باسمه تعالی

رزومه آقای دکتر حسینعلی ترکمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 -1مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی  :حسینعلی ترکمانی

نا م پدر  :حاجعلی

تاریخ تولد 1331/5/1 :

محل تولد  :همدان

نام همسر  :فرشته ندری ابیانه

شغل همسر  :عضو هبات علمی دانشگاه بو علی سینا

نشانی محل کار  :همدان  ،دانشگاه بو علی سینا  ،دانشکده

آدرس الکترونیکی htorkamany@gmail.com :

علوم انسانی
محل سکونت  :همدان

کد ملی 313315**** :
 -2سوابق تحصیلی:
مقطع

رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی

الهیات و معارف اسالمی

دانشگاه تهران

1331

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

1331

دکتری

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

1331

 -3مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
-1

سیاست خارجی حکومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم 53-1811 Echo of Islamو31

-2

سنت احیاگری در تاریخ -اطالعات شماره 18115

-3

تحقیقی در زمینه مفردات سوره حشر( بخش اول ) فصلنامه ترجمان وحی 3-1331

-4

اعجاز قرآن به روایت قاضی عبد الجبار فصلنامه تخصصی بینات 18-1333

1

-5

ابوهریر ه و نشر اسرائیلیات و احادیث موضوع فصلنامه علوم حدیث  ، 11-1335منتشر شده در « فصلنامه علوم حدیث »  ،سال

1333
-6

حدیث لوح فاطمه و نکته هایی در شرح آن فصلنامه علوم حدیث 11-1333

-7

جامعه شناسی تفسیر المنار فصلنامه فرهنگ همدان 21-1311

-8

گفتگو با سید محمد حسینی نجفی صاحب تفسیر انوار درخشان فصلنامه فرهنگ همدان 5-1335

 -9شرح حال شیخ محمد نهاوندی و نگاهی به نفحات الرحمن فصلنامه فرهنگ همدان 23-1311
 -11پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی گسترش عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه فصلنامه فرهنگ همدان 23-1338و21
 -11نخستین گام در تدوین و نگارش حدیث فصلنامه فرهنگ همدان 13-1333و11
 -12در محضر نماینده ولی فقیه در همدان و گفتگوی قرآن شناسی فصلنامه فرهنگ همدان 3-1335
 -13گفتگو با ایه اهلل شیخ هادی تالهی ییرامون قرآن فصلنامه فرهنگ همدان 1-1331
 -14قرآن  ،یک اسم و  51وصف فصلنامه فرهنگ همدان 2-1331و3
 -15والیت ناپذیری در برابر کفار و مشرکین از دیدگاه قرآن فصلنامه فرهنگ همدان 1-1331
 -16بهترین جامعه از نگاه قرآن کریم (به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان – 1311
 -17تحقیقی در زمینه مفردات سوره حشر( بخش دوم) ترجمان وحی 3-1338
-18

فلسفه سیاسی اسالم از دیدگاه بو علی سینا(به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان – 1311

-19

اندیشه احیاء گری استاد مطهری همایش احیاء تفکر دینی – دانشگاه بیرجند 1331

-21

اندیشه احیاء گری استاد مطهری همایش احیاء تفکر دینی – دانشگاه بیرجند 1331

-21

آسیب شناسی عمل از دیدگاه قرآن کریم سخنرانی در نمایشگاه استانی قرآن – همدان 1311

-22

شناخت روشهای تفسیر قرآن ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 31-31-51-1818

-23

تحقیقی پیرامون قرائت مختار در تفسیر مجمع البیان چاپ نشده

-24

نهج البالغه راه روشن اسالم -اطالعات 21118

-25

تاریخ و چگونه نگریستن به آن از نگاه قرآن اطالعات 32/11/3-32/11/3

-26

نقش دانشگاه در توسعه فرهنگی جامعه -اطالعات 32/3/13-32/3/12

-27

پژوهشی در مفردات قرآن ( سوره حمد ) ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 33-1881

-28

معرفی شخصیت شیخ طوسی ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 33-1881

-29

وهابیت یا شرک جدید اطالعات 1338 -18153-18151-18151-18118-18113مهر

-31

تفکر از دیدگاه قران کریم ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 51-1818

-31

پژوهشی پیرامون سید عبد اهلل شبر و روش او در تفسیر قرآن ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 51-1818

-32

تحلیلی بر قطعنامه دومین کنفرانس ملی بغداد در خصوص جنگ با ایران ( Sautiya-ummaبه زبان سواحلی )

111-1813
-33

آشنایی با فواتح سور قرآن کریم ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 55-1-1811

-34

دالیل اعجاز قرآن کریم ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 53-1811

-35

فرا خوانی قرآن کریم به تفکر و تامل در آیات ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 18-1811
2

-36

مفهوم واژه قیام از نظرقرآن کریم ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 1818

-37

مجموعه مقاالت "آموزش و پرسش پیرامون قرآن کریم" ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور 1811-1813

-38

مجموعه مقاالت "خانواده مهبط قرار و قوام " ماهنامه انقالب اسالمی – خارج از کشور(  13شماره ) 1811-1813

-39

ضرورت آموزش الگوها و روشهای تحصیلی در توسعه فرهنگی اطالعات 1333مهر18-11-13-13-

-41

سلمان فارسی وجدان بیدار و اندیشه پاک اطالعات 1331/11 / 11

-41

مشکالت فرهنگی دانشگاهها کیهان

-42

انقالب اسالمی مدافع نهضت جهانی اسالم اطالعات 1333/8/1

-43

بررسی تحلیلی خاستگاه های ادبی و زبانشناختی بحث" زبان قران" در دوره معاصر  ، 1382منتشر شده در «

پژوهشهای ادبی -قرانی (فصلنامه علمی پژوهشی) »  ،سال  ، 1382شماره 1
-44

مفهوم شناسی اراده و مشیت الهی در پرتو بیانات امام رضاع فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کالمی شماره ، 1383- 3

حسینعلی ترکمانی -اسماعیل شعبانی کامران  ،منتشر شده در « تحقیقات کالمی (علمی پژوهشی) شماره  ، » 3سال  ، 1383شماره 3
-45

نقش اسالم در تحقق ادیان  ،حسینعلی ترکمانی -رضا کریمی و ، ....منتشر شده در « دو فصلنامه الهیات قرانی »  ،سال

 ، 1383شماره  ، 2چاپ چاپی
-46

نظریه وحدت متعالی دین  ،سینعلی ترکمانی -رضا کریمی و ، ...منتشر شده در « دو فصلنامه الهیات تطبیقی »  ،سال

 ، 1381شماره  ، 13چاپ چاپی
-47

معنا شناسی تزکیه در قران کریم با رویکردی بر مولفه های تربیتی  ،حسینعلی ترکمانی -رمضانعلی بیگدلی  ،منتشر شده

در « دو فصلنامه آموزه های تربیتی در قران و حدیث »  ،سال  ، 1381شماره  ، 1دانشگاه ایالم
 -1مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و همایشهای علمی
 -1جنگ تحمیلی ،وعاظ السالطین و حامیان بغات ،همایش مسابقات بین المللی فرهنگی هنری "حرم امن" وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ، 1333تاریخ  25/11/1333تا 25/11/1333
 -2معرفی نفحات الرحمان وروش تفسیری مفسر ،همایش گنگره بزرگ داشت نهاوندی -نهاوند، 1311-تاریخ  21/13/1311تا
21/13/1311
 -3چیستی و چرایی وحدت ،همایش بزگداشت وحدت حوزه و دانشگاه همدان آذر ، 1332تاریخ  23/18/1332تا  ، 18/15/1315واقع در
همدان دانشگاه بوعلی سینا
 -1بهترین جامعه از نگاه قرآن کریم (به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان ، 1311 -همایش کنگره بین المللی
ابن سینا 1338
ازبکستان ،تاریخ  13/13/1311تا 13/13/1311
 -5فلسفه سیاسی اسالم از دیدگاه بو علی سینا(به زبان انگلیسی ) کنگره بین المللی ابن سینا – ازبکستان ، 1311 -همایش همایش
بین المللی ابن سینا
 311ازبکستان ،تاریخ  13/13/1311تا 13/13/1311
 -3احیاء تفکر دینی از دیدگاه دکتر شریعتی و استاد مطهری – دانشگاه بیرجند ، 1331همایش احیاء فکر دینی همایش احیاء تفکر دینی
– دانشگاه بیرجند ، 1331تاریخ  13/13/1311تا 13/13/1311
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 -3بهره گیری از روشهای نوین در اموزش این درس ،همایش همایش انقالب اسالمی و ریشه های ان قم اذر ، 1331تاریخ
 21/13/1311تا 21/13/1311
 -1برخی مولفه های پایداری حکومت ها از منظر نهج البالغه  ،حسینعلی ترکمانی ،همایش دومین همایش ملی نهج البالغه و علوم
انسانی ،تاریخ  18/12/381تا  ، 18/12/1381واقع در همدان دانشگاه بوعلی سینا
 -8ازدواج به سبک اسالمی از تئوری تا عمل  ،حسِن علی ترکمانی ،همایش کنفرانس بین المللی هنر و علوم ، IJASتاریخ
 28/13/1381تا  ، 11/11/1381واقع در فلورانس ایتالیا
-11

وحدت متعالی دین  ،حسینعلی ترکمانی رضا کریمی و ، ...همایش همایش بین المللی ادیان توحیدی -اصفهان 1383

،تاریخ  13/11/1383تا  ، 13/11/1383واقع در ایران اصفهان
-11

وظایف فرهنگی حکومت علوی از منظر امام علی (ع)  ،حسینعلی ترکمانی خانم عبدی ،همایش همایش بین المللی

حکومت علوی  ،نگاهی پس از  11قرن ،تاریخ  18/12/1381تا  ، 11/12/1381واقع در قم دانشگاه مفید
-12

بررسی جنبه های نظری و عملی ازدواج سنتی و مدرن در ایران  ،حسینعلی ترکمانی -فرشته ندری ابیانه -محمد ابراهیم

ترکمانی ،همایش اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی-عدیر ،تاریخ  31/12/1385تا ، 31/12/1385
واقع در ایرن-رشت دانشگاه پیام نور
-13

مقایسه نظام اموزش مکتب خانه ای قران کریم با نظام فعلی اموزش قران در اموزش و پرورش  ،حسینعلی ترکمانی-

مجتبی شکوری ،همایش اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پزوهش دینی-غدیر ،تاریخ  31/12/1385تا
 ، 31/12/1385واقع در ایران  -رشت  -دانشگاه پیام نور
-11

شبکه ارتباطی " بعث" با وازه های مترادف در قران  ،حسینعلی ترکمانی-رمضانعلی بیگدلی ،همایش نخستین همایش

ملی واژه پژوهی در علوم اسالمی ،تاریخ  31/12/1385تا 31/12/1385
-15

مفهوم شناسی تفسیری وازه " استطاعت" در کاربردهای قرانی  ،حسینعلی ترکمانی -پریسا دباغیان ،همایش نخستین

همایش ملی وازه پزوهی در علوم اسالمی ،تاریخ  31/12/1385تا 31/12/1385
 -5کتاب ها
-1

خانواده مهبط قرار و قوام حسینعلی ترکمانی - 1333 family ,center of stability –-بنیاد اندیشه اسالمی  ،سال

1333
-2

حدود روابط خارجی ازدیدگاه قران -بنیاد اندیشه اسالمی -تهران  ،انتشارات بنیاد اندیشه اسالمی  ،سال 1333

-3

چهار سفر تا ظهور انسان کامل –  - 1311انتشارات نور علم همدان – کتاب اموزشی درس اخالق در دانشگاه ،

حسینعلی ترکمانی و فرشته ندری ابیانه  ،انتشارات نور علم  ،سال 1311
-4

تصحیح و نقد نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن  -حسینعلی ترکمانی  -1311آستان قدس رضوی  ،انتشارات بنیاد

پژوهش های آستان قدس رضوی  ،سال 1311
-5

اصول و مبانی تفسیر قران کریم-دانشگاه بوعلی سینا  ، 1382حسینعلی ترکمانی  ،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا  ،سال

1382
-6

شاهد و شمع (بررسی نقش زنان استان همدان در دوران دفاع مقدس) بنیاد حفظ آثارو نشر ارزشهای دفاع مقدس، 1383

فرشته ندری ابیانه-حسینعلی ترکمانی  ،انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس  ،سال 1383
4

 -3عضویت ها:
 -1عضو سازمان بسیج اساتید کشور
 -2عضو بنیاد قران استان
 -3عضو انجمن معارف اسالمی ایران
 -1عضو انجمن علوم قران وحدیث ایران
 -5پژوهشگر و کارشناس انجمن ملی مطالعات خانواده جمهوری اسالمی ایران
 -3دبیر موسسه فرهنگ اسالمی حقوق خانواده سیره
 -3سمتهای اجرایی :
دبیر ومربی امور تربیتی دبیرستانهای منطقه  13تهران

1358/13/1

1331 /13/31

عضو هیات تحریریه بنیاد اندیشه اسالمی تهران
عضو هیات تحریریه فصلنامه فرهنگ همدان
معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا
مدیر گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا
نماینده دانشگاه درشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان
حضور داوطلبانه در دفاع مقدس وانجام وظایف
فرهنگی وتبلیغی
استاد راهنمای دانشجویان رشته الهیات دانشگاه بوعلی
سینا ورودی های: 38 - 11 - 11
عضوهیات علمی و کمیته داوران همایش علمی
تخصصی فرهنگ رضوی سال  18و1381
عضو هیات داوران همایش ملی نهج البالغه وعلوم
انسانی
مدس مدعو در حوزه علمیه همدان (سطح سه )در
سالهای  13الی 1381
استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم
قران وحدیث
عضو هیات داوران و هیات رئیسه دومین همایش ملی
نهج البالغه
عضو کمیته علمی گروه الهیات المپیاد علمی غیر
متمرکز دانشجویی

1331/11/11
1332
1331
1312/11/11

1331/13/28
1335
1331
1311/11/11

1311

1381

1331

1333

1338

1381

1318/13/11

1381/13/13

1318/11/11

1381/12/21

1313/13/11

1381/13/31

1381/13/11
1381

1383

1381

ادامه دارد
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 -1طرح های پژوهشی انجام شده :
 -1نقش زنان استان همدان در دفاع مقدس با همکاری دکتر ندری ابیانه  ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان -
1315
 -2ناظر طرح تحقیقاتی بررسی وارزیابی طرح های تحقیقاتی  11سال اخیر در حوزه موضوعات قرانی کشور  ،دبیر خانه شورای عالی انقالب
فرهنگی _ 1311
 -8راهنمایی و مشاوره پایان نامههای تحصیلی در حال انجام :
عنوان پایان نامه
معیار شناسی تطور لفظی و معنوی واژگان در کاربرد های

نام دانشجو

نوع پایان نامه

وضعیت استاد

دوره

رمضانعلی بیگدلی

تحقیقاتی

راهنما

دکتری

قرانی
نقد و بررسی معیار های تفسیر ایات متشابه لفظی قران

عطااهلل محجوب

راهنما

تحقیقاتی

دکتری

کریم با محوریت کتاب  ،مالک التاویل القاطع بذوی
االلحاد و التعطیل فی توجیه المتشابه اللفظ ...
تحلیل مبانی اندیشه های محدث سید نعمت اهلل جزایری

شیر محمد علیپور

در حدیث و رجال

عبدلی

امکان سنجی و طراحی مدل فهم ساختارمند قران کریم

مجتبی شکوری

راهنما

تحقیقاتی

راهنما

تحقیقاتی

دکتری
دکتری

بر اساس تحلیل ساختار روایت در داستانهای قران کریم با
استفاده از نظریات ژرار ژنت
تحلیل چگونگی تجسم اعمال در معاد و آثار تربیتی آن بر

خلیل محسنی

راهنما

تحقیقاتی

کارشناسی ارشد

اساس قران و روایات
تفسیر آیه ی والیت بر اساس مضامین زیارت غدیریه

سید علی عزیزی

راهنما

تحقیقاتی

کارشناسی ارشد

 -11راهنمایی و مشاوره پایان نامههای تحصیلی پایان یافته :
عنوان پایان نامه

نوع پایان نامه

استاد

مقطع

حدیث در ایینه حدیث

تحقیقاتی

مشاور

کارشناسی ارشد

تقوا از منظر تفاسیر عرفانی

تحقیقاتی

مشاور

کارشناسی ارشد

بررسی مبانی وروش تفسیر اهل بیت ع

تحقیقاتی

مشاور

کارشناسی ارشد

مسند ابی ذر غفاری

تحقیقاتی

مشاور

کارشناسی ارشد

بررسی توقیعات امام زمان (عج)

تحقیقاتی

مشاور

کارشناسی ارشد

تنزیه خداوند از منظر قرآن کریم

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

وظایف و مسولیت های مومنان درجوامع ناسالم از منظر نهج البالغه

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی روش تربیتی "بشارت" از منظر قرآن وروایات

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی شخصیت وآیین حضرت هود(ع) در قرآن کریم

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

6

تحقیق در مسجد طراز اسالمی از منظر قران و روایات

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی منشا،عوامل واثار سختی در زندگی انسان از منظر قران وروایات

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

وحدت یا کثرت ادیان از منظر قران و روایات اسالمی

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

پژوهشی در تفسیر اثری سوره انعام (آیات  )35_1بر اساس تفاسیر اثری

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

پژوهشی در مبانی قرانی  21خطبه اول نهج البالغه

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

پژوهشی در تحوالت تفسیر نگاری مفسران در دوران معاصر

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی حقوق زوجین در قران و آموزه های یهود

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

تحقیق در اراده و مشیت خداوند بر اساس روایات اصول کافی و شروح

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

اخالق حرفه ای در آموزشهای رسمی بر اساس روایات اصول کافی

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

تبیین شاخص های سبک زندگی اسالمی بر اساس آموزه های علوی

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی کرامت انسانی در رساله حقوق امام سجاد ع و اعالمیه

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

جهانی حقوق بشر
راه های برون رفت انسان معاصر از عقل گرایی مادی بر اساس روایات

تحقیقاتی

راهنما

کارشناسی ارشد

امام رضا ع
تحقیقاتی

فرهنگ مدیریت و حفاظت از منابع آب از دیدگاه قران و روایات

راهنما

کارشناسی ارشد

 -11شرح فعالیتهای پژوهشی سه سال آینده دکتر حسینعلی ترکمانی()1383 -1385
برنامه ریزی در امر پژوهش به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ،از اهمیت باالیی برخوردار است بدیهی است هر عضو هیات
علمی تعهد علمی و اداری در انجام فعالیتهای همزمان آموزشی و پزوهشی دارد ،بدینوسیله اهم محورهای فراگیر در حوزه پزوهش که در سه
سال اینده توسط اینجانب حسینعلی ترکمانی عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا انجام خواهد گرفت به شرح ذیل می باشد.
الف ) -حوزه های مورد عالقه پژوهش در تفسیر قران
 نقد و بررسی تفسیر نگاری معاصر  -بررسی و معرفی دیدگاهای تفسیری عالمه طباطبایی و جوادی آملی بررسی تطبیقی اقوال تفسیری مفسران معاصرب) حوزه مورد عالقه پژوهش در زبان شناسی قران
 بررسی ویژگی های زبانشناختی قران کریم گسترش معنا شناسی قران در پرتو قواعد زبان شناختی توجه به مقاصد السور و قراین درون متنی و برون متنی در فهم آیات قران کریمج ) -حوزه مورد عالقه پژوهش در علم الحدیث
 نقش قواعد فقه الحدیث در فهم مراد اصلی معصوم ع7

  -بررسی نقاط قوت و ضعف تفاسیر روایی بررسی تطبیقی اصول و ضوابط فهم و تفسیر حدیث نزد فریقیند ) -حوزه مورد عالقه پژوهش در قران و حدیث پژوهی معاصر
 نقد و بررسی نظریات مستشرقین در معناشناسی آیات و تاریخگذاری قران نقد و بررسی آرائ و نظریات مستشرقین در معناشناسی احادیث نقد و بررسی نظریات جدید در حوزه قران پژوهی و حدیث پژوهیه ) – عناوین اصلی پایان نامه های تحصیلی در حال اجرا
ه  )1 -در مقطع دکتری
 معیار شناسی تطور لفظی و معنوی واژگان در کاربردهای قرانی نقد و بررسی معیارهای تفسیر آیات مشابه لفظی قران کریم با محوریت کتاب " :مالک التاویل القاطع بذوی االلحاد و التعطیل فی توجیهالمتشابه اللفظ من آی التنزیل" ابن زبیر ثقفی غرناطی ( )323- 311ه.ق
 تحلیل مبانی اندیشه های محدث سید نعمت اهلل جزایری ( )1112 -1151ه.ق در حدیث و رجال امکان سنجی و طراحی مدل فهم ساختارمند قران کریم بر اساس تحلیل ساختار روایت در داستانهای قران کریم با استفاده از نظریات ژرارژنت
ه - )2-در مقطع کارشناسی ارشد
 تحلیل چگونگی تجسم اعمال و آثار تربیتی اعتقاد به آن بر اساس آیات قران و روایات شیعه شرح و تفسیر آیه ی والیت بر اساس مضامین زیارت غدیریه بررسی مبانی و روش تفسیری در نفحات الرحمن فی تفسیر القران بررسی محتوایی سیر تشریع تعالیم قران کریم مربوط به زنان بر اساس ترتیب نزول آیات و سور دو موضوع دیگر برای دانشجویان جدید الورود طراحی شده است که به زودی در شورای تحصیالت تکمیلی گروم متبوع مورد بررسی قرارمیگیرد.
و ) -شرکت در همایش های علمی داخل کشور ،مرتبط با رشته تخصصی
ز ) -برگزاری کالسهای هفتگی تفسیر قران کریم در تاالر فجر شهر همدان با پشتیبانی بنیاد قران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
همدان
ح ) -شرکت در کرسی های نظریه پردازی دانشگاه
ط )  -تالیف کتاب :تالیف یک کتاب را در برنامه خود دارم.
ی ) – داوری مقاالت علمی و کتب تخصصی بنا بر پیشنهاد مراکز علمی و فرهنگی
با استعانت از خداوند حکیم -حسینعلی ترکمانی85/3/25 -
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