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 سًابق تذریس

دا٘طٍبٜ  تذسیس دسٚس ٔجب٘ی ٚ تبسیخ ٔٛصٜ ٚ ٔذیشیت ٔجٕٛعٝ ٞب ثشای وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت ٔٛصٜ، -4

 تبوٖٙٛ. 4397ٞٙش اصفٟبٖ، اص 

ثشای وبسضٙبسی ٔٛصٜ،  ٔٛصٜ ٚ سسب٘ٝٞب ٚ ٞب، سسیذٌی ثٝ ٔجٕٛعٝتذسیس دسٚس ٌشدآٚسی ٔجٕٛعٝ -2

 تبوٖٙٛ. 4394دا٘طٍبٜ ٞٙش اصفٟبٖ، اص 

وبسضٙبسی اسضذ ٞٙش اسالٔی ٚ پژٚٞص ٞٙش، دا٘طٍبٜ ٞٙش اصفٟبٖ، اص « ٞٙش ضشق»ٚ « ٘مذ ٞٙشی»تذسیس  -3

 وٖٙٛ.تب  4394

ٔشٔت آثبس تبسیخی، دا٘طٍبٜ ٞٙش اسالٔی  سضتٝ« سٚش تحمیك»ٚ « ٘مذ ٚ تحّیُ آثبس ٞٙشی»تذسیس دسٚس  -4

 4388-89تجشیض، 

سضتٝ ٞٙش « ضیٜٛ ٞبی ٞٙش دٚساٖ اسالٔی ایشاٖ»ٚ « ٞٙشٞبی اسالٔی دس دٚسٜ ٔعبصشثشسسی »تذسیس دسس  -5

 4387اسالٔی، دا٘طٍبٜ ٞٙش اسالٔی تجشیض، 

ٞٙش ٚتٕذٖ »ٚ « حىٕت ٞٙش اسالٔی»، «4ٚ2تبسیخ ٞٙش»، «ذ ٚ تحّیُ آثبس ٌشافیه٘م»تذسیس دسٚس  -6

 4388ٌشافیه دس دا٘طٍبٜ ٘جی اوشْ )ظ( تجشیض،  سضتٝ« 4ٚ2اسالٔی 

-وبسضٙبسی ٔٛصٜ داسی، دا٘طٍبٜ عّٕی، سضتٝ «تبسیخ ٞٙش جٟبٖ»، «ایشاٖ تبسیخ ٞٙش»س ٚتذسیس دس -7

 4388-89وبسثشدی ٔیشاث فشٍٞٙی تٟشاٖ، 

وبسثشدی ٔیشاث -ٌشافیه، دا٘طٍبٜ عّٕی سضتٝ« تبسیخ ٞٙش»ٚ « تجضیٝ ٚتحّیُ آثبس ٞٙشی»یس دسٚس تذس -8

 4388فشٍٞٙی تجشیض، 

سضتٝ ٘مبضی ایشا٘ی، دا٘طٍبٜ عّٕی وبسثشدی فشًٞٙ ٚ ٞٙش « سجه ضٙبسی ٘مبضی ایشا٘ی»تذسیس دسس  -9

 4389تٟشاٖ،  35ٚاحذ 

 4389٘مبضی، دا٘طٍبٜ عّٕی وبسثشدی صٙبیع دستی تٟشاٖ،  سضتٝ« آثبس ٞٙشی ٚتجضیٝ ٚ تحّیُ ٘مذ»تذسیس دسس  -41

سضتٝ جٟبٍ٘شدی، دا٘طٍبٜ عّٕی وبسثشدی « ٔشدْ ضٙبسی ٚ آضٙبیی ثب جبرثٝ ٞبی فشٍٞٙی»تذسیس دسس  -44

 4389-91ٔیشاث فشٍٞٙی تٟشاٖ، 

 4389تب  4385تذسیس دس ٞٙشستبٖ ٞٙشٞبی صیجبی ٔیشن تجشیض، ٚاثستٝ ثٝ اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔی،  -42

 4388تب  4387تذسیس دس ٞٙشستبٖ ٚ ٔشوض پیص دا٘طٍبٞی ٞٙش، یٍب٘ٝ،  -43

 4385تجشیض، « ٘بسً٘»آٔٛصضٍبٜ ٞٙشٞبی تجسٕی تذسیس آٔبدٌی آصٖٔٛ وبسضٙبسی ٚ وبسضٙبسی اسضذ ٞٙش دس  -44

 4389تب 

 4389تٟشاٖ، « سپٙذ ٞٙش»فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی دس ٔٛسسٝ آٔبدٌی آصٖٔٛ وبسضٙبسی اسضذ ٞٙش تذسیس  -45

 4391سضتٝ سٚاثظ عٕٛٔی، دا٘طٍبٜ جبٔع عّٕی وبسثشدی صٙبیع دستی تٟشاٖ، « ٔشدْ ضٙبسی»تذسیس دسس  -46

 4391سضتٝ أٛس فشٍٞٙی، دا٘طٍبٜ جبٔع عّٕی وبسثشدی صٙبیع دستی تٟشاٖ، « ٔشدْ ضٙبسی»تذسیس دسس  -47
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ّٕی وبسثشدی صٙبیع سضتٝ ٔٛصٜ داسی، دا٘طٍبٜ جبٔع ع« خٛا٘ذٖ خغٛط ٚ وتیجٝ ٞبی اسالٔی»تذسیس دسس  -48

 4391دستی تٟشاٖ، 

 4391-92سضتٝ وبسضٙبسی اسضذ ٌشافیه، دا٘طٍبٜ ٘جی اوشْ )ظ(، « ٔجب٘ی ٘ظشی ٞٙش»تذسیس دسس  -49

 4391-92افیه، دا٘طٍبٜ ٘جی اوشْ )ظ(، سضتٝ وبسضٙبسی اسضذ ٌش« ٘مذ ٚ تحّیُ آثبس ٞٙشی»تذسیس دسس  -21

تٝ وبسضٙبسی وتبثت ٚ ٍ٘بسٌشی، دا٘طٍبٜ ٞٙش سض« 4ٚ2ثشسسی ٚ تحّیُ ٔىبتت ٍ٘بسٌشی »تذسیس دسس  -24

 4392ٚ  4394اصفٟبٖ، 

تٟشاٖ،  6سضتٝ وبسضٙبسی ٘مبضی، ٔشوض عّٕی وبسثشدی ٚاحذ « آضٙبیی ثب سجه ٞبی ٘مبضی»تذسیس دسس  -22

4394  ٚ4392 

 4392تٟشاٖ،  6سضتٝ وبسضٙبسی ٌشافیه، ٔشوض عّٕی وبسثشدی ٚاحذ « سٚش تحمیك»تذسیس دسس  -23

 

 َبی پژيَطیالت ي طرحسخىراوی، مقب

 .4397، صٔستبٖ 4ٚ  3ثشای فصّٙبٔٝ ٘مذ ٞٙش ٚ ادثیبت، ضٕبسٜ « ضٙبسی ٔٛصٜ٘طب٘ٝ»تبِیف ٔمبِٝ  -4

ثشای دا٘طٙبٔٝ فشًٞٙ ٔعبصش ایشاٖ، « تحّیُ فشٍٞٙی سیبستٍزاسی ٞٙشی دس ایشاٖ ٔعبصش»تبِیف ٔذخُ  -2

 ایشاٖ.صیش ٘ظش دوتش ٘عٕت اهلل فبضّی، وتبثخب٘ٝ ّٔی جٕٟٛسی اسالٔی 

دٞٝ تحٛالت ٘مبضی دس ایشاٖ ثعذ اص ا٘مالة، ثٟٕٗ  3جطٙٛاسٜ تجسٕی فجش دسثبسٜ  سخٙشا٘ی دس ٕٞبیص -3

4395 

 4396ٞبی ٔعٙبٌشا، خب٘ٝ ٞٙشٔٙذاٖ ایشاٖ، سخٙشا٘ی دس جّسٝ ٘مذ ٚ ثشسسی جطٙٛاسٜ وبسثشدی -4

 .4396بة ٞٙش، دس فصّٙبٔٝ ٘مذ وت« ٘مذ ٚ ثشسسی وتبة تحٛالت تصٛیشی ٞٙش ایشاٖ»چبح ٔمبِٝ  -5

اثش ثبثه احٕذی، ٘طشیٝ تخصصی وتبة ٔبٜ ٞٙش، « ٘مذ ٚ ثشسسی وتبة حمیمت ٚ صیجبیی»چبح ٔمبِٝ  -6

 4391، دی ٔبٜ 461ضٕبسٜ 

 4391، ٔجٕٛعٝ ٔمبالت ٞٙش ٌفتٍٛیی، ا٘تطبسات سخٗ، تٟشاٖ، «چٙذ صذایی دس ا٘یٕیطٗ»چبح ٔمبِٝ  -7

 4391ٔٛغبْ،  -تجشیض: ستٛدٜ ،«آضٙبیی ثب فّسفٝ ٞٙش ٚ صیجبیی ضٙبسی»چبح وتبة  -8

دس ٘طشیٝ اعالعبت حىٕت ٚ « ثشسسی ٍ٘بسٜ ٞبی ٔعشاج پیبٔجش )ظ( ثب سٚش ٞشٔٙٛتیىی»چبح ٔمبِٝ  -9

 4394ٔعشفت، 

فشٍٞٙسشای َىر وئًفًلکلًر، ثیٗ إِّّی دس ٕٞبیص « وقذ تکًیىی آثبر سعیذ معیری زادٌ»اسایٝ ٔمبِٝ  -41

ٚ چبح دس ثِٛتٗ ثیٗ  4386صٔستبٖ  (British Consul)ثشٌضاس وٙٙذٜ: ضٛسای فشٍٞٙی ثشیتب٘یب  ٘یبٚساٖ،

 إِّّی )دٚ صثب٘ٝ( دس وطٛس اٍّ٘ستبٖ

تخصصی ٔٙظش، دس ٘طشیٝ « سیُ صدٌبٖ اثش ٔبسٌبست ثٛسن ٚایت ی عىسخت٘طب٘ٝ ضٙب٘مذ »چبح ٔمبِٝ  -44

4388 
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دس ٘طشیٝ تخصصی اعالعبت « ٞٙشٙشی اص ٔٙظش ٘ظشیٝ پشداصاٖ ثشسسی اصبِت آثبس ٞ»چبح ٔمبِٝ  -42

 4389حىٕت ٚ ٔعشفت، 

دس ٘طشیٝ عّٕی پژٚٞطیِ  «وقذ تکًیىی اثری از وگبرگری معبصر ایران»چبح ٔمبِٝ عّٕی ٚ پژٚٞطی  -43

 4386، «وبمٍ فرَىگستبن َىرپژيَص»

دا٘طىذٜ ٞٙش طشیٝ عّٕی پژٚٞطی دس ٘« ثبصتِٛیذ ٘مص اسغٛسٜ ای تخت جٕطیذ دس دٚسٜ ٔعبصش»چبح ٔمبِٝ  -44

 4393، دا٘طٍبٜ عّٓ ٚ فشًٞٙ

دا٘طىذٜ ٞٙش دس ٘طشیٝ عّٕی پژٚٞطی « اصالح ثبصخٛا٘ی چٙذ وتیجٝ اسالٔی دس آرسثبیجبٖ»چبح ٔمبِٝ  -45

 4393دا٘طٍبٜ عّٓ ٚ فشًٞٙ، 

، ادبیبت ي َىربیىبمتىیت در دس ٕٞبیص تخصصی  «مطبلعٍ ريابط بیىبوطبوٍ ای در وقبضی ایراوی»اسائٝ ٔمبِٝ  -46

 4387)دا٘طٍبٜ تجشیض ثب ٕٞىبسی فشٍٞٙستبٖ ٞٙش(، 

سضذ »٘طشیٝ تخصصی دس  «آسیب ضىبسی آمًزش تبریخ َىر در َىرستبن َبی َىرَبی زیبب»چبح ٔمبِٝ  -47

 4389ٚاثستٝ ثٝ ٚصاست آٔٛصش ٚ پشٚسش، « آٔٛصش ٞٙش

چىذ صذایی در َىر » بیصدس ٕٞ« Hood winkedتحلیل چىذصذایی در اویمیطه »اسایٝ ٚ چبح ٔمبِٝ  -48

 4387فشٍٞٙستبٖ ٞٙش، تٟشاٖ، ، «ایراوی

دس ٘طشیٝ تخصصی سضذ آٔٛصش « جبیٍبٜ پیبْ ثصشی ٚ وبسوشد آٖ دس فشًٞٙ ٔصشف آة»چبح ٔمبِٝ  -49

 4391، ٞٙش

 4391دس ٘طشیٝ تخصصی سضذ آٔٛصش ٞٙش، « ٘مذ ٌطتبِتی یىی اص آثبس ٔبسن ضبٌبَ»چبح ٔمبِٝ  -21

ضٙبسی، وتیجٝ  صثبٖٕٞبیص ٘خستیٗ دس « َجری ۱-3بررسی کتیبٍ َبی اسالمی آررببیجبن در قرن » اسایٝ -24

  4387، سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی، پژٚٞطىذٜ صثبٖ ٚ ٌٛیص، ٞب ٚ ٔتٖٛ

 4386ثشای دفتش پژٚٞص ٞبی فشٍٞٙی، ، «فرَىگ عبمیبوٍ مردم آررببیجبن»اجشای عشح پژٚٞطی  -22

  4384ٞبی استبٖ فبسس، سبَ  ٕٞىبسی ثب عشح پژٚٞطی ٚلف ٘بٔٝ -23

 4385ثش٘ذٜ جبیضٜ ثٟتشیٗ ٔمبِٝ دا٘طجٛیی اص جطٙٛاسٜ سشاسشی ٘طشیبت دا٘طجٛیی،  -24

 4394دس ٘طشیٝ وتبة ٔبٜ ٞٙش، « ٘مذ ٚ ثشسسی وتبة سٚش تحمیك»چبح ٔمبِٝ  -25

 دس ضٕبسٜ ٞبی ٔختّف.« تٙذیس»ٔمبالت ٚ یبدداضتٟبی ٔتعذد دس ٘طشیٝ تخصصی ٞٙشٞبی تجسٕی  -26

 

 ي اجرایی پژيَطی َبی علمی،یتمسئًل

 .4397ٔذیشٌشٜٚ ٔٛصٜ ٚ ٌشدضٍشی، دا٘طٍبٜ ٞٙش اصفٟبٖ، اص ثٟٕٗ  .4

 4394آرسٔبٜ تب  4392ثٟٕٗ پژٚٞطی خب٘ٝ ٞٙشٔٙذاٖ ایشاٖ،  ٔعبٖٚ .2
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ٔعبٖٚ سشدثیش ٚ دثیشتحشیشیٝ  فصّٙبٔٝ ثشي فشًٞٙ، ٚاثستٝ ثٝ ٔعبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘طٍبٜ تٟشاٖ،  .3

 .4395اسدیجٟطت 

 تبوٖٙٛ 4392وبسٌشٜٚ ٞٙش، ضٛسای ٌستشش آٔٛصش عبِی، دثیش  .4

 تبوٖٙٛ 4392دثیش وبسٌشٜٚ ٞٙش ضٛسای تحَٛ ٚ استمب عّْٛ ا٘سب٘ی،  .5

 تبوٖٙٛ. 4395ٔذیش ٌبِشی ٞٙشی سبسثبٖ،  .6

 تب وٖٙٛ 4391عضٛ ضٛسای پژٚٞطی خب٘ٝ ٞٙشٔٙذاٖ ایشاٖ، اص ٟٔش ٔبٜ  .7

 4394« بٞبی ضٟشی دس ٞٙش ٚ ادثیبتثبصٕ٘بیی فض»عضٛیت دس ضٛسای عّٕی ٚ اجشایی ٕٞبیص  .8

 4385اجشای عشح ثبصخٛا٘ی ٚ ضٙبسٙبٔٝ ٘ٛیسیِ اسٙبد تبسیخی دا٘طٍبٜ ٞٙش اسالٔی تجشیض،  .9

 سبَ 3ثٝ ٔذت  ٞٙشٞبی اسالٔی،  تخصصی  سشدثیش ٘طشیٝ .41

)ثب ٕٞىبسی دا٘طٍبٜ ٞٙش اسالٔی ٘خستیٗ ٕ٘بیطٍبٜ ثیٗ إِّّی لشآٖ وشیٓ  ٔسئَٛ تجّیغبت ٚ ٌشافیه .44

 4385دس تجشیض، ض ٚ ٔٛصٜ لشآٖ وشیٓ( تجشی

ٚ  4383جبٖ ضشلی، ٔٛصٜ ٞبی تجشیض ٚ لشآٖ ٚ وتبثت، ٕٞىبسی ثب سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی استبٖ آرسثبی .42

4384 

( ثٝ ٔذت سٝ سبَ اص اداسٜ أٛس ٞٙشی) ،آرسثبیجبٖ ضشلیٕٞىبسی ثب اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔی  .43

 4388تب  4385

لشاسداد ٕٞىبسی پبسٜ ٚلت ثب ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔعظٓ سٞجشی دس دا٘طٍبٜ ٕٞىبسی عّٕی ثٝ صٛست  .44

 4388ٚ  4387ٞٙش اسالٔی تجشیض، 

 4392ثٟٕٗ تب  4391پژٚٞطی خب٘ٝ ٞٙشٔٙذاٖ ایشاٖ، ضٟشیٛس ٔبٜ وبسضٙبس  .45


