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 :يليٌِ تحصيـيپ

 داًـگبُ هبصًذساى -يبتگشايؾ هذيشيت تَليذ ٍ ػول -دوتشي هذيشيت صٌؼتي -1

 زان(يا ياسالم يمهورجغ خالق در يش صنبينظبم پب يبوم ي؛ ػنوان: ارائه الگويبب نمزه ػبل ي)دفبع اس رسبله دکتز

، داًـگگبُ  يؾ صٌؼتيت گشايشيهذپيَػتِ هؼبسف اػالهي ٍ اسؿذ  يوبسؿٌبػ التحصيل فبسؽ -2

 صبدق)ع( اهبم

زرسي ػوامل مؤثز کالن اقتصبدي بز کابرففزيني در صانبيغ کو ا       نبمه کبرشنبسي ارشذ بب ػنوان: ب پبيبن    

 (5/19)بب نمزه ػبلي:  )مطبلؼه موردي: شهزک صنؼتي فمل( MADMمتوسط غذايي بب ر يکزد 

 

 ٍضؼيت ًظبم ٍظيفِ:

 داساي وبست پبيبى خذهت ٍظيفِ ػوَهي

 

 :ّب ٍ گَاّيٌبهِ ّب تمذيش ًبهِ   

 1385ظٍّؾ سهضبى دس داًـگبُ اهبم صبدق )ع( دٍسُ پ اٍلييدس  هوتبصاحشاص همبم  .1
 ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي بلٌذ ٍ وَتبُ هذت هَسد دٍسُ 30گَاّيٌبهِ گزساًذى بيؾ اص  .2

دسيبفت لَح تمذيش اص هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ٍصاست ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍسي جْگت تگذٍيي    .3

 اًذاصي پبسن ساّبشدي پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي هبصًذساى ٍ ساُ بشًبهِ

 

 هشتبط: ٍ اجشايي فؼبليت ّبي پظٍّـي 

تب  96حىوت )اص خشداد  يٍ هطبلؼبت ساّبشد يبػت پظٍّيسئيغ پظٍّـىذُ ػػضَ ّيأت هؤػغ ٍ  -1

 وٌَى(
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تگب   94هؼبٍى اداسي هبلي پظٍّـىذُ ػيبػت پظٍّگي ٍ هطبلؼگبت ساّبگشدي حىوگت اص فگشٍسديي       -2

 96خشداد 

 93تب اػفٌذ  91حىوت اص هْش  يّبشدٍ هطبلؼبت سا يبػت پظٍّيهؼبٍى استببطبت پظٍّـىذُ ػ -3

ػضَ هذػَ گشٍُ آيٌذُ ًگشي، ًظشيِ پشداصي ٍ سصذ والى ػگالهت فشٌّگؼگتبى ػلگَم پضؿگىي  اص      -4

 96ػبل 

سئيغ ّيأت هذيشُ ؿشوت داًؾ بٌيبى ػيويي فٌبٍساى وؼشي داساي تأييذيِ داًؾ بٌيبًي اص ٍصاست  -5

ى( ٍ هؼبًٍگت ػلوگي ٍ فٌگبٍسي سيبػگت     ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي )پبسن ػلگن ٍ فٌگبٍسي هبصًگذسا   

 جوَْسي

 1391ؿْشيَس تب  30/11/89هؼبٍى تَػؼِ فٌبٍسي پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي هبصًذساى اص  -6

 1391تب  1390ػتبى هبصًذساى اص ػبل ًبًَ دس ا يػتبد تَػؼِ فٌبٍس يّوبٌّگ يػضَ ؿَسا -7

 1389بى اًذاصي پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي اػتبى هبصًذساى اص آب ػضَ تين ػِ ًفشُ ساُ -8

 1392بْـت ياسدتب  1390 اسديبْـت ػبلػضَ ّيأت هذيشُ ؿشوت بَسػي آلَهيٌيَم پبسع اص  -9

 1389اػفٌذ تب  1387الؼالم( اص ػبل  هذيش اسصيببي ٍ بْبَد ػولىشد داًـگبُ اهبم صبدق )ػليِ -10

 1386تب  1385سيضي اػتشاتظيه ػبصهبى فشٌّگي ٌّشي ؿْشداسي تْشاى اص ػبل  وبسؿٌبع بشًبهِ -11

  1385اص ػبل الؼالم(  )ػليِوبسؿٌبع هؼبًٍت طشح ٍ بشًبهِ دس داًـگبُ اهبم صبدق  -12

 1388تب  1386اًشطي اتوي ايشاى اص ػبل  سيضي اػتشاتظيه دس ػبصهبى بشًبهِوبسؿٌبع  -13

 1387تب ػبل  1386الؼالم( اص ػبل  هؼئَل وبسگشٍُ طشاحي ٍ اسصيببي داًـگبُ اهبم صبدق )ػليِ -14

 1375-1380ؼيج ؿْيذ هؼتـشق ػبسي ػضَ فؼبل پبيگبُ ب -15

)ػضَ ؿَساي فشٌّگگي   1380الؼالم( اص ػبل  ػضَ فؼبل بؼيج داًـجَيي داًـگبُ اهبم صبدق )ػليِ -16

 (1386الي  1382ٍ هؼئَل ػوؼي بصشي بؼيج داًـجَيي اص ػبل 

 يپظٍّـ يت ّبيفؼبل: 

تهازان  فصاانبمه    وتگل، يد غ خالق بب اػگتفبدُ اص سٍؽ يؾ تَػؼِ صٌبيي ؿذت اثش ػَاهل هؤثش بش پبييتب .1

 1397  بهبر 39ت  شمبره يزيبهبود مذ يپض هش يػام

 يتهازان  فصاانبمه ػاما    ،شاىيگ غ خگالق ا يؾ اثشات صگٌب يًظبم پب يبد دس طشاحيِ دادُ بٌيبسبؼت ًظشو .2

 راهبزد فزهنگ  در مزحاه  بپ يپض هش

ت يشياخالق دس هگذ  يهببً يهذل هفَْه ي دس اسائِ يشيتفؼ يػبختبس يىشد هذل ػبصيوبسبؼت سٍ  .3

شامبره    ياسالم يت در دانشگبه اسالميزيمذ يپض هش ي  تهزان  فصانبمه ػامذگبُ اػالميذ اص ديه تَلياػتشاتظ

 1394ش   سمستبن يي  پب10

 ي  تهازان  فصاانبمه ػاما   "خگالق غ يصگٌب "ت دس يهَفم يذيػولىشد اص هٌظش ػَاهل ول -تيل اّويتحل .4

 . 95  بهبر 1شتم  شمبره سبل ه  سيبست ػام   فنب ري يپض هش

تهازان  فصاانبمه ػاماي    ، بشسػي تطبيمي ًظشيبت اًگيضؽ اص ديذگبُ اًذيـوٌذاى اػالهي ٍ سٍاًـٌبػگبى   .5

 1387السالم(  پبييش  تز يجي مذيز )دانشگبه امبم صبدق ػايه
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6. Applying Grounded Theory for modeling the creative industries impact 

monitoring system in Iran; Technological Forecasting and Social Change; Under 

Review  
 

 پظٍّـي:-طشح ّبي هطبلؼبتيت دس يفؼبل 

 شاىيا ياػاله يـشفت جوَْسيٍ پ يت خذهتگضاساى آببداًيجوؼ يساّبشد يضيبشًبهِ سز پز صه يمذ -1

وـگَس     يتَػگؼِ صگٌؼت   يتظاػتشا يػوليبت يبشًبهِ ّب يطشاح " مذيز اجزايي   کبرشنبط مسئول پاز صه  -2

 .1386سبل  "ٍ ًيشٍ هحشوِ يبخؾ صٌبيغ هبؿيي ػبص

سيضي تحَل ساّبگشدي ًظگبم ػلگن ٍ فٌگبٍسي وـگَس،       بشًبهِ"کبرشنبط ارشذ   ػضو تيم راهبزدي پز صه  -3

 1387سبل  "ٍصاست ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 1387   1386سبل  "اي وـَس سيضي ساّبشدي تَػؼِ چشخِ ػَخت ّؼتِ بشًبهِ"کبرشنبط پز صه  -4

اي وـَسّب ٍ اسائِ  سيضي اػتشاتظيه دس چشخِ ػَخت ّؼتِ بشسػي تطبيمي بشًبهِ"پز صه  مجزي -5

 1387سبل  "اي وـَس سيضي اػتشاتظيه بشاي چشخِ ػَخت ّؼتِ بشًبهِ هذل
 1387سبل  "اي وـَس تجضيِ ٍ تحليل ريٌفؼبى چشخِ ػَخت ّؼتِ"پز صه  مجزي -6

 "اي وـَس ِ ٍ تحليل ًظبم هذيشيت هٌببغ اًؼبًي دس چشخِ ػَخت ّؼتِتجضي"کبرشنبط ارشذ پز صه  -7

 1387سبل 

 1387سبل  "اي وـَس تجضيِ ٍ تحليل ػَاهل وليذي هَفميت دس چشخِ ػَخت ّؼتِ"مذيز پز صه   -8

ٍصاست ػلَم  biotechnologyسيضي ساّبشدي پظٍّـگبُ صيؼت فٌبٍسي  بشًبهِ"کبرشنبط ارشذ پز صه  -9

 1387 "تحميمبت ٍ فٌبٍسي

ػگبصي ٍ ًيشٍهحشوگِ    تذٍيي بشًبهِ پٌجن تَػؼِ دس حَصُ صٌؼت هبؿيي"ػضو گز ه تخصصي  -11

 1387سبل  "وـَس

 1386 "ساّبشدي بخؾ هؼذى وـَس بشًبهِ"همکبري در پز صه  -11

هبي اساتبد شاهيذ مزتضاي مطهازي      بب موضوػيت انذيشه هجوَػِ تلَيضيًَي فبًَعهمکبري در سبخت  -12

1386 

 1386 "سيضي جبهغ ببصاسيببي ؿشوت ػپبّبى ببطشي ًبهِبش"همکبري در پز صه  -13

اس سابل   "سيضي اػتشاتظيه ػبصهبى فشٌّگي ٌّشي ؿگْشداسي تْگشاى   بشًبهِ "کبرشنبط پاز صه   -14

 1385تب  1384

 1385 "تجضيِ ٍ تحليل والى ٍ اجوبلي ٍضؼيت فشٌّگي اجتوبػي ؿْش تْشاى "مذيز پز صه  -15

 20ض وـگَس دس چـگن اًگذاص    يخ شاى هٌبطك ًفتيذه يي چبلؾ ّبييتب " کبرشنبط ارشذ پز صه -16

 1386سبل  "ػبلِ

تجضيِ ٍ تحليل ٍضؼيت هَجَد ػگبختبس ٍ تـگىيالت ٍ ًظگبم هگذيشيت     "پز صه ارشذ کبرشنبط  -17

 1386سبل  "اي وـَس چشخِ ػَخت ّؼتِ
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تذٍيي بشًبهِ ساّبشدي فٌبٍسي اطالػبت ٍ استببطبت حَصُ ػلويگِ  "مذيز اجزايي   کبرشنبط پز صه  -18

 1388سبل  "لن

ِ ػتذٍيي بشًبهِ ساّبشدي پظٍّـىذُ "مذيز پز صه  -19  سارت  "ّگبي ػگالح   لَم ٍ هٌْذػي ػگبهبً

 1389دفبع   پشتيببني نيز هبي مساح سبل 

 1391سبل  "سيضي ساّبشدي پظٍّـىذُ فلؼفِ ػلن بشًبهِ"کبرشنبط پز صه  -21

 


