محمود حاجي يوسفي پور ،
متولد  - 0631قزوين ،متأهل و داراي دو فرزند

ويژگيهاي عمومي ،علمي واجرايي:
 -1رتبه  42آزمون سراسري دانشگاهها در سال 1831؛
 -4ليسانس علوم سياسي از دانشگاه بين المللي حضرت امام خميني ( رحمه اهلل عليه) ؛(در سال  )1832
 -8كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه از دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه؛درسال )1831
 -2از افراد شركت كننده در دوره شبيه سازي شوراي امنيت دانشكده دولتي حقوق مومباي هندوستان (اعزام
از طرف دانشكده روابط بين الملل ) ؛ 
 -5از افراد شركت كننده در سمينار آشنايي با فرآيند الحاق چين به سازمان جهاني تجارت ،مهر  .1838
-6

داراي مجوز تدريس معارف اسالمي از سوي نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاهها؛ 

-1

همكاري با بعثه مقام معظم رهبري به عنوان مسئول فرهنگي؛ 

 -3سابقه اشتغال در صدا وسيما ي مركز قزوين؛ 
 -3سابقه اشتغال در فرمانداري قزوين؛ 
 -11كارشناس ارشد بازرگاني خارجي در سازمان توسعه تجارت ايران؛(از سال  1831تاكنون) 
 -11دبير ميز نيجريه سازمان توسعه تجارت ايران؛ 
 -14مدرس علوم سياسي دانشگاه پيام نور قزوين ؛ 
 -18دانشجوي دكتري حقوق بين الملل عمومي ؛ 






آثار و تاليفات :
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پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان " تاثير روند دموكراسي سازي در خاور ميانه بر احزاب اسالمگرا" با راهنمايي دكتر مصطفي
زهراني و مشاوره دكتر محمد جواد ظريف ،ارديبهشت  .1832
مقاله "روند اسالمگرايي در ساختار سياسي كشورهاي خاور ميانه" ارائه در همايش بين المللي بيداري اسالمي در انديشه سياسي
حضرت امام خميني ( رحمه اهلل عليه) و مقام رهبري ،تهران ،ارديبهشت .1831
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 -2مقاله " خدمت به همنوع در آموزه هاي قرآن و اهل بيت (عليهم السالم)" براي همايش منطقه اي اخالق اجتماعي از منظر قرآن و
مقاله " نگاهي آماري به ظرفيت بازرگاني كشورهاي اسالمي" ارائه در همايش حج و اقتصاد بعثه مقام رهبري ،تهران،تير  .1831

عترت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفت،مهر .1831
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مقاله "نگاهي تاريخي به عملکرد اسالمگرايان در برابر دموكراسي" در همايش ملي واليت فقيه و بيداري اسالمي ،دانشگاه پيام نور
استان كهگيلويه و بوير احمد،اسفند .1831
مقاله " نظامهاي سيا سي و مسئله دموكراسي در خاورميانه "در همايش تحوالت سياسي -اجتماعي اخير درجهان اسالم ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم وتحقيقات خوزستان  ،اسفند  .1831

مقاله " اسالمگرايان و مسئله دموكراسي در خاورميانه " در همايش بين المللي بيداري اسالمي و بسيج جهاني مستضعفين ،تهران،
اسفند  .1834

مقاله " نگاهي به روابط تجاري جمهوري اسالمي ايران و شوراي همکاري خليج فارس و راهکارهاي توسعه آن " در اولين همايش
علمي -پژوهشي خليج فارس ،تربت حيدريه ،ارديبهشت  .1838

مقاله " نگاهي تحليلي به بنادر مهم تجاري موجود در خليج فارس و درياي عمان " در اولين همايش علمي -پژوهشي خليج فارس،
تربت حيدريه ،ارديبهشت  1838
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مقاله " نقش توسعه صادرات غيرنفتي در تحقق اقتصاد مقاومتي" در نشريه تخصصي سازمان توسعه تجارت ايران با عنوان " پيام

صادرات" 1838
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مقاله " جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير و روابط آن با جمهوري اسالمي ايران" در نشريه تخصصي سازمان توسعه تجارت ايران با

عنوان " پيام صادرات" خرداد .1832
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ترجمه "مذاكرات تجاري در روابط آسيا واتحاديه اروپا" در نشريه تخصصي سازمان توسعه تجارت ايران با عنوان " پيام صادرات"

مرداد

.1832

