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تعالیباسمه

:مشخصاتفردی

 هْذی نامپذر:ضْیذی                                  نامخانوادگی:ػلی                                                  نام:

 alishahidi73@yahoo.com پستالکترونیک:   3131 ت.ت:

 

مذارکتحصیلی:

 هؼذل هحل تحصیل رضتِ همطغ 

 32.91 3هحوذ ببلر )ع( اصفْبى، ضؼبِ  دبیرستبى اهبم ریبضی ٍ فیسیک دیپلن 3

 11..3 داًطگبُ اهبم صبدق )ع( التصبد کبرضٌبسی 9

 2...3 داًطگبُ اهبم صبدق )ع( التصبد کبرضٌبسی ارضذ 1

التصبد)گرایص پَل  دکتری 4

 ٍ ببًک(

درحبل  داًطگبُ تْراى

 تحصیل

 

افتخاراتعلمی:

 29-21برگسیذگی بٌیبد هلی ًخبگبى در سبل تحصیل  .3

 23در سبل   3331در کٌکَر دکتری بب تراز  4کسب رتبِ  .9

 21-29کسب رتبِ برتر در بیي داًطجَیبى رضتِ التصبد در سبل  .1

 21-24کسب رتبِ برتر در بیي داًطجَیبى رضتِ التصبد در سبل  .4

 21-24ضبیستِ تمذیر در بیي داًطجَیبى رضتِ التصبد در سبل پژٍّطگر  .1

 ػضَیت ضَرای اًجوي ػلوی التصبد اسالهی داًطکذُ التصبد داًطگبُ اهبم صبدق )ع(. .9

 

:تذریسسوابق

 .2-23کوک استبد درس التصبد خرد تحت ًظر دکتر ًؼوتی در سبل تحصیلی  .3
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:هایپژوهشیفعالیت

ّبی ارتمبی استفبدُ از تَاى داخل در بخص ببالدستی صٌؼت ًفت  هطی بررسی خط"تبلیف همبلِ ػلوی پژٍّطی بب ػٌَاى  .3

 .ًَرٍزی ٍ هحوذ حسیي تَکلبب ّوکبری دکتر هحوذ  "ٍ ارائِ هالحظبت سیبستی برای ایراى

ٌی بب ّوکبری دکتر سیذ ػمیل حسی "اثر ًرخ بْرُ پَلی بر هتغیرّبی ٍالؼی التصبد"تبلیف همبلِ ػلوی ترٍیجی بب ػٌَاى  .9

 در هجلِ رًٍذ( )در حبل داٍری

 "ایراًی پیطرفت-ّبی اجتوبػی جْت تحمك الگَی اسالهی گیری جریبى ضرٍرت ضکل"تبلیف همبلِ ّوبیطی بب ػٌَاى  .1

 بب ّوکبری دکتر هحوذ سلیوبًی، چبپ ضذُ در هجلِ ّوبیص الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت.

چبپ ضذُ در هجوَػِ  "در هَاجِْ بب ًْبدّبی التصبدی غیربَهی اصَل التصبد اسالهی"تبلیف همبلِ ّوبیطی بب ػٌَاى  .4

 .همبالت ّوبیص دٍسبالًِ التصبد اسالهی داًطگبُ تربیت هذرس

ّبی هَازی، هیبًبر حرکت بِ  گیری گفتوبى اًتمبدی التصبد هذرى در غبلب آهَزش ضکل "تبلیف همبلِ ّوبیطی بب ػٌَاى  .1

داًطجَیی ػولیبتی کردى -تری ٍ چبپ در هجوَػِ همبالت اٍلیي کٌگرُ هلیارائِ پَس "سَی پبراداین التصبد اسالهی

 التصبد اسالهی در بستر التصبد ایراى، داًطگبُ اهبم صبدق )ع(

)دفتر تبلیغبت حَزُ  گفتوبى ًخبگبى ػلَم اًسبًی ٍ هسئَل آهَزش دٍرُ کویسیَى گیرًذُ کبرگرٍُ تخصصی التصبد .9

 .ػلویِ لن(

 هبُ. 4بِ هذت  "تذٍیي هتَى درسی تبهیي هبلی"تحمیمبت بسیج داًطگبُ اهبم صبدق )ع( برای ّوکبری پژٍّطی بب هرکس  .3

 .3124داًطگبُ اهبم صبدق )ع( در سبل ّبی ٍالؼصر بسیج  هسئَل دٍرُ ..

 دبیر سرٍیس اًذیطِ ٍ ػضَ ّیئت تحریریِ ًطریِ حیبت. .2


