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سوابق آموزشی
دیپلن ریبضی فیشیک
داًؼ آهَختِ کبرؽٌبعی ارؽذ پیَعتِ هؼبرف اعالهی ٍ هذیزیت ثبسرگبًی داًؾگبُ اهبم صبدق

ػلیِ الغالم

هؼذل کبرؽٌبعی ارؽذ پیَعتِ.17/78 :
ػٌَاى پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ:
"تجییي هجبًی اًغبى ؽٌبختی هذیزیت هٌبثغ اًغبًی اعالهی ثب تأکیذ ثز ًظزات ػالهِ طجبطجبیی(رُ)"
“Explaining the anthropological foundations of Islamic human resource
”management based on Allameh Tabatabaie opinions
اعتبد راٌّوب :دکتز اعذاهلل گٌجؼلی
اعتبد هؾبٍر :دکتز هْذی عپْزی
تبریخ دفبع1395/2/14 :
ًوزُ پبیبى ًبهِ19/90 :
داًؾجَی دکتزی هذیزیت دٍلتی گزایؼ تصوین گیزی ٍ خط هؾی گذاری ػوَهی داًؾگبُ تْزاى ،پزدیؼ فبراثی
قنٍ ،رٍدی عبل .1395
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س اب علم
وق ی
 .1تألیف کتاب:
 .1.1عیوبی قزآى(عیزُ قزآًی ػلوب ٍ ثشرگبى)؛ چبح ؽذُ در عبسهبى تجلیغبت اعالهی اعتبى اصفْبى.
 .1.2اًغبى ؽٌبعی اعالهی در هذیزیت هٌبثغ اًغبًی ثب تأکیذ ثز ًظزات ػالهِ طجبطجبیی(رُ)؛ چبح ؽذُ تَعط
هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ اهبم صبدق

ػلیِ الغالم

 .2تألیف مقاله:
 .2.1تجییي هجبًی اًغبى ؽٌبختی هذیزیت هٌبثغ اًغبًی اعالهی ثب تأکیذ ثز ًظزات ػالهِ طجبطجبیی(رُ) ،هجلِ ػلوی
پضٍّؾی اًذیؾِ هذیزیت راّجزدی ،چبح ؽذُ در عبل.1397
 .2.2تجییي ّغتی ٍ چیغتی اًغبى اس هٌظز اًذیؾِ ّبی ػالهِ طجبطجبیی(رُ) ،هجلِ ػلوی پضٍّؾی حکوت
صذرایی ،چبح ؽذُ در عبل.1397
 .2.3تحلیل هجبًی اًغبى ؽٌبختی رٍیکزدّبی جبهؼِ ؽٌبختی عبسهبى ٍ هذیزیت اس هٌظز اًذیؾِ ّبی ػالهِ
طجبطجبیی ،هجلِ ػلوی تخصصی اعالم ٍ هذیزیت ،چبح ؽذُ در عبل .1396
 .2.4تجییي ػقالًیت اعالهی ثِ ػٌَاى هجٌبی عبیز عزهبیِ ّب؛ ثزرعی داللت ّبی رٍایبت هؼصَهیي ػلیْن الغالم،
هجلِ ػلوی پضٍّؾی هذیزیت عزهبیِ اجتوبػی ،پذیزػ ؽذُ جْت چبح در عبل.1397
 .2.5جلَات ػقالًیت در ارسؽیبثی ػلولکزد هذیزاى(ػلوی-پضٍّؾی) ،هجلِ ػلوی پضٍّؾی هذیزیت اعالهی
داًؾگبُ اهبم حغیي ػلیِ الغالم ،پذیزػ ؽذُ جْت چبح در عبل .1394
 .2.6ثزرعی ٍ تحلیل هجبًی رقبثت اقتصبدی اس هٌظز تَحیذی ثب تکیِ ثز آیبت ٍ رٍایبت ،کٌفزاًظ هلّی هذیزیت
اعالهی ،چبح ؽذُ در عبل .1394
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 .2.7ثزرعی جبیگبُ هصلحت در تصوین گیزی اس هٌظز اعالهی(فقِ اهبهیِ) ،کٌفزاًظ ثیي الوللی اقتصبد ٍ
هذیزیت ،چبح ؽذُ در عبل .1394
 .2.8تحلیل اثؼبد ٍ هؤلفِ ّبی ػقالًیت هجتٌی ثز رٍایبت هؼصَهبى ػلیْن الغالم ،هجلِ ػلوی پضٍّؾی اعالم ٍ
ػلَم اجتوبػی ،درحبل داٍری.

 .3همکاری های علمی
 .3.1ػضَ کویتِ ػلوی ّوبیؼ هلّی هْبرت ّبی ارتجبطی ثزای کتبثذاراى کتبثخبًِ ّبی ػوَهی در عبل .1396
ّ .3.2وکبری ػلوی در پزٍصُ تذٍیي هٌؾَر اخالق کغت ٍ کبر اتبق ایزاى اس تبریخ  1392/1/1الی
.1392/6/31
ّ .3.3وکبری ثب داًؾکذُ ػلَم اداری ٍ اقتصبد داًؾگبُ اصفْبى در پزٍصُ تذٍیي عٌذ راّجزدی تَلیذ ،اؽتغبل ٍ
صبدرات اعتبى اصفْبى در عبل .1395
ّ .3.4وکبری ثب داًؾکذُ ػلَم اداری ٍ اقتصبد داًؾگبُ اصفْبى در پزٍصُ تذٍیي راّجزدّبی تأهیي هبلی عبسهبى
سًذاى ّبی اعتبى اصفْبى در عبل .1397 ٍ 1396
ّ .3.5وکبری ثب هزکش تحقیقبت ٍ هطبلؼبت دفبػی عتبد کل ًیزٍّبی هغلح در پزٍصُ تحلیل هجبًی فلغفی
هذیزیت در عبل .1397 ٍ 1396
ّ .3.6وکبری ثب ؽزکت ثْبرعتبى کیؼ در پزٍصُ تذٍیي الگَی اعالهی هذیزیت در عبل .1397 ٍ 1396
 .4سوابق تدریس
 -1اعتبد درط قزائت ٍ تزجوِ قزآى کزین در داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل ّبی تحصیلی  1392الی
.1394
 -2اعتبد عیز هطبلؼبتی آثبر ؽْیذ هطْزی در دثیزخبًِ ثیٌؼ هطْز اصفْبى اس عبل  1393تب کٌَى.
 -3کوک اعتبد درط ادثیبت ػزة در داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل ّبی تحصیلی  1388الی .1391
 -4کوک اعتبد درط تذثز ٍ تفغیز قزآى کزین در داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل ّبی تحصیلی 1389
الی .1392
 -5کوک اعتبد درط عیبعت ثبسرگبًی در داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل .1389
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سوابق اجرایی
 -1کبرؽٌبط اهَر اقتصبدی دفتز ًوبیٌذگی دکتز ػجبط هقتذایی(ًوبیٌذُ هزدم اصفْبى در هجلظ دّن ؽَرای
اعالهی) در عبل ّبی .1394 ٍ 1393
ّ -2وکبری ثب هؤعغِ پیؾگبهبى صبدقیي ثِ ػٌَاى هصبحجِ گز در پزٍصُ جذة ٍ اعتخذام ثبًک دی در عبل
.1393
 -3هغئَل دارالقزآى الکزین داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل ّبی .1393 ٍ 1392
 -4هغئَل دفتز پضٍّؼ ّبی دثیزخبًِ تذثز ٍ تفغیز قزآى کزین داًؾگبُ اهبم صبدق ػلیِ الغالم در عبل ّبی 1391
ٍ .1392
 -5کبرؽٌبط ارسیبثی هزکش ثزًبهِ ریشی ٍ هطبلؼبت راّجزدی دفتز تجلیغبت اعالهی حَسُ ػلویِ قن در عبل ّبی
.1396 ٍ 1395
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