
  شناسنامه علميشناسنامه علمي

  آموزشي، پژوهشي و اجراييآموزشي، پژوهشي و اجرايي

  5050//5050//6262تاريخ : تاريخ : 
  فاطمه بابائي سرورفاطمه بابائي سرورنام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي: 
  

 

     

 

 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

  بابائي سروربابائي سرور  ::نام خانوادگينام خانوادگي            فاطمه       فاطمه         ::نامنام

                                                                                            45014501  تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 ba.farzan@yahoo.comپست الكترونيكي : پست الكترونيكي : 

 
 
 

  

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصيلي و مقطع تحصيلي و 

  به علميبه علميرترت
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  --مهندسي کشاورزیمهندسي کشاورزی  کارشناسيکارشناسي

  گياهپزشكيگياهپزشكي
  45114511  سيناسينادانشگاه بوعليدانشگاه بوعلي

  45304530  سيناسينادانشگاه بوعليدانشگاه بوعلي  زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  45554555  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي  دکترای تخصصيدکترای تخصصي

  بررسي و مقايسه شخصيتهای داستاني مشترک شاهنامه و اوستابررسي و مقايسه شخصيتهای داستاني مشترک شاهنامه و اوستا  ::دوره کارشناسي ارشددوره کارشناسي ارشدعنوان پايان نامه عنوان پايان نامه 

  شرح احوال آثار و افكار حكيم ترمذیشرح احوال آثار و افكار حكيم ترمذی: : عنوان پايان نامه دوره دکتریعنوان پايان نامه دوره دکتری

  

  رتبه علمي کسب شده در دوران تحصيلرتبه علمي کسب شده در دوران تحصيل  

  رتبه اول دوره کارشناسي ارشدرتبه اول دوره کارشناسي ارشد  

   آزمون دکتری دانشگاه تهرانآزمون دکتری دانشگاه تهران  11رتبه رتبه  

   صصي دانشگاه تهرانصصي دانشگاه تهرانآزمون زبان تخآزمون زبان تخ  44رتبه رتبه  

  

  التحصيليالتحصيليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

   45144514رتبه اول مسابقات قرائت قرآن کشور سال رتبه اول مسابقات قرائت قرآن کشور سال  

   45164516رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن کشور سال رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن کشور سال  

  ( سال(  55استاد نمونه مؤسسه عمران و توسعه )استاد نمونه مؤسسه عمران و توسعه)سال  
  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

   ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاه همکاري آموزشي با دانشگاه  

  اکنوناکنونو همو هم  3333--3535سينا سينا تدريس در دانشگاه بوعليتدريس در دانشگاه بوعلي  

 

mailto:ba.farzan@yahoo.com


  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

  5050//5050//6262  تاريخ :تاريخ :
  فاطمه بابائي سرورفاطمه بابائي سرور  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

     

 

   3333--3535تدريس در دانشگاه صنعتي همدان تدريس در دانشگاه صنعتي همدان  

   3232--3333تدريس در مؤسسه الوند تدريس در مؤسسه الوند  

  ((5656و جهاد دانشگاهي و جهاد دانشگاهي   3535کاربردی )بهزيستي کاربردی )بهزيستي --تدريس در مراکز آموزشي علميتدريس در مراکز آموزشي علمي  

   تاکنونتاکنون  3030تدريس در مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه تدريس در مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه  

  

   و غيردولتيو غيردولتي  ييسازمان ها و مراکز دولتسازمان ها و مراکز دولتهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با  ::  

   5454--5656عمران و توسعه عمران و توسعه آموزش عالي آموزش عالي مدير فرهنگي مؤسسه مدير فرهنگي مؤسسه  

   3232--5454عضويت در هيأت امنای مدرسه شهيد دستغيب به عنوان ناظر آموزشي عضويت در هيأت امنای مدرسه شهيد دستغيب به عنوان ناظر آموزشي  

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

 

  مقاله علميمقاله علمي  

  نمودهای آيين گنوسي در آراء حكيم ترمذینمودهای آيين گنوسي در آراء حكيم ترمذی  

  واژه پارس معادل ايران در شاهنامه )از دوره جمشيد تا لهراسب(واژه پارس معادل ايران در شاهنامه )از دوره جمشيد تا لهراسب(  

  ترمذی با آيين گنوسيترمذی با آيين گنوسي  مقايسه آراء حكيممقايسه آراء حكيم  

    
 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  5454--5656عضو کميته نظارت بر نشريات دانشگاهي عضو کميته نظارت بر نشريات دانشگاهي   

  عضو افتخاری انجمن ادبي بوعليعضو افتخاری انجمن ادبي بوعلي  

  عمران و توسعهعمران و توسعهآموزش عالي آموزش عالي ويراستار مجالت علمي مؤسسه ويراستار مجالت علمي مؤسسه   

  سخنران مجامع عمومي شهرسخنران مجامع عمومي شهر  

  ((مكاتبات اداری، گزارش نويسيمكاتبات اداری، گزارش نويسي  آموزشآموزشهای آموزشي )های آموزشي )برگزاری کارگاهبرگزاری کارگاه  
 

 
 
 
 
 
 

 


