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                                                         ه تعالیباسم

 آذین احمد دکتر اجرائی و پژوهشی –رزومه علمی آموزشی 

 )ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان(

 مشخصات فردی -1

 6431سال تولد:    نام پدر: حسن  نام خانوادگی: آذین   نام: احمد

  دین: اسالم  6431شماره شناسنامه:   محل صدور: اصفهان  محل تولد: اصفهان

 4تعداد فرزندان:   وضعیت تأهل: متأهل   مذهب: شیعه

 

 وضعیت استخدامی:   -2

 محل استخدام: دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا                                رسمی قطعی   –هیأت علمی تمام وقت 

 

 مرتبه علمی:  -4

 جهت بررسی دانشیاری()ارسال پرونده به سازمان مرکزی و هیئت ممیزه  61استادیار پایه 

 

 تحصیالت:  -3

 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  دوره لیسانس؛ رشته تحصیلی: علوم سیاسی -

 6431تا سال   6411از سال 

 

  واحد  –دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسالمی  دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلی: علوم سیاسی -

 تهران مرکز                                                                                                                  
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 6433تا سال   6434از سال 

 

 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد   ؛ رشته تحصیلی: علوم سیاسی(.Ph.D)دوره دکتری تخصصی  -

 واحد علوم و تحقیقات تهران –اسالمی                                                                                                   

 6414تا سال   6431از سال 

 دوره ها و کارگاههای آموزشی  -5

 
ردی

 ف
 نام دوره و کارگاه

مدت به 

 روز

سال 

 برگزاری

کشور برگزار 

 کننده
 نشگاه یا مؤسسه برگزارکنندهدا

 مدیریت آموزش عالی 1
 6ساعت  02

 اسفند 11تا 
 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی –تهران  ایران 1811

 مدیریت بهره وری 0
 02ساعت 01

 دی 02تا 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد یزد –ایران  1811

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد شهرکرد –ایران  1816 ساعت16 بهسازی سازمانی 8

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا شهرضا –ایران  1812 خرداد 2تا 1 مدیریت رفتار سازمانی 1

 دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان –ایران  1812 ساعت16 (1مدیریت مالی ) 1

 آزاد اسالمی واحد فالورجان دانشگاه فالورجان –ایران  1812 ساعت01 مدیریت سیاسی 6

2 
مدیریت بهبود و بهسازی 

 سازمانی
 1811 ساعت01

خمینی  –ایران 

 شهر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان دهاقان –ایران  1812 ساعت10 مدیریت مؤثر جلسات 1

2 
امر به  –کارگاه شهروند مسئول 

 معروف و نهی از منکر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان خوراسگان –ایران  1822 ساعت01

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان خوراسگان –ایران  1822 ساعت10 (1کارگاه ضیافت اندیشه ) 12

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان دهاقان –ایران  1822 ساعت16 مدیریت رفتار سازمانی 11

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان خوراسگان –ایران  1821 ساعت12 (0اندیشه )کارگاه ضیافت  10

 دانشگاه پیام نور اصفهان –آموزش عالی  اصفهان –ایران  1821 کارگاه اولین همایش استانی  18
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تخصصی حلقه های  –آموزشی 

 هم اندیشی و تعالی صالحین

11 
فرهنگ رسانه و تأثیر آن بر 

 اخالق اساتید
 دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان -ایران  1821 ساعت16

 اصفهان –ایران  1821 ساعت16 آینده پژوهی 11
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 اصفهان

16 
)ره( نشست تخصصی امام خمینی

 عرفان و اخالق
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان دهاقان –ایران  1821 

12 
تبیین سیاست ها و راهبردهای 

 فرهنگی
 دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی مشهد –ایران  1820 ساعت16

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا اصفهان –ایران  1818 ساعت80 روش شناسی تحقیق 11

12 
آشنایی با مدیریت رفتار سازمانی 

 )ویژه رؤسا و معاونین(
 دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان –ایران  1812 ساعت16

 اصفهان –ایران  1822 ساعت12 علم و دین 02
دانشگاه آزاد اسالمی  –ضیافت اندیشه استادان 

 واحد خوراسگان

01 
ارتباطات انسانی محور توسعه ی 

 پایدار
 همایش ارتباطات انسانی محور توسعه پایدار اصفهان –ایران  1822 

00 
آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب 

 در دانشگاه آزاد اسالمی
 دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان –ایران  1822 ساعت01

08 
درآمدی بر امر به معروف و نهی 

 از منکر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا اصفهان –ایران  1821 ساعت10

01 
تاریخ علم و تمدن اسالمی سطح 

 )ضیافت اندیشه(یک 
 اصفهان –ایران  1821 ساعت16

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

 ()خوراسگان
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 سابقه تدریس: -6

 

 دانشگاه / مؤسسه
 مقطع

 موضوعات تدریس
 دکترا ارشد کارشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شهرضا

 1828ازسال 

 تاکنون

* * * 

(، 0و  1سیاسی در غرب )انقالب اسالمی ایران، اندیشه های 

، نوسازی و دگرگونی 02اندیشه های سیاسی در قرن 

سیاسی، مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، جامعه شناسی 

، 12ل تا قرن سیاسی، سمینار افکار سیاسی غرب نیمه او

جامعه شناسی توسعه، اندیشه های  ،سمینار مسائل روز

 سیاسی غرب، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دهاقان

 1811ازسال

 تاکنون

 * * 

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادها، جامعه شناسی 

سیاسی، جامعه شناسی استبداد و دمکراسی، جامعه شناسی 

توسعه، نظریه های جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی 

 سیاسی تطبیقی و...
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 فعالیتهای پژوهشی: -2

 مقاله ها 1-7

 فارسی: 2-1-7

 سال انتشار شماره دوره عنوان نشریه عنوان مقاله ردیف

1 
جامعه پذیری سیاسی: تعامل نظام 

 سیاسی و مدرسه در ایران

پژوهشی دانشنامه حقوق و  –مجله علمی 

 (1سیاست شماره )
 1811 چهارم سال اول

0 

بررسی نقش رسانه های نوین با 

اینترنت بر تأکید بر ماهواره و 

هویت فرهنگی دانشجویان )مطالعه 

موردی: دانشجویان استان 

 چهارمحال بختیاری(

پژوهشی پژوهشنامه  –فصلنامه علمی 

 علوم اجتماعی واحد گرمسار
 دوم سال دوم

)احمد  1812تابستان 

آذین و خانم کبری 

 پیرمحمدی(

8 

بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر 

 سازگاری اجتماعی دانش آموزان

مقطع متوسطه شهرستان فریدون 

 شهر

 –جامعه شناسی کاربردی )علمی 

 ISCپژوهشی( دانشگاه اصفهان و نمایه 

سال بیست 

 و دوم
 اول

)احمد  1822بهار 

آذین و محمود 

 موسوی(

1 

نقش رادیو و تلویزیون در جامعه 

پذیری سیاسی )مطالعه موردی: 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد شهرضا(

فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی )علمی 

 پژوهشی( واحد شوشتر –
 سال چهارم

پیش شماره 

 نهم

 1812تابستان 

)احمد آذین و رضا 

 جهانشاهی(

1 

مقاله جامعه شناسی جنگ + مقاله 

مدیر ژاپنی در مورد ما چگونه فکر 

 می کرد؟!

علمی جام  –فرهنگی  –هفته نامه سیاسی 

 اصفهان
 1821آذر   - -

6 

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش 

الی  11اجتماعی جوانان ) –سیاسی 

 ساله( در شهر بروجن 02

پژوهشی تحقیقات  –فصلنامه علمی 

 -  ISCسیاسی و بین المللی با نمایه 

 واحد شهرضا

 پنجم سال سوم

 1822تابستان 

)احمد آذین، علیرضا 

سبزیان موسی آبادی 

 و یوسف عزیزی(

2 
الگوهای بررسی عوامل مؤثر بر 

رأی دهی مردم شهرستان اردل در 

پژوهشی تحقیقات  –فصلنامه علمی 

 – ISCسیاسی و بین المللی با نمایه 
 ششم سال سوم

)احمد  1822بهار 

آذین, دکتر حسینعلی 
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قجری و حیدر ظفری  واحد شهرضا انتخابات مجلس شورای اسالمی

 دوازده امامی(

1 
جایگاه و اثرگذاری فضای رسانه 

 ژئوپلیتیکبر 

چکیده مقاالت پنجمین کنگره انجمن 

ژئوپلیتیک ایران: قابلیت ها و ظرفیت های 

 کاربردی جغرافیای سیاسی

- - 1822 

2 

جنگ روانی غرب و امنیت 

جمهوری اسالمی ایران )با تأکید بر 

 فضای رسانه ای علیه ایران(

پژوهشی، پژوهش های  –فصلنامه علمی 

 –راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 

 دانشگاه اصفهان

- - 

دریافت برگه پذیرش 

1821 

)احمد آذین، مسعود 

 جعفری نژاد(

12 

بررسی روابط کشورهای اروپا و 

ایاالت متحده آمریکا در ناتو بعد از 

 سپتامبر 11حادثه 

پژوهشی پیام دانشگاه  –فصلنامه علمی 

 ISIملی تاجیکستان با درجه 
- - 

دریافت برگه پذیرش 

1821 

)احمد آذین، 

 محمدرضا قائدی(

11 

توتالیتاریسم و پساتوتالیتاریسم 

تجربه سیاست و حکومت در 

 آمریکا

پژوهشی دانشگاه آزاد  –فصلنامه علمی 

 اسالمی واحد تاکستان
- - 

)احمد آذین، مهدی 

 مرادی(

10 

بررسی مسئله توسعه اقتصادی در 

منطقه جنوب شرق ایران و تأثیر آن 

 بر مقوله امنیت

تخصصی دانش انتظامی  –فصلنامه علمی 

 سیستان و بلوچستان
 دوازدهم سال پنجم

)احمد  28پائیز 

آذین، ناصر شعبانی و 

 یداله دهقان(

18 

بررسی عوامل مؤثر بر تنبلی 

 02سال تا  11اجتماعی جوانان 

 یاسوج()شهر 

 - شیراز کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

 21بهمن ماه 

)احمد آذین و کبری 

 سادات نوری(

11 

معیتی بررسی عوامل اجتماعی و ج

 مرتبط با گرایش دانشجویان به

ارزش های انقالب اسالمی )نمونه 

مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه 

های آزاد اسالمی و پیام نور شهر 

 گیالن غرب(

پژوهشی علوم اجتماعی  –فصلنامه علمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 چهارم سال هفتم

  20زمستان 

)احمد آذین، هابیل 

 حیدرخانی و 

حسن الهیان و 

 منوچهر رشادی(

11 
وحدت جهان اسالم از دیدگاه امام 

 خمینی )ره(

ترویجی مطالعات  –فصلنامه علمی 

سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 آزادشهر

- - 

  21بهمن ماه 

)احمد آذین، 

 محمدرضا قائدی(
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16 

تحلیل و بررسی رابطه ی ابعاد 

سرمایه ی فرهنگی و هویت ملی 

جوانان )نمونه ی مورد مطالعه: 

سال شهر  02تا  11جوانان 

 کرمانشاه(

پژوهشی علوم اجتماعی  -فصلنامه علمی

 انشگاه آزاد اسالمی واحد شوشترد
 سال دهم

شماره ی 

 دوم

  1821تابستان 

 )احمد آذین، 

 هابیل حیدرخانی(

12 
بررسی زمینه های اجتماعی و 

 سیاسی ظهور داعش در خاورمیانه

ترویجی سیاست  –فصلنامه علمی 

 خارجی

سال بیست 

 و نهم
 116شماره 

)احمد  21زمستان 

آذین، علی سیف 

 زاد(

11 

بندی نظریات توسعه اقتصادی دسته 

از منظر برابری و قائل بودن به منافع 

 تجارت متقابل

ترویجی پژوهش  –فصلنامه ی علمی 

 های سیاسی و بین المللی 
 02شماره  سال هفتم

 1821تابستان 

سید  –)احمد آذین 

 محمد امین حسینی(

12 
نقش عقالنیت دینی در نظریه 

 سیاسی محمدحسین نائینی

پژوهشی اسالم و  –دو فصلنامه علمی 

 علوم اجتماعی
 سال هشتم

بهار و 

تابستان 

1826 

 

)سیدعلیرضا بهشتی،  

احمد آذین، علیرضا 

 گلشنی(

02 

بررسی مقایسه ای نگرش ها و 

ارزش های سیاسی نسل چهارم با 

 نسل اول انقالب اسالمی ایران

 پژوهشی امنیت ملی –فصلنامه علمی 
 21سال

 

 پذیرش 

 برای 

 چاپ

)محمدعلی خوش 

طینت، مسعود 

جعفری نژاد، احمد 

 آذین(

01 

بررسی تطبیقی مبانی حکومت در  -

ایرانی پیشرفت و  –الگوی اسالمی 

 مدل لیبرال دمکراسی

پژوهشی انجمن علمی  –نشریه علمی 

 انقالب اسالمی ایران
 26سال

 پذیرش 

 برای 

 چاپ

)یونس خداپرست، 

 –علیرضا گلشنی 

 احمد آذین(

00 

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در 

پایبندی به فرهنگی شهروندی در 

 بین شهروندان شهر اصفهان

پژوهشی مطالعات  –فصلنامه علمی 

 جامعه شناختی شهری
 26سال

 پذیرش 

 برای 

 چاپ

پذیرش مقاله برای 

 26چاپ مردادماه 

 )احمد آذین(
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 انگلیسی: 8-1-7

 

 سال انتشار شماره دوره عنوان نشریه عنوان مقاله ردیف

1 

The role of relationship 
with parents and 

socioeconomic base in 
hope future among 

Isfahan’s yongers with 11-

02 years old. 

IJCRB-ISI - - 

)احمد آذین، اصغر 

محمدی و اکرم 

 فخری(

0 

Evaluation of 
organizational culture in 
islamic azad university 

units (case study: esfahan 
and chahar mahal and 

bakhtiari province) 

Advances in environmental 
biology   

 (isi)با درجه 

06 october 

0211 

Page 
 811-811 

(Sayyed 
mohammad 

reza davoodi, 
mahbobeh 
askari and 

ahmad azin) 

8 
Study the effects of 
globalization on the 

political independence of 
countries 

Journal Of political and social 
sciences 

01/2/0211 
Accepta 

nce 
letter 

(omid mostaan, 
ahmad azin, 

halim mostaan) 

1 
Youth political 

participation examine, 
how and why “case study: 

youth in dezful” 

International journal of current 
life science  

 (isi)با درجه 

October 

0211 - 

Mohammad 
majdi nasab, 
ahmad azin, 
nasrin majdi 

1 

The Role of Political 
Participation in the 
Political and Social 

Stubility of the Islamic of 
Iran. 

 Isi – 0211  

حیدر بابانسب، 

جعفری نژاد،  مسعود

احمد آذین، علیرضا 

 گلشنی

6 
Different approaches to 

the challenge of tradition 
and modephity 

Jornal of nterdisuplinary 
research 

0212  

حجت اله بهر 

کشکول، علیرضا 

 گلشنی، احمد آذین

  

 

 طرحهای پژوهشی:  2-7
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 مرجع تصویب عنوان طرح پزوهشی ردیف
طرح )میلیون اعتبار 

 ریال(
 سال پایان پژوهش

1 

بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و 

شناسایی الزامات تغییر فرهنگی برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب در دانشگاه های آزاد اسالمی 

 منطقه چهار

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد دهاقان
 (1828پایان یافته ) همکار طرح

0 
سیاسی دانش آموزان دبستان های جامعه پذیری 

 شهر اصفهان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد شهرضا
 در دست اجراء )همکار طرح(

 

  



11 
 

 

 کنفرانس و همایش های ملی و بین المللی 3-7    

 

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی مؤسسه علوم و فناوری خوارزمی  –ارائه سخنرانی  -1

 1821بهمن  01شیراز 

 پروانه بیاتی –ان: احمد آذین گنویسند –موانع توسعه دمکراسی در عراق             

 1821چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری اسفندماه  -0

 سخنرانی، بررسی جامعه شناختی دمکراسی در جوامع خاص ارائه شفاهی و

 نویسندگان: فرشید گراوند، منصور حقیقتیان ، علی هاشمیان فر، احمد آذین، اسماعیل جهانبخش.

 

 

 1826همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی اردیبهشت ماه  -8

 پذیرش مقاله و ارائه به صورت سخنرانی

 ررسی میزان تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادیب

 نویسندگان: اصغر محمدی، احمد آذین، فرشید گراوند، سعید شیراوندی

 

  26شرفت اردیبهشت ماه پیایرانی _ارائه مقاله در ششمین کنفرانس الگوی اسالمی  -1

ایرانی وچرائی آن چاپ در مجموعه مقاالت و  –یشرفت بجای توسعه در الگوی اسالمی پضرورت طرح مبحث 

 (ISC)وم جهان اسالم علاستنادی نمایه در پایگاه 

 

 

 

 1821علوم انسانی وتوسعه _ارایه مقاله درکنفراس ملی آینده پژوهیً-1
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 بررسی رابطه ی توسعه ی عینی باسطح رضایتمندی درشهرگچساران

 علمداری رادحسین _فریده سادات تقوی راد_نویسندگان:احمدآذین
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 نشانها: -8      

و دریافت لوح تقدیر از ریاست نهاد مقام  11سال  –دبیر نمونه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور  -1

 معظم رهبری در دانشگاهها

و دریافت لوح تقدیر از ریاست نهاد مقام  28سال  –دبیر نمونه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور  -0

 معظم رهبری در دانشگاهها

 12اصفهان سال  –دریافت لوح تقدیر به عنوان مدیر بسیجی نمونه استان  -8

دریافت لوح تقدیر از نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار  -1

 12سال  –رستان شهرستان دهاقان به عنوان مدیر موفق شه

و شرکت در دوره علمی، آموزشی و فرهنگی  21و  22فرهنگی سال های  –کسب عنوان استاد منتخب علمی  -1

 1/1/21لغایت  81/8/21اردوی مشهد مقدس  –

 .12دریافت لوح تقدیر فرهنگی به مناسبت برگزاری همایش منطقه ای قرآن و خودباوری فرهنگی، بهار  -6

 21به مناسبت برگزاری همایش نام آوران حوزه علمیه اصفهان، بهار  دریافت لوح تقدیر فرهنگی -2

دریافت لوح تقدیر از فرمانداری شهرستان دهاقان به مناسبت توسعه و ترویج نهضت مطالعه مفید شهرستان  -1

 دهاقان.
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 مسئولیتهای اجرائی -9   

 تا کنون 26سال  تابستان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ازریاست  -1

 نزدیک به ده سال(11/1/28لغایت  01/1/11) 28تا  11ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان از سال  -0

 18تا  11معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا از سال  -8

 تاکنون 11دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان از سال  -1

 نتاکنو 21دبیر استانی هم اندیشی دانشگاههای استان اصفهان از سال  -1

 16استان اصفهان سال  –عضو کمیته هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی  -6

 18تا  11معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا سال  -2

 12تا  11معاونت فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دهاقان  -1

 28تا  12عضو اصلی شورای آموزش و پرورش شهرستان دهاقان از سال  -2

 تاکنون 12عضو اصلی کارگروه علوم سیاسی هیأت جذب استان اصفهان از سال  -12

 مدرس کارگاه آموزشی ویژه معاونین، رؤسا و کارکنان دفاتر فرهنگ اسالمی واحدهای منطقه چهار، با موضوع  -12

 چهار.، محل برگزاری دبیرخانه منطقه 1/6/21جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن،        

 تخصصی و سیاسی با عنوان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و  –سخنران ویژه نشست علمی  -11     

 ، با حضور فرماندار، 21بررسی بزرگترین رویداد بین المللی سال، اجالس جنبش عدم تعهد در ایران، تابستان             

 اه ها و نهادهای شهرستان دهاقان.گتمسئوالن و رؤسای ادارات و دس            
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 دوره جلسات ضیافت اندیشه ویژه اساتید زیر نظر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  2زاری گبر -10   

 دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان          

 اسفندماه  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  –رئیس همایش ملی چالش ها و مسائل اجتماعی کالنشهرهای ایران  -18  

        1822 

 1821ماه آذر –دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان « آسیب شناسی عرفان های نوظهور»رئیس همایش ملی  -11 

 1821آذرماه  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان » ادبیات تعلیمی و گونه های آن»رئیس همایش ملی  -11

 ، مشهد 20علمی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی، تیرماه  –ر برگزاری پنجمین اجالس اساتید منتخب فرهنگی دبی -16

 مقدس.       

 تحقیقات و  –پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری )با مجوز وزارت علوم  –عضو مشاوران علمی فصلنامه علمی  -12

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان. –فناوری(       

 ترویجی مدیریت انتظامی. –عضو هیأت شورای تحریریه فصلنامه علمی  -11

 عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران فروردین  -12

 جرم قوه قضائیهمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  – 1826ماه       

 شورای عالی انقالب فرهنگی  616مدیر کمیته علمی روش شناسی دروس معارف اسالمی، بر اساس مصوبه  -02

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. 1/6/28و مصوبه جلسه دوم  08/1/1822       

 )جامعه شناختی مطالعات   ISCژوهشی و نمایه پ –مورد داوری مقاله ها، فصلنامه ها و نشریات علمی  01انجام  -01

 شهری واحد دهاقان، تحقیقات سیاسی و بین المللی واحد شهرضا، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان(      

 عضو اصلی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان -00
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 28 – 16رئیس کمیته منتخب واحد دهاقان  -08

 28منتخب واحد دهاقان دبیر کمیته  -01

 عضو کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی -01

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری –دبیر شورای راهبردی اساتید  -06

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا. علوم  –مدیر گروه های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی  -02

 1812 – 1821روابط بین الملل  1812 – 1821سیاسی       

 بر  – 26مردادماه تیرو گرایش های مسائل ایران و اندیشه های سیاسی –مدیر گروه مصاحبه دکترا رشته علوم سیاسی  -01

 اساس حکم ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان       

 بر اساس حکم ریاست دانشگاه  26مردادماه  –عضو تیم مصاحبه کننده مدرسان درس وصایای حضرت امام )ره(  -02

 آزاد اسالمی استان اصفهان       

 اه آزاد اسالمی واحد شهرضاگدانش –عضو بسیج اساتید استان اصفهان  -82


