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 سوابق تحصیلی:

 - 70/18بیا مدیدع لیالی      دانشگاه فردوسیی مشی د  از  فارغ التحصیل کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسالمی 

 1388ساع 

سیاع   -67/18 برتیر  فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه فردوسی مش د با مددعرشتۀ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
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 سوابق تألیف و ترجمه

  کیه در ن اییت نیی      محمد بلخیی ذهنیت از دیدگاه سورن کرکگور و جالع الدین  ۀپایان نامتألیف

 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد می شود.    5/19نگارنده با کسب نمره لالی 

  فلسفه و للم؛ مطالدیۀ میورد : حریور مریامین دینیی در      رپیوند دین، هن»  ۀمقالنویسندۀ مشترک ،

چیا  شیده در شیمارۀ     جناب آقا  دکتر ناصر  دانشیار دانشگاه فردوسی مش د با  «سینما  غرب

  ؛ادبیات و هنر دینی ۀدوم فصلنام

 کتاب  ۀترجم Play back   ۀبیرا  انتشیارات ترانی    «تحیت تدقییب  »ریموند چندلر با لنیوان  نوشتۀ 

 ؛(کند؛ احتماالً لنوان کتاب تغییر میآماده دریافت مجوز چا مش د )

 ترجمۀ کتاب Little Sister    نوشتۀ ریموند چندلر با لنوان خواهر کوچیکه برا  انتشیارات ترانیۀ

 (؛آخرین مرحله ترجه و ویرایشمش د )

   نوشتۀ هیو پراتر  «به خودم هایییادداشت»ویرایش کتاب ا   ۀدر زمینانتشارات ترانه مش د همکار

کیال  سیوم تیا    هیا   وییۀۀ بچیه  پرسند ) ها زیاد میپنجاه پرسشی که بچه»و ترجمۀ سلماز ب گام و 

 ؛رتل و ترجمۀ غالمحسین سدیر لابد نوشتۀ سوزان با« آخر ابتدایی(

  ادبی روزنامه خراسان در موارد ذیل:-صفحه فرهنگی همکارمترجم 

 27/4/1391مورخ  18169شدر  از توما  ترنسترومر شالر سوئد  در شمارۀ  ۀترجم   

  اسان.خر ۀروزنام31/5/1391مورخ  18197شمارۀ در شدر  از مایا خوسال شاهر هلند  ترجمۀ 



 ها  لقیل و مدنیا؛ مداونیت آمیوزت دفتیر تتلیغیات اسیالمی خراسیان         کننده اصلی کتاب کرانه یهت

 یراستار (ساز ، استناددهی و ورضو  )پیاده

   ویراستار مجموله مقاالت همایش لدالت و اخالق دانشگاه فردوسی مش د منتشر شده در زمسیتان
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 هیا  للمیی   ساز  کتابی از منتخب نشسیت همکار  با مجمع لالی حکمت اسالمی به منظور آماده

 1398بند  در ساع برگ ار شده همراه با استنادهی و لنوان

 سوابق اجرایی

   3) شیمارۀ  ادبیات دینی ۀ و فصلنام (4تا  1شمارۀ « ) ادبیات و هنر دینی» مۀاجرایی فصلناکارشنا ،

 ؛(1391تا  1389)از ساع  رضو دفتر تتلیغات اسالمی خراسان ( وابسته به مداونت پۀوهش 5و  4

  در وییرایش مقیاالت مختلیف ادبیی و     ادبیات و هنر دینی و ادبییات دینیی   کمک ویراستار فصلنامۀ

 ؛هنر 

  1392-1389کارشنا  اجرایی فصلنامۀ ادبیات و هنر دینی و ادبیات دینی از ساع 

  همکار  در اموراجرایی و فنی )ویراستار ( فصلنامۀ دانش انتظامی خراسان رضو  در طوع مدت

تیا   1392خدمت سرباز  در دفتر تحقیقیات کیاربرد  نییرو  انتظیامی خراسیان رضیو  )از سیاع        

 (؛1394

  هیا  لقلیی نیوین )بیه     دبیر تحریریه و ویراستار دوفصلنامۀ للمی پۀوهشیی پیۀوهش  مدیر اجرایی و

 .1394صالحی( از ساع سردبیر دکتر ج انگیر مسدود  و مدیر مسئولی دکتر سیدلتا  

 هیا،  یاده ساز  و ویراستار  نشست ا  للمیی، کارگیاه  همکار  با مجمع لالی حکمت اسالمی در پ

 ؛)همچنان ادامه دارد( 1394ها و تنظیم و تدوین و ویرایش متون ادرا ؛ از ساع همایش

        1396همکار  با مجمع لالی حکمت اسالمی شدتۀ مشی د بیه لنیوان کارشینا  پیۀوهش از سیاع 

 ؛)همچنان ادامه دارد(

 نامۀ انوار حکمیت وابسیته بیه مجمیع لیالی حکمیت اسیالمی مشی د از         دبیرتحریریه و ویراستار فصل

 .1397اواخر ساع 

 تا ابتیدا    1397  رضو  در پروژه سادات رضو  )از ساع ان قدهمکار  با سازمان فرهنگی آست

 سیدمحمد لیسی نۀاد(والمسلمین االسالم زیرنظر حجت 1398ساع 

            همکار  با مداونت پیۀوهش حیوزۀ للمییۀ خراسیان رضیو  بیه لنیوان میدیر اجراییی دوفصیلنامۀ

 مطالدات التتارسنجی حدیث.



 1397یراستار  متون مختلف از ساع همکار  با حوزۀ للمیۀ خراسان رضو  در و. 


