ا طال عات شناسناهمای
ًام خاًَادگی :ایزاى پَر
ًامً :فیسِ
ًام پذر :ػلی اصغز
تاریخ تَلّذ1358/12/26 :
هحل تَلّذ :قن
هلّیت :ایزاًی
ٍضؼیت تاّل :هتاّل

تح
ا طال عات صیلی
تحصیالتحوزوی:
رضتِ تحصیلی
ػوَهی

ردیف

هحل تحصیل
جاهؼِ الشّزا

هقطغ تحصیلی
سطح2

سال ّای تحصیل
اس سال 1392

تحصیالت د ا اگشنهی:
ردیف
1
2
3

رضتِ تحصیلی
ستاى ٍ ادتیات اًگلیسی
ستاى ٍ ادتیات اًگلیسی
ستاى ٍ ادتیات اًگلیسی

هقطغ تحصیلی
کارضٌاسی
کارضٌاسی ارضذ
دکتزی

هحل تحصیل
داًطگاُ آساد اسالهی قن
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اراک
داًطگاُ ػلَم تحقیقات تْزاى

سال ّای تحصیل
1378 - 83
1383 - 85
در حال تحصیل

سوا بقآموزشی:
 .1تذریس « ستاى ػوَهی ٍ تخصصی» رضتِ ستاى ٍ سایز رضتِ ّا در داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ قن1385 - 90 ،
 .2تذریس « ستاى ػوَهی ٍ تخصصی» داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ساٍُ1387- 89 ،
* دػَت تزای ّوکاری ٍ سپس ػضَیت ّیات ػلوی کِ تِ ػلت تؼذ هسافت ٍ ًارضایتی ّوسزم هجثَر تِ قطغ ّوکاری ضذم.
 .3تذریس «هکالوِ ستاى» تزای طالب هوتاس داًطگاُ تاقزالؼلَم (ع)1385- 89 ،
 .4تذریس «ستاى ػوَهی» داًطگاُ ػلوی کارتزدی ٍاحذ جْاد کطاٍرسی  -هٌْذسی ضْزداری1385- 87 ،
 .5تذریس « ستاى ػوَهی ٍ تخصصی» (کتاب ضیؼِ در اسالم ػ الهِ طثاطثائی تِ ستاى اًگلیسی) ،دٍرُ آهادگی طالب ارضذ ،هزکشهطالؼات
ستاى ٍ فزٌّگ ضٌاسی جاهؼة الوصطفی(ظ)1390- 92 ،
 .6تذریس «ستاى ػوَهی» ٍ «ستاى تخصصی» هقطغ کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضذ ،هَسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی1391 ،تاکٌَى
 .7تذریس « ستاى ػوَهی ٍ تخصصی» رضتِ ستاى اًگلیسی ،داًطگاُ حضزت هؼصَهِ (س)
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 .8تذریس «ستاى تخصصی »3داًطگاُ ػلَم قزآى ٍ حذیث (دارالحذیث) 139،5

سوابق ژپوهشی:

ً . 1قص سى در اسالم ٍ جوَْری اسالهی ایزاى (در دست چاج تزای ًطز هطؼز)
ّ .2وکاری هذیزیتی ٍ تذٍیي هطالة تزای سایت چٌذ ستاًِ حجیج ( ٍ ) www. hajij.comاتستِ تِ ساسهاى حج ٍ سیارت در تخص ستاى
هالیَ
 . 3تزجوِ هتَى تِ ستاى اًگلیسی
 . 4تزجوِ هتَى تیَگزافی ائوِ ٍ ٍقایغ تاریخی ضیؼی تِ ستاى سادُ هالیَ
 .5آهادُ ساسی تستِ ّای فزٌّگی  -تثلیغی تزای هَسن حج
 . 6هطتزکات ادتی ضؼز سْزاب سپْزی ٍ William Wordsworth
ً .7قذ هاتزیالیستی– فزٌّگی سِ ًوایطٌاهِ تزتز یَجیي اًیل(ایي ًقذ رٍیکزد ضذ هاتزیالیستی ٍ لیثزالیستی دارد ٍ در آثار هذکَر ایي ًَیسٌذُ
آهزیکایی اًحطاط جاهؼِ ضٌاختی اهزیکا هَرد تزرسی قزار گزفتِ است).
 .8ظزفیت ّا ٍ قاتلیت ّای تثلیغی در ػزتستاى
 . 9تزجوِ کتاب راٌّوا ٍ ًزم افشار ػ تثات تِ هالیَ (در دست چاج)
 . 10تزجوِ سایت ضزکت ّای تَرس تیي الوللی (پاًشدُ ستاًِ) اس اًگلیسی تِ هالیَ ضاهل  58000کلوِ در دفتز تزجوِ رسوی هیزپارس تْزاى
 . 11هقالِ هاتزیالیسن فزٌّگی در اثز یَجیي اًیل "اهپزاطَر جًَش" ،دٍهیي کٌفزاًس تیي الوللی ادتیات ٍ پژٍّص ّا ی تطثیقی گزگاى تِ ضکل
ارائِ سخٌزاًی در تاریخ 1395/12/4
(سالم اهلل ػلیْا)

 .12هقالِ" حضزت سّزا

الگَی سًذگی سى هسلواى"1390 ،

 .13هقالِ" تزرسی هفَْم رای هخالف در ًوایطٌاهِ اهپزاطَر جًَش" در ًطزیِ .1395 ،Science Road
 .14ارا ئِ هقالِ تِ ستاى اًگلیسی « ًقص تاًَاى هسلواى در ایجاد اتحاد هسلویي تا هحَریت ضْیذُ تٌت الْذی صذر» در اجالس جْاًی
هحثاى اّلتیت (ع).

سوابق رتبیتی:
 .1س فز تثلیغی حج تِ ػٌَاى هثلغ ستاىداى اًگلیسی1390،
 . 2سفز تثلیغی حج تِ ػٌَاى هثلغ دٍ ستاًِ اًگلیسی ٍ هالیَ1392 ،
(هتزجن ّوزاُ جٌاب حجت االسالم قاضی ػسگز در جلسِ رئیس حج کطَر فیلیپیي ٍ ّوسزضاى)1392/
ً .3وایٌذگی تؼثِ هقام هؼظن رّثزیً ،وایطگاُ اصحاب رساًِ تا هَضَػیت" ّوایص تشرگ پیادُ رٍی ارتؼیي"1395 ،
 . 4هصاحثِ تلَیشیًَی تا هَضَع" ًگاُ تیي الولل تِ ضخصیت اهام حسیي(ػلیِ السالم) ،ضثکِ 2سیوای جوَْری اسالهی
 . 5سخٌزاًی تِ ستاى هالیَ تا هَضَع" هیالد حضزت سّزا(سالم اهلل ػلیْا)" ،در جوغ خاًَادُ ّای طالب هاالیی ستاى1390 ،
 .6هزتی راّثز گزٍُ هطالؼات اسالهی هجتوغ آهَسش ػالی تٌت الْذی1395 .تاکٌَى.
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سوابق اجرایی:
 . 1دتیز آهَسش هَسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی1395 ،
 . 2استاد ّوکار هَسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی1395 ،

دوره اهی آموزشی:
 .1ضزکت در کارگاُ"رٍش تذریس تافل" ،هَسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی1395 ،
 . 2دٍرُ آهَسضی تزتیت هثلغ حج ٍ سیارت ،داًطگاُ ػلَم ٍ حذیث ضْزری1384- 89 ،
 . 3دٍرُ آهَسضی ستاى هالیَ ،هزکش ستاى ٍ فزٌّگ ضٌاسی جاهؼة الوصطفی (ظ)1390- 92 ،

ر تبو اه:
 . 1استاد ًوًَِ هجتوغ آهَسش ػالی تٌت الْذی.1396 ،
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