تسوِ تعالی
خالصه سوابق علوی و اجزایی
هحودکبظن کزیوی

هزتبه علوی :پژوهشگز پژوهشگبه علوم و فزهنگ اسالهی
گزوه پژوهشی :گرٍُ هطالعات فرٌّگی ٍ اجتواعی -هرکس هطالعات اجتواعی ٍ توذًی
پست الکتزونیکkarimimk@yahoo.com :
 .1هدارج علوی و تحصیلی
سطوح تحصیلی
حَزٍی

سبل اخذ هدرک

هقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

هحل تحصیل

درض خارج

فقِ ٍ اصَل

حَزُ علویِ قن

-

کارضٌاسی

علَم اجتواعی

تْراى -داًطگاُ

4731

عالهههِ اثااثهها ی

داًطگاّی

(رُ)
کارضٌاسی ارضذ

علَم اجتواعی

قههن -داًطههگاُ

4731

تههههههههههاقرالعلَم
علیِالسالم
دکترا

جاهعهههِضٌاسههههی
سیاسی

 .2سوابق علوی و اجزایی:

داًطگاُ ًراق

هطغَل تحصیل

نوع هوکبری

هسئولیت

علوی

عضَ ضَرای پصٍّطی

اجرا ی

هذ ر ارح ٍ ترًاهِ

سببقه فعبلیت

هحل خدهت
هرکههس هطالعههات فرٌّگههی ٍ

4711-4733

اجتواعی

پصٍّطههگاُ علههَم ٍ فرٌّهه

4714 -4733

اسالهی
 .3آثبر پژوهشی:
ردیف

نوووووع سوووووبل

عنواى

تألیف

هحل انتشبر

انتشبر

4

رٍشّای ضٌاخت در قرآى

هقالِ

4733

2

هههرٍری تههر همههاّین اجتوههاعی

هقالِ

4733

دٍ فصلًاهِ الْیات اجتواعی-
ضوارُ اٍل

گرًٍُْ ،اد ،فرٌّ

ٍ جاهعِ

فصلًاههِ فرٌّه

پهصٍّص-

ضوارُ چْار

7

اًذ طِ اجتواعی پی ر تَرد َ

هقالِ

4731

1

تررسی اًتقادی هکتة تضهاد از پا اىًاهِ

4731

فصلًاههِ فرٌّه

پهصٍّص-

ضوارُ ّمت
پا ههاىًاهههِ کارضٌاسههی ارضههذ

هٌظر حکوت صذرا ی
1

هذخل هذ ر ت

هقالِ

4714

داًصًاهِ اهام خویٌی (رُ)

6

رٍحاًیههت ٍ اقتضههاجات جاهعههِ کتاب

4712

پصٍّطههگاُ علههَم ٍ فرٌّهه

هعاصههر (هووَعههِ ًطسههتّههای
تخصصی)

اسالهی

هرکههس هطالعههات فرٌّگههی ٍ

7

چیستی فلسمِ علَم اجتواعی

هقبله

-

8

چیستی علَم اجتواعی

هقبله

4716

9

هذخل عولِ

هقبله

4712

دا رٓالوعارف قرآى کر ن

11

هذخل هماسذ اجتواعی

هقبله

4712

داًصًاهِ اهام خویٌی (رُ)

11

رٍش ّای تثلیغی اههام حسهیي

هقبله

4712

دفتر تثلیغات اسالهی -رُتَضِ

اجتواعی -در حال ارز اتی
فصههلٌاهِ اسههالم ٍ هطالعههات
اجتواعی

علیِالسالم
12

اقتثاض ّای علهَم اجتوهاعی از

راّیاى ًَر -هحرم 4712
هقبله

4717

ّوا ص علن ٍ د ي

فلسمِّای غیراسالهی
13

اخالق اداری؛ تا ذّا ٍ ًثا ذّا

هقبله

4717

14

جلَُّای عرفاى حسیٌی

هقبله

4717

15

رٍ کردّای اجتوهاعی سیاسهی

هقبله

4717

دفتر تثلیغات اسالهی -رُتَضِ
راّیاى ًَر -رهضاى 4717
دفتر تثلیغات اسالهی -رُتَضِ
راّیاى ًَر -هحرم
فصلٌاهِ سیاست هتعالیِ

در اًذ طِ هالصذرا
16

خرافِگرا ی در جاهعِ د ٌی؛

هقبله

4711

تَستاى کتاب -رُ تَضِ راّیاى
ًَر -رهضاى 4711

عَاهل ،زهیٌِّا
17

هذخل رٍضٌمکری

هقبله

4717

داًصًاهِ اهام خویٌی(رُ)

18

ًقهههذ هثهههاًی هعرفتهههی علهههَم

هقبله

-

هرکههس هطالعههات فرٌّگههی ٍ

اجتواعی
19

اجتواعی -در حال ارز اتی

تذٍ ي هووَعِ هقاالت عرفهی کتبة

-

ضذى

پصٍّطههگاُ علههَم ٍ فرٌّهه
اسالهی

21

رٍشضٌاسی علَم اجتواعی

21

درآهذی تر ّوٌهَا ی اجتوهاعی هقبله

هقبله

-

پصٍّطههگاُ علههَم ٍ فرٌّهه
اسالهی -در حال ارز اتی

4711

از هٌظر قرآى کر ن

فصههلٌاهِ اسههالم ٍ هطالعههات
اجتواعی -ضوارُ 3

22

ساحت اجتواعی سکَالر سن

هقبله

4711

23

تْیٌههِسههازی اٍقههات فراغههت هقبله

4716

فصههلٌاهِ اسههالم ٍ هطالعههات
اجتواعی -ضوارُ 42

دختراى

تَستاى کتاب -رُ تَضِ راّیاى
ًَر -رهضاى 4716

 .4طزحهبی پژوهشی
عنواى

سهبى

ردیف
1

کالى پرٍشُ فلسمِ علَم اجتواعی

1389

2

توولگرا ی رٍحاًیت

1389

3

فقِ اجتواعی

1391

 .6ههبرتهب و دورههبی آهوسشی:
 آهَزش هْارتّای ّمتگاًِ فٌاٍری ااالعات ( ،)ICDLهرکس آهَزش هذ ر ت دٍلتی ،قن.4731 ، -کارگاُ آهَزضی هذ ر ت هٌاتع اًساًی ( ،)Management of Human Sourceقن.4737 ،

 سویٌار هذ ر ت استراتص ک ( ،)Strategic managementتْراى.4737 ، کارگاُ تمکر استراتص ک ( ،)Strategic thoughtهرکس آهَزش هذ ر ت دٍلتی ،قن.4731 ، کارگاُ ًیازسٌوی پصٍّطی ،هعاًٍت پصٍّطی حَزُ علویِ قن.4731 ، آهَزش ٍ راستاری؛ کاًَى ًَ سٌذگاى قن.4711 ، آهَزش ًَ سٌذگی؛ کاًَى ًَ سٌذگاى قن.4711 ، .7نشبنی :چْار راُ ضْذا ،اتتذای خیاتاى هعلن ،پصٍّطهگاُ علهَم ٍ فرٌّه

اسهالهی ،هرکهس هطالعهات

فرٌّگی ٍ اجتواعی.
واهلل ولیّ التّوفیق

