بهزاد مريدي
نام پدر :علي اصغر
شماره شناسنامه266 :
محل صدور :الر

آدرس پست الکترونیک:
behzadmoridi@yahoo.com
آدرس سايت :
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سال تولد2536 :
وضعیت تاهل :متاهل

همراه 51265632123 :

تعداد فرزند 2 :

 استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران


استاد همکار جامعه المصطفي العالمیه



پژوهشگر کمیسیون فرهنگي اجتماعي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي



پژوهشگر معاونت فرهنگي اجتماعي مرکز تحقیقات استراتژيک مجمع



دانشجوي دوره فرا دکتري در دانشگاه دولتي مسکو (لمونوسوف) ،روسیه



مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس



استاديار گروه زبان شناسي و زبان هاي خارجي دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلي :
ردي

سال اخذ

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

دانشکده

دانشگاه

نام کشور

1

کارشناسي
B.A

زبان و ادبيات انگليسي

دانشكده علوم انساني

دانشگاه آزاد اسالمي
الرستان

ايران

1711

2

کارشناسي ارشد
M.A

اديان و عرفان

دانشكده الهيات

دانشگاه آزاد اسالمي
تهران مرکز

ايران

1732

7

کارشناسي ارشد
M.A

زبانشناسي
زبان و ادبيات انگليسي

دانشكده ادبيات
جهان

دانشگاه دولتي ايروان

ارمنستان

2002
ارزشيابي

ف

دانشكده مطالعات

دکتري
4

PH.D

زبانشناسي

شرق شناسي
ايرانشناسي

محقق مدعو
5

2

Visiting
researcher
فرا دکتري
Postdoctoral

قوم شناسي

دانشكده مردم شناسي

فلسفه زبان و ارتباطات

دانشكده فلسفه

1

آکادميمليعلوم
ارمنستان
آکادميملي علوم
ارمنستان
دانشكاه دولتي
مسكو،لمونسف

ارمنستان

مدرک

2002
ارزشيابي

ارمنستان

2010

روسيه

از 2011

آشنايي به زبان هاي خارجي:
رديف

زبان

میزان آشنايي

تسلط بر مهارتها ي زباني

1

انگليسي

پيشرفته

خواندن،نوشتن،شنيداري و گفتاري

2

روسي

پيشرفته

خواندن،نوشتن،شنيداري و گفتاري

7

فرانسه

خوب

خواندن و گفتاري

4

عربي

متوسط

خواندن و نوشتن

فعالیتهاي اجرايي (مسئولیت پذيري و انجام فعالیت هاي اجرايي).
مدت فعالیت
مشخصات ابالغ

تاريخ

بر حسب سال /ماه /روز

انجام فعالیت

پذيرش مسئولیت قواي سه

رديف

گانه

عنوان فعالیت
شماره

تاريخ

از تاريخ

7

مدير کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان فارس

1/11077

4

عضو کميته روستايي و
عشايري ستاد بزرگداشت
سي و هفتيمن فجر انقالب
اسالمي

112211

تا تاريخ

21/110112

21/02/01 21/02/01

27/5/21

27/5/21

سال

2

دبير کميته تحقيق و
بررسي استاني اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي
تهران

ماه

1

مدير کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي تهران

روز

225227

22/11/03

22/11/03

ادامه دارد

ادامه دارد

22/11/1

7سال

24/10/1

24/10/1

22/11/1

7سال

5

دبير منطقه هفت

24/12213

24/2/2

24/2/2

22/11/1

7سال

2

رييس کارگروه توسعه
مديريت اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان فارس

1/154332

24/11/11 24/11/11

22/11/1

7سال

1

احراي اعمال مجازات ها
براي متخلفين تا سقف 2
ماه

1/15103

24/2/7

24/2/7

22/11/1

7سال

3

معتمد محلي شوراي
مشارکتهاي مردمي با
بهزيستي استان فارس

200/24/12022

24/2/14

24/2/14

21/2/14

سه سال

2

2

دبير کميته تحقق و بررسي
استان فارس

17/24/21505

24/5/2

24/5/2

22/11/1

7سال

10

اختيار تشخيص ،تعهد و
تسجيل هزينههاي موضوع
مواد  52و 57

1/32543

27/2/22

27/7/22

22/11/1

7سال

11

رئيس و کارگروه کاهش
تصديهاي آن اداره کل

12/27/22127

27/2/25

27/2/25

22/11/1

7سال

12

مسئول کميته تبليغات

ص2052/7407/24

24/1/22

24/1/12

22/11/1

7سال

17

رئيس کميته اجرايي
آموزشهاي مهارتي استان
فارس

24/71453

24/11/5

24

22/11/1

7سال

 14مسئوليت کميته تبليغات و
اطالع رساني

3/24235

27/3/23

27

22/11/1

7سال

15

نايب رييس بنياد بازشناسي
الرستان کهن

17/25

20/2/11

32

21

 2سال

12

رئيس سيزدهمين نمايشگاه
بين المللي کتاب فارس

/7452م ن

27/7/25

27/3/21

27/2/7

در طول برگزاري نمايشگاه

11

رئيس چهاردهمين
نمايشگاه بين المللي کتاب
فارس

/4200م ن

24/2/15

24/2/7

24/2/3

در طول برگزاري نمايشگاه

13

رئيس پانزدهمين نمايشگاه
بين المللي کتاب فارس

/5575م ن

25/1/5

25/2/4

25/2/2

در طول برگزاري نمايشگاه

12

رئيس گروه اقوام و اديان
مرکز مطالعات راهبردي
شوراي عالي انقالب
فرهنگي

/33/4234دش

20

دبير مجمع دانشجويان
الرستاني دانشگاهاي کشور
(صنفي)

21

33/2/22

33/2/15

32/2/15

 12ماه

موسس و مدير موسسه
فرهنگي و هنري نيما
جنوب ( تحت نظارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي )

 1731تا
1733

 1سال

الرستان -ايران

الرستان -ايران

با  3واحد هنري  ,انتشاراتي
و تحقيقاتي در الرستان

22

موسس و مدير مجتمع
فرهنگي و آموزشي
انتشاراتي نيما (تحت
نظارت آموزش و پرورش )
با  17واحد آموزشي زبان
انگليسي در الرستان

 1712تا
1733

3

الرستان -ايران

27

مدير مسئول سايت علمي
الرشناسي

1713
تاکنون

الرستان -ايران

24

عضو انجمن انسان شناسي
ايران

1732
تاکنون

تهران -ايران

25

عضو هيئت موسس مرکز
آمار و اطالعات اميد
الرستان

1713
تاکنون

الرستان -ايران

22

سرپرست خانه فرهنگ
اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي الرستان

 12ماه

الرستان -ايران

21

مدير هنرستان غير انتقاعي
گرافيک کامپيوتري الر

 12ماه

الرستان -ايران

23

مشاور برنامهريزي
شهرداري الر

 13ماه

الرستان -ايران

22

رئيس هيئت مديره تعاوني
مسكن کارکنان مجموعه
نيما

1737
تاکنون

الرستان -ايران

70

عضو هيئت مديره و بازرس
انجمن الرستان آباد (مردم
نهاد)

1731
تاکنون

الرستان -ايران

71

مسوول کميته برنامه ريزي
شهرداري الر

 12ماه

الرستان -ايران

72

عضو هيات رئيسه انجمن
نمايش اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي الرستان

 12ماه

الرستان -ايران

77

عضو شوراي فرهنگي شهر
داري الر

 15ماه

الرستان -ايران

74

مشاور ارشد شرکت سرمايه
گذاري اميد الرستان

 15ماه

الرستان -ايران

75

مدير و موسس موسسه
کاريابي تعاون الرستان

 3ماه

الرستان -ايران

کارگرداني ،بازيگري ،ترجمه
 72و نويسندگي متون نمايشي
اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي الرستان

 1721تا
1731

الرستان -ايران

71

مدير بنياد بازشناسي
الرستان کهن
(مردم نهاد)

1731
تاکنون

الرستان -ايران

73

عضو ومسئول برگزاري
همايشهاي انجمن زبان-
شناسي ايران

1733
تاکنون

تهران –ايران

4

کارشناس پزوهشي
پزوهشگاه فرهنگ هنر
ارتباطات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي

 4ماه

تهران –ايران

40

معاون آموزشي و پزوهشي
دانشگاه علمي و کاربردي
الرستان

 12ماه

الرستان -ايران

41

پژوهشگر مرکز مطالعات
ديني بين الملل
(دانشگاه تهران )

 2ماه

تهران –ايران

42

پژوهشگر مرکز تحقيقات
استراتژيک مجمع تشخيص
مصلحت نظام
( معاونت فرهنگي
اجتماعي)

 4ماه

47

کارشناس -پژوهشگر
دبيرخانه شوراي عالي
انقالب فرهنگي (کمسيون
فرهنگي اجتماعي)

 12ماه

72

44

تهران –ايران

تهران –ايران

عضو کمیته علمي همايش
بزرگداشت عالمه شمس الدين

13/1/23

13/255/7664

در طول همايش

محمد بن احمد خفري (ره)

45
42

رئیس کمیته اجرايي آموزش
هاي مهارتي کار و دانش

14/5/1

14/633634

ادامه دارد

عضو و رئیس هیات بدوي
رسیدگي به تخلفات ناشران

25/14/545245

14/57/53

ادامه دارد

استان تهران

رديف

فعالیتهاي فرهنگي (مسئولیت پذيري و انجام فعالیت هاي فرهنگي).
عنوان فعالیت فرهنگي

مرجع تايید کننده

1

استاد مشاور انجمن علمي دانشجويي زبان انگليسي
دانشگاه پيام نور شيراز

معاون اجرايي دانشگاه پيام
نور ،رييس دانشگاه پيام نور
شيراز

2
7
4

تاريخ ابالغ

شماره ابالغ

دبير شوراي فرهنگ عمومي استان فارس

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي

27/3/25

1/112452

رييس شوراي امر به معروف و نهي از منكر

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي

27/3/25

415

رئيس ستاد برگزاري سيزدهمين آزمون قرآن و عتررت
در استان فارس

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي

24/1/3

24/7022

5

5

مسئول کميته تخصصي فرهنگي و هنري و اقليتهراي
ديني و مذهبي 27

شوراي هماهنگي تبليغات
اسالمي

27/10/24

52/123

2

رئيس کميته فرهنگي در ستاد بزرگداشت ارتحال امرام
(ره) در استان

استاندار فارس

24/2/23

34751

استاندار فارس

24/1/71

242/177/412

دبير جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي

بنياد بين المللي فرهنگي و
هنري امام رضا (ع)

24/1/12

/1214ج17/

2

مسئول کميته تخصصي فرهنگي و هنري و اقليتهراي
ديني و مذهبي 24

شوراي هماهنگي تبليغات
اسالمي

24/10/22

52/071523

10

رئيس ستاد برگزاري چهاردهمين آزمون قرآن و عترت
در استان فارس

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي

24/2/25

24/24110

رئيس انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي

24/2/14

/142الف.م.ف

استاندار فارس

25/7/2

ص/10/3042/25
52

استاندار فارس

25/7/10

ص/10/3574/25
52

وزارت فرهنگ و ارشاد

25/7/10

25/122472

بنياد بين المللي فرهنگي و
هنري امام رضا (ع)

24/11/13

/12473ج14/

دبيررر سررتاد بيسررت و چهررارمين دوره هفترره کترراب وزارت فرهنرررگ و ارشررراد
اسرررالمي معاونرررت امرررور
جمهوري اسالمي ايران در استان فارس
فرهنگي

25/2/21

17/25/115052

25/1/14

17/25/132270

27/2/25

1/174141

12

رئيس کارگروه فرهنگي و تبليغات کمسيون استان

استاندار تهران

21/07/12

21/01/11232

20

عضو ستاد اربعين حسيني (ع) و رئيس کميته
فرهنگي؛آموزشي

استاندار تهران

21/07/01

21/01/3240

1
3

11
12
17
14
15

12
11
13

اعضاء انجمن ميراث فرهنگي استان

دبير هيأت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
رئيس کميته فرهنگ و هنر -ورزش و جوانران -زنران و
خانواده
مسئول کميته فرهنگي
دبير کمسيون کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد
دبير شوراي شعر رضوي اقوام ايراني

وزارت فرهنگ و ارشاد

رئيس هيأت خريد کتاب استان فارس

مدير کل حوزه وزارتي

برگزاري هشتمين سوگواره تعزيه کشوري عاشوراييان

رديف

شرکت در کارگاه هاي دانش افزايي و توانمند سازي در زمینه فرهنگي – تربیتي – اجتماعي
عنوان فعالیت

1

شرکت در دورهي «انديشه ي
سياسي و مباني انقالب اسالمي
»

تاريخ

ساعات

انجام

انجام

فعالیت

فعالیت

مرجع برگزار کننده

-12
1722/10/13

12

6

دانشگاه شيراز

مرجع تأيید کننده √
دبير ستاد دانشافزايي
وتوانمندسازي اعضاي هيئت
علمي استان فارس

2

شرکت در دورهي « دوره ي
کرسي ازاد انديشي با عنوان
سبک زندگي  :سبک عبادي »

1722/10/11

10

دانشگاه پيام نور استان فارس

7

شرکت در دورهي « کارگاه
اموزشي آشنايي با شرکت هاي
دانش بنيان»

1722/03/14

4

دانشگاه پيام نور استان فارس

4

شرکت در دورهي « بصيرت
افزايي با موضوع مباني
خداشناسي »

1722/02/11

12

5

شرکت در دورهي « بصيرت
افزايي با موضوع آشنايي با
اديان و فرق نوظهور »

1727/07/24

22

2

شرکت در دوره اموزشي مباني
خط مشي گذاري (تدوين و
صورت بندي)

1

شرکت در دوره اموزشي
مديريت استراتژيک با رويكرد
فرهنگي

3

شرکت در کارگروه هم انديشي
" هم افزايي ظرفيتهاي
فرهنگي و هنري "

24/1/13

2

شرکت در کارگاه مباني
معنيشناسي شناختي (دومين
همايش ملي آموزش زبان
فارسي و زبانشناسي)

25و22/2/22

10

شرکت در کارگاه نشانه
معناشناسي ديداري:تحليل
گفتمانهاي تصويري و
سينمايي (دومين همايش ملي
آموزش زبان فارسي و
زبانشناسي)

25و22/2/22

 5/2الي 5/4
سال 25

12

دانشگاه پيام نور استان فارس

دانشگاه پيام نور استان فارس

دانشگاه پيام نور استان فارس

دانشگاه پيام نور استان فارس

بسيج اساتيد دانشگاه پيام نور
استان فارس

دانشگاه پيام نور استان فارس

معاون توسعه و مدير کل دفتر
نوسازي و تحول اداري

وزارت فرهنگ و ارشاد

 5/11الي
 5/21سال

72

24

15

7

7

معاون توسعه و مدير کل دفتر
نوسازي و تحول اداري

وزارت فرهنگ و ارشاد

دبير شوراي فرهنگ عمومي

دبيرخانه شوراي فرهنگ

کشور

عمومي کشور

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تحقيقات فارس

علوم و تحقيقات فارس

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تحقيقات فارس

علوم و تحقيقات فارس

فعالیتهاي پژوهشي (کتاب ،مقاله و :)...
رديف

عنوان فعالیت پژوهشي

ناشر

نوع کار

7

سال

1

زبان انگليسي و ارزش هاي
فرهنگي

کتاب

2

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

1722

آموزش زبان فارسي به الري-
زبانان :مالحظات زبانشناسي
کاربردي

کتاب

صبح انتظار

1727

7

سياستهاي زباني ايران و
روسيه در دورهي معاصر

کتاب

صبح انتظار

1727

4

تاريخ تحوالت سياسي
الرستان از سقوط صفويه تا
استقرار قاجاريه

کتاب

صبح انتظار

1727

کتاب

صبح انتظار

1725

کتاب

صبح انتظار

1725

کتاب

صبح انتظار

1725

کتاب

صبح انتظار

1725

کتاب

صبح انتظار

1725

کتاب

صبح انتظار

1725

11

دين و جامعه در روسيه قرن
شانزدهم و هفدهم ميالدي

کتاب
ترجمه

فرهنگ و تمدن

12

اسالم در روسيه پس از
شوروي :جنبه هاي فردي و
عمومي

کتاب
ترجمه

فرهنگ و تمدن

17

فنون و صناعات ادبي (بر
اساس فرهنگ اصطالحات
ادبي)

کتاب
ترجمه

صبح انتظار

2012

14

دين و جامعه در روسيه قرن
شانزدهم و هفدهم ميالدي

کتاب
ترجمه

فرهنگ و تمدن

1222

15

اسالم در روسيه پس از
شوروي :جنبه هاي فردي و
عمومي

کتاب
ترجمه

فرهنگ و تمدن

5

2

1

3

2

10

& Modern English
American Literature in
a Nutshell
Readers Practical
Analysis of modern
English & American
Drama
Readers Practical
Analysis of modern
English & American
Poetry
English for Islamic
Theology
Readers practical
& Analayesis of English
American short story
Readers Guide to odern
& practical English
American Literary
Analysis Novel- Drama
Poetry

8

1222

2007

2007

12

زبان و هويت

کتاب
(مجموعه
مقاالت)

نگارستان ادب

11

همايشنامه الرستان کهن
مجموعه مقاالت همايش بين
المللي زبان شناسي و مردم
شناسي الرستان

کتاب
(مجموعه
مقاالت)

انتشارات فرهنگ و تمدن

 1721و 1722

13

مجموعه مقاالت همايش زبان
و هويت

کتاب
(مجموعه
مقاالت)

نگارستان ادب

1722

12

مجموعه مقاالت همايش قران
و عترت از منظر اسالم
شناسان ايران و جهان

کتاب
(مجموعه
مقاالت)

نگارستان ادب

مجموعه اشعار جايزه ادبي
ريحانه

کتاب
(مجموعه
مقاالت)

تخت جمشيد

20

21

22

The Concerning
Future of Iranian
Endangered
Languages:A
Potential Threat for
Subcultures’ Vitality

مقاله ي
علمي
پژوهشي

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي

 An Implementationمقاله ي
 of Task-basedعلمي
 Approach inپژوهشي

مجله دانشكده ادبيات بهشتي

Teaching Official
Persian Language to
Local Speakers of
the Lari Language

27

EVALUATING AND
COMPARING THE
EDUCATIONAL,
MYSTICAL,EPIC,TALES
USING NARRATIVE
THERAPY

مقاله
علمي
پژوهشي

24

آموزش زبان فارسي به الري
زبانان بر مبناي تحليل مقابله
اي و روش تكليف محور

مقاله
علمي
پژوهشي

پزوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي
زبانان -

25

A Survey of Movement
and Dynamism in saeb
Tabrizis Poetry

مقاله
علمي
پژوهشي

Journal of language Teaching and research

22

The study of How to
link rhythm and content
in Mustafa Rahmandust
child Poetry

مقاله
علمي
پژوهشي

Advances in Language and Literary
Studies

21

بررسي وجه فعل در زبان
الري به عنوان زبان ايراني در
خطر

مقاله
علمي
پژوهشي

Journal of History Culture and Art
Research

مجله زبانشناسي گويشهاي ايراني -دانشگاه شيراز

9

1722

1722

1722

1722

1722

2012/12/2
1725/2/2

1721

2012/12/12

2012

25/2/12

23

گذري به مبحث مصدر در
زبان الرستاني و گويشهاي
خويشاوند

مقاله
علمي
پژوهشي

زبان و گويشهاي ايراني ،فرهنگستان زبان و ادب
فارسي

22

An Implementation of
Task Based Approach
in Teaching Official
Persian Language to
Local Dialect Speakers
of Lari

مقاله
علمي
پژوهشي

International Journal of Iranian Heritage

2012

70

نكاتي چند پيرامون گروه
گويش هاي الري
(به زبان روسي)

مقاله
علمي
پژوهشي

مجله کانتخ  kantexنمايه بين الملل آکادمي علوم
ارمنستان

2003

71

بررسي گويش دشتستاني و
الري (به فارسي)

مقاله
علمي
پژوهشي

مجله اورينتالي  Orentaliدانشگاه دولتي ايروان

72

چند نكته در باب زبانهاي
جنوب غربي – گويش الري
(به انگليسي)

مقاله
علمي
پژوهشي

مجله ايران و قفقاز  ،چاپ ISI،brill

2002

77

بررسي تحوالت واژگان در
گويش الرستاني

مقاله
علمي
پژوهشي

نامه انسان شناسي
دانشگاه تهران

1731

74

تابو و حسن تعبيردر چند وازه
از گروه گويش هاي الري

مقاله
علمي
پژوهشي

فصلنامه تخصصي دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد
اسالمي اراک

1731

75

اسالم هراسي در
روسيه:چالش ها و فرصت ها

مقاله
علمي
پژوهشي

مجله مطالعات اسالم
دانشگاه شاهد

1722

72

71

73

72

بررسي نقش گويش الري در
بازشناسي مفهوم قوم در
جنوب :همگرايي ملي در
مواجهه با انتقال ارزش هاي
فرهنگي کشورهاي حوزه
خليج فارس
مقايسه چند واژه از گروه
گويش هاي الري به فارسي
ميانه و باستان
The Role of Persian
in Enhancing Cultural
Integrity among Iran,
India and Turkey
(case study of
examining Persian
teaching books to
others
An Analytical Study of
Morphological Features
and Considerations of
Iranian Endangered
Languages (Case Study

مقاله
علمي
پژوهشي

فصلنامه مطالعات ملي

مقاله
علمي
مروري

فصلنامه فرهنگ مردم

2012

2003

1732

1720

PROCEEDINGS OF THREE DAY
INTERNATIONAL SEMINAR ON
مقاله
پوستر

مقاله
پوستر

CULTURAL EXCHANGE BETWEEN
INDIA,IRAN,TURKEY,AFGHANISTAN
AND CENTERAL ASIA:

International Centre of Economics,
Humanities and Management

11

1722

12و27/10/20

of Nominal System in
Lari

40

سياست هاي راهبردي
آموزش زبان فارسي در
جمهوري اسالمي ايران

مقاله
پوستر

دومين کنفرانس ملي زبان شناسي و آموزش زبان
فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

25و22/2/22

41

تاثير رويكرد تكليف محور بر
آموزش زبان هاي محلي

مقاله
سخنراني

کنفرانس بين المللي زبان نشناسي بين رشته اي

2012/11/2

42

A Contrastive Analysis
: Animal Metaphors in
Persian and English

مقاله
سخنراني

The First National Conference in Teaching
English Literature and Translation

2017/2/17

47

آموزش گويشوران از طريق
رويكرد تكليف محور :شرايط،
مقتضيات و کارکردها
(مطالعهي موردي آموزش
زبان فارسي به الري زبانان)

مقاله
سخنراني

سومين کنفرانس بين المللي آموزش زبان و زبان
شناسي کاربردي

7و2017/5/5

نكاتي پيرامون گروه گويش-
هاي الري

مقاله
سخنراني

همايش بينالمللي زبانشناسي و مردمشناسي
الرستان

31/12/27-25

45

طبقه بندي و زاياي وندهاي
تصريفي-اشتقاقي در دو زبان
در خطر ايراني :مقايسه ي
تحليلي-مقابله اي با زبان
فارسي (مطالعه ي موردي
زبان الري و اورامي)

مقاله
سخنراني

دومين کنفرانس بين المللي زبان ها و گويش هاي
ايراني :گذشته و حال – مرکز دايره المعارف بزرگ
اسالمي

14و22/10/15

42

اشتقاق پسوندي در زبان
الري :کاربردها و محدوديت
ها.

مقاله
سخنراني

دومين کنفرانس ملي زبان شناسي و آموزش زبان
فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

22و22/2/25

41

ساختار ساختواژي صفت در
زبان الري :مطالعهاي
توصيفي-تحليلي

مقاله
سخنراني

اولين کنفرانس بين المللي زبان ها و گويش هاي
ايراني :گذشته و حال – مرکز دايره المعارف بزرگ
اسالمي

13و21/7/12

44

43

42

50

The Effectiveness of
Combinational Method
of Descriptive and
Applied Linguistics in
Preserving Endangered
Languages
Preserving Endangered
Iranian Languages
through Applied
Linguistic Approach
(The Case Study of Lari
(Language
The Concerning Future
of Iranian Endangered
Languages: A Potential
'Threat for Subcultures
Vitality

مقاله
پوستر

International Journal of Arts and Sciences
(IJAS) American Canadian Conference for
Academic Disciplines, Toronto, Canada

2014/5/22-12

مقاله
پوستر

Global Conference on Linguistics and
– Foreign Language Teaching, Kemer
Antalya, Turkey

2017/12/3-5

مقاله
پوستر

همايش بين المللي آيندهي فرهنگ

11

22/2/70-22

The Role of Persian in
Enhancing Cultural
Integrity among Iran,
India
and Turkey (case study
of examining Persian
teaching books to
)others
Endangerment of
Iranian Languages:
Degree, Linguistic
Status and Practical
Procedures

مقاله
پوستر

THREE DAY INTERNATIONAL SEMINAR
ON CULTURAL EXCHANGE BETWEEN
INDIA, IRAN, TURKEY, AFGHANISTAN
AND CENTRAL ASIA: CONTRIBUTION
OF SCHOLARS, SUFIS AND POETS

2012/2/2-4

مقاله
پوستر

همايش بين المللي ميراث زباني

7و27/12/4

57

مطالعه شناختي اصطالحات
اسامي حيوانات در زبان
فارسي و انگليسي

مقاله
پوستر

دومين کنفرانس ملي زبان شناسي و آموزش زبان
فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

25و22/2/22

54

سياستگذاري فرهنگي و
مديريت راهبردي اقتصاد هنر
در ايران

مقاله
پوستر

اولين همايش اقتصاد هنر ايران

55

معرفي زبان الري به عنوان
زبان ايراني در خطر در
راستاي تقويت هويت ملي

مقاله
پوستر

همايش ملي زبان و هويت

25/10/12

52

شبكۀ ارتباطي زبانها ظهور
زبان جهاني

مقاله
پوستر

همايش ملي زبان و هويت

25/10/12

51

بررسي نمود فعل در زبان
الري به عنوان زبان ايراني در
خطر

مقاله
پوستر

سومين همايش زبانها و گويشهاي ايراني :گذشته
و حال

22و25/3/25

53

بررسي حرکت و پويايي در
شعر صائب تبريزي

مقاله
پوستر

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين در مطالعات
زبان و ادبيات

22/11/22

52

بررسي موسيقي بيروني در
شعر مصطفي رحماندوست

مقاله
سخنراني

نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين در مطالعات
زبان و ادبيات

22/11/22

20

زبان شناختي کاربردي در
صيانت از زبانهاي در خطر:
چالشها  ،فرصتها و اقدامات
عملي مطلوب (مطالعه موردي
زبان الري)

طرح
پزوهشي

دانشگاه پيام نور

21

انتقال ارزشها از طريق زبان
جامعه مبدا  :آموزش زبان
انگليسي

طرح
پزوهشي

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

22

الگوي همسازي شيعه و سني
در جنوب فارس و شمال
هرمزگان

طرح
پزوهشي

مرکز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي

1733

27

بحران هويت دربين دانش
آموزان مدارس استان فارس

طرح
پزوهشي

سازمان آموزش و پرورش فارس

1712

51

52

12

27/12/10

27/12/4

1720

سوابق تدريس :
رديف

محل کار

سمت

مدت

شهر-کشور

1

دانشگاه پيام نور شيراز

عضو علمي و مدرس

 13ماه

شيراز – ايران

استاد مدعو

 70ماه

تهران -ايران

استاد مدعو

 2ماه

قم – ايران

استاد مدعو

 12ماه

شيراز -ايران

5

دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

استاد مدعو

 2ماه

شيراز – ايران

2

دانشگاه علوم و تحقيقات هرمزگان

استاد مدعو

 2ماه

بندرعباس – ايران

2
7
4

دانشگاه تهران
(دانشكده مطالعات جهان)
جامعه المصطفي العالميه
(مرکز زبان و فرهنگ شناسي)
دانشكده مطالعات تطبيقي قران کريم
شيراز

1
3

دانشگاه فردوسي ايروان

مدرس

 24ماه

ايروان -ارمنستان

2

دانشگاه پيام نور خرامه

مدرس

 2ماه

خرامه  -ايران

10

دانشگاه الزاريان ايروان

مدرس

 12ماه

ايروان -ارمنستان

11

دانشگاه پيام نور الرستان

مدرس

 24ماه

الرستان -ايران

12

دانشگاه حافظ شيراز

مدرس

 12ماه

شيراز -ايران

17

دانشگاه آزاد اسالمي الرستان

مدرس

 2ماه

الرستان -ايران

14

موسسه زبان انگليسي نيما جنوب

مدرس

 12سال

الرستان -ايران

15

دانشگاه علمي کاربردي الرستان

مدرس

 12ماه

الرستان -ايران

12

دانشگاه الزاريان ايروان

مدرس

 12ماه

ايروان -ارمنستان

11

مرکز آموزش عالي ماد

مدرس

 2ماه

شيراز  -ايران

سوابق دبیري همايش:
نوع همايش
رديف

علمي درون سازماني

ملي

13

بین المللي

عنوان همايش

تاريخ

شماره و تاريخ

برگزاري

حکم انتصاب

1

همايش بين المللي زبان شناسي و
مردم شناسي الرستان

√

1731/12/25-27

2

دبير اجرايي نهمين همايش روابط
فرهنگي و تاريخي ايران و ترکيه

√

1727

7

همايش علمي آخرين بازمانده ي
خطوط عيالمي (پروفسور ارفعي)

1721

4

دبير همايش اقتصاد و هنر

√

27/12/10

5

دبير همايش ملي زبان و هويت

√

25/10/12

2

دبير نخستين همايش ملي ريحانه
النبي

√

25/12/27

1

دبير نخستين همايش ملي قران و
عترت از منظر اسالم شناسان ايران
و جهان

√

22و25/12/21

3

دبير نخستين همايش جايزه ادبي
ريحانه

√

25/12/24

14

ش333 :
1732/2/14
1727/01/24

مدير مسئولي ،سردبیري ،عضويت در هیات تحريريه نشريات علمي معتبر و رياست قطب هاي علمي رسمي کشور
تاريخ

نوع نشريه

انجام فعالیت

رديف

علمي پژوهشي

7

دبير نشريه عصر الرستان

ساير

پايان

علمي ترويجي

2

مدير مسئول فصلنامۀ فرهنگ فارس

√

بهار 24

علمي مروري

1

دبير مهمان فصلنامه فرهنگ و مردم

√

زمستان 20

شروع

عنوان فعالیت

31

ويرايش علمي کتاب يا داوري مقاالت علمي پژوهشي و تصحیح انتقادي کتاب معتبر
نوع فعالیت
رديف
1

2

عنوان فعالیت

داوري  10مقاله در دومين همايش ملي آموزش

ويراستار

داور

تحصیح

علمي

مقاله

انتقادي

√

زبان فارسي و زبانشناسي
عضو هيات علمي و داوري مقاالت همايش اقتصاد

تاريخ انجام فعالیت
(ماه  -سال)

25و22/2/22

√

27/12/10

7

عضو هيات علمي و داوري مقاالت همايش ملي
زبان و هويت

√

25/10/12

4

عضو هيات علمي و داوري مقاالت نخستين
همايش ملي قران و عترت از منظر اسالم شناسان
ايران و جهان

√

22و25/12/21

5

عضو هيات علمي و داوري همايش بين المللي زبان
شناسي و مردم شناسي الرستان

√

27و24و31/3/25

و هنر

15

کسب جوايز فرهنگي (در زمینه ترويج فرهنگ  ،مسئولیت هاي فرهنگي و)...
رديف

زمینه جايزه اعطا شده
عنوان فعالیت فرهنگي

ترويج
فرهنگ

مسئولیت
هاي
فرهنگي

ساير

مرجع اعطاي جايزه

زمینهها

1

ارتقاي فرهنگ عمومي

√

دبيرخانه شوراي فرهنگ
عمومي

2

برگزاري موفقيت آميز اولين همايش ملي نقش انجمن
علمي کتابداري و اطالع رساني ايران در توسعه علم

√

انجمن کتابداري و اطالع
رساني ايران

7

برگزاري همايش بزرگداشت حافظ

√

دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

4

اجراي برنامه ها و فعاليت هاي موثر دههي ايمني راه
ها و مسئوليت هاي ما

√

معاون هماهنگي امور
عمراني

5

برگزاري چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي امام
رضا (ع)

√

بنياد بين المللي فرهنگي
هنري امام رضا (ع)

2

سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي امام رضا (ع)

√

بنياد بين المللي فرهنگي
هنري امام رضا (ع)

1

اولين همايش اقتصاد هنر ايران

√

حوزه وزارتي

3

برگزاري جشنواره فرهنگها سنن و چشم اندازها در
مسير چرگشت ايران و ايتاليا

√

وزارت فرهنگ و ارشاد

2

برگزاري جشنواره فرهنگها سنن و چشم اندازها در
مسير چرگشت ايران و ايتاليا

√

وزير و فرهنگ و ارشد
اسالمي

10

برگزاري مطلوب نمايشگاه کتاب استان فارس

√

مشاور اجرايي

11

برگزاري نشست هم انديشي جشنواره بين المللي امام
رضا (ع)

√

بنياد بين المللي فرهنگي
هنري امام رضا (ع)

12

زحمات در سفر رياست محترم جمهوري به استان
فارس

√

استاندار فارس

17

عنوان روستاي دوستدار کتاب به روستاي اليزنگان

√

وزارت فرهنگ و ارشاد

14

برگزاري بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگذاريها

√

وزارت فرهنگ و ارشاد

15

شرکت در دومين اجالس سراسري مديران کل فرهنگ
وارشاد اسالمي استانها

√

معاون حقوقي امور مجلس
و استانها

12

کسب رتبه دوم در گروه فرهنگي و آموزشي و پژوهشي

11

دهمين سال پياپي در پرتو برگزاري مراسم قرائت
زيارت نامه پيامبر اعظم

13

حمايت از سومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر
استان فارس

رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان فارس

√
√

وزارت فرهنگ و ارشاد
√

16

رئيس انجمن روابط
عمومي ايران

12

برگزاري اولين همايش ملي انجمن علمي کتابداري و
اطالع رساني ايران در توسعه علم

√

انجمن کتابداري و اطالع
رساني ايران

20

اصالح امور هنري

√

جامعه تئاتر استان فارس

21

همكاري با موسسه فرهنگي هنري بهونه

√

مدير عامل موسسه

22

حضور در اولين همايش ملي انجمن علمي کتابداري و
اطالع رساني ايران در توسعه علم

√

دبير همايش

27

گسترش فرهنگ اقامه نماز

√

وزارت فرهنگ و ارشاد

24

در خصوص پيگيري و جذب اعتبار احداث،تعمير و
تجهيز کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد

25

سفر مقام عالي وزارت به استان فارس و برگزاري
هشتمين سوگواره تعزيه کشوري عاشوراييان

22

حضور در همايش مزدوجين جوان

21

عنوان مدير پاسخگو در سال 1724

ستاد عالي هماهنگي و
نظارت برکانونهاي فرهنگي
و هنري مساجد

√

√

وزارت فرهنگ و ارشاد
√
√

مدير موسسه ازدواج صالح
مدير عامل خبرگذاري مهر

23

انتصاب سمت مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
فارس

√

مدير کل حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس
استان فارس

22

حضور در اختتاميه هشتمين جشنواره ادبيات داستاني
بسيج هنرمندان فارس

√

رئيس ستاد جشنواره و
مسئول سازمان بسيج
هنرمندان سپاه فجر فارس

70

حمايت از پروژه سينمايي در قلمروي خورشيد

√

تهيه کننده فيلم در
قلمروي خورشيد

71

همكاري در ميزباني بخش فجر استاني سي و چهارمين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر در استان فارس

√

وزارت فرهنگ و ارشاد
معاون امور اداري

72

حمايت از گسترش و اعتالي هنر اصيل و دل نواز
گرافيک

√

رئيس دانشكده خبر شيراز

77

برگزاري نشست صميمي با ايثارگران معزز استان

√

وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمي مشاور وزير در امور
ايثارگران

74

برپايي مراسم يادبود بيست و هفتمين سالگرد
گراميداشت ارتحال امام خميني (ره)

√

استانداري فارس

75

برگزاري دومين نشستهاي تخصصي استان شناسي در
بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران

√

معاون حقوقي  ،امور
مجلس و استان ها

72

برگزاري همايش بين المللي ميراث زباني

√

دبير همايش

71

حضور در دومين همايش ارتقاي توانمندي هاي شوراي
فرهنگ عمومي استانها

√

دبير شوراي فرهنگ
عمومي کشور

17

73

نقش موثر در تحقيق ماموريتهاي پژوهشي دانشگاه پيام نور

72

بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري

40

حضور در دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و
زبانشناسي

41

تقدير و تشكر داوري مرحله استاني هفتمين جشنواره
دانشگاهي ملي حرکت

√

رئيس دانشگاه پيام نور
شيراز
معاون وزير و رئيس
بيستمين نمايشگاه و
مطبوعات

√

√

رئيس دانشگاه آزاد واحد
علوم و تحقيقات فارس
سرپرست معاونت دانشگاه
پيام نور استان فارس

√

42

تقدير و تشكر از اعضاي هيات علمي بابت کسب رتبه
اول دانشگاه پيام نور استان فارس

√

رئيس دانشگاه پيام نور
شيراز

47

حضور دانشگاه علوم قراني جهت ارتقاي کيفيت
آموزشي

√

رييس دانشگاه علوم و
معارف قران کريم

44

دومين جشنواره روابط عموميهاي برتر فارس

√

استاندار فارس

45

تقدير بابت مدير حامي روابط عمومي

√

رييس انجمن روابط
عمومي ايران

42

تقدير بابت برگزاري چهارمين دوره مهارت هاي عمومي
تدريس دانشگاه جامع علمي  -کاربردي

√

رييس دانشگاه جامع
علمي-کاربردي

41

تقدير و تشكر براي افتتاح دفتر خبرگزاري فرهنگ
رضوي در فارس

مدير عامل خبرگزاري
فرهنگ رضوي

√

43

صيانت حقوق شهروندي در سال 4

√

معاون سياسي ،امنيتي و
اجتماعي استانداري فارسي

42

سي و پنجمين مراسم بزرگداشت شهيد آيت اله
دستغيب

√

رييس هيات امنا و توليت
مسجد جامع عتيق شيراز

50

قرائت زيارت نامه رسول اله در سال روز رحلت جان
گداز پيامبر اسالم

√

معاون وزير و رييس ستاد
دائمي گراميداشت پيامبر
اعظم (ص)

51

کسب موفقيت در کار گروه اشتغال استان فارس در
سال 25

√

مدير کل تعاون ،کار و رفا
ه اجتماعي

52

به مناسبت روز خبرنگار

√

مدير کل صدا و سيماي
مرکز فارس

57

مديريت عالمانه در بكارگيري ظرفيت هاي فرهنگي
استان

√

رئيس سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي

54

حمايت در برگزاري جشن ويژه شب يلدا ويژه ايرانيان
مقم کشور مالزي

√

مدير کل امور فرهنگي
ايرانيان خارج از کشور

55

مشارکت و اثر بخشي ارتقاي فرهنگي دو کشور
ترکمنستان و تانزانيا

√

سرپرست اداره کل
همكاريهاي فرهنگي و
هنري

52

انتخاب شيراز به عنوان پايتخت کتاب ايراني

√

معاون امور فرهنگي

18

51

برپايي پانزدهمين دوره جشنوارهي بين المللي فرهنگي
هنري امام رضا (ع)

√

مدير عامل بنياد بين
المللي فرهنگي هنري امام
رضا (ع)

53

کسب مقام اول متنوع ترين برنامه هاي سازماني

√

مدير کل ورزش و جوانان
استان تهران
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