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مشخصات شخصی :
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متولد  48/7/1شهرستان بیجار

شماره تماس08733173744 :

سوابق تحصیلی :

 -1کاردانی تربیت معلم ( 1369طرح پنج ساله آموزش و پرورش)
 -2کارشناسی الهیات و معارف اسالمی سال  1373دانشگاه رازی ،معدل 15/37
 -3کارشناسی ارشد دانشگاه قم رشته فلسفه وکالم اسالمی  ، 79 ،معدل 19/11
موضوع رساله« :معناداری گزارههای دینی»
 -6دکترای تخصصی ،رشته فلسفه تطبیقی ،واحد علوم وتحقیقیات تهران  ، 92معدل .18/45
خدا،غایتو«معنا» (بررسی نظریه «فراطبیعت گرایِ خدامحورِ غایت
موضوع رساله :معنای زندگی با عنوان « 
انگار»در باب «معنای زندگی» از دیدگاه «متز» و عالّمه طباطبایی)
فعالیت های اجرایی :

 -1دبیر آموزش و پرورش از سال  69تا 83
 -2مدیر دبیرستان .79-80
 -3سال  83از آموزش و پرورش استعفا و به عنوان عضو هیأت علمی گروه دینی و عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندج به تدریس مشغول شدم.
 -4نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیأت نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاههای آزاد اسالمی استان کردستان
از آذر ماه  86تا پایان سال .91
 -5دبیرهم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسالمی استان کردستان از مهر  86تا مرداد
.91
 -6عضو بسیج فعال اساتید و قبال نیزعضو بسیج فعال فرهنگیان .
 -7حدود هشت ماه سابقه خدمت در جبهههای جنگ به صورت داوطلبانه در سالهای  64و 65
 -8عضوحقیقی هیأت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان کردستان از بدو شروع تا کنون.
 -9مدیر گروه رشته آموزشی دینی و عربی آموزش معلمان از  85تا 87.
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 -10رئیس دفتر فرهنگ اسالمی واحد سنندج از مهر  89لغایت اسفند .91
 -11معاون آموزشی واحد سنندج از اسفند  91تا بهمن .93
 -12عضو شورای فرهنگی اجتماعی دفتر شورای نگهبان استان کردستان از  85تا 91.
 -13ناظر استانی انتخابات شورای نگهبان در چند دوره انتخابات در استان کردستان.
 -14عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی هیأت جذب استان کردستان به مدت دو سال.
 -15عضو حقوقی (نماینده شورای عالی فرهنگی) در هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان کردستان.
 -16مدیر گروه آموزشی دکترای فلسفه هنر از مهر  93تا کنون
 -17عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان کردستان
 -18عضو کمیته فرهنگی اجتماعی شورای راهبردی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان
 -19سرپرست مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج از دی ماه 93
 -20عضو مجمع تقریب مذاهب نهاد رهبری در دانشگاه کردستان.
سوابق علمی

 -1ارایه مقاله در همایش ملی «آسیب های اجتماعی پنهان » با عنوان «نقش فمنیسم در ترویج آسیبهای اجتماعی
پنهان»
 -2ارایه مقاله در همایش منطقهای « عرفان های نوظهور » واحد سنندج با عنوان چرایی عرفان های نوظهور
 -3سخنران ویژه همایش منطقهای « تحصیال ت عالیه دختران تهدیدها و فرصتها» در واحد کرمانشاه
 -4دبیر کمیته علمی همایش ملی «جلوههای فرهنگی استان کردستان»
 -5دبیر کمیته علمی همایش ملی « امام خمینی ؛ دانشگاه و تعالی اخالقی »در واحد سنندج در سال 91
ی بزرگ فرهنگی»در سال 91
 -6ارایه مقاله در جشنواره ملی مسجد وسالمت تحت عنوان « مسجد سرما ه
 -7انجام طرح تحقیقاتی تحت عنوان « بررسی عوامل آسیب رسان به دین گرایی و باورهای دینی جوانان دانشجو
»در سال86
 -8انجام طرح تحقیقاتی تحت عنوان « بررسی وضعیت دانشجویان دختر نسبت به جریان فمینیسم در دنشگاه های
شهرستان سنندج»در سال 90
 -9طرح تحقیقاتی در حال انجام «بررسی میزان تأثیر عوامل اثرگذار محیط دانشگاهی در ایجاد نگرشهای فمینیستی
دختران دانشجو دانشگاههای شهرستانهای سنندج ،همدان  ،کرمانشاه »( آزاد اسالمی  ،دولتی  ،علوم پزشکی و پیام
نور)
 -10عضو کمیته علمی جشنواره ملی « مسجد وسالمت» دادگستری استان کردستان در سال 91
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 -11ارائه مقاله « دانشگاه اسالمی از نظر امام خمینی(ره) » در همایش امام خمینی (ره) ؛ دانشگاه و تعالی اخالقی در
سال 91
 -12ارائه مقاله به صورت پوستر «مبانی منشور اخالقی از نظر امام خمینی(ره) » در همایش امام خمینی (ره) ؛
دانشگاه و تعالی اخالقی در سال 91
 -13رئیس کارگروه فرهنگی همایش «اقتصاد مقاومتی» در استان کردستان ،بهمن ماه سال91
 -14دبیرکمیته علمی همایش ملی«سبک زندگی اسالمی در عصر جهانی شدن» که در آبان ماه  93انجام خواهد شد.
 -15پژوهشگر برتر سال  92واحد سنندج در گروه علوم انسانی با رویکرد فرهنگی
 -16سخنرانی علمی در دانشکده با عنوان« انسان در اسالم و مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم»
 -17برگزاری ،داوری و عضو پنل چندین جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوعات فلسفی و فرهنگی .
 - ۱۸معاون فرهنگی طرح ضیافت اندیشه استادان سال های  ۹۱و ۹۲ ,
 -۱۹مدرس کارگاههای مختلف برای اعضای هیأت علمی واحد سنندج مانند :اخالق حرفه ای ،علم و دین ،مبانی
نظری اسالم  ،معرفت شناسی اسالمی ،فلسفه اخالق  ،انسان در اسالم و لیبرالیسم و مبانی سكوالریسم.

 - 20مدرس طرح ضیافت دانشجویی در سال های  ۹۲و  ۹۳مبانی نظری اسالم.
 - ۲۱کارشناس و داور کرسی آزاد اندیشی دانشجویی در چندین جلسه.
 -۱۹سخنرانی علمی در دانشکده روانشناسی با عنوان« فلسفه روانشناسی » در آذر . ۹۳
 -20سخنرانی علمی در دانشکده روانشناسی با عنوان « ادراکات انتزاعی» در اردیبهشت ۹۴.
 -21سخنرانی علمی در دانشکده با عنوان «زیرساختهای فکری جنگ نرم» آذر ماه 94
 - ۲2مدرس کارگاه بسیج اساتید با عنوان« اخالق و سیاست» در اردیبهشت . ۹۴
 -23سخنران ویژه همایش « حقوق شهروندی» دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز دیماه 94
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