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  طزح ّای پضٍّؾی ، همالِ ٍ عخٌزاًی 
 

  2ًَِیي ایطاى ٍ . چْبضهیي وٌفطاًؽ جْبًی ٍ اٍلیي وٌفطاًؽ هلی دػٍّف ّبی هطالعِ ارگًََهی حزٍف فارعی در فضای هجاسیپذیزػ ٍ ًوای

 )زاًكگبُ ػلوی وبضثطزی آشیي قَقشط( جْبى زض هسیطیز الشصبز، حؿبثساضی ٍ ػلَم اًؿبًی

  :ًِرؿشیي ّوبیف ثیي الوللی دػٍّف ّبی ًَیي هیبى  هطالعِ تاثیز پیىتَگزام ّا در ؽیَُ یادگیزی آیىًَیه ستاىدصیطـ ٍ ًوبی   .

 آهَظـ ٍ دطٍضـ فبضؼ() ازاضُ ول ضقشِ ای ٍ وبضثطزی زض ػلَم اًؿبًی 

 ّوبیف ثیي الوللی ًمف ازیبى زض  عفَ ٍ دٍعتیآییٌی در تزٍیج اخالق صلح  تزرعی ًمؼ پَعتزّای،  همبلِ: ٍ چبح ، ًوبیِ دصیطـ   .

 اذالق صلح ، ػفَ ٍ زٍؾشی ) زاًكگبُ قیطاظ( 

 زض وبٍـ سل آجطی زض قْط دبضؾِ سرز جوكیس طی ؾِ فصل وبٍـ  طزح پضٍّؾی هؾتزن پضٍّؾگاُ هیزاث فزٌّگی ٍ داًؾگاُ ؽیزاس 3قطوز زض

وِ ثِ وكف ثٌبی ّربهٌكی اًجبهیس. ثب قطح ٍظیفِ جبًوبیی،چیسهبى ٍ ثبظًوبیی ثصطی آجطّبی لؼبثساض ثٌبی هىكَفِ  1395-1392ثبؾشبى قٌبؾی ؾبل ّبی 

، ثبؾشبى اس داًؾگاُ تَلًَیا، ایتالیا ٍ دوتز علیزضا عغىزی چاٍردی َ والیزیىدوتز پی یز فزاًچغثط اؾبؼ ططح زضٍاظُ ایكشبض ٍ قَـ، ظیط ًظط 

 قٌبؼ ٍ ؾطدطؾز ایطاًی ّیئز هطبلؼبر ثبؾشبى قٌبؾی، حفبظز ٍ هطهز سرز جوكیس.

  زض آلوبى ثب ػٌَاى  ططح دػٍّكی وبٍـ سل آجطیچبح ًشبیج   Archaologische Mitteiluungen aus Iran und turan ِزض ًكطیDIETRICH 

REIMER VERLAG. BERLIN  

   داًؾگاُ ٌّز  تا هَضَع2 ًمَػ ٌّذعی ٍ گزافیه ٌّذعِ ًمَػ اعالهی , عیز تحَل ٍهعاصز عاسی ًؾغت تخصصی گزافیه ٍ عخٌزاًی در (

 (19ؽیزاس

  7091پَعتز چاج ؽذُ در وتاب دٍعاالًِ تیي الوللی رٍس تایپَگزافی  

  7096سًثَر طالیی هغىَ پَعتز چاج ؽذُ در وتاب دٍعاالًِ تیي الوللی 



  .( 9313پَعتز چاج ؽذُ در وتاب توام ٌّز هٌذاى ؽْز) ؽیزاس، اًجوي ٌّزّای تجغوی ٍ عٌتی فارط 

 (9300در  ًؾغت ًمذ لَگَ واًَى تخصصی لزآى ٍ ٌّزّای تجغوی )هعاًٍت فزٌّگی جْاد داًؾگاّی فارط  عخٌزاًی 

 ٌ9306َارُ تیي الوللی تغن اهلل لَگَ چاج ؽذُ در وتاب تاغ تغن اهلل  در  ؽؾویي جؾ  

  ( 83ؾبل  66،68(چبح زض )هجلِ گطافیه،ـ  خاللیت در طزاحی ًؾاًِثب ػٌَاى ) همالِچاج 

 ّفشِ ًبهِ ازثی ثیطهی جٌَة :قؼط سحز ػٌَاى دؿز هسضًیؿن ازثی ًمس 

 )( 87،اؾفٌس 1چبح زض) هجلِ دؽ وَچِ ّبی ضًسی ،ـ اثز ادتی ) ؽعز عپیذ 

  )چبح زض ًؿین جٌَة ثَقْطاثز ادتی) ؽعز 

 

 

  ،جؾٌَارُ ّای ٌّزی اجزایی ٍ ٌّزی دتیز داٍری 

  (9316) فارطاعتاى داٍری چْارهیي جؾٌَارُ رٍاتط عوَهی ّای تزتز 

  جْاد داًؾگاّی (9316داٍر تخؼ پَعتز ٍ تصَیزعاسی، جؾٌَارُ هلی ٌّز ٍ لزآى ( 

  (9316صلح، عفَ ٍ دٍعتی ) داًؾگاُ ؽیزاس تا ّوىاری داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس داٍر تخؼ پَعتز ّوایؼ تیي الوللی ًمؼ ادیاى در اخالق 

  (9319داٍر تخؼ ًماؽی ٍروؾاج ًماؽی تادتادن عفیذ) صلح تزای وَدواى( ) هَعغِ آهَسؽی ارم 

 داًؾگاُ فزٌّگیاى(9319 واى اعتاى فارطرُ علوی ، ادتی ٍ ٌّزی داًؾجَ هعلي جؾٌَاتیغت ٍ ؽؾوی تخؼ پَعتز  داٍر(  

  داًؾگاُ ؽیزاس تا ّوىاری داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس(9319داٍر تخؼ پَعتز ّوایؼ هلی اخالق هْار جٌگ، اخالق صلح ٍ عفَ ٍ دٍعتی( 

  وبًَى ٌّطّبی سجؿوی اًجوي زٍؾشساضاى حبفظ ثب ّوىبضی ازاضُ ول هیطاص  19تا  10داٍری پٌج دٍرُ جؾٌَارُ پَعتز خط هیزاث رًذی اس عال (

 فطٌّگی، صٌبیغ زؾشی ٍ گطزقگطی( 

  9313دتیز اجزایی ٍ ٌّزی ًؾغت تخصصی دیشایي در گزافیه تا حضَر اؽتفاى تًَذی رئیظ اتحادیِ تیي الوللی گزافیه عَئیظ 

  19اعالهی داًؾگاُ ؽیزاس ٌّزی ّوایؼ هلی صلح هزوش پضٍّؾْای تخؼدتیز اجزایی 



  19دتیز اجزایی تزگشاری ًوایؾگاُ صلح در داًؾگاُ اٍتزلیي آهزیىا 

 ُوبًَى ٌّطّبی سجؿوی اًجوي زٍؾشساضاى حبفظ ثب ّوىبضی   95سب  90اظ ؾبل  پَعتز خط هیزاث رًذی دتیز ٌّزی ٍ اجزایی پٌج دٍرُ جؾٌَار(

 ؾبظهبى هیطاص فطٌّگی ٍ صٌبیغ زؾشی اؾشبى فبضؼ(

 

 

 هذرط وارگاُ ّای داًؼ افشایی ٌّزی 
 ُ( 1396) قیطاظ  جَاًبى جْبى اؾالم یجبیظ یجكٌَاضُ ٌّطّبوبلیگطافی  ثیي الوللی هسضؼ وبضگب 

  (94ٍیػُ زاًكجَیبى ضقشِ ثبؾشبى قٌبؾی) زاًكگبُ ٌّط قیطاظهذرط وارگاُ آهَسػ ًمؼ تزجغتِ ّای گلی 

 (95كگبُ ٌّط قیطاظٍیػُ زاًكجَیبى گطافیه اؾشبى) زاً هذرط وارگاُ پَعتز صلح 

  (95ٍیػُ هبُ هجبضن ضهضبى) زاًكىسُ ٌّط ٍ هؼوبضی زاًكگبُ قیطاظ، آهَظقگبُ ٌّطی ّیَا هذرط وارگاُ تایپَگزافی  اهام علی 

 ( زاًكگبُ فطٌّگیبىهحل اجطا ؾبظهبى آهَظـ دطٍضـ فبضؼ ٍاثؿشِ ثِ )  9313هذرط وارگاُ خاللیت در ٌّز ٍیضُ هعلواى ٌّز اعتاى 

  (19وارگاُ پَعتز اهام رضا ع ) هَعغِ آهَسػ عالی ارم ؽیزاس هذرط 

 

 وغة همام تزتز 
 1395 ؾطی الًىب 2017ثیٌبل ثیي الوللی  دَؾشط ضٍظ سبیذَگطافی  همام تزتز 

  زض ضقشِ وبضقٌبؾی اضقس اضسجبطبر سصَیطی دطزیؽ ٌّطّبی ظیجبی زاًكگبُ سْطاى 06رتثِ اٍل وٌىَر عزاعزی وؿت 

  1386) ثْساقشیبضاى هساضؼ ایطاى( ؾبل  در هغاتمِ طزاحی ًؾاًِرتثِ تزتز وؿت 

 َ1386 ثؿن اهلل ٌّطیثطای اضائِ اثط  الوللی تغن ا...جؾٌَارُ تیي ثِ ػٌَاى یىی اظ ثطگعیسگبى قكویي  تمذیز وویغیَى هلی یًَغى 

 1386جكٌَاضُ ثیي الوللی ثؿن ا... ٍ هَؾؿِ فطٌّگی ٌّطی هىؼت اظ اثط ثطگعیسُ زض قكویي  تمذیز هزوش گغتزػ ٌّزّای لزآًی 

  90ؾبل  همام اٍل در رؽتِ عىاعی  آٍردگاُ هلی ٌّزٍ هعواری ایزاىوؿت  



   ( 82سْطاىزاًكگبُ ٌّط ) داًؾجَیی تثعیض اٍلیي جؾٌَارُ تیي الوللی واریىاتَرزض  )وبضیىبسَض( اثط ٌّطییه ضاّیبثی 

  (83سْطاىُ ٌّط زاًكگب) داًؾجَیی گفتگَی توذًْا الوللی واریىاتَرجؾٌَارُ تیي ضاّیبثی  یه اثط ٌّطی )وبضیىبسَض( زض 

 (2016)هؿىَ سًثَر طالیی رٍعیِتیي الوللی دٍاسدّویي دٍعاالًِ  ضاّیبثی یه اثطٌّطی) دَؾشط( زض 

 ًفیؽ   رطقیذلك ثیف اظ صس اثط ًمب 

 ططاحی ثیف اظ ثیؿز ططح جلس وشت ػلوی اًشكبضار زاًكگبُ قیطاظ 

  ططاحی ثیف اظ دٌجبُ اثط گطافیىی سجلیغبسی 

 

 ؽزوت در وارگاُ ّای داًؼ افشایی  

 ٍیي  قطوز زض ؾرٌطاًی دطٍفؿَض ثؿز، ضزیؽ زاًكگبُ ٌّطّبی وبضثطزی ٍیي اسطیف ثب هَضَع: آیٌسُ ٌّطهحَض،  ثؿز اؾشبز زاًكگبُ ٌّطّبی وبضثطزی

 (96اسطیف) زاًكگبُ ٌّط قیطاظ 

 (96اجشوبػی  ثب حضَض اؾشبز وطًلیب ثؿز اؾشبز زاًكگبُ ٌّطّبی وبضثطزی ٍیي اسطیف) زاًكگبُ ٌّط قیطاظ  وبضگبُ ٌّط، ّوسلی ٍ َّـ 

 ِ(96) زاًكگبُ فؿب، وبضگبُ آهَظقی: ضاّىبضّبی سجسیل الشصبز همبٍهشی ثِ گفشوبى فطٌّگی جبهؼ 

 (96قىی قیطاظ زٍضُ: هؼطفز قٌبؾی اؾالهی ) ططح ضیبفز اًسیكِ، ًْبز ضّجطی، زاًكگبُ ػلَم دع 

 ،(96زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ  زٍضُ: اًسیكِ ؾیبؾی اؾالم) الشصبز ؾیبؾی( الشصبز همبٍهشی ) ططح ضیبفز اًسیكِ، ًْبز ضّجطی 

 ،(96زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ  زٍضُ: اذالق ػلوی ٍ حطفِ ای ) ططح ضیبفز اًسیكِ، ًْبز ضّجطی 

  (96زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ  ضیبفز اًسیكِ، ًْبز ضّجطی،زٍضُ: اصَل سؼلین ٍ سطثیز اؾالهی ) ططح 

 ،(96زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ  زٍضُ: سبضید ٍ سوسى اؾالهی ) ططح ضیبفز اًسیكِ، ًْبز ضّجطی 

  ُ(95) زاًكگبُ ٌّط قیطاظ  وبؾشطا ثب حضَض جیي هبضن وارگاُ آهَسؽی ٌّذعِ ًمَػ اعالهی , عیز تحَل ٍهعاصز عاسیوبضگب 

 (95بُ ًمبقی ثبزثبزن ؾفیس) صلح ثطای وَزوبى( )هَؾؿِ غیط اًشفبػی اضم قیطاظوبضگ 

 (94)زاًكگبُ ٌّط قیطاظ ؽضئیؽ اسحبزیِ ثیي الوللی گطافیه ؾَئی اؽتفاى تًَذیثب ؾرٌطاًی  ًؾغت تخصصی دیشایي در گزافیه 



 (94ضئیؽ اسحبزیِ ثیي الوللی گطافیه ؾَئیؽ ) زاًكگبُ ٌّط قیطاظ اؽتفاى تًَذیزض گطافیه ثِ ؾطدطؾشی  خصصی دیشایيوارگاُ ت 

 هكشطن زاًكگبُ  ػضَ اسحبزیِ ثیي الوللی گطافیه   ٍیػُ هسضؾبى ٍ اؾبسیس ثِ ؾطدطؾشی لد هبیفؿىی وارگاُ تخصصی آهَسػ اصَل طزاحی گزافیه(

 (94قیطاظ، هَؾؿِ آهَظـ ػبلی اضم

 (93) حَظُ ٌّطی فبضؼ اعتاد هغعَد ًجاتتیثِ ؾطدطؾشی  وارگاُ تخصصی آهَسؽی دٍرٍسُ تایپَگزافی 

  ( 94گطافیؿز اؾذبًیبیی )ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی اؾشبى فبضؼ ایغذرٍ فزریه ضٍظُ ثِ ؾطدطؾشی  وارگاُ تخصصی گزافیه 

   (94 ایشبلیبٍ زاًكگبُ ؾبدیٌعا  )زاًكگبُ ٌّط قیطاظ ٍالیٌتیٌا ٍالٌتیٌی یه ضٍظُ ثِ ؾطدطؾشی وارگاُ تخصصی 

 ٍظاضر ػلَم،  7ٍیػُ هسیطاى ضٍاثط ػوَهی زاًكگبُ ّبی هٌطمِ  دوتز هْذخت تزٍجزدی علَیثِ ؾطدطؾشی  وارگاُ آهَسؽی رٍاتط عوَهی الٌاعی (

 ( 94سحمیمبر ٍ فٌبٍضی 

  (94) زاقگبُ قیطاظ رٍػ ّا ٍ فٌَى تذریظوبضگبُ آهَظقی 

 ُ(95)زاًكگبُ ٌّط قیطاظثِ ؾطدطؾشی زوشط دطٍیع ؾبوشی  راّثزدی داًؾگاُ ٌّز ؽیزاسپیادُ عاسی تزًاهِ   ػلوی آهَظقی: وبضگب 

  :(95)زاًكگبُ ٌّط قیطاظهسیطیز دػٍّكی ٍ آهَظقی ثِ ؾطدطؾشی زوشط دطٍیع ؾبوشی وبضگبُ ػلوی آهَظقی 

 ( 4931ه هنر شیراز کارگاه آموزشی اقتصاد هنر مبتنی بر بیمه و تامین اجتماعی بر مبنای اقتصاد مقاومتی ) دانشگا 

  ( 88)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  تزرعی، تحلیل ٍ رٍػ تذریظ عىاعیزٍضُ آهَظقی 

  ( 86)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  تزرعی، تحلیل ٍ رٍػ تذریظ پایِ ٍ اصَل صفحِ آراییزٍضُ آهَظقی 

  (85)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  رٍػ تذریظ وارگاُ گزافیه تزرعی، تحلیل ٍزٍضُ آهَظقی 

  ( 85)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  هثاًی تزتیت اعالهیزٍضُ آهَظقی 

   ( 85)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  عیزُ پیاهثز اعظن ؿزٍضُ آهَظقی 

 ( 84)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ اطالعات ٍ ارتثاطات ایٌتزًتَظقی زٍضُ آه 

  ( 84)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ  ارائِ اطالعات تِ صَرت واهپیَتزی پاٍرپَیٌتزٍضُ آهَظقی 

  ( 84آهَظـ دطٍضـ  )زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر ٍاصُ پزداس ٍردزٍضُ آهَظقی 



  ( 84)زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ اعتفادُ اس واهپیَتز ٍ  هذیزیت فایل ّازٍضُ آهَظقی 

  (83) زفشط اضسمبء ػلوی هٌبثغ اًؿبًی ٍظاضر آهَظـ دطٍضـ   هفاّین پایِ في آٍری اطالعات ٍ ارتثاطاتزٍضُ آهَظقی 

 

 

 ٌّزی در حَسُ دعتی ٍ  دیجیتال تَاًوٌذی تخصصی  
 تَاًوٌذی دعتی

 اجطایی ًمبقیرط زض سَاًوٌسی  

 زض ذط ًؿشؼلیك ٍ قىؿشِ ًؿشؼلیك ) آییٌِ ًَیؿی(زؾز: زؾز چخ هؼىَؼ ًَیؿی زٍ ثب سَاًوٌسی ذَقٌَیؿی 

 سَاًوٌسی اجطایی ًمف ثطجؿشِ ّبی گلی ٍ هجؿوِ ّبی ؾٌگی 

   سَاًوٌسی ططاحی ؾیبُ للن ٍ سصَیطؾبظی ثب گطایف  ؾٌشی ٍ هسضى 

 سَاًوٌسی ططاحی فًَز فبضؾی ٍ ططاحی زٍ ًوًَِ للن فبضؾی 

 تَاًوٌذی هْارتْای دیجیتالی

 سؿلط ثط ًطم افعاض گطافیىی   Adobe photoshop  

 سؿلط ثط ًطم افعاض گطافیىی indesign Adobe  

  سؿلط ثط ًطم افعاض گطافیىیfreehand  

  سؿلط ثط ًطم افعاض گطافیىی Adobe illuostrator 

  سؿلط ثط ًطم افعاض گطافیىیfont creator, leb  and…   

 سىٌَلَغی اضسجبطبر   ّفشگبًِ سؿلط ثط هجوَػِ ًطم افعاضّبیICDL  ... ٍ اػن اظ ٍضز، هسیطیز فبیل، ایٌشطًز، دبٍضدَیٌز 
 

 ًوایؾگاُ ّای گزٍّی ٍ اًفزادی 
  ثب اضؾبل یه اثط ؾطی الًىب 2017ًوبیكگبُ ثیي الوللی ضٍظ سبیذَگطافی 



  ُثب اثط دَؾشط) قیطاظ ثب اقشفبى ثًَسی(  دٍاسدّویي دٍعاالًِ سًثَر طالیی رٍعیِتیي الوللی  ًوایؾگا  

 ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ هیطاص زض آضاهگبُ حبفظ 1390 ؾبل یه ًوایؾگاُ پَعتز خط هیزاث رًذی 

 ُزض آضاهگبُ حبفظ ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ هیطاص 1391 ؾبل دَؾشط ذط هیطاص ضًسی زٍ ًوبیكگب 

 ِزض آضاهگبُ حبفظ ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ هیطاص 1392 ؾبل  ًوبیكگبُ دَؾشط ذط هیطاص ضًسی ؾ 

 زض آضاهگبُ حبفظ ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ هیطاص 9313ؾبل  ًوبیكگبُ دَؾشط ذط هیطاص ضًسی چْبض 

 ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ هیطاص زض آضاهگبُ حبفظ 1394ؾبل  بُ دَؾشط ذط هیطاص ضًسی چْبضًوبیكگ 

  یبزضٍظ حبفظ 1392هْط20زض آضاهگبُ حبفظ زض  ًَرًگاری اًذیؾِ ّای حافظًوبیكگبُ ػىؽ وطقوِ ّبی ًَض، ثب ضٍیىطز 

  1376، سْطاى ، زاًكگبُ قْیس ضجبیی ؾبل  ًوایؾگاُ گزٍّی ًماؽیثطگعاضی 

  1382،سْطاى ،زاًكگبُ قْیس ضجبیی ؾبل   ًوایؾگاُ خط در گزافیهثطگعاضی 

  ُثب یه اثط 1386 ؽؾویي جؾٌَارُ تیي الوللی تغن اهللقطوز زض ًوبیكگب 

  اًجوي ٌّزّای تجغوی ٍ عٌتی فارط، ؽیزاس ثب یه اثط 1391ؾبل  ًوایؾگاُ توام ٌّزهٌذاى ؽْزقطوز زض 

  اًجوي ٌّزّای تجغوی ٍ عٌتی فارط، ؽیزاس ثب زٍ اثط 1392ؾبل ؽْزًوایؾگاُ توام ٌّزهٌذاى قطوز زض 

 (87گبلطی ٌّطّبی سجؿوی زاًكىسُ ٌّطّبی ظیجبی زاًكگبُ سْطاى) اثط  10ثب ، سْطاى ًوایؾگاُ گزٍّی فتَگزافیه 

  اثط 1 ثب زض لجٌبى زاًكجَیی سجؼیض تیي الوللی واریىاتَر  گطٍّی ًوبیكگبُزض قطوز 

 (اثط 1ثب  82 سْطاى) زاًكگبُ ٌّطزاًكجَیی سجؼیض زض  تیي الوللی واریىاتَر  گطٍّی ًوبیكگبُ زض قطوز 

  اثط( 1ثب  83زاًكجَیی سجؼیض زض ) هجلؽ قَضای اؾالهی  تیي الوللی واریىاتَر قطوز زض ًوبیكگبُ گطٍّی 

 اثط( 1ثب  83ٌّطسْطاى  ) زاًكگبُزض  زاًكجَیی گفشگَی سوسًْب تیي الوللی واریىاتَر  گطٍّی ًوبیكگبُ زض  قطوز 

  (93گطی، ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی هٌطمِ سبضیری قیطاظ ) زفشط سؿْیلثب اجطای اثط ازثی) قؼط(  اٍلیي جؾٌَارُ ٌّز ٍ هیزاث عی راُقطوز زض 

  

 



 

 

 )هغؤلیت ّای اجزایی)عتادی ٍ ٌّزی 

  سب وٌَى 1392ؾبل  اظزاًكگبُ ٌّط قیطاظ هذیز فزٌّگی ٍ اجتواعی  

 ُصلح در داًؾگاُ اٍتزلیي آهزیىا پَعتز هغَل تزگشاری ٍ ّواٌّگ وٌٌذُ  ًوایؾگا 

 هغَل تزگشاری ٍ ّواٌّگ وٌٌذُ ًوایؾگاُ پَعتز صلح در ٍسارت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری 

  مرکسی دکتر حسن روحانیعضو کمیته تولید محتوای شورای ویژه فضای مجازی ستاد 

 هغَل تزگشاری ٍ ّواٌّگ وٌٌذُ ًوایؾگاُ پَعتز صلح در ًگارخاًِ تارٍپَد، ؽیزاس 

 هزوش پضٍّؼ ّای اعالهی داًؾگاُ ؽیزاس تا  16ٌّزی وٌفزاًظ تیي الوللی صلح2 ًمؼ ادیاى در اخالق صلح، عفَ ٍ دٍعتی  اجزایی تخؼ دتیز (

 ّوىاری داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس(

  هزوش پضٍّؼ ّای اعالهی داًؾگاُ ؽیزاس تا ّوىاری داًؾگاُ ٌّز  19 اخالق هْار جٌگ، اخالق صلح ٍ عفَ ٍ دٍعتیی ّوایؼ هلدتیز ٌّزی (

 ؽیزاس(

 چْبضهیي زاًكگبُ ٌّطوكَض ثط اؾبؼ طزح هلی ٍ هٌَیات همام هعظن رّثزی در راُ اًذاسی داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس هؾاٍرٌّزی ٍ ّوىاری دراجزای ،

 سب وٌَى 1390مكِ جبهغ ػلوی وكَض، اظ ؾبل ً

  ًِػضَ قَضای ؾیبؾز گصاضی جكٌَاضُ هصوَض ظیط ًظط هؼبًٍز فطٌّگی  چْاردّویي جؾٌَارُ تیي الوللی اهام رضا ع در جٌَب وؾَررئیظ دتیزخا ٍ

 ٍ اجشوبػی ٍظاضر ػلَم ، سحمیمبر ٍ فٌبٍضی  

  9313ًوایٌذُ داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس ٍ عضَ ؽَرای عیاعت گذاری ّوایؼ اعتاًی) هزهت گزاى هیزاث هاًذگار( ٍیضُ تجلیل اس هزهتگزاى فارط  

 عضَ وارگزٍُ طزاحی عٌذ راّثزدی داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس 



  9313وارگاُ التصاد ٌّز هثتٌی تز تاهیي اجتواعی تا تاویذ تز التصاد هماٍهتیدتیز اجزایی 

 ً9313وؾَر  اس عال  عزاعزؽعثِ در 93دٍعتذاراى حافظ تا هجَس ٍسارت وؾَر تا ظ اًجوي هلی ٍ هزدم ًْادایة رئی 

 1384ػضَ اًجوي اظ ؾبل  1389اًجوي زٍؾشساضاى حبفظ اظ ؾبل  هذیز واًَى ٌّزّای تجغوی 

 عضَ افتخاری اًجوي ٌّزّای عٌتی ٍ تجغوی اعتاى فارط 

  03تا 13ؽعثِ ؽیزاس اس عال عضَ اًجوي خَؽٌَیغاى ایزاى 

 عضَ پیَعتِ اًجوي فزػ ایزاى ٍ عضَ ّیات هذیزُ اًجوي فزػ اعتاى فارط 

 03اًجوي دٍعتذاراى حافظ اس عال  عضَ اًجوي ؽاعزاى 

 ثطگعاضوٌٌسُ دٌج جكٌَاضُ ثِ هٌبؾجز ّفشِ هَظُ ٍ  هیطاص فطٌّگی زض ٍ  سب وٌَى   1390اظ ؾبل   هذیز واًَى ٌّزّای تجغوی اًجوي دٍعتذاراى حافظ

زض ثب ػٌَاى دَؾشطذط هیطاص ضًسی ثب ّوىبضی ؾبظهبى هیطاص فطٌّگی ٍ گطزقگطی فبضؼ ٍ اًجوي زٍؾشساضاى حبفظ  94ٍ  93ٍ  92،   91،  90ؾبل ّبی 

 اؾشبى یضاؾشبی گطاهی زاقز ایي ّفشِ ٍ  ثبظًوبیی َّیز هلی ٍ سمَیز گطزقگط

 ِ1378قكویي زٍضُ اًشربثبر هجلؽ قَضای اؾالهی  39 رئیظ ؽعث 

 

  ٍ ِتؾَیك ًاهِ ّا2تمذیز ًاه 
  ؼ1386سمسیط ًبهِ اظ ططف زثیطول یًَؿىَ ثطای قكویي جكٌَاضُ ثیي الوللی ثؿن اهلل 

 1394اؾالهی زاًكگبُ قیطاظ زثیط ٌّطی ّوبیف ثیي الوللی اذالق هْبضجٌگ، اذالق صلح ٍ ػفَ ٍ زٍؾشی اظ ططف هطوع دَّف ّبی 

 1393ّوىبضی زض ضاُ اًساظی زاًكگبُ ٌّط قیطاظ اظ ططف ضئیؽ زاًكگبُ ٌّط قیطاظ 

  لَح تمذیز اس هعاٍى ٍسیز ٍ هذیز عاهل ؽزوت هادر تخصصی عوزاى ٍ تْغاسی ؽْزی ایزاى تزای ّوىاری در تزگشاری ّوایؼ هزهت گزاى

 9313هیزاث هاًذگار عال 

 9319هَعغِ آهَسػ عالی ارم ؽیزاس تزای دتیز علوی وارگاُ ًماؽی صلح تزای وَدواى تا عٌَاى2 تادتادن عفیذ لَح تمذیز اس رئیظ 



 لَح تمذیز اس هعاٍى آهَسؽی  ٍ پضٍّؾی هزوش آهَسػ عالی اعتْثاى تزای طزاحی ًؾاًِ هزوش آهَسػ عالی اعتْثاى 

 1390ل اًجوي زٍؾشساضاى حبفظضٍظ جْبًی هَظُ ٍ ّفشِ ثعضگساقز هیطاص فطٌّگی اظ ططف زثیطو 

  1392یبزضٍظ حبفظ اظ ظطف ؾطدطؾز ازاضُ ول هیطاص فطٌّگی ٍ گطزقگطی اؾشبى فبضؼ 

 طف هسیط هطوع اؾٌبز ٍ وشبثربًِ هلی اؾشبى فبضؼی ذلیج فبضؼ اظ دبضؼ سب فبضؼ اظ طثطدبیی ّوبیف هل 

 ّوىبضی ثب هجوغ ذیطیي سبهیي ؾالهز اؾشبى فبضؼ 

  (لَح تمذیز اس رئیظ ادارُ ول آهَسػ ٍ پزٍرػ ًاحیِ یه ؽیزاس تزای ّوىاری در تزگشاری ؽؾویي دٍرُ اًتخاتات هجلظ ؽَرای اعالهی

 9310رئیظ ؽعثِ( 

  هَضز 21سكَیك ًبهِ ّبی ضٍظ هؼلن اظ ططف ضئیؽ زاًكگبُ ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی ٍ هسیط ول ازاضُ آهَظـ دطٍضـ اؾشبى فبضؼ 

 ...ٍ 

 

  2پَعتز هٌاعثت ّای اعتاًی ٍ هلیطزاحی 

  (88اظ ؾبل اًجوي هلی زٍؾشساضاى حبفظ، ططاح دَؾشط یبزضٍظ حبفظ )سب وٌَى 

  (96ططاح دَؾشط ؾرٌطاًی ) آیٌسُ ٌّط هحَض: دطٍفؿَض جطالس ثؿز ٍ وطًلیب ثؿز. زاًكگبُ ٌّط قیطاظ 

 (95-94زاًكگبُ قیطاظٍاثؿشِ ثِ هطوع دػٍّكْبی اؾالهی ) ّوایؼ هلی پَعتز صلح ططاح دَؾشط 

 ٍاثؿشِ ثِ هطوع دػٍّكْبی اؾالهی زاًكگبُ قیطاظ ثب ّوىبضی زاًكگبُ ): ًمف ازیبى زض اذالق صلحی ٍ زٍؾشی .   وٌفزاًظ تیي الوللی صلح ططاح دَؾشط

   ( 96-95 ٌّط قیطاظ

 (94ٍاثؿشِ ثِ زاًكگبُ ٌّط قیطاظ) ثب حضَض اقشفبى ثًَسی ضئیؽ اسحبزیِ ثیي الوللی گطافیه ؾَئیؽ دیشایي در گزافیه ططاح دَؾشط 

  (95ٍاثؿشِ ثِ زاًكگبُ ٌّط قیطاظ) ثب حضَض جیي هبضن وبؾشطا.  ٌّسؾِ ًمَـ اؾالهی , ؾیط سحَل ٍهؼبصط ؾبظیطزاح پَعتز 

 قیطاظ ٍ اًجوي زٍؾشساضاى حبفظ() زاًكگبُ ٌّط طزاح پَعتز تیؼ اس عی ًؾغت فزٌّگی ٌّزی  



 95، 93،94، 91،92، 90، 89، 88، 87یبزضٍظ حبفظ ؾبل ّبی  پَعتز طزاح  

 ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی فبضؼ 87ؾرٌطاًی زوشط ػعیع قجبًی ثب هَضَع  حبفظ ٍ فطٍیس/زی هبُ  پَعتز طزاح 

 آهفی سبسط زاًكىسُ دعقىی/ قرصیز دطزاظی زض قؼط حبفظ/  هؼبًٍز فطٌّگی جْبز زاًكگبّی 1388ؾرٌطاًی اؾشبز هٌصَض دبیوطز/ آشضهبُ  پَعتز طزاح /

 فبضؼ ٍ هؼبًٍز فطٌّگی زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ

 فظ ٍ اثي ػطثی/  هؼبًٍز فطٌّگی جْبز زاًكگبّی سبالض صسضا ٍ ؾیٌب/ اًؿبى قٌبؾی حب -1388زی هبُ  16ؾرٌطاًی زوشط هحوسضضب ذبلصی/  پَعتز طزاح

 فبضؼ ٍ هؼبًٍز فطٌّگی زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ

 آهفی سبسط زاًكىسُ دعقىی/ هؼطفز قٌبؾی حبفظ/ هؼبًٍز فطٌّگی جْبز زاًكگبّی فبضؼ ٍ  -1388ثْوي  13ؾرٌطاًی زوشط ػعیع قجبًی/  پَعتز طزاح

 هؼبًٍز فطٌّگی زاًكگبُ ػلَم دعقىی قیطاظ

 ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضقبز  1سبالض حبفظ/ سأثیط ضٍؾبذز ّبی لطآى وطین ثط قؼط حبفظ  -1389قْطیَض  24ؾرٌطاًی زوشط هحوس ضضب ذبلصی/  پَعتز طزاح/

 اؾالهی فبضؼ

 ضُ ول فطٌّگ ٍاضقبز اؾالهی /سبالض حبفظ/اؾشبز هٌصَض دبیوطز/ ازا1386آثبى24ًمس وشبة ًمكی اظ هؿشی ٍهؿشَضی اثط زوشط هحوس ضضب ذبلصی/ پَعتز حطزا

 فبضؼ

 سبالض حبفظ /زوشط هحوسضضب ذبلصی /ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی 1387هطزاز  8ًمس وشبة ؾلَن ثبطٌی حبفظ اثط اؾشبز هٌصَض دبیوطز/  پَعتز طزاح/

 فبضؼ

  ى هٌصَض دبیوطز ٍ ّبقن فطیسًٍی/ ثب ّوىبضی ازاضُ ول فطٌّگ / سبالض حبفظ/ اؾشبزا89ذطزاز  26ًگبّی ثِ آثبض حبفظ دػٍّی اؾشبز جوبل ظیبًی/ پَعتز طزاح

 ٍ اضقبز اؾالهی فبضؼ



  سبالض حبفظ/ اؾشبز هٌصَض دبهیطز/ثب ّوىبضی ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضقبز 89اؾفٌس  11ًمس وشبة حبفظ اظ ًگبّی زیگط اثط زوشط ػلی حصَضی/  پَعتز طزاح /

 اؾالهی فبضؼ

 زاًكىسُ ػلَم زاًكگبُ قیطاظ، سبالض قْیس هٌشظطی 91فطٍضزیي  26یبزضٍظ ؾیویي زاًكَض/ پَعتز طزاح / 

 هطوع قیطاظ -/ هطوع اؾٌبز ٍ وشبثربًِ هلی 91ّوبیف ذلیج فبضؼ اظ فبضؼ سب دبضؼ  پَعتز طزاح 

 هطوع قیطاظ -/ هطوع اؾٌبز ٍ وشبثربًِ هلی  91یبزضٍظ زوشط قْجبظی  پَعتز طزاح 

  ...ٍ 

 ًِطزاحی ًؾا 

 سصَیت زض ووؿیَى آضم ٍظاضر ػلَم، سحمیمبر ٍ فٌبٍضی 91  داًؾگاُ ٌّز ؽیزاس  ًؾاًِ ططاحی ٍ 

  سصَیت زض ووؿیَى آضم ٍظاضر ػلَم، سحمیمبر ٍ فٌبٍضی 92ًؾاًِ هزوشآهَسػ عالی الهزدططاح ٍ 

  سصَیت زض ووؿیَى آضم ٍظاضر ػلَم، سحمیمبر ٍ فٌبٍضی 92ًؾاًِ هزوشآهَسػ عالی اعتْثاىططاح ٍ 

  سصَیت زض ووؿیَى آضم ٍظاضر ػلَم، سحمیمبر ٍ فٌبٍضی 92هزوشآهَسػ عالی هوغٌی ًؾاًِططاح ٍ 

  ًٍِیػُ سجلیل اظ هطهشگطاى فبضؼ  ّوایؼ هزهت گزاى هیزاث هاًذگارططاح ًكب 

  1382ططاح ًكبًِ اًشكبضار ؾبحل اًسیكِ سْطاى 

  1383ططاح ًكبًِ ٌّطؾشبى وبضآفطیٌبى 

  1378ططاح ًكبًِ اًجوي قؼط ظیط ًگبُ ذسا 

  1391ططاح ًكبًِ اًشكبضار ؾري 

  1391ططاح ًكبًِ لٌبزی ایطاى 

 1383ططاح ًكبًِ قطوز هىبًیعاؾیَى زام هطٍزقز 

 1383ططاح ًكبًِ قطوز ذسهبسی ثْبض چكوِ سلد 



  1383ططاح ًكبًِ آجطًوبی ؾیبحشگط 

 ...ٍ 

 

  عایز فعالیت ّای تخصصی 

  1394سب  1390ططاحی دٌج زٍضُ ًوبیكگبُ دَؾشطذط هیطاص ضًسی اظ ؾبل  

  ٍ ثطای ًوبیكگبُ هلی هیطاص هؼٌَی وكَض زض وبخ ًیبٍضاى سْطاى ظیط ًظط  صس دَؾشط هؼطفی ٌّطّبی هلل  ططاحیاجطای صفحِ آضایی

 1391 هؼبًٍز هیطاص فطٌّگی وكَض ؾبل

  1392زاًكگبُ قیطاظ اظ ؾبل ططاح جلس ثیف اظ ثیؿز وشبة ػلوی ، اًشكبضار 

  1386 ثب لبثلیز اؾشفبزُ زض سوبم ؾیؿشن ػبهل ّبی هَجَز فًَت فارعی تا ًام  ) اعطَرُ(ططاح 

  1386ثب لبثلیز اؾشفبزُ زض سوبم ؾیؿشن ػبهل ّبی هَجَز فًَت فارعی تا ًام  )گیَعاى(ططاح 

 1389آهَظـ ػبلی اضم ؾبل  فًَز زاًكجَیبى هَؾؿِ ضاٌّوبی ططاحی ثیف اظ دبًعزُ دطٍغُ ططاحی 

 ططاح جلس یًَیفطم ؾٌس ضاّجطزی زاًكگبُ ّب ٍ هطاوعآهَظـ ػبلی فبضؼ ظیط ًظط زاًكگبُ قیطاظ 

 ....ٍ 

 
 


