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 «يثغوِ تؼبل»

 

 :يشخصمشخصات 

 javadaqdasi@yahoo.com  ل:يويا   9531هتَلذ: هؾْذ    ٌت ي: الذط طيًبم خبًَادگ  ًبم: جَاد 

 
 

 :يليو تحص يآموزشسوابك 

 سوابك تحصيلي 

o ( ػٌَاى رعبلِ: رّيبفت ّبی التصبد ًْبدگزا ثزای  -داًؾگبُ هبسًذراىدانشجوي دکتري علوم التصادي گرايش التصاد اسالمي

 التصبد اعالهي(

o (  3رتجِ فبرؽ التحصيلي جشٍ  – 15فبرؽ التحصيل ؽْزيَر -داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذکارشناسي حموق ) درصذ ثزتز 

o  (9519)داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ فبرؽ التحصيل کارشناسي ارشذ علوم التصادي 

o ( 9539داًؾگبُ فزدٍعي هؾْذ فبرؽ التحصيل  کارشناسي مهنذسي التصاد کشاورزي) 

 سيسوابك تذر 

 

 نام موسسه يا دانشگاه سال تحصيل و رشته ممطع نام درس رديف

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ 19-13ًيوغبل اٍل ػلَم اجتوبػي-کبرؽٌبعي ػلن التصبد هجبًي 9

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " ػلَم اجتوبػي-کبرؽٌبعي التصبد ايزاى 2

 داًؾگبُ هبسًذراى 13-19ًيوغبل دٍم حغبثذاری -کبرؽٌبعي ٍاحذ(5التصبد کالى) 5

 داًؾگبُ هبسًذراى " هذيزيت جْبًگزدی -کبرؽٌبعي ٍاحذ(2التصبد خزد) 4

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز 13-19ًيوغبل اٍل التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ(2عويٌبر) 3

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز " التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ(2رٍػ ؽٌبعي التصبد) 9

 داًؾگبُ هبسًذراى " ػلَم اجتوبػي -کبرؽٌبعي  ٍاحذ(5اصَل ػلن التصبد) 9

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز 14-13ًيوغبل دٍم  التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ(5التصبد ايزاى ) 3

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز " التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ(9.3التصبد کالى ) 1

 داًؾگبُ هبسًذراى " ػلَم اجتوبػي -کبرؽٌبعي  گزٍُ(2 –ٍاحذ  9اصَل ػلن التصبد ) 91

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز 14--13ًيوغبل اٍل التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ( 9.3التصبد کالى ) 99

 هَعغِ آهَسػ ػبلي پبرعب ثبثلغز  15-14ًيوغبل دٍم  التصبد اعالهي -ارؽذ  ٍاحذ(2رٍػ ؽٌبعي التصبد اعالهي ) 92

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ 12-15دٍمًيوغبل  التصبد -کبرؽٌبعي  ٍاحذ(5تبريخ ػمبيذ التصبدی ) 95

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " " ٍاحذ ػولي(5پزٍصُ ) 94

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " " ٍاحذ(2ًظبم التصبدی صذر اعالم ) 93

mailto:javadaqdasi@yahoo.com


2 

 

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " " ٍاحذ(5التصبد ايزاى ) 99

 هؾْذداًؾگبُ پيبم ًَر  " حمَق -کبرؽٌبعي  ٍاحذ(2هجبًي ػلن التصبد ) 99

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ 12-15ًيوغبل اٍل التصبد -کبرؽٌبعي  ٍاحذ(5التصبد ايزاى ) 93

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " " ٍاحذ(2ًظبم التصبدی صذر اعالم ) 91

 داًؾگبُ پيبم ًَر هؾْذ " حمَق -کبرؽٌبعي  دٍ گزٍُ( –ٍاحذ  4هجبًي ػلن التصبد ) 21
 

 

 ساير دوره هاي آموزشي:

 (9532-35) ( داًؾگبُ تزثيت هذرط تْزاى99.33ٍاحذ ثب هؼذل 92صالحيت هذرعي) درٍط 
  ُرٍسُ آهَسػ هجبًي اًذيؾِ اعالهي )درٍط دٍرُ: فلغفِ اعالهي ، هٌطك ، اًغبى ؽٌبعي ، غزة ؽٌبعي، هجبًي هؼزفت ديٌي ٍ  43دٍر

 9531تبثغتبى– داًؾگبُ اهبم حغيي)ع(تْزاى -ًظبم عيبعي اعالم(
 (9512-عبػت92التصبد تحزين در داًؾگبُ اهبم صبدق)ع(تْزاى) دٍرُ تخصصي 
  لزاردادّبی ًفت ٍ گبس در داًؾگبُ اهبم صبدق)ع(تْزاىکزٍسُ يدٍرُ تخصصي 
  هجوَػبً ثِ  اتبق ثبسرگبًي خزاعبى رضَی« 44جبيگبُ التصبدی دٍلت ٍ اصل»ٍ « هذيزيت کغت ٍ کبر»عويٌبرّبی آهَسؽي ٍ تخصصي

 عبػت 91هذت 

 جلغِ(2)يغيثِ سثبى اًگل يغيکبرگبُ رسٍهِ ًَ –جلغِ( 99)يغيتزجوِ هتَى اًگل يَسؽدٍرُ آه 

 التصبد داًؾگبُ اهبم صبدق)ع( يداًؾکذُ هؼبرف اعاله –( ي)عطح همذهبتيالتصبد اعاله يطزح هطبلؼبت يدٍرُ آهَسؽ ٍ 

 15ييفزٍرد –رٍس 5 – یآعتبى لذط رضَ ياعاله یبد پضٍّؾْبيثٌ –( ياعاله يجِ )عجک سًذگيبت طيح يدٍرُ آهَسؽ 

  14خزداد  –عبػت 3 –داًؾگبُ هبسًذراى  –کبرگبُ التصبد حمَق 

 14َريگبُ هذرعِ التصبد، تْزاى ؽْزيپب –چْبر رٍس  – يالتصبد ٍالؼ يکبرگبّ يدٍرُ آهَسؽ 
 ه ها:يذييها و تا يگواه

 هَاد آسهَى درٍط   –در داًؾگبُ اهبم صبدق)ع(  یبس دٍرُ دکتزيً ؼي)پ 9512داًؾگبُ اهبم صبدق)ع( تْزاى يآسهَى جبهغ هؼبرف اعاله
 -3ز يتفغ -4 يػزث -5اصَل فمِ -2فمِ  -9ثبؽذ، ؽبهل: يي داًؾگبُ هيَعتِ ايارؽذ پ يظ ؽذُ در همطغ کبرؽٌبعيتذر يهؼبرف اعاله

 ذ(ياصَل ػمب

 

 

 :سوابك پژوهشي

 يپژوهش مماالت 
 نويسنذگان انتشار سال نام مجله يا کنفرانس عنوان مماله رديف

 پيؼ ًيبسّبی تَعؼِ پبيذار ثبسار کؾبٍرسی 9
ّوبيؼ راّکبرّبی کؾبٍرسی پبيذار)داًؾگبُ آساد 

 ٍراهيي(
 جَاد الذط طيٌت 9539

2 
تٌظين جيزُ)حذالل ليوت( ثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ 

 (MGAريشی ريبضي هذلغبسی ايجبد گشيٌِ)
دٍهيي ّوبيؼ ػلوي پضٍّؾي داًؾجَيبى ػلَم 

 کؾبٍرسی کؾَر)داًؾگبُ تزثيت هذرط تْزاى(
9535 

 جَاد الذط طيٌت
 هحغي داًِ سى

5 
تٌظين جيزُ)حذالل ليوت( ثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ 

 ريشی خطي فبسی هتمبرى
دٍهيي ّوبيؼ ػلوي پضٍّؾي داًؾجَيبى ػلَم 

 کؾبٍرسی کؾَر)داًؾگبُ تزثيت هذرط تْزاى(

9535 
 ّوبيؼ همبلِ ثزتز

 جَاد الذط طيٌت
 دکتز عيذ اثَالمبعن هزتضَی

4 
تٌظين جيزُ)حذالل ليوت( ثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ 

 ريشی خطي فبسی هتمبرى
 پٌجويي کٌفزاًظ عيغتن ّبی فبسی ايزاى

 ) داًؾگبُ اهبم حغيي)ع( تْزاى (
9535 

 جَاد الذط طيٌت
 دکتز عيذ اثَالمبعن هزتضَی



3 

 

3 
چگًَِ هي تَاى فزآيٌذ آهَسػ را ثِ صَرت 

 تَليذی در ًظز گزفتتبثؼي 
چْبرهيي ّوبيؼ هلي داًؾجَيي التصبد ايزاى 

 )داًؾگبُ هبسًذراى(
 جَاد الذط طيٌت 9512

9 
ًْبد خذهت عزثبسی ٍ تبثيز آى ثز فضبی کغت 

 ٍ کبر ٍ عزهبيِ گذاريْبی کبرآفزيي
ّوبيؼ تَعؼِ پبيذار ثب رٍيکزد ثْجَد هحيط کغت ٍ 

 کبر)اتبق ثبسرگبًي اعتبى خزاعبى رضَی(
9512 

 دکتز صبدق ثبفٌذُ ايوبًذٍعت
 جَاد الذط طيٌت

9 
اثزات التصبدی اطبلِ دادرعي ٍ ًمؼ عزهبيِ 

 هؼٌَی ٍکال در کبّؼ آى
 پٌجويي کٌگزُ پيؾگبهبى پيؾزفت

 تْزاى( -)هزکش الگَی اعالهي ايزاًي پيؾزفت
 جَاد الذط طيٌت 9515

3 
آعيت ؽٌبعي الگَی فؼلي خذهت عزثبسی 

ّبی الگَی اعالهي ايزاًي اججبری ٍ ثبيغتِ 
 خذهت

عَهيي کٌفزاًظ الگَی اعالهي ايزاًي پيؾزفت 
 تْزاى( -)هزکش الگَی اعالهي ايزاًي پيؾزفت

 جَاد الذط طيٌت 9515

1 
ػذم کبرايي درخذهت عزثبسی اججبری ٍ لشٍم 

 ٍرٍد التصبدداًبى ثِ ايي هَضَع
 هبٌّبهِ التصبد ايزاى

 931ؽوبرُ
 12ثْوي

 جَاد الذط طيٌت

91 
ثزرعي تبثيز اخالق ٍ حمَق در تحمك حذاکثز 

 کبرايي التصبدی در چبرچَة لضيِ کَس
 9513 فصلٌبهِ التصبد ٍ ثبًکذاری اعالهي

 ػليزضب پَرفزج
 صبدق ثبفٌذُ ايوبًذٍعت

 جَاد الذط طيٌت

99 
تجبًظ ٍاّويت التصبد ًْبدگزا ثزای عبخت 

 در همبيغِ ثب التصبد ًئَکالعيک التصبد اعالهي
 پضّؾي التصبد اعالهي-فصلٌبهِ ػلوي

ٍ در ًَثت  پذيزػ
 اًتؾبر

 ػليزضب پَرفزج
 سّزا کزيوي هَغبری
 جَاد الذط طيٌت

92 
تحليلي ؽٌبختي ٍ رفتبری اس تزکيجي ثَدى 

تصوين گيزی ّب: ثْيٌِ عبسی ٍ تصوين گيزی 
 ًْبدی

 درحبل داٍری 
 ػليزضب پَرفزج

 سّزا کزيوي هَغبری
 جَاد الذط طيٌت

 

 برگساري کارگاه و سخنراني علمي: 

 داًؾگبُ فزدٍعي هؾْذ – 19ارديجْؾت –عبػت 3 – کبرگبُ همذهِ ای ثز التصبد ًْبدگزا

 داًؾگبُ هبسًذراى – 19ارديجْؾت  –ًؾغت حمَق ٍ تَعؼِ  – التصبد ٍ حمَق اس ًظزيِ تب ػول: ثين ّب ٍ اهيذ ّب ثزای ايزاى

 :ترجمه کتاب 

در حبل  –تزجوِ سّزا کزيوي هَغبری، عبػذُ ػشيشی ٍ جَاد الذط طيٌت  –ثبسار، تبريخ طجيؼي ثبسارّب )ًَيغٌذُ: جبى هک هيالى  آفزيٌيثبس
 چبح تَعط ًؾز ًي(

 

 
 :يعلم يها يعالله منذ

 - التصبد اتزيؾي  - حمَق ٍ اخالق( )راثطِ هتمبثل التصبد، حمَق ٍ التصبد –التصبد  يرٍػ ؽٌبع -التصبد ًْبدی – ياعاله التصبد
 التصبد ؽٌبختي ٍ رفتبری

 
 

 


