باسمه حي القيوم
شناسنامه فردي ،تحصيلي ،فرهنگي ،اجرايي و علمي

فردي:
نام و نام خانوادگي :احمد فرشبافيان
متولد - 9221/99/32 :تبريز

شماره شناسنامه -9231 :تبريز

نام پدر :حسين

متأهل  /داراي سه فرزند پسر 55 ،52 /و  91ساله – به ترتيب دانشجوي علوم
سياسي  ،فيزيك هستهاي و مهندسي كشاورزي.

وضع استخدامي :استاديار رسمي قطعي پايه  91دانشگاه تبريز

تحصيلي:
از سال  9212تا 9211

رشته ادبيات فارسي دانشگاه تبريز

مقطع كارشناسي:

مقطع كارشناسي ارشد :از سال  9239تا 9231

رشته ادبيات فارسي دانشگاه تبريز

از سال  9219تا 9211

رشته ادبيات فارسي دانشگاه تبريز

مقطع دكتري:

فرهنگي:
-

حضور فعال در جلسات و كالسهاي تفسير قرآن و نهج البالغه از سال ( 9213كالس سوم ابتدايي).

-

حضور جدي در جريانات انقالب اسالمي از سال .9231

-

حضور جدي و فعال بسيجي در عرصههاي فرهنگي از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي .

-

حضور در جبهههاي دفاع مقدس به مدت  22ماه.

-

مسؤوليت پايگاههاي مقاومت محالت بسيج به مدت چندين دوره.

-

سخنرانيهاي فرهنگي سياسي در مراكز دانشگاهي ،مساجد و مجامع مختلف بيش از  9222مورد.

-

برگزاري جلسات آموزشي نهج البالغه در سطح شهر تبريز و دانشگاهها بيش از دهها مورد.

-

مدير مسؤولي روزنامه محلي سرخاب -چهار سال (بدليل انحراف فكري صاحب امتياز استعفا دادم).

-

حضور در برنامهها و ميزگردهاي سياسي ،فرهنگي صدا و سيماي ملي و استاني دهها مورد.

-

عضويت در اتاق فكر صدا و سيماي استان به مدت سه سال.

-

عضويت در نهادهاي انضباطي ،اجتماعي دانشگاهها بيش از ده سال.

-

همكاري فعال با دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري بيش از  32سال.

-

عضويت در كميته تدوين راهبرد بسيج مستضعفين معاونت بسيج ستاد كل نيروهاي مسلح (بصورت مقطعي  1ماه).

-

برگزاري جلسات تحليل سياسي در مراكز نظامي سپاه و ارتش و نيروي انتظامي استان.

اجرايي:
-

قائم مقام گزينش دانشجوي استان – يكسال.

-

معاون فرهنگي جهاددانشگاهي استان از سال  9211تا .9231

-

مدير امور فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي به مدت  91ماه.

-

معاون دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به مدت  2سال.

-

رئيس گزينش دانشگاه علوم پزشكي تبريز و بهداشت و درمان استان به مدت  92سال.

-

رئيس مركز بسيج اساتيد استان آذربايجان شرقي از سال  31تا  – 11به مدت  1سال.

 مشاور عالي رئيس دانشگاه تبريز از سال  11تا  – 13دو سال.-

رئيس مركز تحقيقاتي علوم اسالمي ،انساني سه عالمه تبريزي دانشگاه تبريز به مدت  3سال.

-

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات آذربايجان شناسي از خرداد  11ادامه دارد.

-

رئيس جهاددانشگاهي استان از شهريور  11ادامه دارد.

-

نائب رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي جهاددانشگاهي كشور از ارديبهشت سال
 19ادامه دارد.

-

عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي جهاددانشگاهي كشور از تير ماه  19ادامه دارد.

-

عضو هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي كشور

 -عضو شوراي پژوهشي استانداري آذربايجان شرقي

آموزشي و پژوهشي :
 -9تدريس دروس تخصصي ادبيات در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه بويژه دروس مربوط به :
-

ادبيات انقالب اسالمي

-

متون تفسيري فارسي بر قرآن كريم

-

مباني عرفان و تصوف

-

ادبيات عاشورايي

-

متون نظم و نثر

 -3تدريس دروس سياسي و ادبي در سطوح  3و  2حوزه هاي عمليه خواهران تبريز از سال  9212ادامه دارد
مانند:
-

نظام سياسي اسالم

-

تاريخ فرهنگي و سياسي معاصر ايران

-

نهج البالغه

-

وصيت نامه امام

-

تاريخ فرق و مذاهب اسالمي

 تاريخ اسالم-

شخصيت زن در اسالم

-

نظام حقوق زن در اسالم

 چهل حديث امام خميني (ره)-

مباني ترجمه قرآن

 روش نويسندگي روش تحقيق -2تأليف و چاپ كتاب « مشرب عرفاني امام خميني و حافظ» يكي از برگزيدگان اولين دورة پژوهشي وزارت
ارشاد
 -1تأليف كتاب «ناتوي فرهنگي» در سال  -11در دست چاپ توسط تليغات حوزه علميه قم
 -3تأليف مقالههاي علمي پژوهشي و فرهنگي در نشريات دانشگاهي
 -1اجراي طرح قوميت شناسي براي دانشكده اطالعات و امنيت دانشگاه امام حسين (ع) در سال .11
 -3تاليف كتاب « رخنه در كاخ ادب»
 -1تأليف كتاب «درسنامه ادب فارسي»
 -1راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد

مقامات و جوايز:
 -9مولف برگزيده جشنواره پژوهشي وزارت ارشاد در سال  -11تشرف به حج عمره.
 -3مدير نمونه گزينش وزارت بهداشت در سال .19
 -2مدير نمونه كشوري بسيج اساتيد در سال  – 11تشرف به حج عمره.
 -1استاد نمونه كشوري بسيج اساتيد در سال  -11تشرف به حج عمره.
 -3مدير نمونه سالهاي مديريت در بسيج اساتيد – سال.12

