
 علوی علی سید دکتر 

  :تحصیالت

 1374دكتشاي هذيشيت گشايؾ سفتبس ػبصهبًي اص داًـگبُ تْشاى ػبل  .1

 1368  كبسؿٌبػي اسؿذ هذيشيت ؛ گشايؾ هذيشيت هبلي اص داًـگبُ تشثيت هذسع ػبل .2

 1355كبسؿٌبػي هذيشيت دٍلتي اص هجتوغ آهَصؽ ػبلي لن )ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ تْشاى(ػبل  .3

  

 مطالعاتی و پژوهشی عالئق:  

پظٍّؾ ٍ ًگبسؽ كتبثْب ٍهمبلِ ّبي )چبح ؿذُ ٍچبح ًـذُ ( ، دس صهيٌِ ّبي هشتجظ ثب : تبسيخ اػالم ، تبسيخ تـيغ ، تبسيخ ايشاى ، 

 تحَالت  دس سٍؿٌفكشاى ًمؾ ثِ هشثَط هجبحث ،  اػالهي ايشاى توذى تبسيخ ،  تبسيخ هـشٍعِ ، تبسيخ تحَالت اداسي دس ايشاى

 اخيش ) اص ػصش لبجبس تب كٌَى ( ، سٍاًـٌبػي ، جبهؼِ ؿٌبػي ، اًذيـِ ّبي ػيبػيشى چٌذل

  

 ها نگاشته:  

 1385ًبؿش : اًتـبسات ػوت/ػبل   /اػالهي ايشاى دس علجي تَفيك كتبة .1

 1385ًبؿش : هشكض هغبلؼبت ٍ پظٍّـْبي ػيبػي / ػبل   /صادُ تمي ػيذحؼي صهبًِ ٍ صًذگي كتبة .2

، ًبؿش: داًـگبُ اهبم صبدق 1390دس دٍ جلذ ، ػبل  ( اػالم اص ثؼذ ٍ لجل ) ايشاى دس ي اداس ٍ ػيبػي تحَالت تبسيخ كتبة .3

 الؼالم ػليِ

 آهبدُ چبح ، اػالهي ى توذ كليبت ةكتب .4

  

 مقاالت : 

 يي تَػؼِ صبدسات هحصَالت كـبٍسصي ٍ هَاد غزايي ثِ كـَسّبي حَصُ جٌَثي خليج فبسع ، چبح ؿذُ دس هجوَػِ همبالت اٍل

 داًـگبُ تشثيت هذسع –(  1368ػويٌبس ثبص ػبصي التصبدي جوَْسي اػالهي ايشاى ) تبثؼتبى 



  ؛ داًـگبُ الضّشا   1371ػبل  6ٍ 5  ،ؿوبسُ اًؼبًي  ػلَم ظٍّـي  پ –هجبًي هذيشيت دٍلتي ) دس ػصش ّخبهٌـيبى ( ؛ هجلِ ػلوي

 ( )ع

  1372تـكيالت ًظبهي دس ايشاى لجل اصاػالم ، هجلِ ثؼيج ؿوبسُ صفش پبئيض 

  ُ20ٍ  19دس آهذي ثش هكبتت هَجَد دس سّجشي، ثب سٍيكشد هغبلؼِ تغجيمي دس فضبي هذيشيت پشٍطُ ، پيبم هذيشيت ؿوبس  ،

 داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي

 ، اهبم داًـگبُ  ، 1386ؿوبسُ اٍل ثْبس  ساّجشدي هذيشيت اًذيـِ دس آهذي ثش تأثيش هَلفِ ّبي فشٌّگ اػالهي ثش تصويوگيشي 

 هذيشيت ٍ اػالهي هؼبسف داًـكذُ ، الؼالم ػليِ صبدق

 ، 1386  ؿوبسُ دٍم پبئيض ٍ صهؼتبى ساّجشدي هذيشيت اًذيـِ الگَي اًذاصُ گيشي ػشهبيِ فكشي دس ػبصهبى ّبي ايشاًي 

 هذيشيت ٍ اػالهي هؼبسف داًـكذُ ، الؼالم ػليِ صبدق اهبم داًـگبُ  ،

  ، ) ػلوي  دٍفصلٌبهِ ثشسػي تأثيش اسصيبثي ػولكشد كبسكٌبى ثش ثْجَد ػولكشد دس داًـگبُ )هَسد هغبلؼِ داًـگبُ اهبم صبدق  – 

 هذيشيت ٍ اػالهي هؼبسف داًـكذُ ، الؼالم ػليِ صبدق اهبم داًـگبُ  ، 1387ؿوبسُ چْبسم  ساّجشدي هذيشيت اًذيـِ  پظٍّـي

 هذيشيت اًذيـِ  پظٍّـي –  ػلوي  هؤثش ثش اًگيضُ تَفيك علجي اص ديذگبُ آهَصُ ّبي ديٌي ، دٍفصلٌبهِ ثشسػي ػَاهل 

داًـگبُ اهبم صبدق ػليِ الؼالم داًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍ  1388، پبييض ٍ صهؼتبى (6پيبپي ) 2، ػبل ػَم، ؿوبسُ   ساّجشدي

 هذيشيت

  جـٌَاسُ ثيي الوللي فبساثي ، ؿوبسُ  داخلي دٍهبٌّبهِ ،(  ػلَي ػلي ػيذ دكتش –خالليت دس ػلَم اًؼبًي ) دكتشػلي سضبئيبى

 1387ػَم / خشدادٍ تيش 

 1388، 2تحليل حَادثي كِ هٌجشثِ ثِ ٍالؼِ ػبؿَسا ؿذ ، هجوَػِ همبالت ػَهيي كٌگشُ ػشاػشي ػبؿَسا پظٍّي ج 

 داًـگبُ اهبم صبدق ػليِ الؼالم ، داًـكذُ هؼبسف اػالهي  1386هشجؼيت ػلوي ؛ اسائِ ؿذُ دس ّوبيؾ ثِ ػَي هشجؼيت ػلوي

 ٍهذيشيت

 ؛ داًـگبُ اهبم صبدق ػليِ الؼالم 1387  افَل توذى اػالهي ٍ ػلل آى ، اسائِ ؿذُ دس ّوبيؾ اًمالة اػالهي ٍتوذى ػبصي 

 جالل   ت ( ثِ كَؿؾ دكتشداًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍػلَم ػيبػي ، چبح ؿذُ دس آفبق توذًي اًمالة اػالهي ) هجوَػِ همبال

 1390٫  الؼالم ػليِ صبدق اهبم داًـگبُ اًتـبسات.دسخـِ



  ُدسآهذي ثش هجبًي ثبصاس يبثي دس اػالم ، هيش احوذ اهيش ؿبّي ، ًبصش ًمَيبى ، ػيذ ػلي ػلَي ، هشجبى پشٍسؽ هحؼٌي چبح ؿذ

 ٍ هذيشيت داًـكذُ ، الؼالم ػليِ صبدق اهبم گبُداًـ  ، 10 ؿوبسُ دس دٍفصل ًبهِ ػلوي پظٍّـي اًذيـِ هذيشيت ساّجشدي 

 اػالهي هؼبسف

 «چبح ؿذُ دس هجوَػِ همبالت تأهالتي دس ثبة اػتبًذاسد اص هٌظش « اػتبًذاسد ػبصي گبهي دس جْت تحمك ػذالت اجتوبػي

 1392اػالم ، ٍيشاػتبس ػلوي دكتش سٍح اهلل ساصيٌي اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق 

  

 جمله از  کاربردی -پژوهشی متعدد پروژه در وعضويت مديريت:  

ؿشكت تكبدٍ )ؿشكتْبي الوبسي رٍة آّي اصفْبى( ]ّوضهبى ،  (Mis) اهكبى ػٌجي عشاحي ػيؼتن اعالػبت هذيشيت  پشٍطُ .1

 . [ تذسيغ هجبحث هذيشيت سفتبس ػبصهبًي پيـشفتِ ثشاي هذيشاى تكبدٍ ثِ هذت ؿؾ هبُ

 رٍة آّي اصفْبى (pis) اعالػبت ًيشٍي اًؼبًيػضَيت دس پشٍطُ عشاحي ػيؼتن  .2

 پشٍطُ اسصيبثي سضبيت ؿغلي كبسكٌبى تأهيي اجتوبػي .3

 هبُ 7عشاح ٍهـبٍس پشٍطُ تحميمبتي ثشًبهِ سيضي ًيشٍي اًؼبًي ثبًک هؼكي ثِ هذت  .4

  

 ،دانشگاهی های ورساله ها نامه پايان داوری و مشاوره راهنمائی:  

(  ع) الضّشا ،(ع)  صبدق اهبم اسؿذٍدكتشي، دسداًـگبّبي :  ّبي هتؼذدكبسؿٌبػي ّبٍسػبلِ ساٌّوبئي، هـبٍسُ ٍ داٍسي پبيبى ًبهِ

 ؿْيذ داًـگبُ هذيشيت داًـكذُ ،  تْشاى داًـگبُ هذيشيت داًـكذُ ،  ( ػيبػي ػلَم داًـكذُ ٍ هذيشيت داًـكذُ) هذسع تشثيت

 (تكٌيک پلي)  كجيش اهيش  داًـگبُ ًؼبجي داًـكذُ ،  ػلَم تحميمبت داًـگبُ آصاد اػالهي هلي، دفبع داًـگبُ ، ثْـتي

  

 آموزشی سوابق:  

 ثِ (  هؼلن ٍهشاكضتشثيت اثتذايي،ساٌّوبيي،دثيشػتبى)تحصيلي هختلف دسهمبعغ  ٍساهيي ٍ لن  ؿْشػتبًْبي ٍپشٍسؽ دسآهَصؽ تذسيغ .1

 ( 1367تب  1351ػبل )  16  هذت



اسؿذ،ٍثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي هتؼذد ثشاي ػبصهبًْب ٍ  ٍكبسؿٌبػي كبسؿٌبػي دس دٍسُ ثِ داًـگبُ الضّشا )ع( ٍتذسيغ اًتمبل .2

ًْبدّبي هختلف دس تْشاى ٍؿْشػتبًْب ٍاسائِ دسٍع هختلف اصجولِ : هذيشيت سفتبسػبصهبًي)همغغ كبسؿٌبػي ٍ كبسؿٌبػي 

ٍكبسؿٌبػي اسؿذ ( ،  كبسؿٌبػي ٍ كبسؿٌبػي اسؿذ(، تئَسيْبي هذيشيت)همغغ كبسؿٌبػي اسؿذ( ، هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ) همغغ

اصَل هذيشيت)همغغ كبسؿٌبػي( ، سٍاًـٌبػي كبس)همغغ كبسؿٌبػي(،هذيشيت اػالهي)همغغ كبسؿٌبػي( ، ػيش اًذيـِ ّبي 

اهبم  -اهبم حؼيي)ع( -شا)ع(ػيبػي) همغغ كبسؿٌبػي( ، كليبت توذى اػالهي)همغغ كبسؿٌبػي( دس داًـگبّْبي الضّ

تب  1367 اصػبل(  سجب) آّي ساُ آهَصؽ هشكض ، اَّاص دٍلتي هذيشيت آهَصؽ هشكض ، عجبعجبيي ػالهِ –( ع)ثبلش اهبم –صبدق)ع( 

 كٌَى

  

  

 اجرايی مشاغل: 

 1359تب آثبى هبُ  1358ًوبيٌذُ آهَصؿي ٍ سئيغ اهَس تشثيتي هٌغمِ ؿوبل ٍساهيي ) پبكذؿت ( اص هْشهبُ  .1

 ( 1360 -1359هَػغ ٍ سئيغ هشكض تشثيت هؼلن ٍساهيي )  .2

 ( 1363/1362 – 1362/1361   )لن پؼشاى ػشثي ٍ ديٌي هؼلن تشثيت هشكض هَػغ ٍ سئيغ  .3

 :ٍّوضهبى 1368تب  1363دس دٍسُ كبسؿٌبػي اسؿذ داًـگبُ تشثيت هذسع اص هْشهبُ  تحصيل .4

 . تْشاى اػتبى هؼلن تشثيت دفتشكبسؿٌبػي ثب ّوكبسي ثب حكن هذسع هشكض تشثيت هؼلن ؿْيذ ثبٌّش تْشاى ،  .1

 . ّوكبسي ثب هؼبٍى اداسي هبلي ٍصاست فشٌّگ ٍآهَصؽ ػبلي .2

 . ّوكبسي ثب لبئن همبم ٍ هؼبٍى اجشايي ٍصيش فشٌّگ ٍ آهَصؽ ػبلي .3

 اػتبى تْشاىّوكبسي ثب هؼبٍى آهَصؽ اداسُ كل آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  .4

 ( ثب ػٌَاى هـبٍس) 1367تب  1363  ّبي ػبل دس  ثِ تشتيت

 1367اًتمبل اص ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ ٍصاست فشٌّگ ٍ آهَصؽ ػبلي دس ػبل  .5

 (  1367-1368هؼبٍى اداسي ٍ هبلي داًـگبُ الضّشا)ع()ػبل  .6



 1367ػضَيت دس ّيأت ػلوي گشٍُ هذيشيت ثبصسگبًي داًـكذُ ػلَم التصبدي ٍ اجتوبػي داًـگبُ الضّشا )ع( اص ثْوي هبُ  .7

ؿشكت دس ًخؼتيي آصهَى ٍسٍدي دٍسُ دكتشي سؿتِ هذيشيت داًـكذُ هذيشيت داًـگبُ تْشاى ٍ ؿشٍع ثِ تحصيل اص ثْوي هبُ  .8

1367 

 (1369 – 1368ٍاجتوبػي داًـگبُ الضّشا )ع ( )ػبل  التصبدي ػلَم داًـكذُ سئيغ ٍ لبئن همبم آهَصؿي هؼبٍى .9

 1374تب  1369  ػشپشػت داًـكذُ ػلَم اجتوبػي ٍ التصبدي داًـگبُ الضّشا)ع( اص .10

 1377تب  1374هـبٍس سئيغ داًـگبُ الضّشا)ع( اص  .11

 1375تب 1374هذيش گشٍُ هذيشيت ثبصسگبًي داًـگبُ الضّشا)ع( اص  .12

 ًـش هؼبٍى/   پظٍّـي هؼبٍى ػٌَاى ثِ تْشاى ثضسگ ٌّشي  –فؼبليت ّبي هغجَػبتي : ّوكبسي ثب هَػؼِ فشٌّگي  .13

 دًٍـشيِ ٍ ٍدختشاى پؼشاى  هجلِ ، خبًَادُ ٍ خبًِ هجلِ) هَػؼِ ايي چْبسگبًِ هجالت هؼئَل هذيش جبًـيي ٍ  ًَيؼٌذُ  /

 ( عٌض

 هبلي اداسي هؼبٍى ػٌَاى ثِ(  ؿْيذ ثٌيبد ثِ ٍاثؼتِ)  كض گلَ ٍ ًـبػتِ كبسخبًِ ثب ّوكبسي  فؼبليت دس حَصُ صٌؼت : .14

 13855تب هْشهبُ  1379هؼبٍى آهَصؿي داًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍ هذيشيت داًـگبُ اهبم صبدق )ع( اص هْشهبُ  .15

 89تب ثْوي  85هؼبٍى آهَصؿي ٍ تحصيالت تكويلي داًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍ هذيشيت داًـگبُ اهبم صبدق)ع( اص ػبل  .16

 89همبم داًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍ هذيشيت اص اػفٌذهبُ  لبئن .17

 1386ثبصًـؼتة داًـگبُ الضّشا)ع ( اص هْش هبُ  .18

  

  

 ها تقديرنامه:  

 1368دسيبفت لَح تمذيش اص ٍصيش فشٌّگ ٍ آهَصؽ ػبلي ثشاي اسائِ همبلِ دس اٍليي ػويٌبس تَػؼِ التصبدي ايشاى ػبل   – 1

 1385 ػبل(  ع)  الضّشا  تمذيش پظٍّـگش ثشتش داًـگبُدسيبفت لَح  – 2

 1386ػبل « ػليِ الؼالم » دس يبفت لَح تمذيش پظٍّـگش ثشتشداًـگبُ اهبم صبدق  – 3



 1393دسيبفت لَح تمذيش كتبة ثشتش داًـكذُ هؼبسف اػالهي ٍ هذيشيت ػبل  – 4

 


