ثِ ًبم خذا

رزومه علمی ـ پژوهشی ()CV
اعضبی هیئت علمی
مشخصبت فردی:
ًبم

حبهذ

ًبم خبًَادگی

رعتوی ًزفآثبدی

ًبم پذر

ػلیزضب

ایویل داًؾگبّی

hamedrostami@mazaheb.ac.ir

داًؾىذُ /گزٍُ آهَسؽی

داًؾىذُ فمِ ٍ حمَق اعالهی /گزٍُ فمِ ٍ حمَق اهبهیِ

هزتجِ ػلوی

اعتبدیبر

ؽوبرُ تلفي (داخلی)

514
سوابق تحصیلی:

ردیف

همغغ تحقیلی

هحل تحقیل

رؽتِ تحقیلی /گزایؼ

ًبم داًؾگبُ /هؤعغِ آهَسؽی

هؼذل

1

وبرؽٌبعی

فمِ ٍ هجبًی حمَق اعالهی

تْزاى

داًؾگبُ تْزاى

17.64

2

وبرؽٌبعی ارؽذ

فمِ همبرى ٍ حمَق رشای اعالهی

تْزاى

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

18.72

3

دوتزی

فمِ ٍ هجبًی حمَق اعالهی

تْزاى

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

17.65

4

پغبدوتزی

فمِ ٍ هجبًی حمَق اعالهی (رشا)

تْزاى

داًؾگبُ تْزاى

----

سوابق آموزشی:
الف) تذریغْب
تبریخ ؽزٍع

تبریخ پبیبى

ردیف

ًبم هؤعغِ

همغغ تذریظ

ػٌَاى درط

1

داًؾگبُ لزآى ٍ حذیج پزدیظ تْزاى

فمِ ٍ افَل ،حمَق رشا

وبرؽٌبعی /وبرؽٌبعی
ارؽذ

1390/07/1

1393/03/31

2

داًؾگبُ فذرا (فذرالوتألْیي) تْزاى

لَاػذ فمِ ،هتَى فمِ ،افَل

وبرؽٌبعی

1391/07/1

1394/03/31

3

داًؾگبُ آساد اعالهی

لَاػذ فمِ ،هتَى فمِ ،افَل

وبرؽٌبعی ارؽذ/
دوتزی

1392/07/01

1397/06/31

4

داًؾگبُ تْزاى

تبریخ فمِ ٍ فمْبء

وبرؽٌبعی

1398/07/1

1399/03/31

5

داًؾگبُ هذاّت اعالهی تْزاى

فمِ رشایی ،لَاػذ ،حمَق
رشای ػوَهی ٍ اختقبفی

وبرؽٌبعی /وبرؽٌبعی
ارؽذ /دوتزی

1397/07/01

اداهِ دارد

6

داًؾگبُ ػلَم تحمیمبت تْزاى

ولیّبت حمَق

وبرؽٌبعی ارؽذ

1400/07/01

1400/11/31

ة) ّذایت پبیبىًبهِّب /رعبلِّب
ردیف
1

ػٌَاى پبیبىًبهِ /رعبلِ
تؼْذات حوبیتی دٍلت ثزای
وَدوبى ثشُ دیذُ در فمِ اعالهی ٍ
حمَق ایزاى

ًبم هؤعغِ

ًبم داًؾزَ

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

ربثز اثزاّیویبى

1

همغغ تحقیلی

عوت

دوتزی تخققی

راٌّوب

تبریخ دفبع
1400

2
3
4
5
6

7
8

9
10

عیبعت ًظبم اعالهی در هَرد
فؼبلیت التقبدی ؽبغلیي ًیزٍّبی
هغلح اس دیذگبُ فمِ ٍ خمَق ایزاى
اختالف سٍریي در فزسًذآٍری ثب
تأویذ ثز ًظزیبت اهبم خویٌی (رُ)
ثزرعی تغجیمی راثغِ ًبهؾزٍع غیز
اس سًب اس دیذگبُ هذاّت اعالهی ٍ
حمَق افغبًغتبى ٍ ایزاى
رزم تجبًی در فمِ هذاّت اعالهی ٍ
حمَق رشای ایزاى
اختقبفبت سًبى در لبًَى
هزبساتْبی حذی اس هٌظز فمِ
هذاّت اعالهی ٍ حمَق ایزاى
هجبًی فمْی ٍ حمَلی عزلت
صًتیه ثب ًگبّی ثِ فمِ هذاّت
اعالهی
حمَق هتْن در هزحلِ تحمیمبت
همذهبتی در فمِ هذاّت اعالهی ٍ
حمَق افغبًغتبى
اخفبی هذارن رزم اس هٌظز فمِ
هذاّت اعالهی ٍ حمَق افغبًغتبى
عیبعت رٌبیی ایزاى در حوبیت اس
اعفبل ٍ ًَرَاًبى ثب تأویذ ثز لبًَى
رذیذ هقَة 1399

هیخن هحوّذی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

دوتزی تخققی

هؾبٍر

1400

هحوَد ؽؼزثبفسادُ

داًؾگبُ آساد اعالهی
ًزاق

دوتزی تخققی

هؾبٍر

1400

ػجذالغجحبى فذیمی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1398

هبریب ؽزیؼتی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1398

هْغب ػوبدی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1399

هحوّذرَاد یَعفی
سادگبى

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1399

ًزیتاهلل لبعوی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1400

ػجذالفتبح ادیت

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

وبرؽٌبعی ارؽذ

راٌّوب

1400

فبعوِ یَعفی اٍرًٍذ

داًؾگبُ آساد اعالهی
ًزاق

دوتزی تخققی

راٌّوب

1400

سوابق پژوهشی:
الف) همبالت ػلوی ـ پضٍّؾیISI /
ػٌَاى همبلِ

ردیف

ؽوبرُ هزلِ

ػٌَاى هزلِ

تبریخ اًتؾبر

1

ًمؼ هقلحت در ارزای هزبساتْبی حذّی

فمِ همبرى

5

1394

2

ًگبّی ًَ ثِ هبّیّت لتل در فزاػ در فمِ ٍ حمَق ویفزی

هغبلؼبت فمِ ٍ حمَق
اعالهی

15

1395

3

ثزرعی تحلیلی ٍ اًتمبدی ؽزط اعتفبدُ اس عالح در رزم هحبرثِ اس هٌظز
فمِ همبرى

فمِ همبرى

6

1394

4

هؤلفِّبی تأحیزگذار در ارزای حذٍد

هغبلؼبت فمِ ٍ حمَق
اعالهی

17

1396

5

فلغفِ حذٍد ٍ ًمؼ هقلحت در تمٌیي آى

حىَهت اعالهی

1

1396

22

1399

24

1400

3

1397
1401

6

ؽوَل ؽجِْ در لبػذُ درأ

7

ٍاوبٍی هؼٌبیی اػتجبر رؽذ ٍ ووبل ػمل در هغئَلیّت ویفزی ًَرَاًبى

8

تحلیل حمَلی هبّیّت خغبرت هؼٌَی ٍ عزق رجزاى آى در پزتَ آرای
فمْی

هغبلؼبت فمِ ٍ حمَق
اعالهی
هغبلؼبت فمِ ٍ حمَق
اعالهی
فمِ ٍ هجبًی حمَق
اعالهی

9

ؽزایظ ٍ ٍیضگیّبی حبون در فمِ هذاّت اعالهی

فمِ همبرى

20

10

رزم ثَدى الذام ػلیِ ثؾزیت ثِ ٍعیلِ عالح ّبی ّغتِای اس ًگبُ فمِ
ثب رٍیىزد فتَای همبم هؼظن رّجزی

فمِ ٍ هجبًی حمَق
اعالهی

4

1399

11

ٍاوبٍی هفَْم هقلحت ٍ وبرثزد آى در هزبساتّبی ؽزػی

فمِ

109

1400

2

ة) همبالت ػلوی ـ تزٍیزی
ردیف

ػٌَاى هزلِ

ػٌَاى همبلِ

تبریخ اًتؾبر

ؽوبرُ هزلِ

1

ثزرعی لَاػذ فمْی تؼشیزات

فزٍؽ ٍحذت

23

1390

2

ثزرعی هغئَلیت رٌبیبت ًبئن اس دیذگبُ هذاّت اعالهی

هغبلؼبت تمزیجی
هذاّت اعالهی

32

1392

هغبلؼبت فمِ اهبهیِ

14

1399

51

1398

53

1399

3
4
5

ارائِ هذلی در تحلیل راّىبرّبی هجتٌی ثز چبلؼ ّبی فمْی ٍ حمَلی
خغبرت هؼٌَی
تحلیل فمْی ٍ حمَلی حىن ٍػذُ ثیغ اػضبی ثذى اًغبى ٍ ثیبى چبلؼ-
ّبی تزَیش آى در هذاّت اعالهی
هقبدیك رذیذ رٍاثظ ًبهؾزٍع غیز اس سًب ٍ هزبسات آى در فمِ اعالهی ٍ
حمَق ایزاى ٍ افغبًغتبى

هغبلؼبت تمزیجی
هذاّت اعالهی
هغبلؼبت تمزیجی
هذاّت اعالهی

ح) همبالت وٌفزاًغْبی هلی /ثیيالوللی
ردیف
1
2
3
4
5

ػٌَاى وٌفزاًظ

ػٌَاى همبلِ
هغبلؼِ تغجیمی در ثبة هبّیّت ٍ حمَق هبلىیت هؼٌَی آحبر
تألیفی (ثب تأویذ ثز آرای فمْی ،حمَلی ٍ اًذیؾوٌذاى
غزثی)
ًمؼ هذارای هذّجی در تأعیظ توذى اعالهی 334-336
ّززی
حمَق فضبی هزبسی ٍ حزین خقَفی افزاد ،رزاین ٍ
هزبسات ّبی آى در ایزاى
فزٌّگ عبسی در حَسُ ػوَهی در راعتبی پیؾگیزی اس
رزاین عبیجزی (ثب تأویذ ثز فزٌّگ ایزاًی-اعالهی)
هغئَلیت پشؽه در فمِ ٍ حمَق ایزاى

تبریخ

ثزگشار وٌٌذُ

آعیت ؽٌبعی پبیبى ًبهِ ّب ٍ رعبلِ
ّبی حَسُ ػلَم اًغبًی-اعالهی

داًؾگبُ هذاّت
اعالهی

1397

ّوبیؼ هلی توذى ًَیي اعالهی

داًؾگبُ ؽبّذ

1397

ّوبیؼ هلی ػلَم اًغبًی ٍ حىوت
اعالهی
ّوبیؼ هلی رٍیبرٍیی ثب رزاین
عبیجزی
ّوبیؼ هلی فمِ پَیب؛ رٍیىزد ًَیي
در هغئَلیت هذًی

داًؾگبُ آساد
اعالهی

1400

پلیظ فتب

1395

داًؾگبُ آساد
ًزف آثبد
داًؾگبُ آساد
ؽیزٍاى

1394

ثزرعی تغجیمی ثبًىذاری اعالهی ٍ ًمؼ آى در تحمك
تَعؼِ ٍ ػذالت
ًمؼ رعبًِ ّب ٍ اپزاتَرّبی هخبثزاتی در پیؾگیزی اس
رزاین عبیجزی

ّوبیؼ هلی رٍیبرٍیی ثب رزاین
عبیجزی

پلیظ فتب

1395

8

هؾىالت لبًَى ػولیبت ثبًىی در تغْیالت ثبًىی ثذٍى رثب

ّوبیؼ هلی ثبًىذاری اعالهی

داًؾگبُ آساد
ؽیزٍاى

1395

9

رزاین رایبًِ ای هٌبفی ػفت ٍ راّىبرّبی پیؾگیزی اس آى

ّوبیؼ لَاًیي حمَلی فضبی عبیجزی

داًؾگبُ آساد هیوِ

1394

10

هغبلؼِ تغجیمی ضوبى عجیت در فمِ همبرى ٍ حمَق ایزاى

ّوبیؼ هلی فمِ ٍ عالهت

داًؾگبُ آساد
ؽیزٍاى

1396

6
7

ّوبیؼ هلی ثبًىذاری اعالهی

1395

ت) همبالت تخققی
ردیف

ػٌَاى هزلِ

ػٌَاى همبلِ

ؽوبرُ هزلِ

تبریخ اًتؾبر

1

ًگبّی ًَ ثِ تالسم حك ٍ تىلیف در حمَق اعالم ٍ حمَق ثؾز

رغتبرّبی حمَق ػوَهی

2

1396

2

دادرعی ثِ فزف یویي

تحمیمبت حمَلی هؼبّذُ

5

1397

3

ٍاوٌؼ ٍ اعتمجبل رْبى اعالم اس فتَای همبم هؼظن رّجزی

فزٍؽ ٍحذت

22

1389

4

تجییي وفبلت اؽخبؿ حمَلی در آئیي دادرعی ویفزی

آراء

7

1400

تحمیمبت حمَلی هؼبّذُ

4

1397

هغبلؼبت فمْی ٍ فلغفی

47

1400

5
6

هغبلؼِ تغجیمی ضزٍرت حجت اهالن در اهىبى عٌزی ثزلزاری
لزاردادّبی َّؽوٌذ در حمَق ایزاى ٍ اًگلغتبى
اهىبى عٌزی اعتفبدُ اس هٌبثغ هبلی اعالهی ثزای پیؾگیزی ٍ درهبى
وزًٍب ثب تأویذ ثز ٍلف

3

7

آؽٌبیی ثب پیؾگبهبى ثیذاری اعالهی؛ عیذروبلالذیي اعذآثبدی

حجل الوتیي

4ٍ 3

1392

8

ٍاوبٍی هؼٌبیی رؽذ در هغئَلیت ویفزی ًَرَاًبى اس هٌظز حمَق

آراء

11

1397

9

آؽٌبیی ثب پیؾگبهبى ثیذاری اعالهی؛ ؽیخ ػجذالوزیذ علین

حجل الوتیي

5

1392

10

آؽٌبیی ثب پیؾگبهبى ثیذاری اعالهی؛ ؽیخ هحوذ ػجذُ

حجل الوتیي

3

1391

ث) همبالت تزروِ
ردیف

ػٌَاى همبلِ

ػٌَاى هزلِ

ؽوبرُ هزلِ

تبریخ اًتؾبر

-----

-----

-----

-----

د) تألیف /تزروِ وتبة
ػٌَاى وتبة

ردیف

ًبؽز /هحل ًؾز

تألیف /تزروِ

تبریخ اًتؾبر

1

همبرًِ ٍ تغجیك در هزبساتّبی تؼشیزی ٍ ثبسدارًذُ

تألیف

فذالت  /تْزاى

1391

2

هتَى فمِ رشایی؛ (حذٍد ،لقبؿ ٍ دیبت)

تألیف  /درعٌبهِ

خزعٌذی  /تْزاى

1395

3

هقلحت ٍ هزبسات ّبی حذّی

تألیف

خزعٌذی  /تْزاى

1395

4

هزوَػِ آسهَىّبی وبرآهَسی ٍوبلت

تألیف

خزعٌذی  /تْزاى

1396

5

هزوَػِ عئَاالت هتَى فمِ

تألیف

خزعٌذی  /تْزاى

1396

6

ثزرعی رزمؽٌبختی لبچبق عَخت در ایزاى

تألیف

ثَػلی  /تْزاى

1398

7

فمِ ٍ حمَق پشؽىی

تألیف

خزعٌذی  /تْزاى

1399

س) عزحْبی پضٍّؾی
ردیف

هحل ارائِ

ػٌَاى عزح

تبریخ ؽزٍع

تبریخ پبیبى

1

اهىبىعٌزی اعتفبدُ اس هٌبثغ هبلی اعالهی ثزای تحمیمبت دفبػی ثب
تأویذ ثز ٍلف

هؤعغِ آهَسؽی ٍ
تحمیمبتی فٌبیغ دفبػی

1395

1396

2

الذام ػلیِ اًغبًیّت ٍ رزم ثَدى آى اس ًظز فمِ اعالهی

داًؾگبُ تْزاى

1397

1398

3

ثبسًگزی در عیبعتّبی ولّی لضبیی

هزوغ تؾخیـ هقلحت
ًظبم

1396

1397

سوابق علمی ـ اجرایی:
الف) هغئَلیتْب
ػٌَاى هغئَلیت

ردیف

ًبم هؤعغِ

تبریخ ؽزٍع

1

هغئَل ثغیذ اعبتیذ

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1398/08/14

اداهِ دارد

2

هغئَل اهَر حمَلی ٍ لزاردادّب (ًوبیٌذُ حمَلی)

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1397/12/18

اداهِ دارد

3

هغئَل وبرگزٍُ فزق ٍ هذاّت

پضٍّؾىذُ توذى ًَیي اعالهی

1398/10/08

اداهِ دارد

4

هذیز گزٍُ حمَق رشا ٍ رزمؽٌبعی

داًؾگبُ آساد اعالهی

1396/10/01

1397/11/30

5

رئیظ ّیئت ثذٍی رعیذگی ثِ تخلفبت اداری وبروٌبى

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1400/10/26

اداهِ دارد

6

هؼبًٍت ثزًبهِریشی ٍ تَعؼِ هٌبثغ

ثٌیبد فزّیختگبى ایزاى

1400/05/20

اداهِ دارد

4

تبریخ پبیبى

ة) ػضَیتْب
ردیف

ًبم هؤعغِ

ػٌَاى ػضَیت

تبریخ پبیبى

تبریخ ؽزٍع

1

ػضَ ثٌیبد هلی ًخجگبى

ثٌیبد هلی ًخجگبى

1395/02/01

اداهِ دارد

2

ػضَ ؽَرای ػلوی گزٍُ هغبلؼبت لضبی اعالهی

پضٍّؾگبُ لَُ لضبئیِ

1399/10/30

1400/10/30

3

ػضَ ؽَرای فزٌّگی

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1399/06/22

اداهِ دارد

4

ػضَ ؽَرای تخققی آهَسؽی ٍ تحقیالت تىویلی

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1400/09/03

اداهِ دارد

5

ػضَ وویتِ ػلوی ٍیضًُبهِ دادرعی ٍ لضبی اعالهی

پضٍّؾگبُ لَُ لضبئیِ

1400/03/22

1400/10/30

6

ػضَ افلی ّیئت ثذٍی رعیذگی ثِ تخلفبت اداری وبروٌبى

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1400/09/30

اداهِ دارد

7

ػضَ ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى رَاى ٍ ًخجگبى

داًؾگبُ آساد اعالهی

1394/07/01

اداهِ دارد

8

ػضَ وویتِ اًضجبعی

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1398/04/11

1400/04/11

9

ػضَ وویغیَى ػلوی – تخققی (حمَلی)

ادارُ ثبسرعی چْبرهحبل

1394/09/22

1395/09/22

9

ػضَ ّیئت ارزایی هٌبثغ اًغبًی

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1398/02/09

اداهِ دارد

ح) هْبرتْب
تبریخ ؽزٍع

تبریخ پبیبى

ردیف

ًبم هؤعغِ

ػٌَاى هْبرت

1

ICDL

ثٌیبد فزٌّگی

1387/04/01

1389/06/31

2

دٍرُ هیبًزیگزی ویفزی  -داٍری

هزوش تَعؼِ حل اختالف

1398

1399

3

دٍرُ آهَسؽی تىویلی ثغیح ٍ دٍرُّبی آهَسؽی ثغیذ :عزح ٍالیت...

لؾىز سرّی ٍ ثغیذ
اعبتیذ

1391/10/24

1391/12/08

ت) افتخبرات (وغت رَایش)
ردیف

هزرغ تأییذ وٌٌذُ

ػٌَاى افتخبر

تبریخ

1

داًؾزَی ثزگشیذُ تحقیلی در هغغ وبرؽٌبعی ارؽذ

عبسهبى ثغیذ
داًؾزَیی

1388

2

ربیشُ ًظبم ٍظیفِ تخققی

ثٌیبد هلّی ًخجگبى

1396

3

پضٍّؾگز ثزتز داًؼ آهَختگبى

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1395

4

پبیبىًبهِ عبل داًؾزَیی در رؽتِ حمَق

رْبد داًؾگبّی

1396

5

پضٍّؾگز ثزتز ّیئت ػلوی

داًؾگبُ هذاّت اعالهی

1397

ث) عبیز هَارد
ردیف

تبریخ

ػٌَاى

1

پضٍّؾگز پغبدوتزی ٍ هذرط هذػَ داًؾگبُ تْزاى

1397/04/01

2

عبثمِ خذهت در هزوش ًخجگبى ًیزٍّبی هغلح ثِ ػٌَاى ًخجِ ٍظیفِ در داًؾگبُ دفبع هلّی

1395/02/01

3

پضٍّؾگز ٍ ػضَ ؽَرای ػلوی گزٍُ هغبلؼبت لضبی اعالهی پضٍّؾگبُ لَُ لضبئیِ

1399/10/30

5

