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 سوابق تحصیلی  -2

 مقطع  رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی معدل

 لیسانس مهندسی برق  کالکترونی 90تا  85 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 14.30

 فوق لیسانس علوم سیاسی علوم سیاسی 93تا  91 دانشگاه رازی کرمانشاه)سراسری( 19.33

 دکترا  علوم سیاسی  سیاسیجامعه شناسی  98تا  93 دانشگاه رازی کرمانشاه)سراسری( 18.77

 

 :پژوهشی-علمی التامق -3

 تاریخ چاپ عنوان مجله جایگاه  عنوان مقاله ردیف

 93زمستان  سیاست دوم یهندس یلائتالف احزاب پارلمان در چارچوب تعد یچگونگ یبررس 1

 93پاییز  جستارهای سیاسی دوم مندگراییمندگرایی و فراتاریخعدالت در بستر مجادالت تاریخ 2

 94تابستان  های انقالبرهیافت دوم پهلوی دوم ۀهای توسعهای متدولوژیک روستوگرایی در برنامهضعف 3

 97پاییز و زمستان  المللسیاسی بینمطالعات اقتصاد  اول بخش در اقتصاد سیاسیاسالم)ص( و مدیریت تعالی پیامبر 4

 98بهار  های انقالبرهیافت دوم ارتقاء شان -سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 5

 99بهار  روابط خارجی دوم سرمایه داری پست مدرن و موج پنجم تروریسم 6

 

 ها:همایشمقاالت ارائه شده در  -4

 تاریخ نوع  ارائه عنوان همایش عنوان مقاله ردیف

چهارچوب نظری مناسب برای الگوی  1

 اسالمی پیشرفت -ایرانی

بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم  ۀدومین کنگر

 میانسانی و اسال

 98آذر  مقاالتۀ چاپ در مجموع

بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم  ۀدومین کنگر سیاست و جامعه در صدر اسالم 2

 میانسانی و اسال

 98آذر  مقاالت ۀچاپ در مجموع

بر  اعتمادییو ب یناامن یرثأت یلتحل 3

  یرانا ۀدر جامع یمنف یاتخلق یریگشکل

 یروانشناس یالملل ینکنفرانس ب ینسوم

 یو مطالعات اجتماع یتیعلوم ترب یشناسجامعه

در سخنرانی و چاپ 

 مقاالت ۀمجموع

 1396مراداد 

 95اسفند  مقاالت ۀچاپ در مجموع اولین همایش کرمانشاه: زندگی شهری نقد هارمونیک شهر کرمانشاه 4

 

 :های پژوهشیطرح -5

 تاریخ وضعیت  محل انجام عنوان طرح ردیف

 1401 تیر اتمام  یراهبرد یقاتو تحق یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال امنیتی انقالب اسالمی -بعد سیاسی نظریۀ دفاعی 1

 

 پژوهشی:-سوابق اجرایی -6

 ردیف سمت عنوان تاریخ

 1 اجراییۀ عضو کمیت همایش ملی کرمانشاه و توسعه پایدار 8/1396تا  12/1395

 2 اجراییۀ عضو کمیت همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری 11/1398تا  12/1396

 3 دبیر اجرایی  پژوهشی مطالعات عراق گروه 7/1394تا  7/1393

 4 دبیر اجرایی  المللمطالعات اقتصاد سیاسی بین ۀفصلنام 7/1395تا  7/1394



 

 هانامهپایان -7
 سنجی عدالت عربی و عدالت اسالمیارشد: نسبت -1

 دکتری: چهارچوبی نظری بر رفتار مدیریتی پیامبر اسالم)ص(  -2

 :دانشگاهی تدریسسوابق  -8

 گروه تعداد واحد دانشگاه نام درس ترم تحصیلی ردیف

 1 2 وهنر کرمانشاهفرهنگ عمومی افکار 1398-1397نیمسال اول    1

  1   2 رازی   (1سیاسی در غرب) ۀاندیش 1398-1397نیمسال دوم    2

  1   2 رازی   کاربرد منطق در سیاست 1398-1399نیمسال اول    3

  2   2 رازی   (2سیاسی در غرب) ۀاندیش 1398-1399نیمسال اول    4

  1   2 رازی   تحلیل سیاسی مسائل روز 1398-1399نیمسال اول    5

  2   2 رازی   (1سیاسی در غرب) ۀاندیش 1398-1399نیمسال دوم    6

  1   2 رازی   بنیادهای فلسفی سیاست 1398-1399نیمسال دوم    7

  1   2 رازی   (2سیاسی در غرب) ۀاندیش 1399-1400نیمسال دوم    8

  1   2 رازی   (1سیاسی در غرب) ۀاندیش 1399-1400نیمسال دوم    9

  1   2 رازی   (2سیاسی در غرب) ۀاندیش 1400-1401نیمسال اول    10

  1   2 رازی   (2سیاسی در غرب) ۀاندیش 1400-1401نیمسال دوم    11

  1   2 رازی   (3سیاسی در غرب) ۀاندیش 1400-1401نیمسال دوم  12

 

 :تدریس کارگاهیسوابق  -9

 برگزارکننده مدت زمان موضوع تدریس تاریخ ردیف

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی ساعت 14 نگاریروزنامه 1400آذر و دی ماه    1

 دانشگاه رازیانجمن علمی علوم سیاسی  ساعت 5 نگاری پیشرفتهروزنامه 1400آبان و آذر    2

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی ساعت 14 نگاریروزنامه 1400مهرماه    3

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی ساعت 14 نگاریروزنامه 1399دی ماه    4

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی ساعت 14 نگاریروزنامه 1399مهرماه    5

 انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه رازی ساعت 10 نگاریروزنامه 1398آذر ماه    6

 

 های آموزشی:شرکت در کارگاه -10

 برگزارکننده مدت زمان موضوع تدریس تاریخ ردیف

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 5 امنیت و آزادی 1398زمستان    1

 دین ایرانانجمن علمی فلسفۀ  ساعت 9 قانون حجاب 1398زمستان    2

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 6 جدایی دین از سیاست 1398زمستان    3

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 7 دین، اخالق و حقوق جنسی 1397زمستان    4

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 9 ارتداد و آزادی عقیده 1397پاییز    5

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 7 همباشی 1397پاییز    6

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 9 مسألۀ حجاب 1397پاییز  7

 انجمن علمی فلسفۀ دین ایران ساعت 36 نسبت دین و اخالق 1397پاییز  8

 

 

 

 



 ای: حرفه -شغلیسوابق  -11

 سال)های( سازمان / موسسه عنوان  مسئولیت ردیف

و مدیر اجرایی  ۀ، نویسنددبیر تحریریه 1

 فرهنگ رازی ۀنام ۀنشری

 1399-1400 دانشگاه رازی کرمانشاه

 تا کنون 1389 شرکت فناوران داده تیروژ مدیر عامل 2

 10/94تا6/94 -12/96تا5/96 شرق در کرمانشاه ۀروزنام ۀنامویژه دبیر سیاسی -دبیرتحریریه 3

 1396تا  1388 آوای کرمانشاه ۀنامهفته دبیر صفحه گفتگو 4

 ۀنامسراسری ستاره صبح، هفته ۀروزنام نویسنده 5

 نامه نسیم غربنقدحال، هفته
 1388تا  1385

 

   افتخارات و جوایز: -12

 تاریخ عنوان ردیف

 1398 برگزیدۀ طرح جایگزین خدمت سربازی شهید صیاد شیرازی 1

 1394-1393ورودی  ورودی(نفر هم7رتبۀ اول دکتری علوم سیاسی)مابین  2

 1394-1393ورودی  پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری 3

 1392-1391ورودی  ورودی(نفر هم19رتبۀ اول کارشناسی ارشد علوم سیاسی)مابین  4

 1392 برگزیدۀ عضو فعال انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه 5

 1391 گفتگو های کرمانشاه در بخشمطبوعات و خبرگزاریۀ برگزیدۀ دومین جشنوار 6

 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -13

 تاریخ نوع همکاری انجمن  ردیف

 1397-1398 عضویت انجمن علمی علوم سیاسی غرب کشور 1

 1392-1393 عضو شورای مرکزی علوم سیاسی غرب کشور دانشجویی انجمن علمی 2

 1392-1391 شورای البدلعضو علی علوم سیاسی غرب کشوردانشجویی انجمن علمی  3

 

 مهارت ها )تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(: -14

  MSRTزبان انگلیسی:  مدرک  .1

 تسلط کامل بر نرم افزارهای گرافیکی همچون فتوشاپ و سایر نرم افزارهای عمومی .2

 افزارهای مدیریت محتوا همچون جومال و وردپرسسایت و نرمتسلط کامل بر طراحی وب .3

 نویسی، گفتگو و امور مطبوعاتی و رسانهنویسی، یادداشتهای گزارشتسلط کامل بر شیوه .4
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