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دوره آموزشی تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر(0531 ،اخذ مجوز تدریس درس
کارآفرینی)

سوابق آموزشی:
 -0تدریس دروس زبان و ادبیات عرب به صورت تمام وقت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان از سال
 0515تا کنون
 -2تدریس دروس متون تفسیري و متون نهج البالغه رشته ادبیات عرب در دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان
در سال
 -5تدریس درس کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ازسال  0531تا کنون
 -5تدریس درس کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد از سال  0515تا کنون

 -3تدریس دروس عربی و متون فقهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال  0515تا
کنون
 -6تدریس دروس عربی تخصصی رشته های معارف و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان) از سال  0516تا 0531
 -1تدریس درس نفسیر موضوعي قرآن كريم در دانشگاه ها ي آزاد اسالمي واحد اصفهان واحد فالورجان و
واحد دولت اباد نیمسال اول سال تحصیل  13 -11با مجوز نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
 -3تدریس درس اخالق حرفه اي در تعلیم و تربیت در دانشگاه ازاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) نیمسال
دوم سال تحصیل 0511-11
 -1تدریس درس آموزه هاي تربیتي در قرآن کريم در دانشگاه ازاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) نیمسال
دوم سال تحصیل 0511-11
 -01تدریس درس روانشناختي در قرآن و حديث در دانشگاه ازاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) نیمسال دوم
سال تحصیل 0511-11

سوابق اجرايی:
 -0مدیریت گروه زبان و ادبیات عرب از تاریخ مهرماه  0513الی مهرماه 0533
 -2عضو و دبیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان از تاریخ فرودین  0516تا اردیبهشت 0511
 -5دبیر هسته ی آموزشی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان از تاریخ
0515/01/23
 -5دبیر هسته ی پزوهشی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان از تاریخ  0511الی
0512
 -3برگزاری  05دوره جشنواره کسب و کار (بازارچه) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان از تاریخ 0531
تا کنون

 -6برگزاری  5دوره جشنواره کسب و کار (بازارچه) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد از تاریخ  051تا
کنون
 -1برگزاری اولین جشنواره مشاغل ،توانمندیها و مهارتها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان و دولت آباد
نیمسال دوم سال تحصیلی 11-16
سوابق پژوهشی:
تالیف کتاب:
-

نورگستری اعظم ،میرممتاز اکرم السادات .)0511( ،زيباشناسی تشبیه در آيات قرآن کريم با تکیه بر رکن
مشبه به .انتشارات نگارخانه ،اصفهان ،ص 211

-

صفی خانی فیروزه ،میرممتاز اکرم السادات ( .)0513بررسی اغراض افعال امر در قرآن کريم و داللت آن از
سوره مبارکه الذاريات تا پايان سوره الناس .انتشارات سدرة المنتهی ،شهرکرد.

-

اباذری جزی نرگس  ،میرممتاز اکرم السادات ( .)0516نامه های حضرت علی (ع) به کارگزاران .انتسارات
کتابنامه نجف ،اصفهان

-

نورگستری اعظم ،شرفه رحیم ،میرممتاز اکرم السادات ،كنگازیان عبدالحسین ( .)0511زيبا شناسی واژه
االرض و واژگان مرتبط از ديد گاه علمی -تفسیری .انتشارات نگارخانه ،اصفهان ،ص 711

-

نورگستری اعظم ،شرفه رحیم ،میرممتاز اکرم السادات ،كنگازیان عبدالحسین ( .)0511زيبا شناسی واژه
السماء و واژگان مرتبط از ديد گاه علمی -تفسیری .انتشارات نگارخانه ،اصفهان ،ص 551

-

میرممتاز اکرم السادات ( .)0516-0531تدوين مجموعه ی ايده های کارآفرينی در قالب پیش نويس تالیف
کتاب طرح تجاری يک صفحه ای در  1مجلد.

-

کالني الهام ،میرممتاز اکرم السادات ( .)0511بررسي اغراض افعال مجهول در قرآن کريم از سوره الحجر تا
سوره الصافات .انتشارات آرمان دانش 521 ،صفحه

طرحهای پژوهشی:

میرممتاز اکرم السادات ،میرممتاز سید محمد مهدی ،نورگستری اعظم .)0517( ،تصوير پردازی معمارانه

-

بهشت و توصیف بهشتیان در قرآن کريم .طرح پژوهشی شماره  ،510/23565دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فالورجان ،فالورجان
مقاالت در نشريات بین المللی:
Noorgostari Azam, MirMomtaz AkramAlsadat, Kangazian Abdolhossein, (2014). Imagery of

-

the Events before the Resurrection day from “Simile” Point of View in Holy Quran. Reef
Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(1): 192-201
Mirmomtaz Akram Al-Sadat Mahdi Mirmomtaz Sayyed Mohammad, (2014). Elysian

-

behavior effects on the architecture of Iranian gardens (Based on verses about Eden in holy
Quran). Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(1): 209-219
Musavizadeh Behjat alSadat, Mirmomtaz Akram alSadat, (2014). Her Holiness Zahra (AS)’s

-

Theosophical Behavior in Fadakiya Political Sermon. Reef Resources Assessment and
Management Technical Paper, 40(1): 482-490

مقاالت در نشريات داخلی:

-

میرممتاز اکرم السادات .)0535( ،نقد قصیده البنات للشاعر الکبیر حافظ ابراهیم .آفاق الحضاره:)05( 3 ،
50-25

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،میرممتاز اکرم السادات ،قلی پور فاطمه ( .)0511معماری بهشت و معماری باغ
ايرانی ترجمان معمارانه باغ با الهام از آيات بهشت در قرآن کريم .جستارهای شهرسازی ،فصلنامه تحلیلی،
پژوهشی معماری و شهرسازی 51-51 :)53( 1

-

کنگازیان عبدالحسین ،میرممتاز اکرم السادات ،بهرامی سارا ،نورگستری اعظم .)0515( ،کاربرد زمین
شناسی در تفسیر قرآن کريم .فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال پنجم ،شماره  ،01صص 70-15

-

میرممتاز اكرم السادات ،نورگستري اعظم ،میرممتاز سید محمد مهدي ( .)0511تفاوت بهشت طايفه
"السابقون" با بهشت "اصحاب الیمین" بر اساس واژگان آيات .فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال یازدهم،
شماره  ،12صص .251-201

مقاالت در همايشهای بین المللی:
)Noorgostari Azam, Mirmomtaz AkramAlsadat, Mirmomtaz Saiied Mahdi, (2015
Garden-restaurant of language and Arabic culture. International Conference on
Management, Economics & Financial Systems, Dubai.
Noorgostari Azam, MirMomtaz AkramAlsadat, Kangazian Abdolhossein,

-

-

«  -THE EARTHاألرض » (2014).DELINEATION OF THE SIMILES OF THE EXPRESSION
IN THE HOLY QURAN REGARDING GEOLOGICAL BASICS. International

Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research, Istanbul,
Turkey, 147pp.
Noorgostari Azam, Kangazian Abdolhossein, MirMomtaz AkramAlsadat, , (2014).

-

THE IMPLICATION OF THE GEOLOGY CONCEPTS IN THE QURAN INTERPRETATION.

International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic
Research, Istanbul, Turkey, 148pp.

مقاالت در همايشهای داخلی:
-

میرممتاز اکرم السادات .)0532( ،جرعه ای از چشمه سار جوشان بالغت .ویژه نامه ی هفته پژوهش،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0535( ،نقش ابن مقفع در تعامل تمدن ايرانی-عربی .اولین همایش بین المللی نقش
زبان در گفتگوی تمدنها .دانشگاه اصفهان.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0535( ،خصائص و معايب األدب العباسی .همایش سیر تکوینی شعر در ادبیات
عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

قرنلی هدی ،میرممتاز اکرم السادات .)0535( ،سیری در ادبیات بانوان  .همایش سیر تکوینی شعر در ادبیات
عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0531( ،ارزيابی آموزش در گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب و بررسی سرفصل
ها .مجموعه چکیده مقاالت همایش های علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0531( ،ارزيابی روند ارتقاء و تنزل اغراض شعری در ادوار ادب عربی .مجموعه
چکیده مقاالت همایش های علمی هفته پژوهش  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0531( ،نقش نماز در سالم سازی فرد و اجتماع .مجموعه مقاالت هفدهمین اجالس
سراسری نماز ،تهران.

-

میرممتاز اکرم السادات .)0533( ،ارزيابی آموزش در گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب و بررسی
سرفصلها .همایش آموزش زبان عربی ،کانون زبان ایران ،تهران.

-

قلی پور فاطمه ،میرممتاز اکرم السادات ،میرممتاز سید محمد مهدی ( .)0531بهشت خاکی تمثیلی از بهشت
افالکی "با عنايت به اسماء جنة در قرآن" .مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی تحقیقات نوین در زبان
عربی ،دانشگاه اصفهان.

-

کالنی الهام ،میرممتاز اکرم السادات .)0531( ،اغراض بالغی و نحوی حذف فاعل در سوره مبارکه الحجر
والنحل .مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی تحقیقات نوین در زبان عربی ،دانشگاه اصفهان.

-

سلطانی احترام  ،میرممتاز اکرم السادات .)0510( ،بالغت و داللت افعال امر در قرآن کريم از منظر اذن و
ارشاد (سوره النساء آيات  1تا  .)67چکیده مقاالت همایش دانشجویی پژوهشهای زبان وادبیات عربی،
دانشگاه اصفهان.

-

شجاعت الحسینی صدیقه  ،میرممتاز اکرم السادات .)0510( ،بالغت و داللت افعال امر در قرآن کريم از منظر
ترغیب و دوام (سوره ی الحمد تا آيه  111سوره البقره) .چکیده مقاالت همایش دانشجویی پژوهشهای زبان
وادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان.

-

سلطانی احترام  ،میرممتاز اکرم السادات .)0510( ،داللت و بالغت فعل امر "اتقوا" از سوره النساء تا
االنفال .مجموعه چکیده مقاالت همایش های علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

مردانیان لیال ،میرممتاز اکرم السادات .)0510( ،شناسايی و ارزيابی اغراض بالغی "عظمت واقعه" و
ابهام فعل در افعال مجهول از سوره مبارکه المجادله تا سوره مبارکه االخالص .مجموعه چکیده مقاالت
همایش های علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات ،میرممتاز سید محمد مهدی ،قلی پور فاطمه .)0510( ،باغ ايرانی ،آئینه معمارانه
بهشت جاودانی در شهر اسالمی (ترجمان معمارانه باغ با الهام از آيات بهشت در قرآن کريم) .مجموعه
چکیده مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).

-

میرممتاز اکرم السادات ،میرممتاز سید محمد مهدی ،قلی پور فاطمه .)0510( ،مقايسه بهشت خاکی و بهشت
افالکی بر اساس آيه  67سوره التوبه (بررسی تطبیقی عنصری از عالم ماوراء و عنصر شهر اسالمی).
مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،میرممتاز اکرم السادات ،کیخائی رقیه .)0510( ،تجلی معنا در هنر خطاطی و
کتیبه نويسی شهرهای اسالمی (بررسی نحوه انعکاس آيات قرآن در کتیبه مساجد در معماری شهر
اسالمی) .مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان).

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،میرممتاز اکرم السادات .)0512( ،طراحی معمارانه باغ ايرانی با الهام از
رفتارشناسی مؤونین در بهشت افالکی (بر اساس آيات بهشت در قرآن کريم) .خالصه مقاالت سومین
کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ،کیش.

-

میرممتاز اکرم السادات ،موسوی زاده بهجت السادات .)0512( ،رفتار کالمی حضرت زهرا (سالم هللا علیها)
در خطبه ی سیاسی فدکیّه .خالصه مقاالت سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ،کیش.

-

موسوی زاده بهجت السادات ،میرممتاز اکرم السادات .)0512( ،صور جمال در فرازهايی از خطبه فدکیه
حضرت زهرا (س) .مجموعه چکیده مقاالت همایشهای علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فالورجان.

-

بهرامی سارا  ،میرممتاز اکرم السادات .)0512( ،معنا شناسی واژه ی ارض در قرآن کريم از منظر علم
زمین شناسی .مجموعه چکیده مقاالت همایشهای علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

ارژندی اشرف ،میرممتاز اکرم السادات .)0512( ،بررسی اغراض بالغی افعال امر در سوره ی مبارکه ی
مريم .مجموعه چکیده مقاالت همایشهای علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز اکرم السادات ،نورگستری اعظم .)0512( ،نقش تشبیه در تبیین مفاهیم قرآنی جزء سی ام قرآن
کريم .مجموعه چکیده مقاالت همایشهای علمی هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،میرممتاز اکرم السادات ،کیخائی رقیه .)0512( ،دستمايه های طراحی توسعه
پايدار با رويکرد مبانی نظری معماری ايرانی-اسالمی (نمونه مورد طراحی باغ ايرانی با الهام از
رفتارشناسی مؤمنین در بهشت بر اساس آيات قرآن کريم) .نخستین همایش ملی عمران ،معماری و توسعه،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،میرممتاز اکرم السادات ،کیخائی رقیه .)0515( ،باغ ايرانی تجلی معمارانه ی
الگوی رفتار ساکنان باغ بهشت ( بر مبنای آيات قرآنی بهشت) .چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و
عمران شهری .موسسه ی آموزش عالی دانش پژوهان ،اصفهان.

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،نورگستری اعظم ،کیخائی رقیه ،میرممتاز اکرم السادات .)0515( ،الگوی
رفتاری ساکنین بهشتی مبنای طراحی باغ شهر ايرانی دوره صفوی (بر اساس آيات بهشت در قرآن کريم).
کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ،مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما ،تهران.

-

میرممتاز سید محمد مهدی ،نورگستری اعظم ،کیخائی رقیه ،میرممتاز اکرم السادات .)0515( ،مفاهیم معنايی
مستتر در کالبد مبنای الگوی رفتاری انسان ( آموزه های تربیتی محسوس و نامحسوس در مسکن سنتی
ايران) .کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ،مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما،
تهران.

-

خدابنده شهرکی فاطمه ،میرممتاز اکرم السادات .)0511( ،رفتار شهروندی بانوان از ديدگاه قرآن .دومین
کنگره بین المللی علوم رفتاری ،دانشگاه شهید بهشتی.

-

نورگستری ،اعظم ،میرممتاز اکرم السادات .)0511( ،نقش تشبیه در تبیین هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی
در قرآن کريم .دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ،دانشگاه شهید بهشتی.

-

صفی خانی فیروزه ،میرممتاز اکرم السادات .)0511( ،نقش افعال امر قرآن کريم در تبیین الگوی رفتاری
حضرت رسول (ص) ( مطالعه موردی از سوره الذاريات تا پايان قرآن کريم) .دومین همایش ملی قرآن کریم
و زبان و ادب عربی (با محوریت بالغت و نقد ادبی) .دانشگاه کردستان.

-

مزبان پور حمیده ،میرممتاز اکرم السادات .)0515( ،بررسی عوامل موثر در عدم عالقه مندی دانش آموزان
به زبان عربی (مطالعه ی موردی دانش آموزان ناحیه  5شهرستان اصفهان) .دومین کنگره ی بین المللی
تحقیقات آموزش و پرورش (خانواده معنویت و سالمت) ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

-

نورگستری اعظم ،کنگازیان عبدالحسین ،میرممتاز اکرم السادات .)0515( ،هیدرولوژی در آيات قرآن کريم
(مطالعه ی موردی واژه االرض) .موسسه عالی علوم و فن آوری خوارزمی ،شیراز.

-

نورگستری اعظم ،کنگازیان عبدالحسین ،میرممتاز اکرم السادات .)0515( ،ژئومرفولوژی در آيات قرآن
کريم .موسسه عالی علوم و فن آوری خوارزمی ،شیراز.

-

ملکی شهال ،میرممتاز اکرم السادات .)0513( ،ترسیم ساختار هندسی مکالمات دوزخیان در افعال امر قرآن
کريم مطالعه موردی از سوره االنبیاء الی سبأ .اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و
پژوهش دینی -غدیر ،دانشگاه پیام نور استان گیالن

-

رستم نیا عزت ،میرممتاز اکرم السادات .)0513( ،رمزگشايی اسالیب ادبی ندا در خطابهای الهی به حضرت
رسول (ص) .اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی -غدیر ،دانشگاه پیام نور
استان گیالن

-

صفی خانی دهکردی فیروزه ،میرممتاز اکرم السادات .)0513( ،واکاوی اغراض بالغی اکرام و احتقار در
افعال امر آيات قرآن کريم ( از سوره مبارکه الذاريات تا سوره مبارکه الناس) .اولین کنفرانس بین المللی
مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی -غدیر ،دانشگاه پیام نور استان گیالن

-

اباذری نرگس ،میرممتاز اکرم السادات .)0513( ،نقش اسالیب بالغی در تبیین سبک زندگی کارگزاران از
ديدگاه حضرت علی (ع) با بررسی نامه سوم نهج البالغه .مجموعه مقاالت سومین کنفرانس جهانی
روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در هزاره سوم ،دانشگاه شیراز

-

میرممتاز اكرم السادات ،كنگازیان عبدالحسین .0513 ،تحلیل سیاستهای اقتصادی حضرت علی (ع) خطاب به
کارگزاران و مصاديق آن در بیانیه گام دوم انقالب رهبری .کنگره ملی بازخوانی شخصیتی امام علی (ع) ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اصفهان

-

کنگازیان عبدالحسین ،میرممتاز اکرم السادات ،رصایي صدر امین ،اسالیب ادبي در آيات واجد واژه االرض در قرآن
کريم با عنايت مباني زمین شناسي تاريخي و زيست ديرينه شناسي .دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري

سخنرانی ها:
-

صور جمال در فرازهای از دعای عرفه ی امام حسین علیه السالم ( ،)0512هفته پژوهش دانشگاه آزاد
اسالمی واحد فالورجان.

-

تصويرپردازی رخدادهای قیامت با عنايت به استعمال فعل مجهول در جزء سی ام قرآن ( ،)0515هفته
پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

انواع الماء فی القرآن الکريم ( .)0512هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

الوصف فی االدب عربی ( .)0535هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

تدبری معمارانه بر ترجمه آياتی از قرآن کريم ( .)0531همایش داخلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.

-

مضامین و اغراض سوگند در قرآن کريم جزء  .)0533( 01هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فالورجان.

پايان نامه های راهنمايی شده:
 -1قلی پور فاطمه .0511 .تصويرپردازی بهشت بر اساس آيات و روايات و ارتباط آن با معماری اسالمی
ايران
 -2کالنی الهام .0511.بررسی اغراض بالغی افعال مجهول در قرآن کريم از سوره الحجر تا الصافات
 -0شجاعه الحسینی صدیقه السادات .0510 .بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره الحمد تا
سوره النساء
 -5سلطانی تهرانی احترام .0510 .بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره النساء تا سوره يس
 -5مردانیان لیال .0510.بررسی اغراض بالغی افعال مجهول در قرآن کريم از سوره االنفال تا االخالص
 -6ارژندی اشرف .0512.بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره االنفال تا سوره طه
 -1بهرامی سارا .0512 .معناشناسی واژه االرض در قرآن کريم با عنايت به مبانی زمین شناسی
 -3بشیری زینب .0512 .بررسی اغراض افعال مجهول در قرآن کريم از سوره البقره تا سوره ابراهیم
 -9موسوی زاده بهجت السادات .0515 .بررسی اسالیب بالغی سخنان حضرت زهرا سالم هللا علیها
 -01ملکی شهال .0515 .بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره االنبیاء تا سوره ی سبأ
 -11رحیمی رقیه .0515 .بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره الفاطر تا سوره ق
 -02نیکخواه طیبه .0515 .معناشناسی و تصويرپردازی واژه نار و مترادفات آن در قرآن کريم
 -05حبیبی اعظم .تصويرپردازی رخدادهای قیامت در آيات قرآن کريم(در حال اجرا)
 -05نورگستری اعظم .0515 .زيباشناسی تشبیه در آيات قرآن کريم با تکیه بر رکن مشبه به

 -03خدابنده شهرکی فاطمه .0515 ،حقوق شهروندی بانوان در قرآن کريم در مقايسه با مکاتب غربی.
 -06صفی خانی فیروزه .0515 .بالغت فعل امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره ی ق تا پايان قرآن کريم
 -01مزبان پور حمیده .0515 ،بررسی عدم عالقه مندی دانش آموزان به فراگیری زبان عربی (مطالعه
موردی دانش آموزان ناحیه  5اصفهان).
 -03رستم نیا عزت .0516 ،تبیین الگوهای رفتاری پیامبر اعظم (ص) با عنايت به آيات واجد افعال نهی و
اسلوب ندا در قرآن کريم.
 -01اباذری نرگس .0516 ،بررسی اسالیب ادبی نامه های سیاسی حضرت علی (ع) خطاب به زمامداران
حکومت علوی.
 -71مومنی زهره .0513 ،جايگاه اسالیب بالغی در تبیین هنجارها ی بهشتیان و ناهنجاريهای دوزخیان در
قرآن کريم
 -71رضایي امین .0511 ،اسالیب ادبي در آيات واجد واژه االرض در قرآن كريم با عنايت به مباني زمین
شناسي
 -77قاسمي علیرضا .روايت شناسي در داستان حضرت ابراهیم نبي (ع) درآيات قرآن كريم با عنايت به
اسالیب ادبي (در حال اجرا)
 -70صفدریان حسین .روايت شناسي داستان حضرت يوسف نبي (ع) در قرآن كريم با عنايت به اسالیب ادبي
(در حال اجرا)

گواهینامه شرکت در کارگاه های آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی

 -0نام دوره :برنامه ریزی درس و الگوهای تدوین طرح درس مدت دوره 25 :ساعت تاريخ برگزاری دوره:
31/5/01

 -2نام دوره :دوره آموزشی تربیت مدرس تخصصی کار آفرینی مدت دوره 021 :ساعت تاريخ برگزاری دوره:
بهمن 31
 -5نام دوره :ارتباط چهره به چهره مدت دوره 02 :ساعت تاريخ برگزاری دوره31/1/26 :
 -5نام دوره :حفظ و ترجمه زیارت عاشورا مدت دوره :مسابقه کتبی تاريخ برگزاری دوره :سال 36
 -3نام دوره :نقش زبان در گفتگوی تمدنها مدت دوره 0 :روز تاريخ برگزاری دوره :اردیبهشت 35
 -6نام دوره :اخالق (آشنایی با زندگی و سیره علما واسوه های اخالق و عرفان) مدت دوره 3 :ساعت تاريخ
برگزاری دوره15/5/5 :
 -1نام دوره :تفسیر سوره فرقان مدت دوره 06 :ساعت تاريخ برگزاری دوره90/5/71 :
 -3نام دوره :تفسیر سوره حمد و توحید مدت دوره 3 :ساعت تاريخ برگزاری دوره90/11/71 :
 -1نام دوره :آشنایی باتفسیر سوره ملک مدت دوره 06 :ساعت تاريخ برگزاری دوره97/6/9 :
 -01نام دوره :هویت یابی و بحران هویت مدت دوره 06 :ساعت تاريخ برگزاری دوره :اردیبهشت 15
 -00نام دوره :ضیافت اندیشه مدت دوره 0 :روز تاريخ برگزاری دوره :مرداد 13
 -02نام دوره :آسیب های اجتماعی نوپدید مدت دوره 1 :روز تاريخ برگزاری دوره :مرداد 13
 -05نام دوره :بررسی جریانات تکفیری و سلفی مدت دوره0 :روز تاريخ برگزاری دوره :مرداد 13
 -05نام دوره :مولفه های بهداشتی روانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی مدت دوره0 :ساعت و نیم تاريخ
برگزاری دوره :اردیبهشت 16
 -03نام دوره :پیشگیری از سوء مصرف مواد و آگاهانیدن خانوادهها مدت دوره0 :ساعت و نیم تاريخ برگزاری
دوره :فروردین 16
 -06نام دوره :مشارکت در انتخابات و اثر انگشت من مدت دوره0 :ساعت و نیم تاريخ برگزاری دوره :اردیبهشت
16

 -01نام دوره  :سبک زندگی سالم مدت دوره 2 :ساعت تاريخ برگزاری 05 :آذرماه 16
 -03نام دوره :امنیت در سفرهای خارجی هیئت علمی مدت دوره 4 :ساعت تاريخ برگزاری :بهمن ماه 16
 -01نام دوره :معیارهای سالمت روان مدت دوره 2 :ساعت تاريخ برگزاری :ابان ماه 16
 -21نام دوره :معیارهای سالمت روان مدت دوره 2 :ساعت تاريخ برگزاری :آذر ماه 16
 -20نام دوره :حجاب و عفاف مدت دوره 2 :ساعت تاريخ برگزاری :مهر ماه 16
 -22نام دوره :کارگاه آموزشی جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی مدت دوره  6ساعت تاريخ برگزاری دوره03 :
اسفندماه 16
 -25نام دوره :اخالق و تقواي حرفه اي مدت دوره  5ساعت تاريخ برگزاري دوره 22 :دي ماه 11
 -74نام دوره :معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علم مدت دوره  06ساعت تاريخ برگزاري دي ماه 11
 -75نام دوره :حکمي سازي علوم انساني و هنر مدت دوره  61ساعت تاريخ برگزاري تیر و مرداد ماه 11
 -76نام دوره :آشنایي با منظومه فکري مقام معظم رهبري مدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري 15دي ماه 13
 -76نام دوره :حکومت جهاني موعود در قرآن کریمدمدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري  05اردیبهشت ماه 11
 -72نام دوره :کارگاه آموزشي آشنایي با تفسیر مبارکه سوره شوري مدت دوره  52ساعت تاريخ برگزاري خرداد
ماه 11
 -79نام دوره :کارگاه آموزشي آشنایي با تفسیر مبارکه سوره لقمان مدت دوره  52ساعت تاريخ برگزاري
اردیبهشت ماه 0511
 -01نام دوره :تشریح تاریخي و روایي غدیر مدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري  15مرداد ماه 11
 -01نام دوره :آینده اقتصاد ایران آسیب شناسي اقتصاد بورس محور مدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري 19
مرداد ماه 11
 -07نام دوره :تربیت اسالمي و هویت دختران مدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري 7تیر ماه 11

 -00نام دوره :هژموني دالر مدت دوره  2ساعت تاريخ برگزاري  01تیرماه 11

تقديرنامه ها
 .0به خاطر اهداء پایان نامه با عنوان بررسی اغراض افعال مجهول در قرآن کریم صادر کننده سازمان کتابخانه
ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 .2کسب مقام استاد برتر سال  24دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
 .5اخذ مدال طال به خاطر ارائه مقاله برگزیده در دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش (خانواده
معنویت و سالمت) دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .5اخذ مقام اول در حفظ و ترجمه ی زیارت عاشورا ،مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فالورجان
 .3اخذ مقام سوم طرح پژوهشی قرآنی در دومین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی
افتخارات و مقاالت برتر  92و قبل از آن

کسب عنوان مقاله برتر در همایش بین المللی با عنوان روندهای نوآورانه در تحقیقات علمی میان رشته ای، 2101 ،در
استانبول ترکیه با عنوان:
Noorgostari Azam, Kangazian Abdolhossein, MirMomtaz AkramAlsadat, , (2014).
THE IMPLICATION OF THE GEOLOGY CONCEPTS IN THE QURAN INTERPRETATION.

International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic
Research, Istanbul, Turkey, 148pp.
-

کسب مقام استاد برتر سال  24دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان

-

-

اخذ مقام اول سال  35در حفظ و ترجمه ی زیارت عاشورا ،مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فالورجان

-

اخذ مدال طال در سال 15به خاطر ارائه مقاله برگزیده در دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش
(خانواده معنویت و سالمت) با عنوان "بررسی عوامل موثر در عدم عالقه مندی دانش آموزان به زبان عربی
مطالعه موردی دانش آموزان ناحیه  3شهرستان اصفهان" دانشگاه شهید بهشتی تهران

-

اخذ مقام سوم سال 16طرح پژوهشی قرآنی با عنوان "تصویر پردازی معمارانه بهشت و توصیف بهشتیان از
دیدگاه قرآن کریم" در دومین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی

-

اخذ رتبه اول در کارگاه آموزشی تفسیر سوره نور رمضان 11

-

راهنمايی پايان نامه های حائز رتبه به شرح زير:

-

رتبه اول در سطح واحد در نوزدهمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت ،موسوی زاده بهجت السادات.
 .0515بررسی اسالیب بالغی سخنان حضرت زهرا سالم هللا علیها

-

رتبه چهارم در سطح واحد در بیستمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت ملکی شهال .0515 .بالغت فعل
امر در قرآن کريم و داللت آن از سوره االنبیاء تا سوره ی سبأ

-

رتبه دوم در سطح واحد در بیستمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت نورگستری اعظم.0515 .
زيباشناسی تشبیه در آيات قرآن کريم با تکیه بر رکن مشبه به

-

رتبه سوم در سطح واحد در نوزدهمین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت بهرامی سارا .0512 .معناشناسی
واژه االرض در قرآن کريم با عنايت به مبانی زمین شناسی

-

رتبه سوم در سطح واحد در بیست و سومین جشنواره سراسری مسابقات قرآن و عترت اباذری نرگس،
 .0516بررسی اسالیب ادبی نامه های سیاسی حضرت علی (ع) خطاب به زمامداران حکومت علوی.

-

کسب مقام برتر در بخش مقاله کنگره ملی بازخوانی شخصیتی امام علی (ع) در سال  13با عنوان "تحلیل
سیاستهای اقتصادی حضرت علی (ع) خطاب به کارگزاران و مصادیق آن در بیانیه گام دوم انقالب رهبری"
موسسه اهل البیت و دانشگاه آزاد اسالمی

