تاریخ :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رزومه آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی و اجرائی اعضای هیات علمی
الف -مشخصات
نام:

نام خانوادگی:

حسین

خانی کلقای

پست الکترونیک:

مذهب:

نام پدر:
اسمعلی

اهر

دین:

تابعیت:

وضعیت تاهل:

جنسیت:

آخرین وضعیت

اسالم

ایرانی

متاهل

مرد

تحصیلی :دکتری

وضعیت خدمت

تاریخ پایان

نوع ایثارگری:

شماره تماس اضطراری :دانشکده محل خدمت:

وظیفه:انجام شده

خدمت15/1/7:

 khani@quran.ac.irشیعه
شماره تلفن همراه:

شماره ملی:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل صدور:

دانشکده علوم قرآنی خوی

ب -سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی

مقطع

گرایش

موسسه محل تحصیل

تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی

دبیری زبان و

دبیری

دانشگاه آزاد اسالمی

ادبیات عرب

تبریز

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه آزاد اسالمی

ارشد

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

5731

5731

5731

5711

معدل

عنوان پروژه تحقیقاتی

53.13
 53.71ترجمه و نقد االدب انواع و
مذاهب

واحد علوم و تحقیقات
تهران

دکتری

دانشگاه آزاد اسالمی

زبان و ادبیات عرب

5711

5731

واحد قم

51.1

بررسی تطبیقی سیر تحول
مضامین داستان کوتاه در
ادبیات عربی و فارسی

ج -سوابق تدریس
تاریخ شروع

ردیف

موسسه محل تدریس

مقطع تدریس

عنوان درس/دروس

5

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی

ادبیات عرب(صرف و نحو) 5711

تاریخ پایان
5711

تبریز
7

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی

علوم بالغت

5711

5713

تبریز
7

دانشکده علوم قرآنی

کارشناسی

ادبیات عرب-

5713

ادامه دارد

خوی
4

دانشگاه امام حسین تبریز

کارشناسی

ادبیات عرب

5714

5711

1

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی

ادبیات عرب(صرف و نحو) 5711

5711

تبریز
1

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی

علوم بالغت

5711

5713

تبریز
دانشکده علوم قرآنی

3

کارشناسی

1387

مفردات قرآن

ادامه دارد

خوی
دانشکده علوم قرآنی

1

کارشناسی

5713

فن بدیع

ادامه دارد

خوی
دانشکده علوم قرآنی

3

کارشناسی ارشد

5737

عربی تخصصی

ادامه دارد

خوی
دانشکده علوم قرآنی

51

کارشناسی ارشد

1392

علوم بالغت

ادامه دارد

خوی
دانشکده علوم قرآنی

55

کارشناسی ارشد

1392

ادبیات عرب

ادامه دارد

خوی
د -سوابق پژوهشی
 -5مقاله علمی پژوهشی
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

5

مقاله علمی پژوهشی بررسی

بهارستان سخن

شماره مجله و تاریخ چاپ/

نویسنده/نویسندگان /IsI

شماره نامه و تاریخ پذیرش

همکار

شماره  -77تابستان 37

ولی نوروزی

عناصر داستانی داستان کوتاه «
فارسی شکر است » سید محمد
علی جمال زاده
7

مقاله علمی پژوهشی نقدی بر

پژوهشنامه انتقادی پژوهشنامه

شیوه مقدمه نویسی در مقاالت

علوم انسانی

شماره -7تابستان 37

عسگر بابازاده

isc

رشته ادبیات فارسی
7

وقفة عند حدیث «السّعیدُ سعیدٌ

آفاق الحضارة االسالمیه

شماره -7پاییز و زمستان

نوروز امینی

37

فی بطن أُمّه ِوالشّقی شقی فی
بطن أُمِّهِ»
4

بینامتنی قرآنی در ادعیهی امام

مجموعه مقاالت علمی-پژوهشی

چاپ اول-ص 71-51

رضا(علیه السالم)

همایش قرآن کریم و میراث

آبان37

ولی نوروزی

رضوی

1

بینامتنی قرآنی در زیارتنامهی

مجموعه مقاالت همایش بین

چاپ اول-ص 454-737

امام رضا (علیه السالم)

المللی علمی-پژوهشی امام رضا

مرداد34

هاجر قلیزاده

(علیه السالم) در آیینه ادبیات
تطبیقی فارسی و عربی
1

بررسی ترجمه و معادل ساختاری

دوفصلنامه پژوهشهای ترجمه

مفعول مطلق با محوریت ترجمه

در زبان وادبیات عربی

فوالدوند(بررسی موردی سوره ی
نساء)

شماره  – 57تابستان 34

کوثر حاللخور

isc

 -7مقاله علمی ترویجی/مروری
ردیف

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و تاریخ چاپ/

اسامی همکاران

IsC/IsI

شماره نامه و تاریخ پذیرش

ردیف

 -7مقاله چاپ شده در همایش ها
عنوان مقاله

نام همایش

بینامتنی قرآنی در

قرآن کریم و

ادعیه امام رضا (ع)

منطقه

مرجع برگزار

ای/ملی/بین کننده

تاریخ

وضعیت چاپ

رتبه

برگزاری

مقاله(کامل/خ

مقاله

المللی
5

ملی

اسامی همکاران

الصه مقاله)
دانشگاه علوم و

بهمن 37

کامل

اول در

میراث

معارف قرآن

سطح

رضوی

کریم

علمی و

ولی نوروزی

پژوهشی
7

بینامتنی قرآنی در

بینامتنیت

ملی

دعای کمیل
7
4

قم بوستان

37

کامل

کوثر وحیدی

قرآن و عترت

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

زیارت آل یاسین

بینامتنیت

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

نامه ( 17مالک

بینامتنیت

ملی

قم بوستان

37

کامل

رقیه زور آبادی

قرآن و عترت
ملی

قم بوستان

37

کامل

کوثر حالل خور

قرآن و عترت

اشتر)نهج البالغه
1

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

غزل همای رحمت

بینامتنیت

ملی

قم بوستان

37

کامل

قرآن و عترت

الناز آذران
سقین سرا-

شهریار

فرناز گوزلی
کردلر -فاطمه
فیرورقی

1

3

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

دفتر چهارم مثنوی

بینامتنیت

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

دعای افتتاح ماه

بینامتنیت

ملی

قم بوستان

37

چکیده

فاطمه کوهپیما

قرآن و عترت
ملی

قم بوستان

پاییز37

چکیده

جمیله یا اللهی

قرآن و عترت

رمضان
1

بینامتنی قرآنی در

همایش ملی

مناظرات امام

مناظرات رضوی

وصال (چکیده

ملی

چکیده

کوثر وحیدی

مقاالت) ص
-77مرداد34

رضا(علیه السالم)
با عمران صابی
3

بینامتنی قرآنی در

همایش بین

اشعار امام

المللی قرآن در

بین المللی

موسسه تنظیم
ونشر آثار امام

زمستان 34

صحرا رشیدی
سعید آباد

خمینی(ره)

سیره و اندیشه

محبوبه رضانیا

خمینی(س)

امام خمینی(س)
دانشگاه یاسوج

ملی

اردیبهشت 31

زهرا قاسم پور

کامل

5

تحلیل مفهوم

همایش ملی

1

شناسی واژه

واژه پژوهی در

گنجه لو و فاطمه

"إثم" در فرایند

علوم اسالمی

ملک محمد
نیساری

ترجمه قرآن کریم
دانشگاه یاسوج

ملی

اردیبهشت 31

صدیقه گلشنی

کامل

5

مفهوم شناسی واژه

همایش ملی

5

"عصر" در فرایند

واژه پژوهی در

اصل -کبری

ترجمهی قرآن

علوم اسالمی

غفاری

 -4مقاله علمی تخصصی
شماره مجله و تاریخ چاپ /شماره نامه

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

5

بررسی مقوله حب الهی در قرآن کریم

احسن الحدیث

اسامی همکاران

و تاریخ پذیرش
پاییز 37

 -1کتب چاپی(تالیف/ترجمه/تدوین)
ردیف

عنوان کتاب

5

مجموعه یازده جلدی داستان

تالیف/ترجمه/تدوین تاریخ و نوبت چاپ
5711

ترجمه

حیوانات در قرآن کریم
7

انواع ادب و مکتب های ادبی

اسامی همکاران

ناشر
انتشارات
احرار تبریز

5711

ترجمه

دانشگاه
آزاد تبریز

طرح های پژوهشی
ت -سوابق علمی -اجرائی
ردیف

عنوان مسئولیت

نام موسسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

5

مدیر داخلی

موسسه دارالتحقیق شهید مطهری

5715

5711

7

مدیر پژوهش

دانشکده علوم قرآنی خوی

5711

37

7

عضو هیأت علمی

دانشکده علوم قرآنی

5713

ادامه دارد

ز -جوایز و مقام ها
ردیف

عنوان اصلی

عنوان فرعی

مرجع برگزار کننده

مقام

تاریخ کسب

5

همایش ملی قرآن کریم و

ارائه مقاله بینامتنی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

رتبه اول

5737

میراث رضوی

قرآنی در ادعیه

دانشکده سبزوار

امام رضا (ع)

و – سوابق فرهنگی اجتماعی
ردیف

عنوان مسئولیت یا فعالیت

نام موسسه محل ارائه خدمت

تاریخ شروع

5

مقاله« بینامتنی قرآنی-روایی در غزل

فصلنامه پژوهشی و فرهنگی نامه

زمستان 37

همای رحمت استاد شهریار

فرهنگ آذربایجان شرقی

تاریخ پایان

ی -شرکت/تدریس در کارگاه های آموزشی
شرکت/تدریس مرجع برگزار کننده

ردیف

عنوان کارگاه

5

تعلیم و تربیت در اسالم

شرکت

7

پاسخ به شبهات قرآنی

شرکت

7

مبانی ترجمه قرآن کریم

شرکت

4

اصول تعلیم و تربیت در اسالم و

شرکت

دانشگاه علو م و

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت به ساعت

37/1/ 71

37/1/77

 51ساعت

معارف قرآن کریم
دانشگاه علو م و

37/7/51

37/7/55

57ساعت

معارف قرآن کریم
دانشگاه علو م و

37/7/53

37/7/71

57ساعت

معارف قرآن کریم
علم دین

دانشگاه علو م و

شهریور 31

شهریور 31

 77ساعت

معارف قرآن کریم
طرح ضیافت اندیشه

1

کاربرد مفاهیم و نظریه های

شرکت

انگیزش در کالس

دانشگاه علو م و

شهریور 31

شهریور 31

 51ساعت

معارف قرآن کریم

1

روش تدریس ادبیات عرب

شرکت

3

روش تدریس و تکنولوژی نوین

شرکت

دانشگاه علو م و

اردیبهشت 31

اردیبهشت 31

 3ساعت

معارف قرآن کریم
آموزشی
1

روش تدریس تفسیر قرآن کریم

دانشگاه علو م و

تیر 13

تیر 13

 7روز

معارف قرآن کریم
شرکت

دانشگاه علو م و
معارف قرآن کریم

بهمن 11

بهمن 11

 7روز

