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 یتسمٍ تعال

 
 :مشخصات شخصی-1

 4631تبریخ تولذ: سؼیذ حجاسی فز نبم ونبم خبنوادگی:

 هؼاف)کفالت(وضعیت نظبم وظیفه: هتاّلوضعیت تبهل:

 دکتزی هذیزیت دٍلتی گزایص تصوین گیزی ٍ خط هطی گذاری وضعیت تحصیلی:

 )ع(يیاهام حس هغجا داًطگاُ پژٍّطگزهزکش هطالؼات هذیزیت اسالهی: و وضعیت شغلی محل کبر

 سیاستگذاری ػوَهیاسالهی، هذیزیت دٍلتی ٍ  حکوزاًی)حاکویت( عالقه و تخصص:

 :ایمیلآدرس 

saeedhejazifar@gmail.com 

 

                                             سًاتق تحصیلی:-2

 محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 هَسسِ آهَسش ػالی هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشیتْزاى  خط هطی گذاری دکتزی

هؼارف اسالهی ٍ هذیزیت  کارضٌاسی ارضذ

 دٍلتی

 تْزاى داًطگاُ اهام صادق)ع(

هؼارف اسالهی ٍ هذیزیت  کارضٌاسی

 دٍلتی

 تْزاى داًطگاُ اهام صادق )ع(

 ارٍهیِ دتیزستاى ضاّذ ریاضی فیشیک یپلند

 

 :رسالٍ وامٍ/ پایان عىايیه-3

 عنوان مقطع تحصیلی

  فزهایطاتاسالهی تزاساس  (حاکویتحکوزاًی)هَلفِ ّای  ٍاکاٍی اتؼاد ٍ دکتزی

 اهام ػلی ػلیِ السالم

 تاسپزداسی هفَْم ساسهاى فضیلت هحَر در تجزتِ اًمالب اسالهی کارضٌاسی ارضذ
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 :یژيَشپ یعلم مقاالت-4

 انتشبر زمبن محل چبپ عنوان مقبله ردیف

 4631پاییش هذیزیت اسالهی چیستی ٍ هَلفِ ّای هذیزیت جْادی 4

 4631سهستاى  هذیزیت اسالهی هَلفِ ّای ساسهاى فضیلت هحَرٍ جْادی 2

تاٍرّای هَثز در کٌتزل ٍ ّذایت رفتار ساسهاًی اس  6

 هٌظز آیات هٌتخة لزآى کزین

 4631تْار هذیزیت اسالهی

استخزاج الگَی ًمطْا ضایستگیْای هذیزاى ٍ  1

 فزهاًذّاى:هَرد پژٍّص فزهاًذّاى ًَاحی سپاُ

 4631تْار تسیج

 4633تْار هذیزیت اسالهی رٍیکزدّا ٍ هٌظَهِ پژٍّطی هذیزیت اسالهی 1

در  یاساله (تیحاکوحکوزاًی)هطالؼات  یتزرس 3

 ةیتا استفادُ اس رٍش فزاتزک زاىیا

ساسهاًْای هذیزیت 

 دٍلتی

 4633سهستاى

پژٍّص  تیزیهؤثز تز هذ یػَاهل فزاساسهاً یتزرس 7

 زاىیدر ا یٍ فٌّاٍر

هذیزیت در 

 داًطگاُ اسالهی

پاییش ٍ 

 4633سهستاى

 

 :سایر مقاالت-5

 زمبن انتشبر محل چبپ سطح عنوان مقبله ردیف

 4634تاتستاى راّثزدیاس ػلوی تزٍیجی هحیط خط هطی گذاری 4

فضیلتْای هحَری در ساسهاًْای  2

 فضیلت هحَر

ػلوی 

 تخصصی

اسالم ٍ 

پژٍّطْای 

 هذیزیتی

 4634سهستاى

 

 تالیف کتاب:-6

 زمبن انتشبر محل چبپ عنوان کتبة ردیف

کتة هذیزیت تحلیلی هاخذضٌاسی  4

 اسالهی

 4631 داًطگاُ اهام صادق)ع(
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 ديرٌ َای آمًزشی:-7
                            

ر
ف

دی
 

 عنوان فعبلیت

 تبریخ 

انجبم 

 فعبلیت

 سبعبت

انجبم  

 فعبلیت

 مرجع برگسار کننذه

 جلسِ هذیزیت در لزآى 4
4636-

4631 

411 

 ساػت

داًطکذُ هذیزیت ٍ التصاد داًطگاُ 

 اهام حسیي)ع(

اردیثْطتتتتت  ًخستیي کٌگزُ پیطگاهاى پیطزفت 2

4634 

 کٌگزُ پیطگاهاى پیطزفت دٍ رٍس

دُ تزًاهِ تحَل اداری ٍ ضاخصْای آضٌایی تا  6

 هزتثط تا آى

هؼاًٍت تَستؼِ ٍ ستزهایِ اًستاًی     ساػت 21 22/2/31

 رییس جوَْر

رٍش ضٌاسی تحمیك در رّثزی ٍ هذیزیت  1

 اسالهی

 داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى ساػت3 21/6/4637

 هزکش آهَسش هذیزیت دٍلتی ساػت43 24/1/4634 هذیزیت جْادی 1

ای اهاهیي اًمالب اسالهی ایزاى اًذیطِ ّ 3

 پیزاهَى ضجزُ طیثِ صالحیي

هزکتتش هطالؼتتات راّثتتزدی تزتیتتت  ساػت 2 3/3/4636

 اسالهی

اًجوتتي ػلوتتی هتتذیزیت رفتتتار     ساػت3 41/2/4636 سالهت اداری 7

 ساسهاًی
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 :دايری مقاالت ي کتة-8
 

ف
دی

ر
 

 ػٌَاى فؼالیت
 تاریخ اًجام فؼالیت

 سال( -)هاُ 

 تا اکٌَى4631 ًطزیِ ػلوی پژٍّطی هذیزیت اسالهی هماالتداٍری  4

 4631 ارسیاب کتاب ساخت ًظام ًظارت ساسهاًی تا رٍیکزد اسالهی 2

 4631 ارسیاب کتاب الگَی اًگیشش اًساى در لزآى کزین 6

1 
ارسیاب کتاب پایِ ّای ًظزی تؼالی فزد در ساسهاى اس هٌظز 

 لزآى کزین
4631 

 4633 زرسی کتاب هذیزیت راّثزدی ػصز هذارًمذ ٍ ت 1

 

 پريژٌ َای تحقیقاتی:-9

 محل انجبم عنوان پروشه ردیف

 داًطگاُ اهام صادق)ع( تاًک اطالػاتی هذیزیت اسالهی 4

 داًطگاُ اهام حسیي)ع( ًمطْا ٍ ضایستگی ّای فزهاًذّاى ًَاحی سپاُ 2

 

 سًاتق اجرایی:-11

 محل  عنوان مسئولیت ردیف

 داًطگاُ اهام حسیي)ع( ز اجزایی ًطزیِ ػلوی پژٍّطی هذیزیت اسالهی هذی 4

پژٍّطگز هذیزیت اسالهی داًطکذُ هؼارف اسالهی ٍ  2

 هذیزیت 

 داًطگاُ اهام صادق)ع(

 


