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، آهَسش ابتذایی را در هذرسِ بیْقی چطن بِ جْبى گطَد.هیزیِ تْزاى در هحلِ ا 3131دکتز سیذ هْذی الَاًی در سبل 

در  ،گلیس را در داًطگبُ هلی ضزٍع کزدرضتِ ادبیبت اً .دبیزستبى حكین ًظبهی گذراًذسبل اٍل دٍرُ هتَسطِ را در ٍ 

گفتٌذ ٍ گفتٌذ ٍ استبد ػوبد خزاسبًی کِ تزجوِ هیهحضز استبداًی چَى دکتز سیذ صبدق گَّزیي کِ تفسیز هثٌَی هی

 .استبد کزیوبى کِ ادبیبت فبرسی را تذٍیي هیكزدًذ آهَسش دیذ

 چَى استبداًی در آًجب ًیش س، ٍارد فَق لیسبًس هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش در داًطگبُ تْزاى ضذ،پس اس دٍرُ لیسبً 

حضَر داضتٌذ. سپس بِ فَق لیسبًس ػلَم  دکتز بزّبًوٌص، دکتز ضزیفی داى، دکتز سزهِ، دکتز ًیسبری،کبر دکتز

کبزی درس قتذاری، دکتز صذقی، دکتز ااداری در داًطگبُ تْزاى رفت ٍ آًجب ّن اس استبداًی چَى دکتز بطبرت، دکتز ا

 .آهَخت
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پس اس ببسگطت بِ  لیسبًس ٍ دکتزای هذیزیت دٍلتی گزفت. پس اس ػشیوت بِ آهزیكب در داًطگبُ کبلیفزًیبی جٌَبی، فَق

استبد پذر هذیزیت  .بِ تذریس ٍ پژٍّص ضذ ری، داًطگبُ ػالهِ طببطببییایزاى بب رتبِ استبدیبری در هجتوغ ػلَم ادا

بِ ػٌَاى چْزُ هبًذگبر  3133بِ ػٌَاى استبد ًوًَِ کطَری، ٍ در سبل 3131ایطبى در سبل  ببضٌذ،دٍلتی ایزاى هی

  .هذیزیت اًتخبة ضذًذ

ریشی ٍ اجزای ضبخِ ٍ درس هذیزیت تطبیقی است  ػلن هذیزیت در ایزاى، طزح ولِ ابتكبرات َّضوٌذاًِ در گستزُاس ج

پزٍفسَر الَاًی، خذهبت ارسضوٌذی در سهیٌِ ػلن هذیزیت کطَر اس خَد بِ  .ى استبد ٍ ّوسزضبى ّستٌذکِ هذٍ ِّى آ

 .یبدگبر گذاضتِ است ٍ بخص ػوذُ ای اس هَفقیت ّبی هذیزیت در ػزصِ داًطگبّی کطَر ٍاهذار اٍست

 

  ۱۳۴۲تهران، سال  یمرو رستانیدب یاضیر پلمید 

داًطگبُ هلی ایزاى، ، لیسبًس سببى ٍ ادبیبت اًگلیسی   ۱۳۴۹سال 

تْزاى، داًطگبُ تزبیتی، ػلَم فَق لیسبًس    ۱۳۵۱سال 

،تْزاى داًطگبُاداری،  ػلَم لیسبًس فَق     ۱۳۵۶سال 

آهزیكب  -کبلیفزًیبی جٌَبی  -داًطگبُ کبلیفزًیبی جٌَبی  -فَق لیسبًس هذیزیت دٍلتی  

آهزیكب  -کبلیفزًیبی جٌَبی  -داًطگبُ کبلیفزًیبی جٌَبی  -کتزی تخصصی هذیزیت دٍلتی د   
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 پذر هذیزیت دٍلتی ایزاى

 3131سبل ، استبد ًوًَِ کطَری 

 3133سبل ،  چْزُ هبًذگبر هذیزیت

آییي ًكَداضت پزٍفسَر سیذ هْذی الَاًی، چْزُ هبًذگبر داًص هذیزیت کطَر، بب حضَر ایي استبد فزّیختِ، اسبتیذ ٍ 

در تبالر فزٌّگ پزدیس  13/3/49داًطجَیبى داًطگبُ تْزاى ٍ ضوبر سیبدی اس ضبگزداى قذیوی ایطبى در تبریخ پٌج ضٌبِ 

.فبرابی داًطگبُ تْزاى بزگشار ضذ
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   ،ریبست ادارُ آهَسش ٍ اًتطبرات هزکش آهَسش هذیزیت دٍلتی 

  هذیزٓ سبسهبى هذیزیت صٌؼتی ػضَیت در ّیئت 

 الوللی تَسؼِ هذیزیت،  سبسهبى بیي ػضَیت در 

 ت دفبػی استزاتژیك،ػضَیت در ّیئت تحزیزیِ ًطزیبت بزًبهِ ٍ تَسؼِ، هذیزیت ٍ تَسؼِ، تذبیز، ٍ هطبلؼب 

   ،هطبٍرُ در ببًك هلت 

 ِریشی ٍسارت ػلَم،  سزپزستی کویتِ تخصصی هذیزیت ضَرای ػبلی بزًبه 

  ُآساد اسالهی قشٍیي ٍ ریبست داًطكذُ هذیزیت ٍ حسببذاری داًطگب 
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  هذیزیت بز هبٌبی ّذف ٍ ًتیجِ، تزجوِ، چبپ سَم، هزکش آهَسش هذیزیت دٍلتی، بِ اتفبق هؼتوذی 

  هذیزیت ػوَهی، تألیف، چبپ ّفتن، ًطز ًی 

  هذیزیت تَلیذ، تألیف، چبپ پٌجن، آستبى قذس رضَی، هٌْذس هیزضفیؼی 

 گیزی ٍ تؼییي خط هطی دٍلتی، تألیف، چبپ سَم، سوت  تصوین 

 یزیت دٍلتی، تألیف، چبپ اٍل، پیبم ًَر، بِ اتفبق ساّذی هببحث ٍیژُ هذ 

 ّبی اداری تطبیقی، تألیف، پیبم ًَر  ًظبم 

 ضٌبسی هذیزاى، تزجوِ ٍ اقتببس، چبپ اٍل، ًطز ًی  خَیطتي 

  اصَل ٍ هببًی جْبًگزدی، تألیف، چبپ اٍل، بٌیبد هستضؼفبى، بِ اتفبق سّزُ دّذضتی 

 اٍل، ًطز ًی، بِ اتفبق ّبضوی  گفتبرّزاسی، تزجوِ ٍ اقتببس، چبپ 

  ُرفتبر سبسهبًی، تزجوِ، ًطز هزٍاریذ، بِ اتفبق دکتز هؼوبرساد 
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  ّفت گبم بِ سَی کبهیببی، تزجوِ، ًطز ًی، بِ اتفبق اضزفی پیزٍس بخت 

  تئَری سبسهبى، تزجوِ، ًطز صفبر، بْوزاُ داًبیی فزد 

 لی، هؼوبرسادُ هذیزیت دٍلتی ًَیي، تزجوِ، ًطز هزٍاریذ، بِ اتفبق خلی 

  هسئَلیت اجتوبػی هذیزاى، هزکش آهَسش هذیزیت دٍلتی، بِ اتفبق قبسوی 

 فزد  ، ًطز ًی، بِ اتفبق داًبییآیٌذُ کبر، جیوش رابزتسَى 

 فزد  هذیزیت تحَل در سبسهبى، ًطز صفبر، بِ اتفبق داًبیی 

 فزد  ًطز صفبر، بِ اتفبق داًبیی، ّبی سبسهبى دٍلتی تئَری 

  هذیزیت تؼبرض 

 ّبی سبسهبى دٍلتی  گفتبرّبیی در فلسفِ تئَری 

 ًظوی  تئَری ًظن در بی 

  فزٌّگ جبهغ هذیزیت 

 گذاری ػوَهی  فزایٌذ خط هطی 

  ادارُ اهَر دٍلتی تطبیقی 

  سٌجص کیفیت خذهبت در بخص ػوَهی 

 

 


