
1 
 

  باسمو تعالی 

 )رزوهم(شناسناهم علمی

 الف( مشخصات فردی

  892: ضوارُ ضٌاسٌاه3113ِ: تاريخ تَلذ      هحودحسي: ًام پذر      عباسعلی ًصزآبادی:  ًام ٍ ًام خاًَادگی

: کارضٌاسی ارضد )گزایص هسائل ایزاى( هقغغ تحصيلی  –علَم سياسی : رضتِ تحصيلی  ًيطابَر    :صادرُ  

  -درحال دفاع اس رسالِ دکتزی  –اهتحاى جاهغ دادُ ضذُ است -  داًطجَی دکتزی–       باقزالؼلَم قن: ُداًطگا

 حَسُ علويِ قن                  –حَسُ خارج فقِ ٍاصَل             داًطگاُ آساد اسالهی 

 89312939911:  تلفي ّوزاُ          farabi12@gmail.com: آدرس الکتزًٍيکی            

ایي جاًة عالٍُ تر تحصیالت داًطگاّی تِ هدت چْارسال در درٍس خارج فقِ )آیت اهلل هکارم  ًکتِ:

ضیرازی ٍ هرحَم آیت اهلل فاضل لٌکراًی (ٍ چْارسال در درس خارج اصَل )آیت اهلل جعفر سثحاًی ( 

 .ضرکت ًوَدُ ام

   ب( سىابق ژپوهشی

  ِدر دٍهيي ّوایص ًْضت ًزم افشاری قن جشٍ هقاالت بزتز  ،«اًقالب اسالهی ٍَّيت هلی، ديٌی  »هقال

 ضٌاختِ ضد.

 : عولکزدٍ اًدیطِ سياسی ضيخ هحود خياباًی ػٌَاى پاياى ًاهِ کارضٌاسی 

  :3131 سال آسيب ضٌاسی جٌبص اصالحات پس اس دٍم خزدادػٌَاى پاياى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ 

  :خارجی اًقالبی در فزآیٌد تدٍیي ٍ ًگارش قاًَى چزایی ٍ چگًَگی سياست ػٌَاى پاياى ًاهِ دکتزی

 اساسی ج.ا.ا
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  در دفتز تبليغات اسالهی خزاساى  29ٍ  22جٌبص علوی حَسُ در سالْای سال  عزاح سَال آسهَى

 رضَی

   حَسُ علويِ قنػضَ اًجوي هغالؼات اًقالب اسالهی 

   ػلَم سياسیهغالؼات ػضَ اًجوي 

 ُاًذيطِ  تحَالت سياسی هؼاصز ايزاى ، جاهؼِ ضٌاسی سياسی ايزاى ، اتذريس ٍ تحقيق در ارتباط ب سال   د

 ،داًطگاُ آساد،ٍ....در داًطگاُ فزدٍسی هطْذ ٍ قاًَى اساسی ج.ا.ا  اًقالب اسالهی ،سياسی اهام خويٌی 

 ّن اکٌَى اداهِ دارد کِ 

   زآثار اهام خويٌیسفارش تاليف هقالِ با ػٌَاى اهام خويٌی ٍ جبِْ هلی بزای هَسسِ تٌظين ًٍطاخذ 

  بزای هَسسِ تٌظين ًٍطزآثار اهام خويٌی هصلحتسفارش تاليف هقالِ با ػٌَاى اهام خويٌی ٍ اخذ 

  رٍابظ خارجی  يا سياست خارجی ؟)ضزکت  91تاليف هقالِ باػٌَاى : هٌاسبات ايزاى ٍ ػثواًی در قزى ،  ٍ

 چکيذُ هقالِ ( در چاپ-19ستاى تاب –وللی ايزاى ٍ تزکيِ لدر ًْويي ّوايص بيي اارائِ هقالِ 

  پژٍّطی پژٍّص ّای قزآًی -ػلوی فصلٌاهِارسياب هقاالت 

  : 9911سال  کارآهذی ٍ کارًاهِ ج.ا.ا... ،اًقالب اسالهیظزفيت ارائِ هقالِ در ّوايص بيي الوللی 

 دبيزػلوی ًطست تخصصی ًقذکتاب توذى باػٌَاى : فزٍپاضی اثزدياهًَذ 

 ج( سىابق آمىزشی 

  3129تا سال  3123اسسال  داًطگاُ آزاددر اًقالب اسالهی درس  تدریس 

   3129تا سال  3123اسسال  داًطگاُ آزاددر  8اًدیطِ اسالهی تدریس درس 

   3122در سال  داًطگاُ جاهع علوی ٍ کارتردیدر اًقالب اسالهی تدریس درس 

   3129سال تا  3123اسسال  هَسسِ آهَزش عالی خیامدر اًقالب اسالهی تدریس درس 

   3193سال  در هَسسِ آهَزش عالی اسراردر اًقالب اسالهی تدریس درس 

  در دفتز تبليغات اسالهی خزاساى رضَی  اًقالب اسالهی درس تدریس 

    3129تا سال  3123اسسال  هَسسِ آهَزش عالی خیامدر  8 اًدیطِ اسالهیتدریس درس 

   91-98در سال تحصيلی هطْد  اًقالب اسالهی در داًطکدُ علَم قرآًی تدریس درس 

   کِ ّن اکٌَى اداهِ دارد 3123اسسال  داًطگاُ فردٍسیدر اًقالب اسالهی تدریس درس 

  3123اسسال  داًطگاُ فردٍسیدر  قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى آضٌایی با تدریس درس  

   3123اسسال  داًطگاُ فردٍسی در اًدیطِ سیاسی اهام خویٌی )رُ(تدریس درس. 
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  َتاکٌَى 3123اس سال هطْد  گرٍُ هعارف داًطگاُ فردٍسیعض 

  َتاکٌَى 3199هطْد اس سال  گرٍُ هعارف داًطگاُ پسضکیعض 

 اجراییعلمی  و ( سىابق 

  دفتز تبليغات اسالهی  پژٍّطکدُ اسالم تودًیگزٍُ بزًاهِ ریشی پژٍّطی کارضٌاس ٍ سزپزست

 .3191تا سال  3123خزاساى رضَی اس سال 

  دفتز تبليغات اسالهی خزاساى رضَی اس سال پژٍّطکدُ اسالم تودًی بزًاهِ ریشی پژٍّطی کارضٌاس

 تاکٌَى 3123

  ِدفتز تبليغات اسالهی خزاساى رضَی در سالْای پژٍّطکدُ اسالم تودًی تْيِ ٍ تٌظين بَدج

22،29،98،93،98  ٍ91،99،91  ٍ91 

 29ٍ  22در سالْای م تودًی پژٍّطکدُ اسال پژٍّطی تْيِ ٍ تٌظين کارًاهِ فعاليت ّای 

  ِعضَ کارگزٍُ ّوکاری پژٍّطی ٍ آهَسضی دفتز تبليغات اسالهی خزاساى رضَی کِ ّن اکٌَى اداه

 دارد. 

 عضَ کارگزٍُ تعاهالت ساسهاًی ٍ ّوکاری ّای بيي اللوللی دفتزتبليغات اسالهی خزاساى رضَی 

 3129در سال اسالهی خزاساى رضَی  دفتز تبليغاتپژٍّطکدُ اسالم تودًی  پژٍّطی  بزتز کارضٌاس  

  خزاساى  -فزٌّگی ( دفتز تبليغات اسالهی –عضَ کارگزٍُ بزًاهِ ّای راّبزدی )قطب ّای علوی

 رضَی

صصی تخ
رک و گىاهیناهم اهی   ه( مدا

 م هعظن رّبزی در داًطگاّْا در گزایص ااخذ هجَس تدریس اس هعاًٍت اهَر اساتيد ًْاد ًوایٌدگی هق

در سال )اًقالب اسالهی ،اًدیطِ سیاسی اهام خویٌی ،قاًَى اساسی ج.ا.ا (اًقالب اسالهی 

3123 

 3123در سال  «کارگاُ رٍش تدریس ٍ کالس داری»گَاّيٌاهِ  ضزکت در  

  ِ3198در سال  «رٍش ضٌاسی فلسفِ علَم اجتواعیکارگاُ »ضزکت در گَاّيٌاه  

  ِدر سال ، «العاتی داخلی ٍ خارجیدستیاتی تِ هٌاتع اط» ضزکت در کارگاُ آهَسضی گَاّيٌاه

3129 
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 3129، در سال «رٍش تحقیق ٍ تدٍیي هقاالت پژٍّطی» گَاّيٌاهِ  ضزکت در کارگاُ آهَسضی 

 3129، در سال «3ٍ  2ٍ  1تا ًک ّای اطالعاتی » گَاّيٌاهِ  ضزکت در کارگاُ آهَسضی 

 3129در سال  ،«2ٍ 1اتسارّای پژٍّطی دیجیتال » گَاّيٌاهِ  ضزکت در کارگاُ آهَسضی 

 در سال  ،«جاهع االحادیث –هٌاتع پژٍّطی دیجیتال » گَاّيٌاهِ  ضزکت در کارگاُ آهَسضی

3129 

 3198، در سال «دٍهیي ّوایص تیي الوللی داًص تٌیاى»  در گَاّيٌاهِ  ضزکت    

  3191، در سال «پژٍّص در هحیط ٍب» کارگاُ آهَسضی  گَاّيٌاهِ  ضزکت در 

   3191در سال  «رٍش ضٌاسی ٍ پاراداین علن » کارگاُ  گَاّيٌاهِ ضزکت در 

  ًُرم افسار » گَاّيٌاهِ ضزکت در کارگاMax.QD10  3191در سال  «در تحقیقات کیفی 

  ُرٍش تحقیقگَاّيٌاهِ ضزکت در کارگا  

  ُارزیاتی آثار پژٍّطیگَاّيٌاهِ ضزکت در کارگا 

  والسالم علی من اتبع الهدی          

ادیعباسعلی نصرآب  




