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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل اخذ 

 مدرک

کشور محل اخذ 

 مدرک

 لیسانس
 معارف و الهیات

 اسالمی
 ایران همدان واحد آزاد  

لیسانس فوق  ایران قم آزاد واحد   عربی ادبیات و زبان 

 ایران آزاد واحد علوم تحقیقات   عربی ادبیات و زبان دکتری

  اجتماعی و ورزشی  ،فرهنگی نام کمیته:

  سمت در کمیته:

  مدت زمان عضویت :

 
نام دانشگاه / 

 موسسه

 استخدامیوضعیت 

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

          دانشگاه های دولتی

          کاربردی -دانشگاه جامع علمی

    *     * همدان واحد دانشگاه آزاد

  سایر
 

        

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 

 
 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 اجرایی سوابق

 معاار   و الهیات – فارسی ادبیات و زبان های رشته دکتری و ارشد کارشناسی – کارشناسی – کاردانی مختلف مقاطع در تدریس

 فارسی و عربی ادبیات و زبان – اسالمی

 سال02 همدان سازان آینده درسی علمی موسسه مسئول -

 سال 4 کشور عربی درس راهبردی دبیرخانه عضو -

 سال 0 کشور عربی دبیرخانه علمی کمیته رئیس -

 سال 3(( ء الندا))  کشوری زبانه دو مجله سردبیر -

 

 سال 0 تدریس برتر الگوهای ملی جشنواره ملی داور -

 8311 رضوی سال کتاب المللی بین داور -

 سال 4 مقصودی شهید معلم تربیت مرکز – خارجه های زبان و فارسی ادبیات دروس مدیر -

 8311 -8311 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده رییس -

 دارد ادامه 8311 سال از همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی شورای عضو -

 دارد ادامه 8311 سال از همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات شورای عضو -

 دارد ادامه 8311 سال از همدان استان البالغه نهج بنیاد پژوهشی معاون -

 دارد ادامه 8311 سال از همدان استان البالغه نهج بنیاد پژوهشی معاون -

 دارد ادامه 8311 سال از همدان استان اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای عضو -

 8311 کریم قرآن های آوری نو ای منطقه همایش علمی دبیر -

 8311 شهادت و ایثار ملی همایش علمی دبیر -

 8312 قرآن تفسیر در السالم علیهم ائمه روش ملی همایش علمی دبیر -

 8312 فرهنگی ارزشهای و البالغه نهج همایش علمی دبیر -

 8318 هنر آیینه در دین المللی بین همایش علمی دبیر -

 (8311) اساتید و دانشجویی عمره فرهنگی رابط -
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 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد راهبردی شورای عضو -

 8311 سال ز8

 13 سال از – الجزایر – درایه أحمد دانشگاه – الرفو  مجله تحریریه هیئت عضو -

 تهران دانشگاه عربی ادب پژوهشی علمی فصلنامه داور -

 سینا بوعلی دانشگاه -البالغه نهج پژوهشنامه پژوهشی علمی فصلنامه داور -

 (8310 سال از) همدان استان های دانشگاه اساتید بسیج سرپرست -

 ها نامه پایان سرپرستی -

 تهران سازان آینده انتشارات 0 و 8 دانشگاهی پیش عربی مفاهیم -

 همدان اندیش روز انتشارات عربی شعر ضیافت در خیام رباعیات -

 اصفهان کتاب گلدشت انتشارات بیان و معانی در نو طرحی -

 جهانگردی و ایرانگردی و فرهنگی میراث سازمان عابره نظره فی همذان -

 اندیش روز نشر اشتقاقی وندهای انضمام به ترکی های واژه نامه فرهنگ -

 سینا بوعلی دانشگاه انتشارات باران ترانه -

 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات العصری، النحو -

 8318 اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات معانی -

 8310اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات عربی شناسی معنا بر درآمدی -

 0283 لبنان للموسوعات، العربیة الدار العربیة اللغة فی الحیوان کنی -

 ارشد کارشناسی های نامه پایان مشاوره و راهنمایی -

 فارسی و عربی وادبیات زبان ارشد کارشناسی های نامه پایان خارجی داور -

 فارسی و عربی وادبیات زبان ارشد کارشناسی های نامه پایان داخلی داور -

 پنج منطقه اسالمی آزاد های دانشگاه وکتب پژوهشی های طرح داور -
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 افتخارات و جوایز

 8311 سال کشور نمونه مدرس

 8311 سال استان نمونه بسیجی استاد

 8313 سال 5 منطقه نمونه پژوهشگر

 8311 سال کشور نمونه بسیجی استاد

 8312 انسانی علوم دانشکده آموزشی نمونه استاد

 8318 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه نمونه استاد

 شده چاپ کتب

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با - تهران سازان آینده انتشارات 0 و 8 دانشگاهی پیش عربی مفاهیم -

 خدیور هادی دکتر آقای همکاری با - همدان اندیش روز انتشارات عربی شعر ضیافت در خیام رباعیات -

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با -اصفهان کتاب گلدشت انتشارات بیان و معانی در نو طرحی -

 زنگنه حسین آقای همکاری با - جهانگردی و ایرانگردی و فرهنگی میراث سازمان عابره نظره فی همذان -

 صیدی محمد آقای همکاری با - اندیش روز نشر اشتقاقی وندهای انضمام به ترکی های واژه نامه فرهنگ -

 خانی قره ناصر دکتر آقای همکاری با -سینا بوعلی دانشگاه انتشارات باران ترانه -

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با - همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات العصری، النحو -

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با - 8318 اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات معانی -

 خانی قره ناصر دکتر آقای همکاری با -اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات عربی شناسی معنا بر درآمدی -

 زنگنه حسین آقای همکاری با - لبنان للموسوعات، العربیة الدار العربیة اللغة فی الحیوان کنی -

 :چاپ آماده کتب

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با الکعبی الزهراء عبد مقتل ترجمه -

 قربانی اهلل روح آقای همکاری با بیان علم -
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 شده چاپ مقاالت

 االسالمیه الحضاره آفاق مجله -  العربی االدب فی الرثاء  -

 معلم رشد مجله – درویش محمود شعر در بهار تجلی  -

 االسالمیه الحضاره آفاق مجله – المتکلم االدیب الجاحظ  -

 ... و بلوچستان و سیستان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان مجله – تعلیمی شعر و سینا ابن  -

 1شماره– جیرفت -االدبی التراث پژوهشی علمی مجله -اللبنانیة المقاومة شعر فی الضدیة الثنائیات تحلیل -

 اراک اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی علمی مجله – آذری ترکی و فارسی در ساز فعل اشتقاقی وندهای مقایسه -

 0280  کوفه دانشگاه  ادبیات دانشکده پژوهشی علمی مجلة "االستطراد و الجاحظ" -

 (8312) ادبی نقد های پژوهش پژوهشی علمی مجله " ادبی نقد و جاحظ" -

 پژوهشی علمی مجله "جبران خلیل جبران و سپهری سهراب دیدگاه از عرفان و عشق بررسی" -

 (8312) زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه   

 2همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه عرفان و ادب پژوهشی علمی مجله "حافظ از راجی عرفانی های برداشت "

 (8312) 

 0283 ترکیه دمیرل سلیمان دانشگاه در پذیرش -العربیة اللغة فی داللی توسع الحیوان کنی -

 0285السادس العدد – المحکمة الرفو  مجلة – االیرانیة المکتبات فی الجزائریة المخطوطات اسهامات -

 شده ارائه مقاالت

   Avicenna and didactic poem  ( 8314)   ازبکستان بخارای 

 ( 8313)   همدان المللی بین همایش سینا ابن فارسی و عربی اشعار بررسی   -

 اصفهان امللی بین همایش ادبی مقامات تکوین در اصفهان نقش  -

 کرمان ملی همایش فلسطین و ایران ادبیات در پایدار خاکریزهای   -

 قم ملی همایش  عاشورایی شعر در مقاومت های جلوه  -

 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ملی همایش – النجفی الصافی واحد خیام رباعیات  -
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 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ملی همایش – البالغه نهج در هنری آفرینش  -

 شیراز ملی همایش – مقاومت شعر -

  همدان سینا بوعلی دانشگاه – خیام رباعیات عربی های ترجمه  -

 ( 11 اردیبهشت)  مراکش طفیل ابن دانشگاه در مقاله ارائه«  التطبیق و النظریه بین الفاعل»  -

 

-  Topicalisation in Arabic   دانشگاه در Essex   ( 11 شهریور)  انگلستان 

 (8311) قزاقستان آلماآتی دانشگاه "آن ای ترجمه توان بردن باال در ترکی زبان وندهای نقش" -

 (8311) کریم قرآن های نوآوری مقایسه ای منطقه همایش در«  انجیل و قرآن کنایات بررسی»  -

 (8311) کنگاور ای منطقه همایش در البالغه نهج بازخوانی در شهروندی حقوق   -

 (11 آبانماه) گیالن دانشگاه پایداری ادبیات همایش  اللبنانیة المقاومة شعر فی امل بوارق  -

 11 آذر هشتم-اردن الزرقاء دانشگاه)العصر لمتطلبات تلبیة العربی النحو تعلیم فی النظر اعادة ضرورة   -

 15 آذر -فارسی ادبیات در رضوی های جلوه همایش -سنت اهل شاعران شعر در رضوی مدایح    -

 11 آموزش شناسی آسیب ملی همایش -همدان معلم تربیت مراکز دانشجویان انگیزگی بی علل بررسی -

 آباد خرم کمالوند شهید معلم تربیت مرکز   

 استفاده لزوم بر تکیه با دوم زبان عنوان به فارسی زبان یادگیری در مؤثر عوامل بررسی

 اسپانیا کمپلوتنسه، دانشگاه فعّال، تدریس های روش از

 الجزایر درایة احمد دانشگاه.0285 الجزایر -نیةاالیرا المکتبات فی اإلفریقیة المخطوطات اسهامات

 (11اسفند ماه )روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان


