رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

ًبم  :جَاد
ًبم خبًَادگی  :استبدهحوذی
سبل تَلذ 1345:
هحل تَلذ  :ضْزضب
هزتجِ ػلوی  :استبدیبر
هحل اخذ هذرن  :داًطگبُ هؼبرف اسالهی لن
تبریخ اخذ هذرن 1393 :
گزٍُ آهَسضی  :فلسفِ ٍ والم – هؼبرف اسالهی
پست الىتزًٍیهostadmohamadi@yahoo.com:
تبریخ تىویل رسٍهِ1398/01/30 :
آدرس تبرًوبی ضخػی:

1

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سوابق تحصیلی
وبرضٌبسی  :رضتِ تحػیلی (گزایص) ،داًطگبُ اخذ هذرن  ،سبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًطگبُ اخذ هذرن

رضتِ تحػیلی (گزایص)

آساد ضْزوزد

الْیبت ٍ هؼبرف اسالهی

سبل اخذ هذرن
1370

وبرضٌبسی ارضذ  :رضتِ تحػیلی (گزایص) ،داًطگبُ اخذ هذرن  ،سبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًطگبُ اخذ هذرن

رضتِ تحػیلی (گزایص)

آساد ًجف آثبد

فلسفِ ٍ والم سالهی

سبل اخذ هذرن
1374

ػٌَاى پبیبى ًبهِ  ،داًطگبُ هحل دفبع  ،سبل دفبع
داًطگبُ هحل دفبع

ػٌَاى پبیبى ًبهِ

آساد ًجف آثبد

اخالق اس دیذگبُ غشالی

سبل دفبع
1374

دوتزی تخػػی  :رضتِ تحػیلی (گزایص) ،داًطگبُ اخذ هذرن  ،سبل اخذ هذرن
ردیف
1

داًطگبُ اخذ هذرن

رضتِ تحػیلی (گزایص)

هؼبرف اسالهی لن

هذرسی هؼبرف اسالهی

سبل اخذ هذرن
1393

ػٌَاى رسبلِ  ،داًطگبُ هحل دفبع  ،سبل دفبع
داًطگبُ هحل دفبع

ػٌَاى رسبلِ

تجییي ًظزیِ هالغذرا در ثبة حمیمت رٍح اًسبًی ٍ تحلیل آى هؼبرف اسالهی لن
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سبل دفبع
1393
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اس هٌظز آیبت ٍ رٍایبت

سوابق آموزشی
الف) تذریس  :درٍس تذریس ضذُ ّوزاُ ثب همطغ ٍ رضتِ تحػیلی ٍ داًطگبُ هحل تذریس .
 .1فلسفِ هطبء/همطغ دوتزی /فلسفِ ٍ والم اسالهی/آساد ٍاحذ دّبلبى
 .2حىوت هتؼبلیِ  /همطغ دوتزی /فلسفِ ٍ والم اسالهی/آساد ٍاحذ دّبلبى
 .3والم اسالهی  /همطغ دوتزی /فلسفِ ٍ والم اسالهی/آساد ٍاحذ دّبلبى
 .4اًذیطِ ی سیبسی اهبم خویٌی /همطغ ارضذ /اًذیطِ سیبسی اسالم/آساد ٍاحذ ضْزضب
 .5اًذیطِ اسالهی  /1همطغ وبرضٌبسی /ػوَهی/آساد ٍاحذ دّبلبى ٍ ضْزضب ٍ هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ هذرس
ضْزضب ٍ پیبم ًَر ضْزضب ٍ دّبلبى
 .6اًذیطِ اسالهی  /2همطغ وبرضٌبسی /ػوَهی/آساد ٍاحذ دّبلبى ٍ ضْزضب ٍ هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ هذرس
ضْزضب ٍ پیبم ًَر ضْزضب ٍ دّبلبى
 .7اًمالة اسالهی اسالهی  /همطغ وبرضٌبسی /ػوَهی/آساد ٍاحذ دّبلبى ٍ ضْزضب ٍ هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ هذرس
ضْزضب ٍ پیبم ًَر ضْزضب ٍ دّبلبى
 .8داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت /همطغ وبرضٌبسی /ػوَهی/آساد ٍاحذ دّبلبى ٍ ضْزضب ٍ هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ هذرس
ضْزضب

ة) ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسضی:
ج) سخٌزاًی در هجبهغ ػلوی داخل ٍ خبرج :
د) ثِ تفىیه ،لیست ػٌبٍیي پبیبى ًبهِّبی تحت راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی ثْوزاُ داًطگبُ آى.
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ً -1مص ٍ جبیگبُ اغل ًفی سجیل در تٌظین هٌبسجبت ایزاى ٍ غزة در دٍراى پس اس اًمالة اسالهی ،داًطگبُ آساد
ضْزضب1394 ،
 -2آسادی سیبسی در اًذیطِ سیبسی اسالم (ثب تأویذ ثز ًظز ضْیذ ثْطتی) ،داًطگبُ آساد ضْزضب1395 ،
 -3ثزرسی راثطِ ػذالت ٍ آسادی در اًذیطِ سیبسی ػالهِ طجبطجبئی ،داًطگبُ آساد ضْزضب1394 ،
 -4ثزرسی هجبًی ٍ راّىبرّبی همبثلِ ثب جٌگ ًزم در سیزُ اهبم ػلی (ع) ( ثب تأویذ ثز ًْج الجالغِ) ،داًطگبُ آساد
ضْزضب1394 ،
 -5هطزٍػیت سیبسی اس هٌظز حضزت ػلی (ع) در ًْج الجالغِ( هؤلفِ ّب ،هجبًی  ،لَاسم) ،داًطگبُ آساد ضْزضب1394 ،
سوابق پژوهشی
 -1انتشار کتاب
الف) تبلیف :
ة) تزجوِ :
ج) تػٌیف  ،تػحیح ٍ ٍیزاستبری ثِ غَرت هجوَػِ همبالت(یبدًبهِ ّب ،جطيًبهِ ّب) :

-2انتشار مقاله
الف) همبالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتجز  WOSیب :ISI
ة) همبالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتجز ػلوی-پژٍّطی:
ً -1مص ػذالت در اتحبد هلی ٍ اًسجبم اسالهی اس دیذگبُ اهبم ػلی (ع) در ًْج الجالغِ ،1386،هجلِ هطبلؼبت هیبى
فزٌّگی
 -2تأثیز هجبًی ٍجَدضٌبسی هالغذرا ثز ًفس ضٌبسی ،1393،دٍفػلٌبهِ ػلوی – پژٍّطی حىوت غذرایی
ج) همبالت ارائِ ضذُ در ّوبیص ّبی ثیي الوللی داخل ٍ خبرج ثِ ّوزاُ ًبم وطَر ثزگشار وٌٌذُ:
 -1ثزرسی هَاًغ ٍ آسیجْبی جٌجص ّبی ًزم افشاری ٍ تَسؼِ ػلوی
الوللی ،1382،ایزاى
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ّ،وبیص ثیي الوللی ًْضت تَلیذ ػلن،ثیي

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
د) همبالت ارائِ ضذُ در ّوبیص ّبی هلی ٍ هٌطمِ ای:
 -1راثطِ دیي ٍ سیبست در اًذیطِ ٍ سًذگی ضْیذهذرسّ،وبیص ثشرگذاضت ضْیذ هذرس ،هٌطمِ ای1382،
ً -2مص ػذالت در اتحبد هلی

ّ،وبیص ٍاحذ آستبرا،هلی1385،

 -3خَدثبٍری فزٌّگی ،هذّجی ًمطِ استزاتژیه حفظ فزٌّگ جبهؼِ دیٌیّ،وبیص لزآى ٍ خَدثبٍری،هٌطمِ ای
 -4خبستگبُ ّبی اتحبد هلی ٍ اًسجبم اسالهیً،مص هذیزیت اسالهی در اتحبد هلی ٍ اًسجبم اسالهی،هٌطمِ ای
ً -5گبُ تطجیمی ػزفبى اسالهی ٍ ٌّذی ،پیبهجز اسالم (ظ) ػزفبى ٍ هؼٌَیت ًَ،

هلی

ً -6گبُ تطجیمی ػزفبى اسالهی ٍ ًَافالطًَیبى،پیبهجز اسالم (ظ) ػزفبى ٍ هؼٌَیت ًَ،
ً -7وبس ٍ پیطگیزی اس آسیت ّبی رٍاًیً،وبس،داخلی،

هلی

1391

 -8ػَاهل هؤثز در جذة جَاًبى ثِ ًوبسً،وبس،داخلی1391،
 -9تأثیز ًوبس در پیطگیزی اس آسیت ّبی رٍاًی،اس هحزاة تب هؼزاج هٌطمِ ای1391،
ً -10وبس ٍ پیطگیزی اس آسیت ّبی رٍاًی،اس هحزاة تب هؼزاج،هٌطمِ ای1391،
 -11تجییي ٍ ًمذ ٍ ثزرسی ػزفبى ّبی ًَظَْر ٍ هؼیبرّبیی جْت تطخیع ػزفبى اسالهی،آسیت ضٌبسی ػزفبى ّبی
ًَظَْر ،هلی1391،
 -12هذرس اس همبم ثجَت تب همبم اثجبت ّ،وبیص هلی هذرس  ،داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ اردستبى1397 ،
-3طرح پژوهشی
طزح ّبی پژٍّطی هػَة (در دست اجزا ،خبتوِ یبفتِ) ثِ ّوزاُ سبل اجزا یب خبتوِ طزح:
 -1ثزرسی ضخػیت اهبم حسیي(ع) اس دیذگبُ غبحت ًظزاى غیزضیؼِ(خبتوِ یبفتِ )1390
ً -2مطِ جبهغ فزٌّگی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ دّبلبى (خبتوِ یبفتِ )1392
سَاثك اجزایی ّ( :زگًَِ فؼبلیت هذیزیتی ٍ اجزایی در ایي ثخص گٌجبًذُ ضَد)
 -1هذیز گزٍُ هؼبرف اسالهی اس  82تب وٌَى
 -2هسئَل وبًَى ثسیج اسبتیذ
 -3ػضَیت در وویتِ اًتػبثبت هٌطمِ 4
 -4هذیز گزٍُ دوتزی فلسفِ ٍ والم اسالهی ٍ تػَف ٍ ػزفبى اسالهی
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 -5ػضَ حمیمی ضَرای فزٌّگ ػوَهی دّبلبى
 -6ػضَ ّیئت اجزایی اًتخبثبت ٍ ضَرای ًگْجبى
 -7ػضَ ضَرای حل اختالف ٍ هیبًجی گزی
 -8هسئَل فزٌّگی هذّجی فبطویَى ضْزضب
 -9هسئَلیت وبًَى فزٌّگی هسجذ غبحت الشهبى ضْزضب
 -10ػضَیت در ضَرای فزٌّگی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ دّبلبى

جَایش ٍ افتخبرات ػلوی :
 -1استبد ًوًَِ فزٌّگی
ً -2فز ثزتز چٌذ دٍرُ هسبثمبت لزآى ٍ ػتزت

ػضَیت در هجبهغ ٍ اًجوي ّبی ػلوی :
 -1ػضَ فؼبل ّن اًذیطی اسبتیذ هتؼلك ثِ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ آساد اسالهی استبى اغفْبى
هْبرت ّب ( تسلط ثز سثبى ّبی خبرجی ً ،زم افشار یب دستگبُ):
 -1سثبى ػزثی
ً -2زم افشار Office
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