هؾخقات فشدی
ًام :اؽشف
ًام خاًْادگی :تشّجشدی
عال جْلذ6331 :

رییس سازمان اسىاد و کتابخاوً ملی

مذارک تحصیلی


سؽحَ جذقیلی کاسؽٌاعی :سّاًؾٌاعی ،داًؾگاٍ جِشاى631۱ ،



سؽحَ جذقیلی کاسؽٌاعی اسؽذ :الِیات  ،داًؾگاٍ آصاد اعالهی ،63۳۱ ،ػٌْاى پایاى ًاهَ اسؽذ : -تشسعی آیاجی اص
لشآى کَ فشفاً تش هذوذ (ؿ) ًاصل ؽذٍ ّ آیات هؾحشک تا عایشاًثیاء



سؽحَ جذقیلی دکحشا :فمَ عیاعی  ،داًؾگاٍ تیشّت ،ػٌْاى پایاى ًاهَ دکحشا (:تیي الجِاد ّاإلسُاب -هذاّلة جأفیل
فمِی ّ جاسیخی)

سوابق شغلی -اجرائی و علمی-پژوٌشی
الف  -شغلی-اجرایی


دتیش ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ  ،دتیشعحاى دّؽیضگاى ّ دتیشعحاى اهاهی اص 631۳_ 63۱۱



هشتی(ُیأت ػلوی)ّ ،صاست ػلْم ّ جذمیمات ّ فيآّسی  ،داًؾگاٍ الضُشا اص 63۳۱_63۳۱



ػضْ ُیأت ػلویّ ،صاست ػلْم ّ جذمیمات ّ فيآّسی ،پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی ،اص عال
 63۳3جاکٌْى



هؾاّس ّصیش کؾْس ّ هذیش کل اهْس تاًْاىّ ،صاست کؾْس ،اداسٍ کل اهْس تاًْاى ،اص عال  63۳1تَ هذت  ۴عال



ػضْ ؽْسای فشٌُگی اجحواػی صًاى اص  63۳1لغایث  63۱۱تا دکن جٌاب آلای خاجوی سییظ جوِْس ّلث



ػضْ ؽْسای فشٌُگی اجحواػی صًاى اص 63۳۱جا کٌْى تا دکن سییظ جوِْس کًٌْی جٌاب آلای دکحش سّداًی



هؾاّس ّ ػضْ کویحَ صًاى ّ جْاًاى هجوغ جؾخیـ هقلذث ًظام اص  63۳1جا کٌْى



هؼاّى ّصیش کؾْس دس اهْس اجحواػی ّ ؽْساُاّ ،صاست کؾْس ،هؼاًّث اهْس اجحواػی ّصاست کؾْس اص 63۱۱
جا 63۱۴



دتیش ُیأت هشکضی دل اخحالف ؽْساُا ،اص عال  63۱۱جا 63۱۴



دتیش ؽْسای اجحواػی کؾْس دس ّصاست کؾْس ،اص عال  63۱6جا 63۱۴



ًوایٌذٍ ّصاست کؾْس دس کویحَ هلی هیشاخ عثیؼی ّ فشٌُگی یًْغکْ اص  63۱۱تَ هذت  ۱عال



ػضْ کویحَ ؽْساُای کویغیْى عیاعی -دفاػی اهٌیحی هجوغ جؾخیـ هقذلث ًظام اص عال  63۱۱جا 63۳۱



ػضْ ُیأت هشکضی تاصسعی اًحخاتات ُفحویي دّسٍ هجلظ ؽْسای اعالهی



ػضْ ُیأت هشکضی تاصسعی اًحخاتات دّهیي دّسٍ ؽْساُای اعالهی



ػضْ کاسگاٍ ػلوی کویحَ ؽْساُا ّ هذیشیث هذلی ،اص جاسیخ ۳6/۳/۳جا جاسیخ  ۳۱/۳/۳هشکض جذمیمات اعحشاجژیک
هجوغ جؾخیـ هقلذث ًظام



ػضْ ُیأت اهٌای تٌیاد ایشاًؾٌاعی ؽؼثَ لشعحاى ،۳۱/۳/6۱،جا جاسیخ ۱۱/۳/6۱



ػضْیث کویحَ اهْس داخلی  ۳۳/۱/۱3دس دّسٍ جذّیي تشًاهَ لاًْى عْم



ػضْیث کویحَ ّ جؾکلِا ،اص جاسیخ  ۳۳/6۱/6۴دس دّسٍ جذّیي تشًاهَ لاًْى عْم



سیاعث کویغیْى ؽْساُای اعالهی ؽِش ّ سّعحا ّ جذْل اداسی پٌجویي جؾٌْاسٍ ؽِیذ سجائی  ، ۱6/۴/۱۳،جا
پایاى تشگضاسی جؾٌْاسٍ



ػضْ کویحَ ؽْساُا ّ هذیشیث هذلی هجوغ جؾخیـ هقلذث ًظام اص  63۳۱لغایث 63۳۱



ػضْ ؽْسای جخققی هغالؼات صًاى پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی  63۳۱ ،جا کٌْى



هؼاًّث فشٌُگی ،اجحواػی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی اص  63۳۱جا فشّسدیي 63۳1



ػضْ کویحَ جذّیي ًخغحیي تشًاهَ ساُثشدی پژُّؾگاٍ  63۳۱جا فشّسدیي 63۳1



ػضْ ؽْسای ساُثشدی اهْس جْاًاى ّصاست ّسصػ ّ جْاًاى اص  63۳3جا کٌْى



ػضْ ػلی الثذل ُیات تذّی سعیذگی تَ جخلفات اًحظاهی ُیات ػلوی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی
 63۳3 ،جا فشّسدیي 63۳1



ػضْ کویحَ ّسصػ کاسکٌاى پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی  63۳3 ،جا فشّسدیي 63۳1



ػضْ ػلی الثذل ُیات تذّی اًحظاهی اػضاء ُیات ػلوی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی  63۳۱ ،جا
کٌْى



هؾاّست کاسگشٍّ جذّیي تشًاهَُای ساُثشدی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی  63۳3 ،جا کٌْى



ػضْ ؽْسای پژُّؾی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی  63۳۱،جا فشّسدیي 63۳1



ػضْ ؽْسای اًضثاعی داًؾجْیاى پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی اص  63۳3جا کٌْى



ػضْ ؽْسای عیاعث گزاسی ّ ساُثشدی ُوایؼ هلی اػحذال ،اص جاسیخ  ۳3/6/۱۳جا کٌْى



ػضْ ؽْسای تشسعی هحْى ّ کحة اعالهی پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی اص جاسیخ  63۳۱جا کٌْى



ػضْ ؽْسای عشح اػحال پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی اص جاسیخ  63۳۱جا کٌْى



سئیظ عاصهاى اعٌاد ّ کحاتخاًَ هلی ایشاى اص جاسیخ  63۳1جا کٌْى

ب -علمی – پژوٌشی
مقاالت چاپ شذي


کشاهث ّ پایگاٍ اجحواػی صى هغلواى دس هٌظش اهام خویٌی ّ ساؽذ الغٌْؽی (همایغَ جغثیمی)( ،هجلَ چؾوَ هِش،
ّیژٍ ًاهَ صى ّ خاًْادٍ (تیغث ّ پٌجویي عالگشد اسجذال دضشت اهام خویٌی (سٍ))



جٌغیث اص ًگاٍ دّلحوشداى دس جوِْسی اعالهی ایشاى ،چاپ هجوْػَ هماالت کٌگشٍ تیي الوللی صى دس جِاى
اعالم63۳۱ ،



الحْدیذ ًؾْء ّ اسجماء هجلَ آفاق الذضاسٍ ،هجشی عشح :هشکض جذمیمات اعحشاجژیک هجوغ جؾخیـ هقلذث
ًظام63۳6 ،



هْلؼیث ّ جایگاٍ عاصهاى ُای غیشدّلحی دس ایشاى ،همالَ ػلوی-هشّسی-ػلوی جشّیجی ،هجوْػَ هماالت پژُّؼ
ًاهَ63۱۳ ،



هِاجشت دخحشاى داًؼ آهْخحَ داًؾگاُی ،هجلَ پژُّؼ ًاهَ ،اعفٌذ 63۳6



ؽْساُای فشادعث آعیة ُا ،جِذیذُا ّ فشفث ُا ،هجلَ ؽْساُا ّ هذیشیث هذلی63۳6 ،



دمْق ؽِشًّذی دس آیٌَ ؽْساُا ،هجلَ اسجٌاهَ خاًن دکحش صسؽٌاط ،جاتغحاى 63۳۱



یادداؽحِایی دس سّصًاهَ ؽشق ،سّصگاس ّ اػحواد ،جاتغحاى 63۳۱



یکحاپشعحی چگًَْ ؽکل گشفث .یادًاهَ دکحش تشّجشدی ،اعفٌذ 63۳۱



آیٌذٍ جؾکلِای غیشدّلحی دس ایشاى ،هجوْػَ هماالت ،اعفٌذ 63۱۳



دس دعحیاتی تَ هٌضلث اجحواػی صًاى تَ کجا سعیذٍ این ،چاپ دس هجلَ ًذا ،صهغحاى 63۳1



تشسعی جغثیمی سّؽِای جشتیحی دس هکحة سفحاس گشائی ّ هکحة اعالم ،چاپ فقلٌاهَ ػلوی ّ پژُّؾی فشٌُگ،
پائیض 63۳1



ؽِادت دس ًگاٍ صى هغلواى ،اسائَ تَ دفحش ًؾش آذاس دفاع همذط



عیاعث خاسجی ّ ًگشاًی اص افشاط ّ جفشیظُا ،چاپ دس هجلَ ًذا ،صهغحاى 631۳



اًغاى دس آیات لشآى  ،چاپ دس هجلَ ًذا  ،تِاس 63۳1



فحٌَ ُای پظ اص اًمالب اص دیذگاٍ دضشت ػلی(ع)  ،چاپ دس هجلَ ًذا ،پائیض 63۳6



ػیذ فغش رخیشٍ جاّداًَ آل هذوذ  ،چاپ دس هجلَ ًذا ،صهغحاى 63۳۴



تشسعی هْاضغ جوِْسی اعالهی ایشاى دس اُن هغائل عیاعی جِاى اعالم  ،چاپ دس هجلَ ًذا ،پائیض 63۳1



ػلی (ع) ًؾاًَ جاّداًگی اًغاًیث  ،چاپ دس هجلَ ًذا  ،تِاس 63۳۱



فاعوَ صُشا همحذای صًاى هغلواى ً ،ؾشیَ جَذََّت دیلی ،63۳۱ ،چاپ اعالم آتاد –پاکغحاى



الوؾاسکَ الغیاعیَ للوشأٍ فی جؼالین الذیي االعالم ً ،ؾشیَ الْعي -چاپ لغش 63۳۱ ،هغاتك تا  1هاسط ۱۱۱۱



صى دس اعالمً ،ؾشیَ آعاُی ژاپي6۳۳۳ ،



تشسعی جایگاٍ هغائل اجحواػی دس عاخحاس ًظام جوِْسی اعالهی ایشاى63۱۱ ،



ساتغَ عیاعث ّ اخالق اص دیذگاٍ اهام خویٌی(سٍ)63۱۱ ،



کاسکشد ًِادُای دیٌی ّ عاصهاًِای هشدم ًِاد دس ایجاد فلخ پایذاس ،اسائَ تش پٌجویي ُوایؼ تیي الوللی دمْق تؾش
ّ فلخ ،دمْق تؾش ّ دیي63۱۳ ،



تاصخْاًی ًمؼ ّ ّیژٍگیُای جوِْسی اعالهی دس دیذگاٍ اهام خویٌی(سٍ)63۱۳ ،



چالؾِای عیاعی _ اجحواػی _ فشٌُگی ّ جؾکیالجی ؽْساُای فشادعث63۱۱ ،

مقاالت ارائً شذي بً سمیىارٌای علمی _ تخصصی


ُوایؼ تضسگذاؽث تاًْی تضسگ اًمالب اعالهی  ،ػٌْاى عخٌشاًی  :تشسعی جغثیمی ًمؼ دضشت صُشا (ط) دس
جْعؼَ اعالم ّ خذیجَ ذمفی دس جْعؼَ اًمالب اعالهی

ّ اسائَ همالَ  :تشسعی جغثیمی ًمؼ فاعوَ صُشا (ط) دس

سعالث پیاهثش اعالم ّ خذیجَ ذمفی ،دفحش ًؾش آذاس دضشت اهام خویٌی (سٍ) 63۳۴ ،


ُوایؼ اػحذال دس اًذیؾَ اعالهی ّ ایشاًی – ػٌْاى عخٌشاًی :اػحذال اص دیذگاٍ لشآى ّ دذید ّ اسائَ همالَ :
سّیکشد لشآى تَ اػحذال گشایی دس هٌاعثات اجحواػی 63۳3



ُوایؼ ًفث ّ جْعؼَ ّ دهْکشاعی  ، ۱۳/۳/1 ،ػٌْاى همالَ :جأذیش فٌؼث ًفث تَ عاخحاس اجحواػی دس هٌاعك ًفث
خیض ّ ضشّست هذیشیث اجحواػی (هغالؼَ هْسدی اعحاى تْؽِش _ ؽِشعحاى کٌگاى)  ،تٌیاد فشٌُگی تاساى



ایشاد عخٌشاًی دس کاسگاٍ هؾْسجی عاصهاًِای غیش دّلحی 63۳۱ ،



ایشاد عخٌشاًی دس کاسگاٍ آهْصؽی صًاى ،هؾاسکث ،تشًاهَ سیضی تشای جْعؼَ پایذاس(1دّسٍ) 63۳۳ -63۳1 ،



ُوایؼِ ُن اًذیؾی دس تذد صًاى ،اسائَ عخٌشاًی  ،داًؾگاٍ اهام خویٌی لن 63۱۱



عخٌشاًی ّ اسائَ همالَ تشسعی عیشٍ ًظشی ّ ػولی اهام خویٌی ( ۳دّسٍ) 63۳1 – 631۱ ،



صى  -داًؾگاٍ  -فشدای تِحش ،ؽشکث دس هیضگشد_ داًؾگاٍ جِشاى 63۱۱



کٌفشاًظ آؽٌائی تا هثاًی اعالم (اسائَ عخٌشاًی تا هْضْع جایگاٍ صى دس اعالم)  ،داًؾگاٍ هیجی -جْکیْ،
۳۱/۱۱/۱۱



ؽشکث دس اجالط تضسگذاؽث همام فـاعـوـَ صُـشا (ط) ّ سّص صى ُوشاٍ تا ایشاد عخٌشاًی ،63۳۴/۱۳/6۱ ،جایلٌذ
 -تاًکْک



اجالط تیيالولی صى خلیجی ّ هؾاسکث عیاعی ،تشگضاس کٌٌذٍ هشکض هغالؼات آیٌذٍ ًگش لغش ،تا ػٌْاى الذّس
الغیاعی ّ االجحواػی للوشأٍ الوغلوَ فی الجوِْسیَ االعالهیَ االیشاًیَ ُ ،وشاٍ تا اسائَ همالَ ّ عخٌشاًی .اص
 ۳۱/6۱/6۴الی ۳۱/6۱/61



اجالط تیي الوللی جٌگ ّ فلخ دس ادیاىُ،وشاٍ تا اسائَ همالَ ّ عخٌشاًی،داًؾگاٍ دّؽیؾا -کیْجْ – ژاپي۱6–۱۱ ،
فثشیَ ۱۱۱۴



تضسگذاؽث همام فاعوَ صُشا ، 6۳۳3 ،پاکغحاى – پیؾاّس



جْاى ّ فلغفَ صًذگی  ، 63۳۳ ،داًؾگاٍ کشهاًؾاٍ



ًمؼ صًاى دس پیؾثشد ًِضث کشتال ّ اًمالب اعالهی ایشاى اص دیذگاٍ اهام خویٌی  ،63۳۴،داًؾگاٍ جِشاى  -عالي
ػالهَ اهیٌی



هغائل ّ هؾکالت صًاى ؛ اّلْیحِا ّ سّیکشدُا ،63۱۱ ،لن دفحش هغالؼات ّ جذمیمات صًاى



هؾاسکث صًاى دس ؽْساُا  ،عخٌشاًی ،63۳۳ ،داًؾگاٍ جِشاى



جایگاٍ صى دس لاًْى اعاعی ،اسائَ عخٌشاًی دس گشدُوائی کویغیْىُای اهْس تاًْاى عشاعش کؾْس  ،63۳۱جثشیض
– خاًَ هؼلن



تذشاى هؾاسکث صًاى ،63۳۳ ،داًؾگاٍ ؽِیذ چوشاى -اُْاص



ًمؼ هؾاسکث صًاى دس جْعؼَ اجحواػی ، 63۳1 ،کشز  -گشدُوائی ساتغیي تِذاؽث



اسجثاط فؼالیحِای اجحواػی ّ خاًْادگی صًاى ّ جأذیش هرثث ایيدّ ًمؼ تش یکذیگش ،63۳۳ ،یضد -داًؾگاٍ یضد



صى ّ دکْهث داسی ،63۳۱ ،داًؾگاٍ جِشاى



ًمؼ فاعوَ صُشا (ط) دس فؼالیحِای عیاعی -اجحواػی صًاى ۱1 ،دعاهثش  ،6۳۳3داًؾگاٍ پیؾاّس پاکغحاى



همالَ  ،Muslim women’s Participation in the Political Arenaاسائَ تَ هشکض هغالؼات اعالهی لٌذى،
 ۳عپحاهثش ۱۱۱6



صًاى ّ ستغ لشى جذْالت دس جوِْسی اعالهی ایشاى ،ؽِشیْس ُْ ،۱3اى  -چیي



جْاى ّ فلغفَ صًذگی ،اسائَ تَ عویٌاس جْاى تیوِا ّ اهیذُا



ًمذ ّ تشسعی جایگاٍ عاصهاًِای غیشدّلحی دس ایشاى تؼٌْاى یکی اص عاص ّ کاسُای افضایؼ عشهایَ اجحواػی جِث
اسائَ تَ ُوایؼ« :عشهایَ اجحواػی ّ جْعؼَ دسایشاى» _ 63۱1



خؾًْث ّ جٌغیث دس خاًْادٍ ۱۳/۱/۱۳ ،



اسائَ همالَ جایگاٍ صًاى دس لذست ّ عیاعث ؛ ُوایؼ صًاى ،لذست ّ عیاعث ؛ اعفٌذ ۱۱



ؽْساُای فشا دعث،آعیة ُا ،جِذ یذ ُا ّ فشفث ُا :اسدیثِؾث  ۳6اسائَ ؽذٍ تَ ُوایؼ ؽْسا ُا ّ هذیشیث
هذلی



عِن سضایث هٌذی اجحواػی الْام دس پیؼ تشد عٌذ چؾن اًذاص ایشاى اعفٌذ ُ-63۳۱وایؼ جایگاٍ الْام دس عٌذ چؾن
اًذاص 6۴۱۱

پژوٌش ٌای اوجام شذي


تشسعی همایغَای ّضؼیث صًاى دس  ۱کؾْس اعالهی ،پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات پژُّؾی-63۳3 ،
63۳1



تشسعی دذّد ؽشػی سّاتظ صى ّ هشد دس اجحواع  ،هجوغ جؾخیـ هقلذث ًظام63۳۱ ،



ؽٌاعٌاهَ فشٌُگی ،اجحواػی ،الحقادی صًاى کؾْس تَ جفکیک اعحاى ؛ ّصاست کؾْس – دفحش اهْس تاًْاى ؛
63۱۱ -63۳۱



تشسعی جأذیش اؽحغال صًاى هؼلن دس صًذگی خاًْادگی آًاى (ؽِش جِشاى) ،پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات
فشٌُگی63۳۳_63۳1 ،



علغلَ تذرِای دمْق صى دس اعالم (تا هْضْػات دجاب ّ جؼذد صّجات) ،پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات
فشٌُگی63۳۱ ،



تشسعی گًَْؽٌاعی کْدکآصاسی دس ایشاى دس عال  63۱۱ ّ 63۱۴تَ اعحٌاد گضاسػُای تِضیغحی ،پضؽکی ّ
سعاًَُای خثشی63۱1 ،



تشسعی ؽیْع هقشف هْاد هخذس ،الکل ّ داسُّای سّاًگشداى دس ًْجْاًاى ّ جْاًاى  6۱-3۱عالَ ؽِش جِشاى،
63۱۴



سفحاس ؽٌاعی ،دػْت ّ سعالث اتشاُین(ع) اص دیذ گاٍ لشآى ّ سّایات



تشسعی سّیکشدُای هشجثظ تا جِاد ّ جشّس دس اعالم (ؽیؼَ ّ اُل عٌث )63۳3،



جذلیل اّلْیث ُای فشٌُگی دس لْاًیي تشًاهَ اّل جا پٌجن جوِْسی اعالهی

ٌمایش ٌا


ُوایؼ تیي الوللی صى دس جاسیخ اعالم ،ػٌْاى عخٌشاًی :جٌغیث اص ًگاٍ دّلحوشداى دس جوِْسی اعالهی ایشاى ۱۳
ّ  ۱۱آرس  .۳۱تشگضاس کٌٌذگاى :اًجوي صًاى پژُّؾکذٍ جاسیخ کحاتخاًَ هلی ،هذل تشگضاسی :هشکض اعٌاد کحاتخاًَ
هلی



ُوایؼ تیي الوللی صى دس جِاى اعالم ،ػٌْاى عخٌشاًی :جایگاٍ صى دس ًگاٍ عیذهذوذ دغیي فضل اهلل ،جاسیخ ّ ۱۱
 ۱6جْالی  ،۱۱6۱تشگضاسکٌٌذگاى :اًجوي صًاى پژُّؾگش جاسیخ  -هذل تشگضاسی :پژُّؾکذٍ اهام خویٌی  ،عال
۳6



ُوایؼ چالؼ ُای ؽْساُای فشادعثً ،ام ُوایؼ :ؽْساُا ّ هذیشیث هذلی ،تشگضاسکٌٌذٍ :هشکض هغالؼات ّ
تشًاهَ سیضی ؽِش جِشاى :هذل تشگضاسی :جاالس دشکث ،جیش .۳6

تألیف و تذویه کتاب (چاپ شذي و در دست چاپ )


جضٍّ اخالق اعالهی(جذّیي)  ،داًؾگاٍ الضُشا -جضٍّ دسعی  ،دّ تاس دس عالِای ۳۱ ّ ۳6



کحاب عیشی دس صًذگی پیاهثش گشاهی اعالم دضشت هذوذ (ؿ)(ُوغشاى آى دضشت) ً،اؽش  :عاصهاى اًحؾاسات
جِاد داًؾگاُی 63۱1،



سّاتظ ّ هٌاعثات تیي فشدی دس اجحواع اص دیذگاٍ لشآى،اًحؾاسات کْیش 63۳۱،



گًَْؽٌاعی آصاسکْدکاى دس ایشاى ً،اؽش :پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات فشٌُگی .63۳۱ ،



سفحاس ؽٌاعی اتشاُین (ع) دس ًقْؿ یِْدی  ،هغیذی ّ اعالهی ً ،اؽش :پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات
فشٌُگی .63۳3،



جِاد ّ جشّس دس اعالم (دیذگاٍ ُای ػلوای ؽیؼَ ّ اُل عٌث) ً ،اؽش :پژُّؾگاٍ ػلْم اًغاًی ّ هغالؼات
فشٌُگی .63۳۱ ،

