
 
 
  

 ابادي محمد اميري محمد سيد:  خانوادگي نام و نام               

  جرقویه محمدآباد اصفهان : متولد               

 1341 تولد: سال               

 
 
 

 علمي هاي توانایي و تحصيالت

 مدرك اخذ سال مدرك اخذ موسسه نام مدرك اخذ محل رشته تحصيلي شده اخذ مدرك

 1360 هاتف دبيرستان اصفهان انساني علوم ديپلم

 1367 اصفهان اصفهان عربي ادبيات و زبان ليسانس

 1369 تهران تهران عربي ادبيات و زبان ليسانس فوق

 1378 تحقيقات و علوم تهران عربي ادبيات و زبان دكتري

 

 

 شغلي سوابق

 سال خدمت شرح شغل یا پست تصدي محل خدمت

 1370لغايت  1360 مراكز تربيت معلممدرس  آموزش پرورش

 1378لغايت  1370 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

 1375لغايت  1371 معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

نهاد نمايندگي ولي فقيه دانشگاه آزاد اسالمي 

 4منطقه 

آزاد  دانشگاه 4مدير گروه معارف اسالمي منطقه 

 اسالمي

 1380لغايت  1375

 1379لغايت  1378 رييس دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان

 1395لغايت  1379 رييس دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 تاكنون 1379 عضو هيات علمي عضوهيات علمي دانشگاه آزاداسالمي نجف آباد 

رييس هيات اجرايي جذب اعضاء هيات علمي  دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد

 استان اصفهان

 1395لغايت  1388

 تاكنون 1395 رييس دانشگاه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان خوراسگان

رييس هيات اجرايي جذب اعضاء هيات علمي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان خوراسگان

 استان اصفهان

 تاكنون 1395

 تاكنون 1395 رييس دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان اسالمي استان اصفهاندانشگاه آزاد 



 :پژوهشي و علمي فعاليتهاي 

 خارجي و داخلي معتبر مجالت و المللي بين و ملي هاي همايش و كنفرانسها در مقاله 50 از بيش انتشار .1

 كتاب جلد 8 چاپ و تأليف .2

 دانشجوئي نامه پايان 50 از بيش مشاوره و راهنمائي .3

 مركزي سازمان تصويب با موفق پژوهشي طرح دو ارئه .4

 

 :  فرهنگي و اجتماعي هاي فعاليتو  سوابق

 ماه 6 مدت به مقدس دفاع دوران در جنگ هاي جبهه در حضور  

 دانشگاه مختلف امور در دانشگاهها شدن اسالمي و فرهنگي هاي گيري جهت به جدي توجه 

 و قرآن ، نماز اقامه ، منكر از نهي و معروف به امر ، عفاف و حجاب جمله از دانشگاه فرهنگي امور در برتر عناوين كسب 

  ..... و عترت

 اصفهان اسالمي جمهوري حزب عضو  

 اصفهان استان آوري فن و علوم ستاد عضو  

 اصفهان استان در ايران متخصصين مجمع كل دبير مقام قائم  

 اصفهان استان پژوهشي شوراي عضو  

 ايران دانشگاهيان اسالمي جامعه عضو  

 1386 اصفهان استان در پژوهش هفته برگزاري ستاد دبير 

 المللي بين و ملي كنگره و همايش چندين علمي دبير و اجرائي رئيس  

 1389 سال رجايي شهيد جشنواره در دولتي غير بخش در اصفهان استان برگزيده مدير 

 اصفهان استان دانشگاهيان كميته مركزي شوراي عضو  

 اصفهان استان صنعتي مراكز و دانشگاهيان هماهنگي شوراي عضو  

 اصفهان شهرستان عمومي فرهنگ شوراي عضو  

 استانداري توسط 1391 سال در استان منتخب نمونه مدير  


