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تعالیبسمه

مشخصاتفزدی

 .خاًی گزهِ صفزیاًی اهلل رٍح -

 .فزسًذ: قاسوعلی صفزیاى -

 .1363/ 4/9تاریخ تَلذ: -

 

تحصیلیسوابق

 1386-1382 تْزاىعلَم سیاسی داًطگاُ کارشناسی: -

 1389-1387داًطگاُ تزبیت هذرس علَم سیاسی کارشناسیارشذ: -

 هزحلِ دفاع اس پایاى ًاهِعلَم سیاسی داًطگاُ اصفْاى،:دکتزیدانشجوی -

o 5/71گذرانذنامتحانجامعبانمزه. 

o :34/71هعذل کل 

o :ِحکوزاًی باتَخِ بِ الگَی )تزکیهتوسعهدرایزانونقشدولتدر عٌَاى پایاى ًاه

 .خَب(

اجزاییسوابق

 اهزیِپژٍّطی بصَرت ًیزٍی  ّای طزحپژٍّطی ٍ پیگیزی  کارضٌاس 19/8/1391 تا 19/8/1390 استاریخ-

 در هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی. خذهت هقذس سزباسی()
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اًذیطِ هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی بصَرت ًیزٍی رسوی آى  کارضٌاس گزٍُ حقَق ٍ 20/8/1391اس تاریخ  -

 هزکش.

 بِ 1392هایِ اًساًی رئیس خوَْر اس سال اهَر ساختارّای ساسهاًی هعاًٍت تَسعِ هذیزیت ٍسزاستخذام در -

 عٌَاى کارضٌاس.

 ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی کطَر.کارضٌاس -

 کارضٌاس اهَر ساختارّای ًظام اداری ساسهاى اداری ٍ استخذاهی کطَر. -

 پژٍّطگز هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی. -

 عضَیت فعال بسیح.-

سوابقپژوهشی

هزکش اسٌاد اًقالب  سیز چاپ اًسدام سیاسی خوَْری اسالهی ایزاى ثبات ٍکتاب ًقص ٍالیت فقیِ در -

 .اسالهی

 سیز چاپ هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی -ضْیذ هطْزی ّای اًذیطِکتاب  -

هقالِ ًقذ کتاب ًاسیًَالسین در ایزاى/ ریچارد کاتن )چاپ در کتاب ًقذ هزکش اسٌاد اًقالب  تألیف -

 اسالهی(.

 هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی(.در کتاب ًقذ کتاب دٍلت ٍاًقالب اختواعی در ایزاى )چاپ هقالِ ًقذ  تألیف -

در حال چاپ در کتاب ًقذ هزکش اسٌاد اًقالب )هذخل دایزُ الوعارف هفاّین اًقالب اسالهی  4 تألیف -

 اسالهی(.
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اسٌاد اًقالب در حال چاپ در کتاب ًقذ هزکش ) خویٌیاهام  دایزُ الوعارف هفاّین هذخل 9 تألیف -

 اسالهی(.

 هذخل دایزُ الوعارف ضْذای علن ٍداًص )چاپ در کتاب ًقذ هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی(. 4 تألیف -

 –( در هدلِ علوی 1342-1357هقالِ با عٌَاى قاًَى، قذرت ٍ تحشب در دٍرُ پْلَی دٍم ) پذیزش -

 پژٍّطی سیاست ًظزی.

پژٍّطی دٍلت  –هقالِ الگَی حکوزاًی خَب؛ سزهایِ اختواعی ٍ تَسعِ ّوِ خاًبِ در فصلٌاهِ علوی 

 ، سهستاى.4ضوارُ  -1396سال  -پژٍّی داًطگاُ عالهِ طباطبایی

داًطگاُ  علَم سیاسی پژٍّطی-در فصلٌاهِ علوی خاًبِ ّوِهقالِ الگَی حکوزاًی خَب ٍ هذیزیت تَسعِ 

 .1395 اییشپ، 3ضوارُ  -آساد کزج

 -داًطگاُ ضْیذ بْطتی الولل بیيهقالِ ساختار ًظام اداری ٍ فزآیٌذ تَسعِ سیاسی، فصلٌاهِ رّیافت سیاسی ٍ 

 .1396پاییش،

همایش

 .1389 تْزاىاهام خویٌی )رُ( استاى  ّای اًذیطِ تزٍیح بزگشیذُ ّوایص -

 .1389 ایثار ضْزستاى ساٍخبالغ بزگشیذُ خطٌَارُ ًواس ٍ - 

 .1390 البزسعح( استاى ) عصزعلوی اهام  کٌگزُبزگشیذُ  -

 بزگشیذُ اٍلیي ّوایص ًخبگاى ضْز گلسار.-

 دفتز هطالعات تاریخ هعاصز ایزاى. -1396اسفٌذ  -اقتصاد هقاٍهتی هلی بزگشیذُ ّوایص -
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 -1397سال  -تَسعِ ریشی بزًاهِ ّفتادسالپذیزش هقالِ دٍلت الکتزًٍیک ٍ اقتصاد سیاسی در ّوایص  -

 کطَر. ٍبَدخِ بزًاهِساسهاى 

هاروسنامهدرمنتشزشذهمقاالت

 رٍسًاهِ ایزاى. 19/11/1392 هذرى فزاًخستیي اًقالب  عٌَاى باهقالِ  -

 رٍسًاهِ ایزاى. 10/4/1394رُ() خویٌیاهام  اسًظزهلی  اهٌیت ٍرابطِ قاًَى  -

 اسٌاد هدلس ضَرای اسالهی. هزکش ٍ هَسُ سایت کتابخاًِ،اًقالب اسالهی اسًظز ضْیذ هطْزی،  اًساى ٍ -

 .2/2/1393 هقذسعلَم ٍ هعارف دفاع  پژٍّطگاُ آى، ّای ریطِاًقالب اسالهی ٍ  -

 .23/11/1393 ایزاى، رٍسًاهِ ریخت ّناًقالب اسالهی ایزاى چِ هعادالتی بِ  -

.اًقالب اسالهی( )سایت هزکش اسٌاد؛ َّیت دیٌی ٍ هذّبی ها ایزاًیاى فقیِ ٍالیت-

هَسُ هدلس  هزکش اسٌاد ٍ –رٍسًاهِ ایزاى  -ارائِ چٌذیي هقالِ در سایت هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی -

 خبزگشاری فارس. -ضَرای اسالهی


