
 

 

 

 

 تحصیالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۶۹ 
-ٌّشستاى فٌی ّفتن تیش 

 ضْشستاى تشدسیش

اخز دیپلن هاضیي اتضاس ٍ قثَلی 

 کٌکَس سشاسشی

 قثَلی کٌکَس سشاسشی آغاص تِ تحصیل آهَصش عالی ۱۳۶۹

۱۳۷۱ 
ضْشستاى -هشکض ضْیذ تْطتی

 سفسٌجاى
 اخز هذسک کاسداًی فٌی

۱۳۷۱ 
تذسیس ضیوی ٍ هعاًٍت 

 آهَصش

آغاص تِ تذسیس ٍ فعالیتْای 

 آهَصش

 آغاص تِ تحصیل حَصُ علویِ ضْش هقذس قن ۱۳۷۲

۱۳۸۱ 
 -سضتِ علَم ٍ قشآى ٍ حذیث

 اساک

اخز هذسک 

(داًطگاّی)کاسضٌاسی  

۱۳۸۱ 
-سضتِ علَم قشآى ٍ حذیث 

 اساک

اخز هذسک کاسضٌاسی اسضذ 

(داًطگاّی)  

دّلی ًَ-داًطگاُ ّوذسد  ۱۳۸۶  تحصیل دس دٍسُ دکتشا 



 اهتیاصات ٍ ستثِ ّای احشاص ًوَدُ تِ فضل الْی

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸۰ 
کتاب اٍلیي -حَصُ علویِ قن-احشاص کتاب سال 

تخص ٍیژُ( ع)اهام  

۱۳۸۱ 
-احشاص کتاب سال،داًطگاّْای سشاسش کطَس

تخص ٍیژُ( ع)کتاب اٍیي اهام   

 احشاص ستثِ عضَیت دس تاضگاُ پژٍّطگشاى ۱۳۸۳

۱۳۸۴ 
استعذاد دسخطاى تاضگاُ )احشاص ستثِ عضَ ادب

(پژٍّطگشاى  

۱۳۸۴ 
جطٌَاسُ هوتاصیي ٍ هثتکشیي احشاص ستثِ اٍل 

استاى هشکضی-تسیجی  

۱۳۸۴ 
جطٌَاسُ -احشاص هقام اٍل تألیف ٍ تشجوِ کطَس

(کطَسی)هوتاصیي ٍ هثتکشیي تسیجی   

۱۳۸۸-۱۳۷۸  
جطٌَاسُ -دسیافت لَح صسیي هقام علوی

(کطَسی)هوتاصیي ٍ هثتکشیي تسیجی   

۱۳۸۸ 
ضشکت دس جطٌَاسُ تیي الوللی فاساتی ٍصاست 

(دیهتوا سال دٍ)  علَم  

۱۳۸۹-۱۳۸۹  
استعذاد دسخطاى تاضگاُ )دسیافت ًطاى ادب

(پژٍّطگشاى  

۱۳۸۹ 
پزیشش سِ هقالِ دس سویٌاسّای تیي الوللی 

 خاسج اص کطَس



 

 

 کتاب و تالیفات

 ًام کتاب ًاضش سال اًتطاس

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۳ کشهاى کتاب هشٍاسیذ   

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۴  کتاب ًذای دل 

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۵  کتاب آٍای دل 

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۶  کتاب ضوع ضثستاى ٍفا 

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۷  کتاب هذسسِ فَتثال 

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۷۸ (ع)کتاب یادگاس اهام هجتثی   

قن-سسَل ۱۳۷۹  کتاب صیاست خَتاى 

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۸۰ (ع)اهامکتاب اٍلیي    

تْشاى-آفشیٌِ ۱۳۸۱ (عج)کتاب آخشیي اهام   

قن-فشاگفت ۱۳۸۲ (ع)کتاب ّطتویي اهام    

قن-فشاگفت ۱۳۸۳ (ع)کتاب سَهیي اهام    

قن-سسَل ۱۳۸۴  کتاب گلچیي عاضَسا 

قن-سسَل      ۱۳۸۵   کتاب سیشی دس غلَم قشآًی  

قن-فشاگفت ۱۳۸۶  کتاب اصَل ٍ عقایذ اسالم  

قن-کشهاًیْا هذسسِ علویِ  ۱۳۷۲     کتاب سَگٌاهِ  

قن-هذسسِ علویِ کشهاًیْا  ۱۳۷۲     کتاب هشد حق  
 

 

 

 

 

 

 

 



 هقاالت اسائِ ضذُ تِ ّوایص ّا ٍ سویٌاسّا

۱۳۸۳ 
-ّوایص علَم اًساًی-سیشی دس قشآى کشین

 اساک

۱۳۸۳ 
داًطگاُ -دس قشآى کشین(ع)سیوای اهام حسیي 

اساک-آصاد اسالهی  

داًطگاُ آصاد اساک-سٍاًکاٍیسٍاًطٌاسی ٍ  ۱۳۸۱  

۱۳۸۳ 
تحَالت ضگشف علوی پس اص ظَْس اهام 

ّوایص علَم اًساًی کشج( عجَ(صهاى  

۱۳۸۳ 

دس کتة هقذس ٍ (عج)سیوای حکَهت اهام عصش

پیام ًَس -ادیاى الْی سویٌاس علوی هْذٍیت

 ًْاًٍذ

۱۳۸۸ 
سویٌاس تیي الوللی ّوضیستی هسالوت آهیض 

دّلی ًَ-اسالم ٍ ٌّذٍئیسن  

هیالدی۲۰۱۰  
آیٌذُ جْاى دس تطثیق کتة هقذس ٌّذٍئیسن 

داًطکاُ تیي الوللی-تا اسالم   

۱۳۸۹ 
داًطگاُ -اتَعلی سیٌا اٍلیي کاضف قاسُ آهشیکا

ستاىٌّذٍ - جاهیاهلیا  

 

 دٍسُ ّای ریل ًیض گزساًذُ ضذُ ٍ هذسک اخز ضذُ

۱۳۷۰-۱۳۷۱  دٍسُ خط سیض جْاد داًطگاّی تْشاى 

۱۳۷۱-۱۳۷۲  تْشاى 
دٍسُ تیي الوللی تٌذ خَاًی ٍ 

ُتقَیت حافظ  

 دٍسُ تعویش ٍسایل خاًگی کشهاى ۱۳۷۲

 

 

 



پاس تِ پیَست هذاسک خَاستِ ضذُ جْت سشدتیشی هجلع اسسال هی تاسالم ٍ عشض ادب ضوي س

ۺ ضَد

ی یلی ٍ ضغلظخالصِ سصٍهِ تح

تحصیالت (الف

دکتشی ادیاى ٍ عشفاى اص ٌّذٍستاى 

دکتشی سٍاًطٌاسی تالیٌی اص گشجستاى 

دکتش الِْ ضٌاسی اص اکشیکا 

ٍّص پژ(ب

دُ یکتاب تِ چاج سس۴۰هَلف تیص اص 

ّای ّْا دسس ًاهِ دسسی هطاتق سشفصل هلی ٍ تیي الوللی ٍ د س سطحهقالِ د ۲۰ًَیسٌذُ تیص اص 

ٍصاست علَم  

ضغلی (ج

س داًطگاُ پیام ًَس ضثِ قاسُ ٌّذ سیی

سییس دپاستواى ایشاى ضٌاسی دّلی ًَ 

سییس ًوایٌذگی داًطگاُ تیي الوللی اتي سیٌا دس افغاًستاى 

ًوایٌذُ داًطگاُ ایلیا ّلٌذ دس ایشاى 

  تیي الوللی علَم ٍ تحقیقات گشجستاى کادهیهذیش تَسعِ آ

ٍّطکذُ اسشا هذیش گشٍُ ادیاى عشفاى پژ

افتخاسات علوی ٍ پژٍّطی (د



 ۸۳احشاص ستثِ اٍل تالیف ٍ تشجوِ کطَس دس سال

داسای کتاب سال داًطگاُ ّا 

( کتاب ّطتویي اهام علیِ السالم)سضَی ستاى قذسگضیذُ آکتاب تش

ّا هَاسد دیگش آثاس عتثات ٍ عالیات کطَس ٍ دُ عضَ ثاتت ضَسای هشکضی هشکض ثثت

 

 

 


