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بجٌَرد

کبرشٌبسی هتزجوی سببى فزاًسِ

داًشگبُ فزدٍسی هشْذ

کبرشٌبسی ارشذ الْیبت – ادیبى ٍ عزفبى تطبیقی

داًشگبُ تْزاى

دکتزی الْیبت – ادیبى ٍ عزفبى

داًشگبُ قن) (1330

سًابق تذریس


تذریس در داًشگبُ پیبم ًَر بجٌَرد ،اسفزایي ،قَچبى ،آشخبًِ ،داًشکذُ دٍلتی پزستبری،
داًشگبُ فزٌّگیبى (اسسبل 00تب کٌَى )

 فعبلیت بِ عٌَاى عضَ ّیأت علوی در داًشگبُ پیبم ًَر هزکش بجٌَرد ( اس تبریخ  35/10/25تب
کٌَى )

سًابق اجرایی
مسئًلیت هبی اجرائی :

 در طی خذهت بِ هذت ّشت سبل در سوت ّبی :هسئَل اهَر جبری ٍ هعبٍى هزکش بجٌَرد

هسئَلیت داشتِ ام ٍ هببقی سٌَات خذهت را در پست ّبی کبرشٌبس اداری هبلی،
آهَسشی،پژٍّشی ٍ  ....اًجبم ٍظیفِ کزدُ ام ٍ.در حبل حبضز ًیش هذیز گزٍُ حقَق ٍ الْیبت
پیبم ًَر خزاسبى شوبلی هی ببشن.
فعبلیتهبی تحقیقبتی
هقبالت چبپ شذُ علوی – پژٍّشی
 هقبیسِ هقبهبت عزفبًی اس دیذگبُ پذراى صحزا ٍ عبرفبى هسلوبى در چْبر قزى اٍلیِ ( م) ُ،
(علی ببداهی ) هجلِ هطبلعبت عزفبًی داًشگبُ کبشبى شوبرُ  14پبییش ٍ سهستبى 1330
 خبستگبُ ٍ ظَْر عزفبی هسیحی ( علی ببداهی ) هجلِ پژٍّشٌبهِ ادیبى ٍاحذ علَم ٍ تحقیقبت
شوبرُ دّن پبییش ٍ سهستبى 1330
 پذراى صحزا ٍ چگًَگی تأثیز گذاری آًبى بز عزفبى هسیحی ( علی ببداهی ) هجلِ پژٍّشٌبهِ
ادیبى ٍاحذ علَم ٍ تحقیقبت شوبرُ سیشدّن 1332
 آفبت ًفس اس دیذگبُ آببی صحزا ٍ عزفبی هسلوبى ( بب تکیِ بز آرای غشالی ( علی ببداهی)
هجلِ هطبلعبت عزفبًی شوبرُ  21سبل 1334
 ابْبم ٍ دٍگبًگی در هثٌَی هَالًب ( علی ببداهی) آییٌِ هیزاث پبییش 1306
تألیف کتبة
 عزفبى هسیحی ( درآهذی بز شکل گیزی آهَسُ ّبی ساّذاًِ ٍ هقبهبت عبرفبًِ) ًبشز  :جْبًی
 ،بجٌَرد سبل 1334
 بزرسی دیي در عْذ ّخبهٌشیبى ٍ ًسبت آى بب سرتشتی گزی ً ،بشز  :جْبًی  ،بجٌَرد سبل
1334
 تزجوِ کتبة تخت ريان زریه اس سببى فزاًسِ بِ فبرسی اًجبم شذُ است ٍ هجَس چبپ آى
ًیش اخذ شذُ ٍلی ٌَّس چبپ ًشذُ است.

