ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ زاﻫﺪان

دﮐﺘﺮ داوود زرﯾﻦ ﭘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ زاﻫﺪان

ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ :زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ زاﺑﻞ ،دوره روزاﻧﻪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ :زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،دوره روزاﻧﻪ.
دﮐﺘﺮی :زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ اﺻﻔﻬﺎن ،دوره روزاﻧﻪ.

اﺣﺮاز رﺗﺒﻪ اوﻟ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  18.99و ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن.
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  19.46و ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن.
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ﻧﻤﺮه زﺑﺎن
ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﺑﺮای دوره دﮐﺘﺮی 85 :از  100در آزﻣﻮن داﻧﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺎرﯾ 16 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  1391ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ.

ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺨﺒﺎن
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺨﺒﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺳﺎل .1387
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺨﺒﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺳﺎل .1389

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ زاﻫﺪان
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه و ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی

ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن.
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧ ﻣﺼﻄﻔ

)ص(

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺮرﺳ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺮب درﺑﺎره اﻣﺎم راﺣﻞ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸ
ﺣﺪﯾﺚ وﻻﯾﺖ داﻧﺸﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺗﺎرﯾ 15/8/1395 اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﯿﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﻮﯾﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ و دوم و ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻗﺮآن.

ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮزاد اﺛﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﯿﻢ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب
ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻧﻄﻮان دﺣﺪاح.
ﺷﻤﺎﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺮﻣﺬی.

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ
 .1ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾ ﻻﻣﯿﻪ اﻟﺘﺮک و ﻻﻣﯿﻪ اﻟﺮد.
 .2ﺑﺮرﺳ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾ دو ﻗﺼﯿﺪه ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی و ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﻓ در رﺛﺎی ﺑﻐﺪاد.
 .3زﯾﺒﺎﯾ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ.
 .4ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺷﻌﺮ در دو ﺳﻮگ ﺳﺮودهی ﺳﻌﺪی.
 .5ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﻨﺎﯾ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .6دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﻔﺎء اﻟﺴﻘﻢ ﻓ ﺗﺨﻤﻴﺲ ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺠﻢ.
 .7ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﻧﺪﯾﺸﺔ اﻗﺒﺎل از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع(.

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤ ﺗﺮوﯾﺠ
 .1ﺑﺮرﺳ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾ ﺳﯿﻨﯿﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻠﺨﯿﺮ.
 .2واﮐﺎوی ﺿﺮورت ﺷﺮﻋ وﺣﺪت در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮی.
 .3واﮐﺎوی دﻻﻟﺖ ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ.

ﭼﺎپ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
 .1اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری و ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﺷﯿﺮازی.
 .2ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺣﻤ ﻓﺮدوﺳ و ﻣﺘﻨﺒ.
 .3دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﻴﻤﻴﺔ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮدوخ اﻟﺴﻨﻨﺪﺟ.
 .4اﻟﻨﻮدﻫ ﻣﻌﺎرض ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌ واﻟﺴﻬﻴﻠ.

ﭼﺎپ و اراﺋﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ
 .1ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳ واژهی ذﮐﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .2ﺑﺮرﺳ ﻣﻨﺎﺑ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .3ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻓ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
 .4اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻠﻐﻮی ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﺮ.
 .5ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻬ اﻟﺒﻼﻏﻪ.
 .6رﯾﺸﻪﯾﺎﺑ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ارداوﯾﺮاف ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ.

ﭼﺎپ ﭼﯿﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ
 .1واﮐﺎوی ﺿﺮورت ﺷﺮﻋ وﺣﺪت در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮی.
 .2اوﺻﺎف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در »آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﺤﺴﯿﻦ« ﺟﻮاﻫﺮی و »ﺳﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼ«ی اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری.
 .3اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻨﺎﺋ ﻏﺰﻧﻮي.
 .4دراﺳﺔ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠ واﻟﻤﻌﻨﻮی ﻓ دﻋﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( ﻓ ﯾﻮم ﻋﺮﻓﺔ.

ﭼﺎپ ﭼﯿﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺮﺑ ﺑﺮ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻋﺮﺑ ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری؛
روش ﺷﻨﺎﺳ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ اﺛﺮ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی؛
ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻨﺪ أﺑ ﺑﺮ اﻟﺨﻮارزﻣ؛

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤ و ارزﯾﺎب ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ .ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺗﺎرﯾ
12/2/96
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ ﻗﯿﺎم ﺗﺎرﯾﺨ ﻋﺎﺷﻮرا از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺗﺎرﯾ25/8/1396 
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻗﯿﺎم ﺗﺎرﯾﺨ ﻋﺎﺷﻮرا از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺗﺎرﯾ10/8/1397 

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ راﯾﺎﻧﻪ) (ICDLﺳﻄ ﯾ و دو.

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ
ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه »ﻣﺒﺎﻧ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳ در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ«
ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه »ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑ رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺣﻘﻮﻗ«
ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه »ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎﻧ«

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
 .1ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .2ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻔﺮدات ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .3داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﺎه زاﺑﻞ.
 .4ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨ داﻧﺸﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن.
 .5ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺮﺳ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی داﻧﺸﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺎه.
 .6رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ.
 .7ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک.

