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)داًطگبُ عالهِ  ًیثِ عٌَاى استبدیبر هذرسِ عبلی ثبسرگب۷۲۴۷اس سبل  ٍ در تْزاى ثِ دًیب آهذ  ۷۲۳۶در سبل استبد 

عالٍُ ثز   .داًطگبُ عالهِ طجبطجبئی است ۲۵ّن اکٌَى استبد توبم پبیِ ٍ ٍقت استخذام ضذ  طجبطجبئی( ثِ طَر توبم

در ثیست ٍ پٌجویي  ۷۲۸۴ّستٌذ ٍ در سبل  ّبی اجزایی هتعذدیستبد دارای سوتهقبالت علوی ٍ کتت، اثسیبری 

 اس استبد تقذیز ٍ تطکز ضذ. هزاسن هعزفی استبداى ًوًَِ کطَری
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  ۷۲۳۴دٍرُ هتَسطِ در دثیزستبى هزٍی   

  ۷۲۳۶فَق دیپلن هتزجوی اًگلیسی داًطگبُ تْزاى  

 ِ۷۲۴۷ّبی ثبسرگبًی هذرسِ عبلی تْزاى  کبرضٌبسی اقتصبد ٍ ثیو  

  ۷۲۴۳کبرضٌبسی ارضذ هذیزیت ثبسرگبًی داًطگبُ ایبلتی هزکشی اٍکالّبهب  

  رفتبر اًسبًی ٍ هذیزیت ٍ تَسعِ سبسهبًی داًطگبُ ثیي الوللی ایبالت هتحذُ دکتزای رّجزی ٍ

  آهزیکب

ی داًطکذُ اکجز افجِ عضَ ّیئت علو در ثیست ٍ پٌجویي هزاسن هعزفی استبداى ًوًَِ کطَری، اس دکتز سیذ علی

.، تقذیز ضذ۷۲۸۴هذیزیت ٍ حسبثذاری ثِ عٌَاى استبد ًوًَِ کطَر سبل 
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  ،۷۲۴۷عضَ ّیبت علوی )هذعَ( داًطکذُ حسبثذاری ٍ علَم هبلی ٍسارت ًفت.  

 ۷۲۴۷لوی هذرسِ عبلی ثبسرگبًی، عضَ ّیبت ع.  

 ،۷۲۴۷ ریبست هذرسِ عبلی ثیوِ تْزاى.  

  ،َ۷۲۴۷ریبست هذرسِ ثیي الوللی ثیوِ اک.  

 ۷۲۵۶ ،۷۲۴۸بثذاری هزکش ًطز داًطگبّی، سزپزست گزٍُ تخصصی هذیزیت ٍ حس.  

 ، ۷۲۴۸قالة فزٌّگی، ستبد اً عضَ کویتِ هذیزیت داًطگبّی.  

 ،۷۲۴۸ستبد اًقالة فزٌّگی،  عضَ کویتِ ثزرسی هسبئل داًطگبّی.  

  ،۷۲۵1عضَ ضَرای فزٌّگی ثٌیبد ضْیذ اًقالة اسالهی.  

  ۷۲۵1ٌیبد ضْیذ اًقالة اسالهی، ثعضَ ستبد فزسًذاى ضبّذ.  

  ،ِ۷۲۵۲عضَ ضَرای هزکشی ائوِ جوع.  

  ،۷۲۶۷هطبٍر ضزکت ّلیکَپتز سبسی ایزاى.  

 ۷۲۶۷ضَ ضَرای ًظبرت ٍ ارسضیبثی، ع.    

 ۷۲۷۶ت اجزایی جذة داًطگبُ، عضَ ّیئ.  

  ،۷۲۷۸عضَ اًجوي علَم اًسبًی.  

 هَسس دفتز تحقیقبت هبلیبتی ٍسارت اهَر اقتصبدی ٍ دارائی. 

 هسئَل کویتِ پیگیزی ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ پبکستبى . 

  رئیس ّیئت ًوبیٌذگی جوَْری اسالهی ایزاى در اجالس سبلیبًِ ثبًک جْبًی ٍ صٌذٍق ثیي الوللی

 .آهزیکب ٍاضٌگتي، پَل،

  استزالیب سیذًی، جوَْری اسالهی ایزاى در اجالس اسکبح،رئیس ّیئت ًوبیٌذگی.  

 هسئَل کویتِ پیگیزی ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ یَگَسالٍی، ایزاى، تْزاى.  

 عضَ ّیبت رئیسِ داًطگبُ عالهِ طجبطجبئی، ایزاى، تْزاى.  

 هسئَل کویتِ پیگیزی ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ ضَرٍی، ایزاى، تْزاى.  
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 عضَ کویسیَى ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ ثبًک تَسعِ اسالهی، ایزاى، تْزاى. 

 ی ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ پبکستبى، ایزاى، تْزاىعضَ کویسیَى ّوکبر.  

 عضَ کویسیَى ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ سبسهبى کٌفزاًس اسالهی، ایزاى، تْزاى.  

 رئیس ضَرای تحصیالت تکویلی، ایزاى، تْزاى.  

 عضَ کویسیَى ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ یَگَسالٍی، ایزاى، تْزاى.  

 عضَ کویسیَى ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ ضَرٍی، ایزاى، تْزاى.  

.عضَ کویسیَى ّوکبری ّبی اقتصبدی ایزاى ٍ ایتبلیب، ایزاى، تْزاى 

  ،۷۲۴۸افجِ ای سیذعلی اکجز، ثیوِ در اقتصبد اسالهی، تبلیف، اًتطبرات هذرسِ عبلی ثیوِ تْزاى  

 ،۷۲۵۳هذیزیت اسالهی، تبلیف، اًتطبرات داًطگبّی، افجِ ای سیذعلی اکجز  

 ۷۲۶۶یهی، تبلیف، داًطگبُ آساد اسالهافجِ ای سیذعلی اکجز، ثیوِ در اقتصبد اسال 

 ۷۲۷۳کویلی،افجِ ای سیذعلی اکجز، هٌتی حسیي، سثبى تخصصی هذیزیت، تبلیف، سٌجص ت  

 ٍ ۷۲۷۳تَسعِ سبسهبًی، تبلیف، آى،  افجِ ای سیذعلی اکجز، هذیزیت  
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 ّ۷۲۸1جزی سبسهبًی، تبلیف، رّجزی، افجِ ای سیذعلی اکجز، ر  

  ،۷۲۸۷ات داًطگبُ عالهِ طجبطجبئی، ًظزیِ ّبی رفتبری سبسهبى، تبلیف، اًتطبرافجِ ای سیذعلی اکجز  

  ،۷۲۸۳هذیزیت، تبلیف، آیالر،  سَال تئَری ّبی ۲۳11افجِ ای سیذعلی اکجز  

 ۷۲۸۴تبلیف، اهیزکجیز، ِ پزداسی، افجِ ای سیذعلی اکجز، هجبًی ًظزی 

 لیستی اس هقبالت استبد ثِ ضزح سیز است۹

  ِ۷1۷۳1رٍسًبهِ کیْبى،  (،۷۲۴۷)ای سیذعلی اکجز، ٍجذاى ثیذار اهتافج. 

  ۷1۸۸۵رٍسًبهِ کیْبى،  (،۷۲۴۸)ّب تزٍیج دٌّذ،افجِ ای سیذعلی اکجز، هذیزاى ثبیذ اخالق اسالهی را در سبسهبى. 

 ۷۳، ۳اقتصبد ٍ هذیزیت ضْزی،  ثزرسی رٍش ّبی ثزًبهِ ریشی ًیزٍی اًسبًی، (،۷۲۶۷)افجِ ای سیذعلی اکجز. 

  عبت هذیزیت ثْجَد ًگبّی دیگز ثِ هذیزیت ٍ تَسعِ سبسهبًی در عصز حبضز، هطبل (،۷۲۶۳)اکجزافجِ ای سیذعلی

 .۷۶,۷۷ٍ تحَل، 

 ثزرسی تأثیزات رفتبری خصَصی سبسی در حَسُ هٌبثع اًسبًی ثب  (،۷۲۸1)فجِ ای سیذعلی اکجز، قبسن لَ حجتا

 .۷۸، ۳۲زیت )پژٍّص ّبی هذیزیت(، آیٌذُ پژٍّی هذی استفبدُ اس هذل سٌذرم ثبسهبًذگی ثزٍکٌز،

 ًسجت ضٌبسی الگَی اسالهی ایزاًی پیطزفت ٍعذالت، هطبلعبت  (،۷۲۸1)ِ ای سیذعلی اکجز، جعفزپَر هحوَدافج

 .۷، ۷گَی پیطزفت اسالهی ایزاًی، ال

  ِداًص ثزرسی عَاهل هَثز ثز ًگْذاری ٍ تزک خذهت کبرکٌبى  (،۷۲۸۳)سیذعلی اکجز، صبلح غفبری عبدلای افج

 .۳۷، ۵هحَر، راّجزد فزٌّگ، 

 راثطِ هیبى تَسعِ هٌبثع اًسبًی ٍ ثْجَد اعتوبد هتقبثل ثیي کبرکٌبى  (،۷۲۸۳)صبدق افجِ ای سیذعلی اکجز، کطوزثبًی

 .۷، ۷ت هٌبثع در ًیزٍی اًتظبهی، ٍ هذیزاى، هذیزی

 هطبلعِ تطجیقی ضبخص ّبی عذالت تَسیعی ٍ رٍیِ ای در سبسهبى اس دیذگبُ هذیزیت (،۷۲۸۲)افجِ ای سیذعلی اکجز

 .۷1هذیزیت علوی، هذیزیت اسالهی، اسالهی ٍ 

 ۶۳طبلعبت هذیزیت ثْجَد ٍ تحَل، هذل جبهع عذالت سبسهبًی ثب رٍیکزد اسالهی، ه(، ۷۲۸۲)افجِ ای سیذعلی اکجز. 

 رّیبفتی جبهع اس ًظزیِ رّجزی کَاًتَهی ٍ کبرثزدّبی آى در  (،۷۲۸۲)افجِ ای سیذعلی اکجز، حوشُ پَر هْذی

 .۳، ۷راّجزدی، ى، اًذیطِ هذیزیت سبسهب
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 َالگَی  (،۷۲۸۳)سادُ اثزا، ادثی فیزٍس جبیی هحسيافجِ ای سیذعلی اکجز، صبلحی صذقیبًی جوطیذ، هحو

بت هذیزیت ثْجَد ٍ ّوبٌّگی گًَِ ّبی قذرت ثب گًَِ ّبی تغییز ٍ اثزایي ّوبٌّگی ثز عولکزد ضزکتْب، هطبلع

 .۶۶، ۳۳تحَل، 

 الگَی  (،۷۲۸۳)یذ، ادثی فیزٍس جبیی هحسيافجِ ای سیذعلی اکجز، هحوَد سادُ اثزاّین، صبلحی صذقیبًی جوط

 .۷۳، ۶، پژٍّطٌبهِ هذیزیت تحَل، ّوبٌّگی استزاتژی ّبی کست ٍکبر ثب تغییز ٍ اثزّوبٌّگی ثزعولکزد ضزکتْب

 ِالگَی رفتبر اضتزاک داًص در ضجکِ  (،۷۲۸۳)ای سیذعلی اکجز، اًتظبری اردضیز هزتجی ًجوِ سبدات، افج

 .۶۷، ۳۴، فصلٌبهِ علَم اجتوبعی، اجتوبعی

 ًاحی هذل طز (،۷۲۸۵)بى حبهذ، خبضعی ٍرًبهخَاستی ٍحیذّبضوی سیذهحوَد، افجِ ای سیذعلی اکجز، دّقب

ٍّص در ًظبم ّبی تصَیزسبسی سبساهٌی داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَسش عبلی ثب رٍیکزد سبختبری تفسیزی، پژ

 .۲۵، ۷۷آهَسضی، 

  ِراثطِ ی ادارک اس ثزًذ کبرفزهب ثب ًگزش ّبی ضغلی کبرکٌبى،  (،۷۲۸۵)ای سیذعلی اکجز، علیشادُ فز سّزاافج

 .۷۳، ۳۵بت هذیزیت ثْجَد ٍ تحَل، هطبلع
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