
 

  اطالعات فردی

     8/10/1362تاریخ تولد:                صفاری انارکینام خانوادگی:                محمدنام: 

                                                                                                                   (1/11/92) دارای کارت پایان خدمتوضعیت نظام وظیفه:  

               09130894587 تماس:   شماره

 saffari_ir@yahoo.com  پست الکترونیک:

 

 :سوابق تحصیلی

 ؛35/18با معدل روابط بین الملل کارشناس ارشد-

 .«اث مشترک بشریت در اعماق دریاهامیر»موضوع پایان نامه کارشناسی-

 «تأثیر واگرایی در روابط ایران و عربستان بر تأخیر تشکیل اتحادیه اسالمی خاورمیانه » موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد -

 .99/18با نمره 

 

 زبان خارجی:

 انگلیسی

Speaking Writing Listening Reading 
 عالی خوب عالی عالی

 

 

 :مسئولیت های اجرایی

 ؛تاکنون( 1395مدیر اجرایی پژوهشکده آالء)مطالعات نوین وقف و امور خیر( در دانشگاه اصفهان )سال -

 ؛تا کنون( 1393)سال  و رییس دفتر دکتر محمدصالح طیب نیا آالء حوزه مدیرعامل بنیاد رییس-

 تا کنون(؛ 1395مدیر اجرایی سلسله نشست های تخصصی خیرماندگار در دانشگاه اصفهان)-

 ؛(1394الی  1390مدیر شعبه سه مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اصفهان صفریک )سال -

 ؛(1390الی  1388ای بین المللی اصفهان صفریک )سال مدیر اجرایی شعبه یک مرکز آموزش و آزمون ه-

 (؛  ICDL)وابسته به بنیاد جهانی مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اصفهان صفر یک مدیر روابط عمومی -

 8مدرس زبان انگلیسی و کامپیوتر مقدماتی در مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اصفهان صفر یک به مدت بیش از -

 سال؛ 

 اجرایی سلسله سمینارهای زندگی برتر در اصفهان؛ مدیر-

بین  آموزشمدیر دپارتمان زبان انگلیسی اولین آکادمی تخصصی علوم انفورماتیک کودک و نوجوان دفتر ثبت نام مرکز -

 .المللی اصفهان صفر یک

 باسمه تعالی

 

mailto:saffari_ir@yahoo.com


 مقاالت:

 (چاپ در مجالت:1

م ، نشریه تخصصی مطالعات علو«الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری» -

  ؛1395، بهار 1/1شماره  2قه؛ دوره سیاسی، حقوق و ف

 ؛328، شماره 1392، اردیبهشت30راهبردی بصائر، سال-، ماهنامه سیاسی«رویکرد کالن پوتین نسبت به منطقه غرب آسیا»-

، دارای گواهی پذیرش و 1392راهبردی بصائر، -، ماهنامه سیاسی«تأثیر عملیات روانی دشمنان بر انتخابات آینده ایران»-

 چاپ؛

 .325، شماره 1391، دی ماه 29راهبردی بصائر، سال-، ماهنامه سیاسی«انتخابات ریاست جمهوری چین؛ تغییر یا تداوم» -

 :( همایش2

 ؛ خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای -

 ؛مرزی عربستان و یمن بررسی اختالفات ارضی و-

 گاه عربستان نسبت به تحوالت یمن؛نقش و خواست-

 ؛عوامل سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان با تأکید بر فاجعه منا-

 ؛نظریه هامنطقه گرایی از نگاه -

 ی؛و موانع تشکیل اتحادیه اسالم ضرورت ها، اهداف-

 ؛تشکیل اتحادیه اسالمی خاورمیانهتأثیر واگرایی میان ایران و عربستان بر تأخیر -

 ؛تحریم اقتصادی علیه ایران، اهداف، راهکارها و چشم اندازها-

 ؛ومتیبازخوانی دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقا-

 ؛یخ تحریم های اقتصادی علیه ایرانتار-

 منطقه ای ایران پس از جنگ سرد؛ جایگاه-

 ؛اخالق شهید سپهبد علی صیاد شیرازی متفاوت در رفتار الگو در -

 ؛ نعوامل و اثرات طالق روی زنابررسی -

نقش امر به معروف و نهی از منکر در و اهکارهای گسترش آن در پادگان ها شناخت امر به معروف و نهی از منکر و ارائه ر-

 ؛راهکارهای گسترش آن در پادگان هاارائه  پیشگیری از وقوع جرم در میان سربازان و

 ؛ه ایران، راهکارها و چشم اندازهااهداف دشمنان از تحریم اقتصادی علی-

 ؛انقالب اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم-

سپتامبر از  11 »، « ناتوی فرهنگی » ، « مدیریت بحران هسته ای ایران» دارای مقاالت علمی دانشگاهی با موضوعات -

 «بازتاب انقالب اسالمی ایران بر روابط ایران و ایاالت متحده آمریکا » ، « نظریه دو بال شیعه فوکویاما » ، « افسانه تا واقعیت

»     ، «جایگاه ژئواکونومیک ایران » ،  «شورای امنیت » ، «جنگ نرم  قدرت نرم؛» ، « انقالب مخملی در گرجستان » ، 



» ، « ساله  20انداز ایران با نگاه به چشم عمق استراتژیک جمهوی اسالمی» ، « ایران از نگاه ژئواستراتژیک  دالیل اهمیت

 و ... « عاوی بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز د

 

 دوره های آموزشی:

 (؛ICDLدوره آموزشی کاربر رایانه )-

 دوره آموزشی مسئول دفتر حرفه ای با درجه قبولی عالی؛-

 دوره آموزشی جنگ نرم؛-

 راب؛مدیریت خشم و اضط-

 ارتباط حرفه ای و مؤثر در محیط کار؛-

 اخالق مدیریت.-

 

 :ی آموزشیکارگاه ها

 :)نشست تخصصی(برگزاری کارگاهالف( 

 :از جمله تاکنون(  1395)از سال در دانشگاه اصفهان سلسله نشست های خیرماندگار  مدیر اجرایی-

 ، با سخنرانی دکتر مهدی طغیانی؛«هم اندیشی خیریه ها در خصوص روش های مؤثر جمع آوری کمک های مردمی»-1

ار ک ، با سخنرانی رییس اداره روابط کار اداره کل تعاون،«آشنایی خیریه ها با قوانین اداره کار و بررسی چالش های موجود-2

 و رفاه اجتماعی استان اصفهان؛

، با سخنرانی مدیرکل تعاون، کار و «تعامل دو سویه خیریه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها»-3

 رفاه اجتماعی استان اصفهان؛

با سخنرانی مدیرکل امور  ،«تعامل دو سویه خیریه ها و نظام مالی کشور؛ فرصت ها و تهدید ها؛ فرصت ها و تهدیدها»-4

 مالیاتی استان اصفهان؛

 ، با سخنرانی دکتر محمدصالح طیب نیا، رییس پژوهشکده آالء«واکاوی تأثیر متقابل حوزه امر خیر و تولید دانش »-5

 و ...

 

 شرکت در کارگاه:ب( 

ایران؛ بازیگران اجتماعی و شرکت در پیش همایش های سومین همایش ملی خیرماندگار)حکمرانی مطلوب امور خیر در -

 سیاست گذاری امور خیر در ایران؛ حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل؛ اسالم و حکمرانی امر خیر و ...(؛

 کارگاه تفکر نقادانه؛-

 کارگاه مدیریت زمان؛ -

 کارگاه تعامالت اثربخش؛ -

 ؛DISCکارگاه تیپ شناسی بر مبنای مدل  -



 کارگاه حفاظت اطالعات؛ -

 آشنایی با کارآفرینی اجتماعی؛ -

 آیین نگارش و مکاتبات اداری؛ -

 کارگاه آموزشی جنگ نرم؛-

 سمینار آموزشی زندگی برتر و شهروند الکترونیک؛-

 

 :تقدیرنامه ها

 )مطالعات نوین وقف و امور خیر در ایران(؛سپاس نامه به جهت همکاری در برگزاری سلسله همایش های خیرماندگار -

 تقدیر جهت همکاری در نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی؛لوح -

اهل البیت علیهم السالم و بنیان های فرهنگی عصر »پژوهشی -لوح تقدیر به جهت همکاری در برگزاری همایش علمی-

 از معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان؛« حاضر

به دومین کنگره بین المللی هفده « یت تروریسم و راهکارهایی برای حل آنمفهوم و ماه»لوح تقدیر به جهت ارائه مقاله -

 هزار شهید ترور؛

 به جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در این پادگان؛ توپخانه اصفهان 55فرماندهی گروه  لوح تقدیر از -

 ؛به جهت کسب مقام دوم مقاله نویسی اصفهان 55لوح تقدیر از ریاست عقیدتی سیاسی توپخانه  -

 لوح تقدیر از ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛ -

خانواده موفق و شهروند هزاره سوم، از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لوح تقدیر به جهت همکاری در برگزاری سمینار  -

 خوراسگان؛

 ؛خانه اصفهانتوپ 55فرماندهی گروه  لوح تقدیر از -

 لوح سپاس جهت شرکت در همایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی؛-

 یت در راستای توسعه سواد دیجیتال.اصفهان به جهت فعال  ICDLلوح تقدیر از مرکز بین المللی  -

 

 


