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 سَابق تحصیلی :( ۲

 (ع)نبزق اهبم زاًكگبُ –کبضقٌبؾی اضقس پیَؾتِ هؼبضف اؾالهی ٍ ػلَم ؾیبؾی 

 زاًكگبُ هؼبضف اؾالهی -زکتطی هغبلؼبت اًمالة اؾالهی

 91/11هؼسل زٍضُ:91/52ًوطُ زفبع:

 ( افتخبرات ٍ جَایس3

 ًَِ87-86زض ؾبل تحهیلی  دکتری دٍرُ در اسالهی هعبرف داًطگبُ داًطجَی ًو 

 91-90زض ؾبل تحهیلی  کطَر سراسر عبلی آهَزش هراکس ٍ داًطگبّْب سیذُهعبٍى فرٌّگی برگ 

 کبًًَْبی فطٌّگی ٌّطی زاًكگبّْبی ؾطاؾط رٍیص هلی جطٌَارُ چْبرهیي در هعبٍى فرٌّگی ضبیستِ تقذیر(

 کكَض(

 ( تبلیفبت :4

 کتبة: -الف

 ، ًكط ؾسیس9911هؿتبى )هؿبئل ضٍظ اظ ًگبُ ًْج الجالغِ(، چبح اٍل، ظ زهبًِ هب ٍ ًْج البالغِ -1

 9919، چبح اٍل،ثْبض رٍش تحقیق در علَم سیبسی -2

 1392،ًكط افك آیٌسُ، چبح اٍل،آیٌذُ اًقالة اسالهی ایراى ٍ هَلفِ قذرت فرٌّگی -3

 تبضید هغبلؼبت هَؾؿِ: ًبقط ،تحلیل هَاضع سیبسی علوبی ضیعِ از ًْضت عذالتخبًِ تب کَدتبی رضبخبى -4

 1391 اٍل،اؾفٌس چبح ایطاى، هؼبنط

 ، اًتكبضات هکتت نبزق1389 تبثؿتبى زٍم، چبح ؛هسئَلیتْبی هتقببل حکَهت اسالهی ٍ هردم در ًْج البالغِ -5

 هقبالت)علوی پژٍّطی( : -ة

پژٍّطٌبهِ ًْج ،فطظاز جْبى ثیي، هحوس ًؼوتی. فهلٌبهِ هعیبر ٍ راّبردّبی عذالت اقتصبدی در ًْج البالغِ -1

 9911، تبثؿتبى 91، زاًكگبُ ثَػلی ؾیٌب، قوبضُ البالغِ

پژٍّطْبی ز جْبى ثیي، فتح اهلل پطتَ. فهلٌبهِ ،فطظاسٌبریَّبی آیٌذُ ًظبم بیي الولل ٍ جبیگبُ جْبى اسالم -2

 9911، تبثؿتبى 99، زاًكگبُ ػالهِ عجبعجبیی،قوبضُ راّبردی سیبست

http://jahanbein.ir/?p=607
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،فطظاز جْبى ثیي، هؿؼَز هؼیٌی پَض. فرآیٌذ تحقق توذى اسالهی از هٌظر حضرت آیت اهلل سیذ علی خبهٌِ ای -3

 91قوبضُ ،9919 ظهؿتبى ،هطبلعبت اًقالة اسالهیفهلٌبهِ 

فطظاز جْبى ثیي، اػظن اهبهی. زٍ فهلٌبهِ  سرهبیِ اجتوبعی حلقِ ارتببطی قذرت ًرم، تْذیذ ًرم ٍ اهٌیت ًرم. -4

 9919، ثْبض ٍ تبثؿتبى 91،قوبضُ هطبلعبت قذرت ًرمػلوی پػٍّكی 

ظن از هٌظر هقبم هع swotراّبردّبی ارتقبء قذرت ًرم جوَْری اسالهی ایراى در جْبى اسالم بر اسبس هذل -5

 3ٍ 2،قوبضُ هطبلعبت سیبسی جْبى اسالم،فطظاز جْبى ثیي، هًَب پبضؾب. فهلٌبهِ ػلوی پػٍّكی رّبری

پژٍّطْبی ،فطظاز جْبى ثیي. فهلٌبهِ ػلوی پػٍّكی هَلفِ ّبی کلیذی در سبخت جبهعِ تراز اًقالة اسالهی -6

 1391، 3،ٍاثؿتِ ثِ اًجوي اًمالة اؾالهی ایطاى،قوبضُ اًقالة اسالهی

؛ فطظاز جْبى ثیي، جالل  بررسی رٍیکردّب در ارتببط بب ًسبت دیي ٍ عٌبصر هذرًیتِ در دٍرُ هطرٍطیت ایراى -7

 15،ٍاثؿتِ ثِ اًجوي ػلَم ؾیبؾی ایطاى، قوبضُ پژٍّطٌبهِ علَم سیبسی پػٍّكی ػلوی زضذكِ. فهلٌبهِ

 ػلوی وس ضحین ػیَضی. فهلٌبهِ، فطظاز جْبى ثیي، هح۷۵۳۱تب  ۷۵۳۱رًٍذ دگرگًَی ارزضی در ایراى از  -8

 1391، تبثؿتبى هطبلعبت اًقالة اسالهی پػٍّكی

، فطظاز جْبى ثیي، فتح اهلل راّبرد سیبست خبرجی جوَْری اسالهی ایراى در قببل جٌبص بیذاری اسالهی اخیر -9

 1391، تبثؿتبى اسالهی اًقالة پژٍّطٌبهِ پػٍّكی ػلوی پطتَ. فهلٌبهِ

 ػلوی ؛ فطظاز جْبى ثیي. فهلٌبهِتفسیری فریقیي در ارتببط بب آیِ اکوبلبررسی تطبیقی رٍش  -11

 12،قوبضُ 91 ظهؿتبى ،هطبلعبت تفسیری پػٍّكی

 هقبالت )علوی ترٍیجی ٍ علوی تخصصی( -ج

 زاًكگبُ تطٍیجی ػلوی فهلٌبهِ .حکَهت ٍ برًبهِ ریسی فرٌّگی در حکوت هتعبلیِ؛ اهکبى، ضرٍرت، چگًَگی -1

 1387،پبئیع 39 قوبضُ اؾالهی،

 1390، پبییع ٍ ظهؿتبى 16ٍ  15، فهلٌبهِ هسیطیت زض اؾالم،قوبضُ ًظبم هذیریت در قرآى -2

 جلس هتؼبلیِ، حکوت هٌظط اظ هتؼبلیِ ؾیبؾت همبالت هجوَػِ ؛برًبهِ ریسی فرٌّگی در حکوت هتعبلیِ -3

 9911اؾالهی، فطٌّگ ٍ ػلَم زٍم،پػٍّكگبُ

،هجوَػِ همبالت حج زض اًسیكِ ؾیبؾی اجتوبػی ق آى از هٌظر هقبم هعظن رّبریحج هطلَة ٍ راّکبرّبی تحق -4

 9919همبم هؼظن ضّجطی،هَؾؿِ فطٌّگی ٌّطی هكؼط،پػٍّكکسُ حج ٍ ظیبضت،چبح اٍل، ثْبض 

 هؼبنط تبضید ترههی فهلٌبهِ ؛بررسی علل اختالف علوبی هطرٍطِ خَاُ ٍ هطرٍعِ خَاُ در قببل هطرٍطِ -5

 1385 قْطیَض ایطاى،

،فهلٌبهِ اًؿبى پػٍّی بررسی تحلیلی هَاضع علوبی ضیعِ در قببل حکَهتْب بب تبکیذ بر دٍ عصر صفَیِ ٍ قبجبر -6

 86، پبییع ظهؿتبى 14ٍ  13زیٌی،قوبضُ 



 :ّب ّوبیص بِ هقبلِ ارایِ (5

 ظهبى اضایِ همبلِ ظهبى ّوبیف ثطگعاض کٌٌسُ ًَع ّوبیف ػٌَاى ّوبیف ػٌَاى همبلِ ضزیف

1 

ثطضؾی تغجیمی زیسگبُ ػلوبی 

هكطٍعِ ذَاُ ٍ هكطٍػِ 

 ذَاُ زض لجبل آظازی

ثعضگساقت یکهسهیي 

 ؾبلگطز هكطٍعِ
 هلی

هجلؽ قَضای 

  اؾالهی
 هطزاز15 1385هطزاز 14ٍ15

2 

زٍضُ قکل “ّبلن ٍ ” تكیغ“

” گیطی تكیغ زٍاظزُ اهبهی

ًیَهي؛ ثطضؾی تغجیمی ّسف 

 قٌبذتی

 ثیي الوللی تكیغ ٍذبٍض قٌبؾبى
اًجوي تبضید حَظُ 

 ػلویِ لن
 آثبى

 

3 
ثطًبهِ ضیعی فطٌّگی زض 

 حکوت هتؼبلیِ

ؾیبؾت هتؼبلیِ هجتٌی 

 ثط حکوت هتؼبلیِ
 هلی

پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ 

 ػلَم اؾالهی
 ثْوي3 ثْوي

4 

غئَپَلیتک قیؼی ٍ ًمف 

جوَْضی اؾالهی ایطاى زض 

تبهیي اهٌیت پبیساض زض ذلیج 

 فبضؼ

اٍلیي ّوبیف ثیي 

الوللی هحیظ ظیؿت ٍ 

غئَپَلیتیک ذلیج 

 فبضؼ

 1391/03/03 ٍظاضت ػلَم ثیي الوللی
 

5 

اضائِ چبضچَثی تحلیلی زض 

تجییي آظازی اظ هٌظط ًْج 

 الجالغِ

اٍلیي ّوبیف هلی ًْج 

 الجالغِ ٍ ػلَم اًؿبًی
 29/2/9 1390/ 2/ 29،  28 زاًكگبُ ثَػلی ؾیٌب هلی

6 

ؾٌبضیَّبی آیٌسُ ًظبم ثیي 

الولل ٍ جبیگبُ جوَْضی 

 اؾالهی ایطاى

ّوبیف هلی العاهبت 

تجسیل ج.ا.ایطاى ثِ 

 لسضت ثیي الوللی

 ؾبظهبى ثؿیج اؾبتیس هلی
هطزاز  62الی  66

4931 

هطزاز/هكْس  62

همسؼ/هطکع 

ّوبیكْبی ثیي 

 الوللی هكْس همسؼ

 :اجرایی – علوی سَابق (6

 در حبل حبضر: -الف

 اؾتبزیبض زاًكگبُ قبّس 

 هطکع پػٍّكْبی ػلَم اًؿبًی اؾالهی نسضا هؼبٍى ّوبٌّگی 

 زثیط قَضای ؾیبؾت گصاضی کٌگطُ ثیي الوللی ػلَم اًؿبًی اؾالهی 

 هسیط ّفتِ ػلوی توسى ًَیي اؾالهی 

  ػضَ کبضگطٍُ فطٌّگ ٍ تطثیت هَؾؿِ پػٍّكی فطٌّگی اًمالة اؾالهی)حفظ ٍ ًكط آثبض حضطت آیت اهلل

 ذبهٌِ ای(

http://sccsr.ac.ir/
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  اًؿبًیػضَ کبضگطٍُ ػلَم ؾیبؾی زثیطذبًِ حوبیت ٍ ّسایت پبیبى ًبهِ ّب ٍ ضؾبئل ػلَم 

 بِ اتوبم رسیذُ: -ة

  4936 تب اؾفٌس1389قْطیَض اظ( ضُ)ذویٌی اهبم الوللی ثیي زاًكگبُ اجتوبػی –هؼبٍى فطٌّگی 

 1389 اظ لعٍیي اؾتبى ػبلی آهَظـ هطاکع ٍ زاًكگبّْب فطٌّگی فؼبلیتْبی ّوبٌّگی قَضای ضئیؽ 

 َ(91ٍ  90ٍظاضت ػلَم )ؾبلْبی  هلی َّیت ٍ زیٌی ّوجؿتگی کبضگطٍُ ػض 

 4931 -(ضُ)ضاحل اهبم ّبی اًسیكِ هحَضیت ثب اؾالهی زاًكگبُ زثیط ػلوی اٍلیي کٌگطُ هلی زاًكجَیی 

 ( 1391)ضاّکبضّب ٍ اثؼبز همبٍهتی؛ التهبز ضئیؽ قَضای ؾیبؾتگصاضی ّوبیف هلی 

 الی ایطاًی، ؾبظهبى قْطکْبی ضئیؽ کبضگطٍُ ًمف فطٌّگ زض تطٍیج کبالی ایطاًی زض ّوبیف هلی ههطف کب

 1391آثبى  4ٍ  3نٌؼتی ٍ نٌبیغ کَچک ایطاى، 

 (1390) حوبؾِ تب حوبؾِ اظ زثیط اٍلیي جكٌَاضُ هلی زاًكجَیی ٍثالگ ًَیؿی 

 (1391ػضَ کویتِ ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ؾبظهبى فطٌّگی ٍضظقی قْطزاضی لعٍیي) 

 هحَضی زض حَظُ فطٌّگ زض ؾبظهبى  ّبی هَلفِ اؾترطاج ٍ فطٌّگ هؼوبضی ػضَ ػلوی کویتِ عطاحی

 (1387-1384فطٌّگی ٌّطی 

 ِ(1388 -1384) تْطاى قْطزاضی ٌّطی فطٌّگی ؾبظهبى هسیط ثطًبهِ ضیعی یکپبضچ 

 (1387 -1385) تْطاى قْطزاضی ٌّطی فطٌّگی ؾبظهبى ضیعی ثطًبهِ ػبلی قَضای زثیط 

 1387فطٌّگی ٌّطی قْطزاضی تْطاى ) ؾبظهبى فطاگیط ٍ هٌبؾجتی ، قبذم عطحْبی ثطضؾی کویؿیَى زثیط- 

1388) 

 (1389 -1388) تْطاى قْطزاضی ٌّطی فطٌّگی ؾبظهبى فطٌّگی هؼبًٍت ّوبٌّگی ٍ ّوکبضی هسیط 

 (1389-1388)الوللی ثیي ٍ هلی قْطی، فطاگیط عطحْبی لبئن همبم هؼبٍى فطٌّگی ؾبظهبى زض اهَض 

 ،1387هكبٍض هطکع هغبلؼبت،تحمیمبت ٍ آهَظـ ٍظاضت کكَض 

 ِ1387) نسضا اؾالهی اًؿبًی ػلَم پػٍّكْبی هطکع ثِ ٍاثؿتِ اؾالهی اًؿبًی ػلَم هسیط اجطایی فهلٌبه- 

1388) 

 (1387ٍ1386ٍ  1388ؾبلْبی)اًؿبًی ػلَم ظهیٌِ زض کكَضی همغغ زض ذَاضظهی جكٌَاضُ زاٍض 

 ُ(1386 -1385) –(  ع) ػلی اهبم افؿطی زاًكگبُ فطٌّگی ًظبم عطاحی هؿٍَل پطٍغ 

 (1386ٍ 1385كبٍض ضئیؽ زاًكگبُ اهبم ػلی )ع( زض اهَض فطٌّگی)ؾبلْبی ه 

 (1386) تْطاى قْطزاضی ٌّطی فطٌّگی ؾبظهبى ،”ثپطؼ هي اظ” الجالغِ ًْج جكٌَاضُ زثیط کویتِ ػلوی 

 (عٌبٍیي درٍس:7

 کبرضٌبسی:

 اًمالة اؾالهی ایطاى

http://www.uma.ac.ir/files/karafarini/olume_siyasi2.pdf


 تبضید فطٌّگ ٍ توسى اؾالهی

 اًؿبى زض اؾالم

 ج الجالغِتفؿیط هَضَػی ًْ

 آقٌبیی ثب لبًَى اؾبؾی جوَْضی اؾالهی ایطاى

 ضٍـ تحمیك زض ػلَم ؾیبؾی

 جٌجكْبی اؾالهی هؼبنط

 کبرضٌبسی ارضذ:

 اؾالم ٍ حمَق ثیي الولل

 (راٌّوبیی پبیبى ًبهِ:8

تبثیط ایٌتطًت ٍ تلگطام ثط هكبضکت ؾیبؾی زاًكجَیبى زاًكگبّْبی هكگیي قْط)هغبلؼِ هَضزی؛ اًتربثبت زّویي هجلؽ 

 زٍضُ هجلؽ قَضای اؾالهی(

 تبثیط هحیظ اهَظقی)هسیطیت، هتي، هؼلن( ثط جبهؼِ پصیطی ؾیبؾی زاًف آهَظاى همغغ هتَؾغِ قْطؾتبى گطهی

ؾیبؾت ذبضجی ایطاى ٍ تطکیِ پؽ اظ ضٍی کبض آهسى حعة ػسالت ٍ تَؾؼِ زض ثطضؾی ػَاهل ٍاگطایی ٍ ّوگطایی زض 

  تطکیِ

 (هطبٍرُ پبیبى ًبه9ِ

ضاّجطزّبی اضتمبء لسضت ًطم جوَْضی اؾالهی ایطاى زض هحیظ ثیي الولل اظ هٌظط همبم هؼظن ضّجطی،زاًكگبُ ثیي الوللی 

 اهبم ذویٌی)ضُ(،زاًكکسُ ػلَم اجتوبػی،گطٍُ ػلَم ؾیبؾی

 اٍری پبیبى ًبهِ:(د11

هٌْسؾی فطٌّگی زض لطآى،زاًكگبُ ثیي الوللی اهبم ذویٌی)ضُ(،زاًكکسُ ػلَم ٍ تحمیمبت اؾالهی، گطٍُ لطآى ٍ حسیث، 

 کبضقٌبؾی اضقس

ضؾبًِ عطاظ اًمالة اؾالهی اظ هٌظط اهبم ذویٌی)ضُ( ٍ ضّجطی)زام ظلِ( ثب تبکیس ثط نسا ٍ ؾیوبی جوَْضی اؾالهی 

 بضف اؾالهی، زکتطیایطاى، زاًكگبُ هؼ

 (دٍرُ ّبی آهَزضی:11

 88آثبى هبُ 27ٍ  26ؾبػت،زاًكگب ُ تْطاى،  16،هذیریت استراتژیک 

 87آثبى 20ٍ  19ؾبػت، 16،زاًكگبُ تْطاى، هذیریت استراتژیک 

 88آشضهبُ  30تب  28ؾبػت،زاًكگبُ قطیف، 20، هذیریت 

 87/10/3ؾبػت،  10،رٍش ًگبرش هقبالت علوی پژٍّطی 

 ٍری اطالعبت،ایٌترًت،هببًی فٌبwindows-word ،1386،پٌجبُ ٍ ّكت ؾبػت 

 1392ؾبػت،زاًكگبُ هؼبضف اؾالهی، 16،رٍش تذریس 



 (سخٌراًیْبی علوی ٍ کبرگبّْبی برگسارضذُ:12

 ِهجبضظُ ثب هفبؾس التهبزیاٍلیي زٍضُ آهَظـ ترههی ،هؼیبض ٍ ضاّجطزّبی ػسالت التهبزی زض ًْج الجالغ ،

 41:91الی  3ؾبػت  31/2/69آثبى، پٌجكٌجِ هَضخ  49ؾبظهبى ثؿیج زاًكجَیی، هجتوغ 

  تسضیؽ زض قف زٍضُ آقٌبیی ثب ٍنیت ًبهِ اهبم ذویٌی)ضُ( ثب ػٌَاى فطٌّگ، حَظُ،زاًكگبُ ٍ آیٌسُ اًمالة

 اؾالهی ایطاى، اؾبتیس زضؼ ٍنیتٌبهِ، زاًكگبّْبی آظاز ؾطاؾط کكَض، پػٍّكکسُ اهبم ذویٌی ٍ اًمالة اؾالهی

 ُقَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی ٍ زفتط اػعام هجلغ زاًكگبُ اهبم نبزق)ع(، هفبتیح الجْبز ؾرٌطاًی زض زٍض ،

ًرجگبى فطٌّگی هٌترت ؾطاؾط کكَض ثب هَضَع ثبیؿتِ ّبی تحمك توسى اؾالهی اظ هٌظط همبم هؼظن ضّجطی، 

 4931هطزاز 61ؾِ قٌجِ 

 هٌظَهِ تفکط ضاّجطزی اًمالة اؾالهی(، ثؿیج هسضؾِ ػلویِ هؼهَهیِ، عالة زٍضُ هْتسٍى ؾرٌطاًی زض(

هطزاز  46هساضؼ ػلویِ لن، زاًكگبُ اهبم حؿیي)ع( ثب هَضَع فطآیٌس اهتساز اجتوبػی زیي، جوؼِ هَضخ 

4931 
  عام هجلغ زاًكگبُ اهبم نبزق)ع(، ضٍؾب ، زفتط اػضرٍرت جْبد فرٌّگیؾرٌطاًی ػلوی ثب هَضَع تجییي

 31/6/2ٍهؼبًٍیي ٍ هسیطاى زفتط اػعام هجلغ، زٍقٌجِ هَضخ 

 اضزٍی  ، هؿتمل زاًكجَیبى اؾالهی اًجوٌْبی اتحبزیِ ، کبرگبُ جریبى ضٌبسی سیبسی پس از اًقالة اسالهی

 ؾبػت 1، کطهبى، زاًكگبُ ثبٌّط، «فطزای اًمالة»آهَظقی تكکیالتی 

 ُپػٍّكکسُ آیٌسُ پػٍّی زاًكگبُ ثیي الوللی اهبم ذویٌی)ضُ(، زٍقٌجِ اًقالة اسالهی در چطن اًذاز آیٌذ،

39/46/11 

  فؼبالى فطٌّگی ؾیبؾی زاًكگبُ نٌؼتی فکری سیبسی ایراى پس از اًقالة اسالهیجریبى ضٌبسی،

 ؾبػت6،هكْس همسؼ،4939اهیطکجیط،چْبضم هْط 

 فؼبالى فطٌّگی ؾیبؾی زاًكگبُ ذَاجِ ًهیط جریبى ضٌبسی فکری سیبسی ایراى پس از اًقالة اسالهی،

 ؾبػت6،هكْس همسؼ،4939السیي عَؾی تْطاى،ؾَم هْط 

 ٌّعطح ضیبفت اًسیكِ زاًكجَیی،زاًكگبّْبی یعز ٍ گلؿتبى)ثطازضاى(ٍهبظًسضاى ٍذطاؾبى گیهذیریت فر ،

 ؾبػت 1، ثِ تفکیک ّط زٍضُ 39قْطیَض  46الی  41قوبلی)ذَاّطاى(، هكْس همسؼ،

  تحلیل ٍ ارزیببی عولکرد دٍلتْبی پس از اًقالة اسالهی براسبس اّذاف اًقالة اسالهی،سیبست

، زٍضُ زاًف افعایی اؾبتیس زاًكگبّْبی پیبم ًَض اؾتبى ،آیٌذُ اًقالة اسالهیخبرجی،رابطِ بب آهریکب

 ؾبػت، 46، 4939هطزاز  62ٍ  66آشضثبیجبى قطلی،تجطیع،

  ُاٍلیي زٍضُ زاًف ٍ هْبضت افعایی تكکلْبی زاًكجَیی کبرٍیژُ ّبی حکَهت اسالهی در ًْج البالغِکبضگب،

 ؾبػت 8، 1390اؾتبى لعٍیي، آثبى 

http://emi92.com/fa/forms/1
http://www.isna.ir/fa/news/94051910836/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://hawzahnews.com/detail/News/352466
http://www.kermankhabar.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/75482-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.kermankhabar.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/75482-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.kermankhabar.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/75482-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://news.ikiu.ac.ir/?p=5551
http://news.ikiu.ac.ir/?p=5551


  ُ21، هطکع آیٌسُ پػٍّی ٍ هغبلؼبت ضاّجطزی تبثبى، زٍضُ نطاط ،یٌذُ پژٍّی فرٌّگی اًقالة اسالهیآکبضگب 

 ؾبػت 4،زاًكگبُ جبهغ اهبم حؿیي)ع(،1391تیط 

 ،ٍّفسّویي  کبضگبُ تحلیل فطنتْب ٍ تْسیسّب ٍ ضؼفْب ٍ لَتْبی اًمالة اؾالهی ٍ عطاحی ؾٌبضیَّبی پیف ض

 ؾبػت 4، 92/06/10، زاًكگبُ ثَػلی ؾیٌب،ّوبیف ؾطاؾطی جبهؼِ اؾالهی زاًكجَیبى

  ُزٍضُ» ػٌَاى ثب ٍحست تحکین زفتط تكکیالتی-آهَظقی اضزٍی ،الهی در ًْج البالغِحکَهت اسکبضگب 

 ؾبػت 4، 91/06/18  ، هكْس همسؼ،قٌجِ«ثیگی ضجت قْیس آهَظقی

  هسیطاى ٍ کبضقٌبؾبى هطکع تحمیمبت  ،آیٌذُ اًقالة اسالهی ٍ هَلفِ قذرت فرٌّگیؾرٌطاًی ػلوی ثب هَضَع

 ؾبػت 4، تْطاى، نسا ٍ ؾیوب، 1391آشض  12،نسا ٍ ؾیوب

  پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ اًسیكِ آیٌذُ اًقالة اسالهی ٍ هَلفِ قذرت فرٌّگیؾرٌطاًی ػلوی ثب هَضَع ،

زض جوغ ّیبت ػلوی ٍ پػٍّكگطاى گطٍُ ّبی هغبلؼبت اؾالهی،پػٍّكکسُ فطٌّگ ٍهغبلؼبت اجتوبػی، 

 اًمالة اؾالهی ٍ فطٌّگ پػٍّی

  ببزضٌبسی هفَْم پیچ تبریخی ٍ ًقص داًطگبّْب در ضکل گیری ٌّذسِ جذیذ ؾرٌطاًی ػلوی ثب هَضَع

 90 ؾبل تْطاى، قْط آظازاؾالهی ،زٍضُ زاًف افعایی اؾبتیس زاًكگبّْبی  جْبًی

 1392 آثبى تْطاى، زاًكگبُ ؾیبؾی ػلَم ٍ حمَق زاًكکسُ زض آظازاًسیكی هکتت ًكؿت يؾرٌطاًی زض اٍلی 

  ٍُیػُ اػضبء قَضای فطٌّگی ٍ کبضقٌبؾبى فطٌّگی جریبى ضٌبسی فرٌّگی سیبسی ایراى هعبصرکبضگب ،

 4936ؾبػت، ثْوي ٍ اؾفٌس 91کی لعٍیي،زاًكگبُ ػلَم پعق

  آیٌذُ ًظبم بیي الولل ٍ جبیگبُ ،4939ؾرٌطاًی ػلوی زض جوغ اؾبتیس ٍ زاًكجَیبى زاًكگبُ ؾٌٌسج،فطٍضزیي

 جْبى اسالم

 ّبی رادیَ ٍ تلَیسیًَی صذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی ایراى (هصبحبِ بب ضبک13ِ

 ضبکِ یک:

 88/06/18ط،هفَْم قٌبؾی ػسالت، نجح ػبلی ثِ ذی 

 ،88/06/19اًَاع ػسالت، ًؿجت تَؾؼِ ٍ ػسالت،نجح ػبلی ثِ ذیط 

 ،88/06/21ضاّکبضّبی تحمك ػسالت اجتوبػی، نجح ػبلی ثِ ذیط 

  گعاضـ پرف قسُ زض زِّ هحطم ثب هَضَع تبضیرچِ ػعازاضی ٍ کبلجس قکبفی حطهت قکٌی  10جوغ ثٌسی

 88/10/09  زض ضٍظ ػبقَضا،نجح ػبلی ثِ ذیط،

 ضبکِ چْبر:

  1389زفبع ًوبزیي اظ ضؾبلِ زکتطی زض ثطًبهِ پبیبى ًبهِ، ثْوي 

  هیعگطز ثب حضَض آلبیبى زکتط پطٍیع اهیٌی،ثیػى ػجسی،حجت االؾالم هْسٍی ظازگبى، فطظاز جْبى ثیي ثب هَضَع

 1389الگَی اؾالهی ایطاًی پیكطفت، 

http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=383983
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/130903
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/130903
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/130903
http://isafu.ir/post/57
http://isafu.ir/post/57
http://www.rcirib.ir/viewnews.asp?id=3513
http://www.rcirib.ir/viewnews.asp?id=3513
http://www.rcirib.ir/viewnews.asp?id=3513
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920801000944


 ضبکِ خبر:

 31/6/49جط، ضٍظ یکكٌجِ هَضخ آهطیکب ٍ تؼْسات ثیي الوللی، ثطًبهِ پیكرَاى ذ 

 ضبکِ جْبًی سحر)سیوبی بَسٌی(

 )ثطًبهِ زیي ٍ ظًسگی، کطاهبت حضطت فبعوِ)ؼ 

 )ثطًبهِ زیي ٍ ظًسگی، کطاهبت پیبهجط اؾالم)ل 

 ثطًبهِ زیي ٍ ظًسگی،ضاثغِ اًؿبى ثب ذسا 

 رادیَ گفتگَ:

  43الی 42:91ؾبػت 31/2/43گفت ٍ گَی ؾیبؾی)ظًسُ( هَضخ 

 92/08/27َی ضٍظ،تحَل زض ػلَم اًؿبًی،ثطًبهِ گفت ٍ گ 

 ، ٌِ90/06/01الجالغِ، ًْج هرتلف اثؼبز ثطضؾی ثطًبهِ ظیؿتي زض آیی 

  ،31/10/41ثطًبهِ هٌبظطُ ثب هَضَع تحَل زض ػلَم اًؿبًی 

 صذاٍسیوبی قسٍیي:

 ،90/09/20اضظیبثی ػولکطز قَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی،گفتگَی ٍیػُ ذجطی 

  ِ39/16/46قْطیَض،ضازیَ لعٍیي، 42ثبظتحلیل ٍالؼ 

 ( سَابق داًص آهَزی ٍ داًطجَیی:14

  1375ٍ 1374هؿئَل اًجوي اؾالهی زثیطؾتبى ًوًَِ زٍلتی قید هفیس، اضزثیل، ؾبلْبی 

 ، )1384تب  1381ػضَ قَضای هطکعی ثؿیج زاًكجَیی زاًكگبُ اهبم نبزق )ع 

 82-81-80 ؾبلْبی زض  َیی) زٍضُ آهَظـ هجبًی اًسیكِ اؾالهی(زاًكج ٍالیت عطح زاًكجَیی اهَض هؿئَل-
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  ػضَیت زض قَضای زاًكجَیی زاًكگبُ اهبم نبزق)ع(، هٌهَة اظ عطف آیت اهلل هْسٍی کٌی، ضئیؽ هحتطم

 (1382زاًكگبُ)

 1383زض ؾبل  تْراى استبى ٍالیت طرح کبدر ًوًَِ اًتربة ثِ ػٌَاى 

  ضیِ ٍ لجٌبى ٍ زیساض ثب ضٍؾبی زاًكگبّْبی ؾَضیِ ٍ هؿئَلیي حعة اهلل تطکیِ،ؾَ ثِ آهَظقی –ؾفط تجلیغی

 لجٌبى

 


