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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رزومه

 مشخصات شخصی : 

   5159741240 شماره ملی :               رمضان:  فرزند                پیروز هاشم پور نام و نام خانوادگی :

  چاهنو کریم آبادمحله  –خیابان محرم  –بلوار شهید مطهری  –شهرستان المرد  –استان فارس  : منزل آدرس

 pirouz.hashempour@yahoo.comایمیل : صادره از المرد .   – 09171845810 :  همراه تلفن

دانشگاه  –روبروی خیابان مهارت  – بلوار شهید مطهری –شهرستان المرد  –استان فارس   آدرس محل کار :

 واحد آموزش .  –دولتی المرد 

 

 :  و سیاسی سوابق اجرایی، اداری

 تا کنون . 1395المرد از سال  مدیر امور آموزشی دانشگاه دولتی  

  1396 و 1395جانشین معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه دولتی المرد در سال. 

  مدیر گروه دروس عمومی دانشگاه دولتی المرد. 

 نیمسال تحصیلی ( و دارا بودن نمره ارزشیابی عالی. 4ولتی المرد ) تاد دانشگاه داس 

 ای اسالمی.کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شور 

  شهر المرد. اسالمی پنجمین دوره انتخابات شورایکاندیدای 

 

 

 سوابق تحصیلی : 

 

  16معدل کارشناسی   –( 1384الی  1380مقطع کارشناسی )  –دانشگاه شهید باهنر کرمان  
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 ( 1394الی  1392)  مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

بدون احتساب با  18از   90/17دفاع از پایان نامه ارشد با نمره عالی   -  42/18معدل کارشناسی ارشد  –

 نمره مقاله .

عنوان پایان نامه ارشد : نقش دیپلماسی فرهنگی نخبگان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از 

 . 1392تا  1376سال 

  گرایش مسائل رشته علوم سیاسی  دکتری تخصصیمقطع  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد(

در  –قبولی در امتحان جامع  – تا کنون 1394سال  کشوری در آزمون دکتری 4قبولی با رتبه   - ایران(

  ( . 7)دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی ترم شرف دفاع از رساله دکتری . 

 

 مقاالت و پژوهشهای علمی 

 

نشریه پیروز هاشم پور،  –دکترعلی محمد حقیقی  بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه ،  مقاله .1

 .  1394مطالعات علوم سیاسی و فقه، 

از سال  بررسی مواضع روسیه در قبال سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مقاله  .2

  . 1395سیاست ،  پیروز هاشم پور ، نشریه سپهربا تاکید بر پرونده هسته ای ایران .  94تا  84

دکتر غفار زارعی،  ،ابعاد هویت ایرانی در فرایند جهانی شدن ) مطالعه موردی بُعد اسالمیت ( مقاله  .3

  . 1397نشریه سپهر سیاست ،  پیروز هاشم پور،

از  و توسعه محوری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانمقاله برجستگی بُعد امنیت محور  .4

  . 1396هاشم پور ، نشریه پژوهش ملل،  ، پیروزتا کنون 80دهه 

 ، پیروز هاشم پور،مقاله نقش بنیاد گرایی اسالمی بر عدم همگرایی در خاورمیانه مطالعه موردی داعش .5

 . 1396اجتماعی، نشریه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات 

پردازان مخالف مقاله بررسی و تحلیل فهم واقعی نهضت مشروطه خواهی ایرانیان از دیدگاه اندیشه  .6

پیروز هاشم )مطالعه موردی اندیشه های شیخ فضل اهلل نوری و میرزا فتحعلی آخوند زاده(، و موافق

 (پذیرش بصورت سخنرانی ویژه روز همایش، )همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران،پور، 

 . 1396دانشگاه تبریز، 

پیروز دکتر علی محمد حقیقی، مقاله تاثیر پدیده جهانی شدن بر روند همگرایی در منطقه خاورمیانه،  .7

)پذیرش .1394 حسابداری و علوم اقتصادی کیش، کنفرانس بین المللی مدیریت، مهدی صفرپور،هاشم پور،

 بصرت سخنرانی( 
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ایران) مطالعه موردی دیپلماسی مقاله تاثیر دیپلماسی فرهنگی نخبگان در پیشبرد برنامه هسته ای  .8

،)پذیرش 1393اولین کنفرانس ملس اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی،  پیروز هاشم پور،(، دکتر ظریف

 بصورت پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت( .

اولین  دکتر علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور،مقاله بررسی نقش زنان در توسعه سیاسی جنوب کشور،  .9

 )پذیرش بصورت سخنرانی( . 1393کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی، 

اولین کنفرانس  پیروز هاشم پور،مقاله نقش مردم ساالری دینی در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران،  .10

 پوستر( .  )پذیرش بصورت 1393بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی، 

همایش سبک دکتر علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور،  مقاله الگوهای مبارزاتی امام موسی کاظم)ع(، .11

 ، ) ارائه بصورت سخنرانی در روز همایش(.1392زندگی امام موسی کاظم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، 

دکتر علی محمد حقیقی، پیروز ، مقاله جنگ نرم و چالش های امنیتی آن برای جمهوری اسالمی ایران .12

) پوستر و چاپ در 1392اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، رودهن،  هاشم پور، 

 مجموعه مقاالت( .

 دکتر علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور،مقاله بررسی مولفه های عدالت در اندیشه امام خمینی)ره(،  .13

، )ارائه بصورت 1393همایش شناخت اندیشه های حضرت امام خمینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، 

 سخنرانی در روز همایش(. 

دکتر غفار مقاله توسعه سیاسی از منظر نخبگان اصالح طلب و اصول گرا) مطالعه موردی ایران(،  .14

، 2014، لهستان، داری، مدیریت و علوم اجتماعیکنفرانس بین المللی اقتصاد، حساب  زارعی، پیروز هاشم پور،

 )پذیرش در سطح سخنرانی( .

مقاله نقش مطبوعات در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران)مطالعه موردی دولت تدبیر و  .15

، اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دکتر غفار زارعی، پیروز هاشم پورامید(،

 ، )در سطح پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت( .1395رشت، دینی غدیر، 

ی مطالعه مورد )مقاله فرصت ها و چالش های توسعه ایران در چارچوب سازمان های منطقه ای .16

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات ، پیروز هاشم پور، (بریکس و شانگهای

  سطح سخنرانی( . پذیرش در، ) 2016اجتماعی،فرانکفورت آلمان، 

دکتر علی محمد با تاکید بر صنعت توریسم،  21مقاله اقتصاد بدون نفت الگوی توسعه ایران در قرن  .17

، )چاپ در 1395دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت دانشگاه شهید بهشتی تهران، پیروز هاشم پور، حقیقی،

 مجموعه مقاالت( .

مقاله دیپلماسی فرهنگی نخبگان  در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران)مطالعه موردی دولت  .18

سومین کنفرانس بین المللی صلح و دیپلماسی دکتر علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور، اصالحات(، 

 ،)پذیرش سخنرانی( .2017فرهنگی، بروکسل، 

پیروز هاشم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، مقاله نگرش های هویتی ایرانیان و نقش آن در توسعه .19

،)بصورت 2016چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، بارسلونا، پور، 

 سخنرانی( .
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20. Cultural Diplomacy, Of Islamic Repablic Of Iran,s Political Elites 

(July 2015)  .International Journal of  .Biology , Fharmacy and 

Sciences(IGBPAS. Alimohammad.haghighi & Pirouz.hashempour.  مقاله(ISI)  

مقاله نقش دیپلماسی فرهنگی نخبگان جمهوری اسالمی ایران)مطالعه موردی دولت اصالح طلبی و  .21

م تربیتی،حقوق و دکتر علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور، کنفرانس جهانی روانشناسی ،علواصولگرایی(،

 ،)در سطح سخنرانی( . 2016دانشگاه شیراز، علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، 

غفار زارعی، پیروز  دکترسیاست های عربستان سعودی و ترکیه بر امنیت پایدار پایدار خاورمیانه،مقاله  .22

 سخنرانی( .،)سطح 1395هاشم پور، نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران، 

پیروز هاشم پور، مقاله نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی)مطالعه موردی جمهوری اسالمی ایران(،  .23

 ،)سطح سخنرانی( .1395ایران، آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، کنفرانس بین المللی 

پیروز جامعه سنتی و توسعه یافته)مطالعه موردی ایران(،  در وضعیت مقاله مشارکت اجتماعی زنان .24

خراسان رضوی، دانشگاه پیام نور شهرستان زاوه، هاشم پور، همایش ملی حجاب ، عفاف و سبک زندگی، 

   ،) بصورت پوستر( .1396

، پیروز هاشم پور، حزب اهلل لبنانانقالب اسالمی و محور مقاومت در هویت بخشی به  رابطهمقاله  .25

 پذیرش(  مرحله)در  لنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللیفص

پیروز هاشم  ،ی یمنها انقالب اسالمی و محور مقاومت در هویت بخشی به شیعیان حوثی رابطهمقاله  .26

 ( در مرحله پذیرش) پژوهشهای سیاسی جهان اسالم پژوهشی –پور، به نشریه علمی 

غربی و مردمساالری دینی) منبعث از انقالب اسالمی ایران( بر بازتاب دو الگوی لیبرال دموکراسی  .27

پیروز هاشم )مطالعه موردی مصر، تونس و لیبی(،2011تحوالت کشورهای عربی شمال آفریقا در سال 

، ، جهان اسالم و غربدینی ساالری مردم با عنوان ساالری دینیمردم بین المللی همایش چهارمین، پور

 . 1397علمی پژوهشی،  درجهدانشگاه شهید بهشتی، پذیرش اولیه و چاپ با 

  علمی، تحقیقاتی، اداری و ورزشی افتخارات

 1396ی دانشگاه آزاد اسالمی در سال مقام اول پژوهشگر برتر در حوزه دانشجوی .  

  1397مقام دوم پژوهشگر برتر در حوزه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در سال   . 

  1394کشوری در مقطع دکتری تخصصی در سال  4رتبه 

  عضو هیئت تحریریه هفته نامه استانی طلوع المرد و مُهر و چاپ چندین سرمقاله در هفته

 نامه.

  عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
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  و مدیران و معاونین آموزشی  عالیگواهی حضورفعال در همایش ملی آموزش

در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان آموزشهای مهارتی و  دانشگاههای دولتی کشور

  .1397و دریافت گواهی نامه همایش، اردیبهشت ماه  کارآفرینی و ساماندهی آموزش عالی

  1381در سالهای دوره متوالی  5دانشگاه شهید باهنر کرمان در طی مقام اول دو میدانی 

 .1383الی 

  1379مقام چهارم دومیدانی استقامت مسابقات استانی در شیراز در سال . 

 .دو دوره مقام اول مسابقات دوی استقاومت در شهرستان المرد 

 تسلط به نرم افزارهای رایانه . 

  گذراندن آزمون زبان انگلیسیEPT   بر زبان انگلیسی.با نمره عالی و تسلط 

 

 

  

 

 


