رزومه علمي تاريخ تنظيم(09/77/71:بازنگری آذر)01
الف)مشخصات فردی
نام پدر:حيدرعلی

نام و نام خانوادگی :عظيم عظيم پورمقدم

تاريخ تولد8331:

ش .شناسنامه81881 :

محل صدور :بجنورد

شماره ملی5315800130 :
آخرين مدرك تحصيلي :دكتري الهيات
تهران)

وضعيت ومحل استخدام :عضوهيئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قران( دانشكده علوم قرانی

رتبه دانشگاهی:استاديار

سمت اجرايی :مديرگروه آموزشی قرآن وحديث

تلفن همراه...... :

تلفن وآدرس محل كار:تهران خ.سخايی33050500

تلفن و آدرس منزل ....... :آدرس الكترونيكی @yahoo.com35azimpour:؛

آدرس وب سايتwww.azimpur.ir:

ب) سوابق آموزشي
سوابق آموزشي ( تحصيل) :
رشته تحصيلي کارشناسي:الهيات-علوم قران وحديث
تحصيل03-8305:

دانشگاه محل تحصيل :فردوسی مشهد

سال شروع وپايان

معدل80/80:

رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :الهيات-علوم قران وحديث

دانشگاه محل تحصيل :تهران

سال شروع وپايان تحصيل00-8303:

معدل ، 81/00:عنوان پايان نامه :سيماي امام علی-عليه السالم -در نهج البالغه
رشته تحصيلی دكتري :الهيات-علوم قران وحديث

دانشگاه محل تحصيل:تهران

سال شروع وپايان تحصيل18-8300:

معدل ، 81/58:عنوان پايان نامه:بررسی عوامل اختالف در ترجمه هاي قران كريم
سوابق آموزشي(تدريس):
سابقه تدريس در کارشناسي15:سال محل تدريس:الهيات تهران-گروه معارف-شاهد-علوم قرانی تهران

دروس تدريس شده :علوم

قرانی-حديث-تفسير -عربی -عمومی
سابقه تدريس در کارشناسي ارشد:بيش از81سال

محل تدريس :علوم قرانی تهران

دروس تدريس شده :تاريخ ترجمه قران-

تفسيرترتيبی-تفسير موضوعی-مفردات -تاريخ قرآن-تحريف ناپذيري-محكم ومتشابه
ج) :سوابق پژوهشي:
تعداد وعناوين کتاب های چاپ شده :دو عنوان :ا-امام علی-عليه السالم-درنهج البالغه(قم ،زمزم هدايت،سال )18؛  -1عوامل اختالف
در ترجمه هاي قران كريم(تهران ،نشر ماهرنگ)13
عناوين کتاب های در دست تأليف وچاپ-8:تاريخ ترجمه وآسيب شناسی ترجمه هاي قرآن-1آموزش عربی(صرف ونحو) دراسارت -3
آموزش مكالمه عاميانه عربی در اسارت  ،درسنامه مأخذشناسي تفاسيرقرآن و...

تعدادوعناوين مقاالت چاپ شده(علمي پژوهشي) :سه عنوان

 -8:حذف وترجمه هاي قران(الهيات تهران ،مقاالت وبررسی ها

،دفتر،05سال )15؛  -1اختالف ترجمه هاي قرآن براساس دستور زبان وساختارآن (دانشگاه الزهرا ،مجله علوم انسانی شماره ،01سال
)13؛ -3اختالف ترجمه هاي قرآن براساس مبانی كالمی (قران درآيينه پژوهش،تهران،نشرهستی نما،دفترسوم)13-
تعدادوعناوين مقاالت چاپ شده(علمي ترويجي):دو عنوان-8:كلمات مشابه ومعانی مختلف در قران(تهران ،پيام جاويدان،شماره ، 8سال)13
؛  -1ترجمه قرآن و عوامل اختالف آن(تهران ،پيام جاويدان،شماره ، 1سال.)13
تعدادوعناوين مقاالت چاپ شده(تخصصي يا سايرموارد):
دوعنوان-8 :بررسی يكسان سازي ترجمه ها درمتشابهات لفظی،ترجمان وحی شماره 30و33سال8313؛ -1بررسی تطبيقی مسائل نافع بن
االزرق با اصحاب لغت وتفسير،مطالعات تطبيقی قرآن پژوهی،دانشگاه علوم ومعارف قرآن،دانشكده تهران،شماره اول بهاروتابستان8310

تعدادوعناوين پايان نامهها (درمقطع ارشد):بيش از 05موردراهنمايی  35 ،مورد مشاوره و 05مورد داوري درموضوعات :علوم قرانی-
تفسير –حديت –ترجمه قرآن وعربی

*مالحظات(وسايرتوضيحات) :جزوات درسی تدوين شده  :ا-محكم ومتشابه درقرآن -1تحريف ناپذيري قران -3مفردات قرآن -8تفسير
موضوعی قرآن  -0تفسير ترتيبی قرآن -3تاريخ قرآن -0تناسب آيات وسور -1تاريخ ترجمه قرآن -1آموزش عربی صرف-85آموزش
عربی نحو -88اعراب القرآن -81متون اسالمی -83متون عرفانی -88متون حديثی-80ترجمه متون عربی -83آموزش مكالمه عربی و...
تحقيقات انجام شده -8 :عدل وقسط ازديدگاه مجمع البيان  -1بررسی اعجاز قرآن دراالتقان -3واژگان شناسی بخشی ازسوره بقره -8
بررسی سوره مباركه مجادله در ترجمه هاي فارسی-0تفسير سوره لغوي وادبی سوره مباركه ق -3بيست گفتار درقرائت قرآن كريم -0
مروري بر مقدمات جعل حديث پس از رحلت پيامبر (صلی اهلل عليه واله) .
د)سوابق اجرايي:
 -8معاون آموزشی،تحصيالت تكميلی و پژوهشی از13تا 11واز18تا.13
-1مدير گروه هاي آموزشی11تا.18
-3سرپرست دانشكده18تا.11
-8عضو هيئت تحريريه نشريه پيام جاويدان از 13تا...
-0همكارعلمی نشريه پژوهشنامه دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم 10تا. 10
-3مشاور علمی دانشجويان شاهد وايثارگردانشكده علوم قرآنی تهران11تا. 13
-0عضو شوراهاي آموزشی،پژوهشی،فرهنگی وشوراي حل اختالف دانشكده علوم قرآنی تهران  10تا 10
-1عضو شوراي آموزشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم 18تا خرداد10
-1مديرگروه آموزشی قرآن وحديث دانشكده علوم قرآنی تهران ازخرداد10

