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سىابق آمىسشی:
تدریس:
 .1ستاى اًگلیسی ،سال ٍ2 ،85احذ ،قن ،آهَسضگاُ جام جْاى گستز؛
 .2ستاى پیصٍ 6 ،92-91-90 ،احذ ،هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .3ستاى عوَهیٍ6 ،93-92-91احذ ،هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .4تفسیز قزآىٍ2 ،84 ،احذ ،یشد.ضْزک رسهٌذگاى؛
 .5ستاى تخصصی هطالعات سًاىٍ2 ، 93 ،احذ ،هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .6اخالق در خاًَادٍُ2 ،92-93 ،احذ ،هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .7داًص خاًَادٍُ2 ،93-92 ،احذ ،هؤسسِ تٌت الْذی؛

هش
سىابق ژپو ی:
 ،Jaine Austen point of view .1پایاى ًاهِ تزتز ستاى داًطگاُ یشد تِ ستاى اًگلیسی80 ،؛
 .2هسجذ ،جَاًاى اسدیذگاُ اهام علی علیِ السالم ،هقالِ در جطٌَارُ ًَیسٌذگاى تزتز81 ،؛
ّ .3ذیِ ًایاب ،فیلوٌاهِ ٍ کتاب78 ،؛
ً .4قص گٌاُ در کاّص رٍسی ،هقالِ در ًاهِ جاهعِ85 ،؛
 .5اسالم ٍ فویٌیسن اسالهی ،پایاى ًاهِ در هجلِ ضوین یاس89 ،؛
 .6جایگاُ سى در تیذاری اسالهی ،هجلِ ضوین یاس90 ،؛
 .7حقَق سى در ٍّاتیت ،ساسهاى حج92 ،؛
 .8تزرسی فقْی حقَق سٍجیي اس دیذگاُ فقِ اهاهیِ ،پایاى ًاهِ ارضذ92 ،؛
 .9حضزت سیٌة علیْا سالم الگَی تاًَاى هسلواى در تیذاری اسالهی ،تزگشیذُ ّوایص حضزت سیٌة

علیْا سالم

92؛
 .10تزرسی قذرت در اًذیطِ فَکَ ،کٌگزُ تیي الوللی فزٌّگ ٍ اًذیطِ دیٌی ،علوی -پژٍّطی 92؛
 .11هٌشلت سى در تیذاری اسالهی ٍ اًقالب اسالهی ،چاج ضذُ در سایت ساسهاى حج ،علوی تخصصی 93؛
 ،Womens right in islam .12سویٌار تیي الوللی هطالعات سًاى ٍ خاًَادُ ،تِ ستاى اًگلیسی93 ،؛
 .13فویٌیسن پست هذرى ،تزجوِّ ،وایص تیي الوللی ٌّز ٍ علَم اًساًی93 ،؛
 .14تثییي تفاٍتّای حقَقی سى ٍ هزد اس دیذگاُ عالهِ طثاطثایی ،کٌگزُ تیي الوللی علَم اًساًی93 ،؛
 .15تزرسی تطثیقی خطًَت خاًگی در ایزاى ٍ ارٍپا ،پژٍّصًاهِ سًاى ،در دست چاج94 ،؛
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در هقطع دکتزا،

سىابق اجرایی:
 .1ساسهاى حج ،هثلغِ ستاًذاى ،92-89 ،تْزاى ،ساسهاى حج ٍ سیارت؛
 .2ساسهاى تثلیغات ،هثلغِ ،86-80 ،یشد ،ساسهاى تثلیغات اسالهی؛
 .3دارالتزجوِ جام جْاى گستز ،هتزجن  ،92-80قن ،دارالتزجوِ جام جْاى گستز؛
 .4پژٍّطکذُ فزٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی قن ،هتزجن91-90 ،؛
 .5تسیج جاهعِ الشّزا سالم اهلل علیْا ،فزٌّگی90-88 ،؛
 .6هؤسسِ آهَسش عالی تٌت الْذی ،کارضٌاس اجزایی92-90،؛
 .7هؤسسِ آهَسش عالی تٌت الْذی ،عضَگزٍُ هطالعات اسالهی 92 ،تا کٌَى؛
 .8اجالس تیي الوللی سى ٍ تیذاری اسالهی ،هتزجن ٍ هثلغ90 ،؛
 .9اجالس تیي الوللی اساتیذ ٍ تیذاری اسالهی ،هتزجن .91 ،تْزاى .سالي ّوایصّای تیي الوللی صذا ٍسیوا؛
 .10اجالس تیي الوللی دکتزیي هْذٍیت ،هتزجن ،93 ،تْزاى .سالي ّوایصّای تیي الوللی صذا ٍسیوا؛
 .11سفز علوی داًطگاُ ادیاى ،هطالعات سًاى ،هتزجن ،93 ،داًطگاُ ٍیي .تزلیيّ.اهثَرگ؛
 .12جاهعِ الشّزا سالم اهلل علیْا ،دتیز علوی گزٍُ هطالعات سى ٍ خاًَادُ93 ،؛
 .13پژٍّطگاُ حضزت هعصَهِ سالم اهلل علیْا  ،ارسیاتی هقاالت ٍ طزحّای طالب هطالعات اسالهی ٍ سًاى92 ،؛
ً .14طست تخصصی سى ٍ جزیاىّای هعاصز ،هتزجن ،93 ،ساسهاى حج؛
ّ .15وایص سى ٍ خاًَادُ ،هتزجن ،93 ،هذیٌِ ،تعثِ هقام هعظن رّثزی هذ ظلِ العالی؛
 .16ضَرای تخصصی حَسُ کوسیَى اجتواعی تاًَاى ،عضَ اتاق فکز ،93 ،هزکش ضَرای عالی اًقالب فزٌّگی؛
 .17هسؤٍل اهَر تیي الولل اًجوي هطالعات سًاى ٍ خاًَادُ داًطگاُ ادیاى ٍ هذاّة92 ،؛
 .18تطکیل تاًک اطالعات جاهع اس طالب ٍ اساتیذ هطالعات سًاى ٍ خاًَادُ در جاهعِ الشّزا

سالم اهلل علیْا

هطالعات سًاى ٍ خاًَادُ هذرسِ علویِ هعصَهیِ ،داًطکذُ تزتیت هذرس ٍ هؤسسِ تٌت الْذی94 ،؛

آشنایی هب سباناهی خارهج:
هیشاى تسلط تِ درصذ
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ًذارم

تا ّوکاری هزکش

دوره اهی آمىسشی صذرانده :
 .1دٍرُ یکسالِ ًَیسٌذگی ٍ کارگزداًی اًجوي سیٌوای جَاى یشد؛
 .2دٍرُ یکسالِ هطاٍرُ ٍ تزتیت هثلغ جاهعِ الشّزا سالم اهلل علیْا؛
 .3دٍرُ یکسالِ هطالعات اسالهی تِ ستاى اًگلیسی؛
 .4دٍرُ سِ هاِّ آضٌایی تا فزٌّگ هلل هؤسسِ آهَسضی تٌت الْذی؛
 .5دٍرُ سِ هاِّ آضٌایی تا هْارتّای تزجوِ آهَسش ٍ پزٍرش؛
 .6دٍرُ داًصافشائی  4سالِ ساسهاى حج ٍ سیارت ،تعثِ هقام هعظن رّثزی هذظلِالعالی؛

شزکت رد کارگاه اهی دانش افزایی و مهارت افزایی:
 .1کارگاُ داًصافشایی اساتیذ تٌتالْذی؛
 .2کارگاُ آراهص هعٌَی ٍیژُ اساتیذ تٌتالْذی؛
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