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تحصیالت حوزوی:

اتوبم ظطح ٍثیػ از دُ ظبل ظبثمِ حضَر در درض خبرج فمِ ٍ اصَل
سوابق اجرایی:

 هؼبٍى هؽبرکتْبی اجتوبػی ظبزهبى اهَر اجتوبػی ٍزارت کؽَر از ظبل96 رئیط کویعیَى زیر ظبختْبی فرٌّگی ٍ پصٍّؽی ثٌیبد هلی ًخجگبى( ٍدثیر ؼَرای تخصصی فرٌّگی ظتبد اجرایی ظبزی ظٌذ راّجردی کؽَر دراهَر ًخجگبى) -از ظبل  92تب96
 رئیط داًؽکذُ صذا ٍظیوب -لن -از ظبل  88تب 92 هذیر رادیَ ًذای اظالم (رادیَ هؼبرف ثِ زثبى اًگلیعی) -از ظبل  86تب 88 ػضَ کبر گرٍُ فرٌّگ ،ارتجبطبت ٍرظبًِ ؼَرای تحَل ٍارتمب ػلَم اًعبًی -از ظبل  89تبکٌَى رئیط کویتِ فرٌّگی -اجتوبػی دثیرخبًِ هجوغ تؽخیص هصلحت ًظبم ٍػضَ کویعیَى هطبلؼبت اظالهی دثیر ّوبیػ ًمػ ًخجگبى در التصبد همبٍهتی -ػضَ کبر گرٍُ ٌّر ٍ ػضَ کویتِ ارتجبطبت ٍرظبًِ ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍفٌبٍری -از ظبل  89تب92

 تذریط در داًؽگبُّبی صذاٍظیوب ،داًؽگبُ آزاد اظالهی تْراى،لن ٍکرج ،جبهؼِالوصطفی ٍ حَزُ ػلویِ لن. ػضَ ّیئت هذیرُ اًجوي ػلوی ارتجبطبت ٍتجلیغ حَزُ ػلویِ لن ػضَ هَثر در راُ اًذازی ٍ از هذیراى رادیَ هؼبرف -از ظبل 76تب 86 صبحت اهتیبز ٍ هذیر هعئَل فصلٌبهِ تخصصی رظبًِ دیٌی ػضَ هَظط ٍ ّیئت اهٌب حَزُ ػلویِ اهبم جَاد (ع)اظتبى الجرز ػضَ کبرگرٍُ ٍیصُ اًذیؽکذُ فمِ ٍحمَق ٍدثیر ؼَرای حمَلی هرکس اظالهی ایراًی پیؽرفت کعت ػٌَاى اظتبد ًوًَِ ٍ ػٌَاى پصٍّؽگر ثرتر هذیر هَظعِ فرٌّگی ٌّری رظبًِ دیي گعتر هذیر هَظعِ اًتؽبراتی «ارهغبى حیبت»در اظتبى الجرز ػضَ ؼَرای هرکسی ٍ دثیرخبًِ ّوبیػ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی از جولِ ّوبیػ«اظالم ٍ حمَق ثؽر دٍظتبًِ ثیي الوللی»ّ ،وبیػ جْبًی «حکوتهطْر» ،جؽٌَارُ «رٍحبًی در لبة ظیٌوب»ّ ،وبیػ هلی«التصبد همبٍهتی»ٍ...
تحقیقات و تألیفات:

 1ـ کتبة «ظیر تطَر فمِ ظیبظی ؼیؼِ» ًؽر دفتر پصٍّػ ّبی رادیَ ،ظبل . 87
 2ـ کتبة «هؽرٍػیت ٍ هؽبرکت ظیبظی در جوَْری اظالهی ایراى» اًتؽبرات ًْبد همبم هؼظن رّجری در داًؽگبُّب
 3ـ کتبة «فمِ ظیبظی ٍجوَْری اظالهی» اًتؽبرات پصٍّؽگبُ فرٌّگ ٍاًذیؽِ اظالهی،ظبل .93
 4ـ کتبة «ظیر تحَالت ظیبظی اجتوبػی غرة» 5ـ کتبة «تبهالتی در دیي ٍرظبًِ»
 5ـ کتبة «درآهذی ثر ارتجبطبت ٍاطالػبت در اظالم» ،اًتؽبرات داًؽکذُ صذاٍظیوب91،
 6ـ کتبة «جؽي حضَر» ًؽرارهغبى حیبت.93،
 -7کتبة جبیگبُ اًتخبثبت در اظالم،ثِ ظفبرغ حَزُ ػلویِ لن(در دظت اًتؽبر).
 8ـ کتبة «چؽن اًذاز ایراى ً »1404ؽر هجوغ تؽخیص هصلحت ًظبم
چاپ مقاله در مجالت:

 -1همبلِ «ًظبم جْبًی ٍآیٌذُ اًمالة اظالهی» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی هطبلؼبت اًمالة اظالهی ،پبییس .88
 -2همبلِ «ًمػ احساة در ظیبظت پط از اًمالة» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی ػلَم ظیبظی ،ؼوبرُ.47
 -3همبلِ «تبثیر جوَْری اظالهی ثر فمِ ظیبظی» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی ػلَم ظیبظی ،ؼوبرُ.55
 -4همبلِ «ظرفیتْبی ًظریبت ارتجبطبت ثیي الوللی ثرای تجلیغ ثیي الوللی دیي» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی ظیبظت هتؼبلیِ،ؼوبرُ .15
 -5همبلِ « تحلیل ًؽبًِؼٌبختی آگْیّبی ثبزرگبًی ظیوبی جوَْری اظالهی ایراى» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی رادیَ ٍتلَیسیَى،ؼوبرُ.2
 -6همبلِ «ظرفیتْبی فمِ ظیبظی ثرای ًظبم ظبزی» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی هطبلؼبت اًمالة اظالهی ؼوبرُ.30
 -7همبلِ «تبثیرات فمِ ظیبظی ثر جوَْری اظالهی ایراى» فصلٌبهِ ػلوی پصٍّؽی حکَهت اظالهی ،ؼوبرُ64
 -8همبلِ «التصبدهمبٍهتی از ًظر ػلوبی ؼیؼِ» همبلِ ثرگسیذُ ّوبیػ التصبد همبٍهتی از هٌظر اظالم در ظبل.93
 -9همبلِ «رظبًِ هلی ٍ فمر زدایی» ّوبیػ التصبد همبٍهتی از هٌظر اظالم در ظبل.93
 -10همبلِ « جوَْری اظالهی ایراى ٍ گؽَدى افكّبی جذیذ فمْی» ،فصلٌبهِ ػلوی ترٍیجی فمِ اّل ثیت ،ؼوبرُ.73
 -11همبلِ «ثیذاری اظالهی از دیذگبُ ؼْیذ هطْری» همبلِ ثرگسیذُ ّوبیػ جْبًی حکوت هطْر در ظبل.91
 -12همبلِ «تؽبثِ ٍ توبیس ًظبم هردم ظبالر دیٌی ٍ ًظبم لیجرال دهکراظی» ًؽریِ رٍاق اًذیؽِ ،ؼوبرُ  ،31تیر .83

 -13همبلِ «هکبًیسمّبی هؽبرکت ظیبظی در لبًَى اظبظی» ًؽریِ رٍاق اًذیؽِ ،ؼوبرُ  ،39اظفٌذ .83
 -14همبلِ «اصَل ٍ ٍیصگیّبی هردم ظبالری دیٌی» ًؽریِ رٍاق اًذیؽِ ،ؼوبرُ  ،41اردیجْؽت .84
 -15همبلِ «جْبد فرٌّگی ٍ آگبّی رظبًِای» فصلٌبهِ ثبزتبة اًذیؽِ  ،ؼوبرُ.2
 -16همبلِ « 15خرداد  ،42طلیؼِ اًمالة اظالهی» ًؽریِ هجلغبى ،ؼوبرُ  ،54خرداد .83
 -17همبلِ «ًمػ هردم در حکَهت دیٌی» ًؽریِ داًػ پصٍّبى.
 -18تحلیل ًؽبًِؼٌبختی آگْیّبی ثبزرگبًی تلَیسیَى جوَْری اظالهی ایراى از هٌظر ظجک زًذگی :رظبًِ ّبی دیذاری ؼٌیذاری :ػلوی –
پصٍّؽی1396 :
 -19تَحیذ ثِ ػٌَاى گَّر اػتمبدات ،اصلی تریي هَلفِ دیٌذاری در اًذیؽِ اظتبد هطْری  :فصلٌبهِ لیعبت  :ػلوی  -پصٍّؽی1396 :
ً -20مػ رظبًِ ّبی اجتوبػی در ارتمبی تجول اجتوبػی :ظیبظت هتؼبلیِ :پبیگبُ اظتٌبدی جْبى اظالم 1397 :ISC
 -21اصَل اخالق حرفِ ای هجری گری در صذا ٍ ظیوب  :فصلٌبهِ فرٌّگ ٍ ارتجبطبت :ػلوی -پصٍّؽی1397 :
 -22تأثیر تأظیط جوَْری اظالهی ایراى در ؼیَُ اظتٌجبط فمِ ظیبظی :ظیبظت هتؼبلیِ :ػلوی -پصٍّؽی1390:
 -23ظرفیت ّبی ًظریبت ارتجبطبت ثیي الولل ثرای تجلیغ اظالم در همیبض جْبًی  :ظیبظت هتؼبلیِ :ػلوی -پصٍّؽی1397 :
 -24هذلی پیؽٌْبدی ثرای کبرثرد جٌگ ًرم در دیپلوبظی رظبًِ ای :فصلٌبهِ هطبلؼبت افکبر ػوَهی :ػلوی تخصصی1394 :
چاپ یا ارائه مقاله در کنگرههای داخلی و خارجی:

 -1اٍلیي ّوبیػ ثیي الوللی دیي ،فرٌّگ ٍ فٌبٍری :ػٌَاى همبلِ جبیگبُ حمَق ارتجبطبت در هٌؽَر حمَق ؼْرًٍذی ایراى ٍ ثررظی ٍ تجییي هجبًی
آى از هٌظر لراى ٍ رٍایبت1397 :
 -2ارائِ کٌفراًط ثیي الوللی :تجلیغ ثیي الوللی در ثعترحمَق ٍ ارتجبطبت ثیي الولل :پبکعتبى 2017 :
 -3دٍهیي کٌفراًط هلی تحمیمبت ػلوی جْبى در هذیریت ،حعبثذاری  ،حمَق ٍ ػلَم اجتوبػی :تجلیغ دیي اظالم در هکسیک ثب اظتفبدُ از حمَق
ارتجبطبت هکسیک1396 :
 -4چْبرهیي ظوپَزیَم ثیي الوللی ػلَم هذیریت ثب هحَریت تَظؼِ پبیذار :همبیعِ اثؼبد پبرادایوی داًػ ارتجبطبت در دٍ پبراداین اظالهی ٍ اثجبتی ٍ
اثرات آى ثر ػلن ارتجبطبت اظالهی1397
 -5ؼؽویي کٌفراًط هلی تَظؼِ پبیذار در ػلَم ترثیتی ٍ رٍاًؽٌبظی ،هطبلؼبت اجتوبػی ٍ فرٌّگی :آثبر حضَر خذا در زًذگی اًعبى از دیذگبُ
آیبت ٍ رٍایبت1397 :
 -6چْبرهیي کٌفراًط هلی پصٍّؽْبی کبرثردی در ػلَم ترثیتی ٍهطبلؼبت رفتبری ایراى :ؼیَ ُ ّبی افسایػ ظْن ؼجکِ اظتبًی ًَر در ظجذ هصرف
رظبًِ ای هخبطجبى1397 :
 -7دٍهیي کٌفراًط ثیي الوللی ًَآٍری ٍ تحمیك در ػلَم اًعبًی ٍ هطبلؼبت فرٌّگی اجتوبػی :هطبلؼِ ٍ ثررظی فرصت ّب ٍ چبلؽْبی فرا رٍی
کبرثراى در ؼجکِ ّبی اجتوبػی1397:
مجری ،همکار یا ناظر در پروژههای پژوهشی ،کارگاهها و کرسیهای نظریهپردازی:

 ًبظر ػلوی در پرٍشُ ػلوی پصٍّؽی ثب ػٌَاى َّیت هلی در هٌبثغ اظالهی  :1394/08/01 :رئیط کویعیَى هطبلؼبت اظالهی ًبظر ػلوی در پرٍشُ ػلوی پصٍّؽی ثب ػٌَاى اًتخبثبت از هٌظر اظالهی  : 1395/02/01 :رئیط کویعیَى هطبلؼبت اظالهی ًبظر ػلوی در پرٍشُ ػلوی پصٍّؽی ثب ػٌَاى جوؼیت در هٌبثغ اظالهی ثب رٍیکرد ّبی فمْی ،اخاللی ٍ کالهی  : 1394/12/01 :رئیط کویعیَىهطبلؼبت اظالهی
 -ثرگساری ظلعلِ جلعبت فمِ رظبًِ  :ظبل 96 ٍ 95

 ثرگساری کبرگبُ آهَزؼی چیعتی ٍ هجبًی فمِ رظبًِ :خرداد 1396 ثرگساری کبرگبُ آهَزؼی ارتمبء ظَاد رظبًِ ای  :اردیجْؽت 1395 ثرگسار کٌٌذُ کبرگبُ فرٌّگی ظیر هطبلؼِ ٍ آثبر ؼْیذ هطْری  :اظفٌذ 1396 اظتبد هؽبٍر فرٌّگی  :ظبل  :96 ٍ97ثٌیبد هلی ًخجگبى ارائِ ظخٌراًی ػلوی در ّوبیػ التصبد همبٍهتی از هٌظر دیي  :رئیط کویعیَى هطبلؼبت اظالهی هجوغ تؽخیص هصلحت ًظبم ثجبت ظیبظی در جوَْری اظالهی ایراى  :رئیط دثیرخبًِ ّیبت حوبیت از کرظیّبی ًظریِ پردازیً ،مذ ٍ هٌبظرُ اًذیؽِ ٍرزی ًمػ هؽبرکت اجتوبػی در کٌترل ٍ کبّػ آظیت ّبی اجتوبػی  :رئیط دثیرخبًِ ّیبت حوبیت از کرظیّبی ًظریِ پردازیً ،مذٍ هٌبظرُ
 تحلیل جبهؼِ ؼٌبختی چبلػ ّبی فرآیٌذ ثرظبخت هعبئل اجتوبػی در ظبزهبًْبی هردم ًْبد  :رئیط دثیرخبًِ ّیبت حوبیت از کرظیّبی ًظریِپردازیً ،مذ ٍ هٌبظرُ
 تحلیل فمْی لرآًی خؽًَت ػلیِ زًبى ثب رٍیکرد اجتوبػی ظیبظی  :رئیط اًجوي هطبلؼبت ظیبظی ًمػ هؽبرکت اجتوبػی در کٌترل ٍ کبّػ آظیت ّبی اجتوبػی  :رئیط اًجوي هطبلؼبت ظیبظی ًؽعت ػلوی ًمذ کتبة تبهالتی در دیي ٍ رظبًِ  :اًجوي ػلوی ارتجبطبت ٍ تجلیغ حَزُ ػلویِ لن ظِ ًؽعت ػلوی ثب ػٌَاى حَزُ اًمالثی  ،هعبئل ،راّکبرّب ٍ آظیت ّب  :اًجوي ػلوی ارتجبطبت ٍ تجلیغ حَزُ ػلویِ لن ًؽعت ػلوی ثب ػٌَاى ًمػ رظبًِ در ظجک زًذگی اظالهی در دًیبی هؼبصر  :اًجوي ػلوی ارتجبطبت ٍ تجلیغ حَزُ ػلویِ لن دٍهیي کٌفراًط ثیي الوللی ًَآٍری ٍ تحمیك در ػلَم اًعبًی ٍ هطبلؼبت فرٌّگی اجتوبػی  :هرکس هطبلؼبت ٍ تحمیمبت اظالهی ظرٍغ حکوتهرتضَی
 ًؽعت ػلوی حضَر هَثر رٍحبًیت در رظبًِ  :داًؽکذُ صذاٍ ظیوب لن ثرگساری کبرگرٍُ ترٍیج ظٌذ چؽن اًذاز ًظبم جوَْری اظالهی ایراى  1404در لبلت ظِ کبرگبُ دٍ ظبػتِ :اظفٌذ 1395 -ثرگساری کبرگرٍُ چؽن اًذاز ایراى ً1404ظبم در ًظبم تصوین گیری کؽَر 1404در لبلت دٍ کبرگبُ ثِ هذت  8ظبػت :اظفٌذ 1395

