهٖ .۴

تذرٗط در کرظٖ زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖ داًؽگبُ ظبراٍَٗ، ثِ عٌَاى اظتبد اعساهٖ ٍزارت علَم،  .۵

 هبُ ۲۹تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ، ثِ هذت 

طرح ًبهِ ًَٗعٖ، پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت ثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ  .۶

 فرٌّگٖ

پبٗبى ًبهِ ًَٗعٖ، پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت ثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ  .۷

 فرٌّگٖ
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م اًعبًٖ گسارغ پصٍّػ ٍ هقبلِ علوٖ، پصٍّؽگبُ علَثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ  .۸

 ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ

در ٍ هکبتجبت ادارٕ گسارغ ًَٗعٖ  ،ثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ آٗ٘ي ًگبرغ .۹

 هرکس آهَزغ عبلٖ ظبزهبى ثجت احَال 

ٍ هکبتجبت گسارغ ًَٗعٖ  ،ثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ هْبرت ّبٕ ًَؼتبرٕ .۱۰

 ٍاثعتِ ثِ ٍزارت ً٘رٍ تحق٘قبت ٍ آهَزغ هذٗرٗت،  ٔ  در هؤظعِ ادارٕ

 ٍٗراظتبرٕ در صذا ٍ ظ٘وبٕ خوَْرٕ اظالهٖ اٗراى  ٔ  ثرگسارٕ دٍرُ .۱۱

  داًؽگبُ آزاد اظالهٖدر « هقبلِ ًَٗعٖ»ثرگسارٕ دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبٕ آهَزؼٖ  .۱۲

 پيشينه فعاليت های اجزایي:

  ۱۳۷۵تب  ۱۳۷۰پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ،  ٔ  کبرؼٌبض هعئَل اًتؽبرات هؤظعِ .۱

  ۱۳۷۵پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، از ظبل  ٔ  عضَ ّ٘أت علوٖ پصٍّؽٖ هؤظعِ .۲

 ۱۳۷۶پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، از هْرهبُ  ٔ  هذٗر گرٍُ تکٌَلَشٕ آهَزؼٖ هؤظعِ .۳

  ۱۳۸۱تب هْرهبُ 

تب هْرهبُ  ۱۳۷۷زغ عبلٖ، از آررهبُ ظبل پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَ ٔ  عضَ ؼَرإ هؤظعِ .۴

۱۳۸۱  

تب  ۱۳۷۶پصٍّػ ٍ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزغ عبلٖ، از ظبل  ٔ  عضَ ٍ دث٘ر ؼَرإ علوٖ هؤظعِ .۵

۱۳۸۱  

  ۱۳۸۸ک٘ف٘ت گرٍُ ّبٕ زثبى ٍ ادث٘بت فبرظٖ، از ظبل  ٔعضَ ٍ دث٘ر ؼَرإ ّوبٌّگٖ ؼجک .۶

 ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ، از ظبل  ًٖعبًهؽبٍر ٍ هعئَل حَزٓ هعبًٍت پصٍّؽٖ در پصٍّؽگبُ علَم ا .۷

 ۱۳۹۲تب ۱۳۹۰

 ۱۳۹۲تب ۱۳۹۰عضَ ؼَرإ پصٍّؽٖ پصٍّؽکذُ ادث٘بت، از ظبل .۸

 ۱۳۹۲تب ۱۳۹۰عضَ ؼَرإ تحص٘الت تکو٘لٖ پصٍّؽکذٓ ادث٘بت، از ظبل  .۹

 ۱۳۹۲تب ۱۳۹۰عضَ ؼَرإ پرتبل پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ، از ظبل  .۱۰

 ۱۳۹۵ادث٘بت پصٍّؽگبُ علَم اًعبًٖ ٍ هطبلعبت فرٌّگٖ، از ظبل رئ٘ط پصٍّؽکذٓ زثبى ٍ  .۱۱

کرظٖ ّبٕ زثبى فبرظٖ ٍ اٗراى ؼٌبظٖ در داًؽگبُ ّب ٍ هراکس عضَ کبر گرٍُ هٌبثع درظٖ  .۱۲

، علوٖ خبرج از کؽَر، هرکس ّوکبرٕ ّبٕ علوٖ ث٘ي الوللٖ ٍزارت علَم، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ

  ۱۳۹۵از ظبل 

 


