به نام خدا

محل الصاق
محل الصاقعکس
عکس

رزومه علمی پژوهشی

 -1مشخصات فردی:
نام  :علی
نام خانوادگی :امامی فر
نام پدر :عسگر

تاریخ تولد1342/1/5:

کد ملی:

محل تولد :مالیر

شماره شناسنامه323 :

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس0 :

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکیaef.323@gmail.com :

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

کشور /شهر

نام واحد
آموزشی

معدل

محل تحصیل

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

معارف وتاریخ

موسسه آموزشی

تاریخ اسالم

وپژوهشی امام خمینی
موسسه آموزشی

تاریخ اسالم
تاریخ وتمدن

وپژوهشی امام خمینی

تاریخ وتمدن

ادامه دارد

دانشگاه معارف

ایران-قم
یران-قم
ایران قم

دانشجو

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام:

وضعیت همکاری:

تمام وقت

مرتبه دانشگاهی:

مربی

پایه 14:

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

واحد های

رسمی وهیئت

از سال 74

تاکنون

دروس مختلف گروه معارف بخصوص

مختلف

علمی ونیز به

دانشگاه آزاد

بصورت مدعو

دروس تاریخ

اسالمی
2

در حوزه علمیه مدعو

83

80

دروس تخصصی گروه تاریخ

وجامعه
المصطفی

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر

عنوان مجله

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

1
2
3
مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

1

بررسی فقهی واجتماعی اذن پدر در ازدواج دختران

مجله گروه معارف ساوه

تاریخ چاپ

2
3

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله
1

بررسی فقهی واجتماعی کار زنان در خارج منزل

زمان برگزاری

نوع ارائه

87

ارائه حضوری و سخنرانی

تبین مفهوم سالمت در قرآن

2

ارائه حضوری و سخنرانی

اسفند 89

سایر مقاالت تحقیقاتی:
-1
-2

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما-:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور 8:مورد
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

تألیف یا ترجمه کتاب :
ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف  /ترجمه)

سال انتشار

ناشر  /محل نشر

1
2
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

تاریخ شروع

عنوان طرح

1
2

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف
1
2
...

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

توضیحات

تاریخ پایان

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف
1

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

مسئول دفتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان

در دانشگاه ها

2
...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

سال(های)
1393-1384

