
 

 هشخصات فردي

 هذوذ ػلی ًبم

 فتخ الِی ًبم خبًْادگي

 1431 طبل تْلذ

 

 هذارک تحصيلي

 دکتزای ػلْم طیبطی 

 سْابق شغلی

  1431-1431هؼبّى طیبطی اطتبًذاری اردثیل 

  1431ػضْ ُیبت ػلوی پژُّؼگبٍ ػلْم اًظبًی ّ هطبلؼبت فزٌُگی اس تبریخ 

  1433-1431رییض هزکش اطٌبد فزٌُگی آطیب 

  1433-1433هؼبّى طیبطی دفتز رییض جوِْر 

  1431-1433رییض پژُّؼکذٍ ػلْم طیبطی اس 

  َ1431 -1433هؼبّى آطیب ّ اقیبًْطیَ ّسارت اهْر خبرج 

 عضْیت ُا

 :ػضْیت در اًجوي ُب ّ ًؼزیبت ػلوی 

 "ػضْ ُیئت هؤطض اًجوي ػلوی اًقالة اطالهی ایزاى" 

 ضْ ُیئت تذزیزیَ فصلٌبهَ فزٌُگ""ػ 

 "ػضْ ُیئت تذزیزیَ دّ فصلٌبهَ جظتبرُبی طیبطی هؼبصز" 

 ")ػضْ ػْرای ػلوی هزکش تذقیقبت اهبم ػلی)ع" 

 "ػضْ ػْرای طیبطتگذاری اجالص ثیي الوللی ًبػزاى جِبى اطالم" 

 "ػضْ ُیئت ػلوی جبیشٍ کتبة طبل جوِْری اطالهی ایزاى" 

 آثار تاليفی

 کتاب

 "1431؛ تِزاى، ػزکت اًتؼبرات ػلوی ّ فزٌُگی،"شکل گيری هليت ایراًی 

 هقالَ

 "خْاجَ ًصير ّ هليت ایراًی" 

 ")هباًی اجتواعی تحْالت قذرت سياسی در ایراى)قرى دّازدُن ُجری" 

 "تحْل هفِْم هليت در عصر هشرّطيت" 

 ر""اهام خويٌی)رٍ(، اًقالب اسالهی ّ بازسازی ُْیت هلی در ایراى هعاص 

 "اثؼبد دیٌی دکْهت هلی در ایزاى" 

 ")ٍکلیبتی اس هجبًی اًذیؼَ طیبطی در اطالم ثب ًگبُی ثز دیذگبُِبی اطتبد هطِزی)ر" 

 "دزهت قبًْى اطبطی" 

http://www.elmifarhangi.ir/newpublished/details.aspx?BookID=91e58ae0-6ed9-4fed-8f89-93c9f01c7fd1
http://www.elmifarhangi.ir/newpublished/details.aspx?BookID=91e58ae0-6ed9-4fed-8f89-93c9f01c7fd1
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/0/79395?SearchText=%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/0/79395?SearchText=%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1
http://ensani.ir/fa/content/266294/default.aspx
http://ensani.ir/fa/content/266294/default.aspx
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4518/5585/54111
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4518/5585/54111
http://ensani.ir/fa/content/30043/default.aspx


 طرحِای تحقيقاتی

 "َاًجبم طزح "راثطَ دکْهت ّ هذُت اس طقْط اصفِبى تب ػزّع دکْهت قبجبری 

 "ًَظبرت ثز طزح "اهبم ػلی)ع( ّ اُل کْف 

 سخٌراًی ُا

 "تأثير ًگاٍ بَ فرد ّ جاهعَ در سياست" 

 ْسعَ سياسی""اهام خويٌی)رٍ(، ًاسيًْاليسن ایراًی ّ ت 

 "دالیل سياسی ّ اجتواعی اقبال بَ فلسفَ هال صذرا در قرى دّازدُن" 

 تذریس در دّرٍ دکتری

 "درص "ًظبم طیبطی ّ دّلت در اطالم 

 "درص "تبریخ اًذیؼَ طیبطی در اطالم 

 شٌاسی ارشذتذریس در دّرٍ کار

 "درص "هجبدث ػقلی اًذیؼَ طیبطی 

 "درص "هجبدث ًقلی اًذیؼَ طیبطی 

 "درص "تبریخ اًذیؼَ طیبطی در اطالم 

 راٌُوایی رسالَ ُای دکتری با عٌاّیي

 رسالَ ُای پایاى یافتَ

 "تأثیز هذرًیظن ثز اًذیؼَ طیبطی هؼبصز ایزاى اس دَُ چِل تب اًقالة اطالهی" 

 ")ثزرطی اًذیؼَ اصالدبت اصْلی در ارتجبط ثب ًظبم طبسی ػیؼَ)طی دّ قزى اخیز" 

 "ًَظجت فؼل اخالقی ثب فؼل طیبطی در دکوت هتؼبلی" 

 "ًگزػِبی فلظفی ، طیبطی در اًذیؼَ صذر الوتبلِیي" 

 "گزدع ًخجگبى در اًذیؼَ طیبطی تؼیغ ّ تطجیق آى ثب جوِْری اطالهی ایزاى " 

 ً ّ قغ آًِب در تذْالت طیبطی_اجتوبػی ایزاى هؼبصز""هزاتت رّدبًیت 

 "ثزرطی تطجیقی دّ الگْی دکْهت دیٌی: تئْکزاطی ّ خالفت اطالهی" 

 راٌُوایی رسالَ ُای کارشٌاسی ارشذ با عٌاّیي

  در آرای آخًْذ خزاطبًی ّ ػالهَ ًبئیٌی»"دکْهت دیٌی فقِب در ػصز غیجت"» 

 ثز اًذیؼَ طیبطی ػالهَ هذوذ اقجبل الُْری" "ثیذاری اطالهی در ػجَ قبرٍ ٌُذ ثب تأکیذ 

 "ثزرطی هجبًی اًذیؼَ طیبطی غشالی در هْاجَِ ثب تفکز اطوبػیلی" 

 )هجبًی ًظزی ػکل گیزی قذرت در ایزاى ثب تْجَ ثَ ًِبدُبی هؤثز در تصوین گیزی )پض اس اًقالة اطالهی" 

 ًذیؼَ طیبطی""دیي ّ دّلت در ًین قزى دکْهت ػبٍ طِوبطت صفْی ثب تأکیذ ثز ا 

 ")ٍهؤلفَ ُبی ثجبت طیبطی جوِْری اطالهی در اًذیؼَ اهبم خویٌی)ر" 

 ")تجییي ًبکبرآهذی ػلن طیبطت غزثی در تذلیل ًِضت اهبم خویٌی)ص" 

 ")َػٌصز هقبّهت ّ پبیذاری در اًذیؼَ طیبطی اهبم خبهٌَ ای)هذ ظل" 

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/MovieDetail.aspx?id=5658
http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/MovieDetail.aspx?id=5658
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/2/12601.mp3
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/2/12602.docx
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/2/12602.docx


 "َتأثیز هِذّیت در تکبهل تبریخی ًظزیَ طیبطی ػیؼ" 

 ت ثَ طیبطت در ػکل گیزی اًقالة اطالهی ایزاى""ًظجت هؼٌْی 

 "َگظتزٍ تقیَ در اًذیؼَ طیبطی ػیؼ" 


