
  

 رزومه

 

 نام: هدایت

 نام خانوادگی: یوسفی

 تهران 1344تاریخ و محل تولد: 

 وضعیت تأهل: متأهل, دارای دو فرزند

 تتحصیال

 (1390)ورودی  دانشجوی دكترای علوم سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم)ع( .1

وامل انحطاط مسلمین در اندیشه و آرائ با پایان نامه علل و ع 1378باقرالعلوم)ع( در سال دانشگاه كارشناسی ارشد علوم سیاسی از  .2

 سیاسی امام خمینی

 1374باقرالعلوم)ع( در سال دانشگاه از كارشناسی علوم سیاسی  .3

  1384تا  1364از سال در قم تحصیل علوم دینی  .4

 تهران( 1363دیپلم ریاضی فیزیک ) .5

و در مؤسسه  1361-1358تهران از سال  تحصیل زبان انگلیسی از سطوح مقدماتی تا عالی در مؤسسات مختلف آموزش زبان در .6

 1372تا  1370آموزش عالی باقرالعلوم)ع( از سال 

 

 تدریس 

 .1376تا  1374باقرالعلوم)ع( از دانشگاه تدریس زبان انگلیسی از سطوح مقدماتی تا عالی در  .1

اسی ارشد دانشگاه معارف در مقطع كارشنتاریخ و تمدن اسالمی و اخالق  د دوره زبان تخصصی انقالب اسالمی،تدریس چن .2

 .اسالمی

مؤسسه آموزش عالی  درو كارشناسی ارشد و دكترا در مقاطع كارشناسی  ن تخصصی در رشته علوم سیاسیزبا چند دوره تدریس .3

 .تاكنون 1379از سال ناوب تبه طور م و جامعه المصطفی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیو  دانشگاه مفیدو باقرالعلوم)ع(

  .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیدر در مقاطع كارشناسیقرآنی زبان تخصصی در رشته علوم  دوره دو ستدری  .4



  

 ،برای دانشجویان مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی، حقوق تدریس در دوره های كارورزی ترجمه .5

تا  1379(و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )از 1375)لوم)ع(باقرالعدانشگاه در  و جامعه شناسی ، علوم تربیتیعلوم قرآنی

1388). 

 .(1367و 1366) خاتم االنبیاء قم علمیه مدرسهدربرای طالب خارجی  تدریس ادبیات عرب .6

سال به مدت یک ماه ویژه عده ای از شیعیان مقیم كانادا و دوبی در  قم تدریس مسائل سیاسی به زبان انگلیسی در جامعه الزهراء .7

1373. 

  فعالیتهای علمی و پژوهشی

 تاكنون( 90عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید )ازسال  .1

، از انتشارت دانشگاه مفید،همکاری در ترجمه و ویراستاری مجموعه مقاالت همایش دوم حقوق بشر دانشگاه مفید .2

1382 

 1381، شته حمید دباشینو) Authority in Islam) در اسالم اقتدار كتابترجمه  .3

 1376، "سیاسی اسالم وجوه" مقاالتمجموعه از  "خطابه از دیدگاه ابن رشد" مقاله ترجمه .4

 ( 1383مقاله ) شماره دی وبهمن  همکاری با مجله زنان در ترجمه .5

ن بین المللی ویراستاری مفهومی )مقابله( و نظارت فنی بر ترجمه بیش از صد و پنجاه مقاله انگلیسی در موضوعات گوناگو .6

واقعه  و پدرخوانده حقوق بشر هاینام اكتاب بدوو...كه در قالب  ه سپتامبر, حمله آمریکا به عراقاز جمله واقعه یازد

 به چاپ رسیده است. 1383توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال  یازده سپتامبر 

مؤسسه ( نوشته ویلیام بلوم از انتشارات   Rogue Stateدولت خودسر ) ویراستاری و نظارت فنی بر ترجمه كتاب .7

  1383آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال 

از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  رابطه ایران و آمریكاو نظارت فنی بر ترجمه كتاب  ویراستاری  .8

  1383در سال 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از  وم انسانی درعلحوزه نظارت فنی بر طرحهای مختلف ترجمه در و ویراستاری .9

 1382تا  1379سال 



  

كه برخی از آنها به زیور چاپ مقاله از دائرةالمعارف اسالم  صدهاترجمه  ویراستاریهمکاری با مؤسسه شیعه شناسی در  .10

 دائرةالمعارف اسالم آراسته شده اند از جمله:سیمای چهارده معصوم در

تا  1379هنگی طه در ترجمه مقاالت چهارده معصوم )ع( به اضافه مقاالت شیعه و قرآن از سال همکاری با مؤسسه فر  .11

1381  

آموزش زبان فارسی برای خارجیان از انتشارات رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در  همکاری در نگارش و تدوین كتاب مقدمه .12

 ( 1378تركمنستان )سال 

)از جمله انگلستان، بلژیک، ایرلند، هلند، ایتالیا، اسپانیا،  خارج از كشورشركت در همایش ها و كارگاه های علمی در  .13

 با موضوعات حقوق بشری تركیه، آفریقای جنوبی، تونس، مراكش(سوئیس، 

 اجراییسوابق 

 1397تا مهر  1395مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه مفید از بهمن  .1

 1395تا بهمن  1390ماه گاه مفید از مهر مدیر كل دفتر ریاست دانش .2

 (1388)اردیبهشت  "صلح، حقوق بشر و دین"حقوق بشر دانشگاه مفید با عنوان  پنجممسئول دبیر خانه همایش  .3

 (1386)اردیبهشت  "حقوق بشر و دین"حقوق بشر دانشگاه مفید با عنوان  چهارممسئول دبیر خانه همایش  .4

 1390مهر ماه تا  1386ر ماه معاون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید از مه .5

 1390تا مهر ماه  1384مدیر همایش ها و نشست های علمی مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید از تابستان  .6

جذب مقاالت خارجی همایش سوم از  سئولهمکاری با مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید با سمت كارشناس و م .7

 1384خرداد  تا 1382زمستان 

  1379تا  1377زش رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در تركمنستان از سال مسؤل آمو .8

 1376تا  1374مدیر گروه زبان انگلیسی در مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم )ع( از سال  .9

 1374تا  1373مسؤل برنامه ریزی گروه زبان انگلیسی در مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم )ع( از سال  .10


