محمذ علی

وام:
وام خاووادگی:

پزغو

مزتبً داوشگاٌی:

استاديار

تاربخ تولذ:

1344

ملیت:

ايزاوي

جىسیت:

مزد

وضعبت تاٌل:

متاٌل

شماري فاکس:

3339918

آدرس ايمیل:

parghoo_1404@yahoo.com

وب سايت:
تلفه محل کار:

3392974

موبايل:

09141156322

اخذ سال تخصصی فیلذ

تحصیل محل

رديف سطخ
1

دکتري

 1388تاريخ ايراٌ اضاليي

داَشگاِ تبريس

2

فٕق نيطاَص

 1382تاريخ جٓاٌ

داَشگاِ تبريس

3

نيطاَص

 1378تاريخ

داَشگاِ تبريس

رديف

پايان وامً ووع

1

پاياٌ َايّ فٕق نيطاَص دٔجُگ جٓاَي بررضي اضتؼًارفراَطّ درنبُاٌ بيٍ

2

پاياٌ َايّ دکتري

پايان وامً عىوان

ٔتثبيت تشيغ اثُي ػشري درايراٌ (700تا َقش ػهًاي جبم ػايم در تؼًيى
) ْ1200ـ.ق

رديف موسسً وام
1

2

شغل عىوان

ٔفرُْگ يٕضطّ تاريخ رئيص
ايراٌ
اَظباعي ػضٕکًيتّ
داَشگاِ تبريس

رديف موسسً وام

کار محل

شزوع تاريخ پايان تاريخ

يرکسي کتابخاَّ

1389

حال تا

داَشجٕيي ًَايُذِ

دفتريؼأٌ
داَشجٕيي داَشگاِ

1375

1388

درس عىوان

سطخ

شزوع تاريخ پايان تاريخ

1

داَشگاِ اياو حطيٍ(ع)
شؼبّ تبريس

جُبش ْا ٌْضت ْا

کارشُاضي

1382

تا حال

2

داَشگاِ اياو حطيٍ(ع)
شؼبّ تبريس

ريشّ ْاي اَقالب اضاليي

کارشُاضي

1385

تا حال

3

ترو تابطتاَي ادارِ
تبريس ايثارگراٌ داَشگاِ

تاريخ اضالو ازآغاز تا چٓم ْجري کارشُاضي

1380

دٔترو

4

ترو تابطتاَي ادارِ
تبريس ايثارگراٌ داَشگاِ

ريشّ ْاي اَقالب اضاليي

کارشُاضي

1385

دٔترو

5

حٕزِ شٓيذبٓشتي
َٓادًَايُذگي ٔني فقيّ
داَشگاِ تبريس

تاريخ اضالو ازآغاز تا چٓم ْجري کارشُاضي

1389

تا حال

6

حٕزِ شٓيذبٓشتي
َٓادًَايُذگي ٔني فقيّ
داَشگاِ تبريس

تاريخ اضالو 2

کارشُاضي

1390

تا حال

7

داَشگاِ تبريس گرِٔ تاريخ تاريخ تشيغ 1

کارشُاضي

1389

تا حال

8

داَشگاِ تبريس گرِٔ تاريخ تاريخ تشيغ 2

کارشُاضي

1389

تا حال

9

داَشگاِ تبريس گرِٔ تاريخ تاريخ ايراٌ ازصفٕيّ تا قاجار

کارشُاضي ارشذ

1390

تا حال

کارشُاضي

1385

تا حال

 10داَشگاِ تبريس گرِٔ تاريخ ريشّ ْاي اَقالب اضاليي

خاووادگی وام

پايان وامً عىوان

دفاع تاريخ

رديف داوشجو سطخ وام
1

فٕق نيطاَص فرديٍ

ادًْي

يتقابم يياٌ فردگرايي َقذٔبررضي ارتباط
)ٔاَقالب فراَطّ (1789و1799-و

در حال تکًيم

2

فٕق نيطاَص يحًذ

ػهي بٓرايي چشًّ افکار ٔاَذيشّ ْاي رٔيکردي اَتقادي بّ
ارٔپايحٕر کاتٕزياٌ ٔػهًذاري دريغانؼات
تاريخي ايراٌ

رديف کتاب عىوان

1390/11/17

اوتشار محل

واشز

اوتشار تاريخ

1

تحٕالت نبُاٌ درگطترِ تاريخ

داَشگاِ تبريس

بطيج اضاتيذ

1384

2

رٔيکردضياضي اضتؼًار ازکٍٓ تافرإَ

داَشگاِ تبريز

ضّ ػاليّ

1385

وويسىذگان:

يحًذػهي پرغٕ

تاريخ اوتشار:

1383

ووع مقالً:

ػهًي ترٔيجي يا ضاير

عىوان مقالً:

اضتؼًار فراَطّ در نبُاٌ

وام مجلً:

َشريّ داَشكذِ ػهٕو اَطاَي ٔ اجتًاػي داَشگاِ تبريس

صفحات:
PDF:فايل

وويسىذگان:

يحًذػهي پرغٕ

تاريخ اوتشار:

1389

ووع مقالً:

ًَايّ دار يا ػهًي پژْٔشي

عىوان مقالً:

چگَٕگي رضًيت يافتٍ تشيغ تٕضظ صفٕياٌ ٔ پيايذ ْاي آٌ

وام مجلً:

َاشر  :شيؼّ شُاضي

صفحات:
PDF:فايل

وويسىذگان:

يحًذػهي پرغٕ

تاريخ اوتشار:

1389

ووع مقالً:

ػهًي ترٔيجي يا شاير

عىوان مقالً:

بررضي جايگاِ ضياضي ٔ ػهًي كركي در ػصر صفٕي

وام مجلً:

َشريّ داَشكذِ ػهٕو اَطاَي ٔ اجتًاػي ( تاريخ ) داَشگاِ تبريس

صفحات:
PDF:فايل

وويسىذگان:

يحًذػهي پرغٕ

تاريخ اوتشار:

1390

ووع مقالً:

ًَايّ دار يا ػهًي پژْٔشي

عىوان مقالً:

تاثيريتقابم َقاشي چيُي ٔايراَي درػصريغٕل

وام مجلً:

تاريخ َايّ ايراٌ بؼذازاضالو

صفحات:

صفحّ  25تا42

PDF:فايل

وام پزوژي:

بررضي تشابٓات فكري ٔضياضي بٓائيت ٔ ْٔابيت ٔپيايذآٌ درجٕايغ اضاليي

محل پزوژي:

يذيريت پژْٔش

سال:

چکیذي طزح يا پزوژي:

1390

