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 .1کتاب
 .1-1تألیف
 .1حسینی ،سید سعید ،از دیار عرفان؛ زندگی ،اندیشه و آثار سید عبدالله بلبری ،تهران :نشر
احسان ،چاپ اول ،1397 ،وزیری 375 ،صفحه

 .1-2تصحیح /ترجمه
 .2بلبری ،سید عبدالله؛ حسینی ،سید سعید (تصحیح و مقدمه) ،تجوید قرآن به زبان هورامی ،سنندج:
انتشارات کردستان ،چاپ اول ،1397 ،رقعی 64 ،صفحه
 .3مجدی کردستانی ،ملک الکالم؛ حسینی ،سید سعید (تعلیق ،تصحیح و مقدمه) ،سفرنامۀ مکه از یک
عالم کرد دورۀ قاجاری ،سنندج :انتشارات کردستان ،چاپ اول ،1399 ،رقعی 194 ،صفحه

 .2مقاله
 .2-1علمی ـ پژوهشی
 .1خضری ،سید احمدرضا و حسینی ،سید سعید و روغنی ،شهره« ،نقش و جایگاه نهاد قومس در
تاریخ اسپانیای اسالمی» ،پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار و تابستان
( 1397چاپشده در )98

 .2-2علمی ـ ترویجی
 .2حسینی ،سید سعید« ،درآمدی بر دیدگاهها ،روششناسی و آثار تاریخی مال عبدالکریم
مدرس» ،سخن تاریخ ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،27بهار و تابستان ( 1397چاپشده در )98

 .2-3علمی ـ تخصصی
 .3حسینی ،سید سعید« ،سید عبدالله بلبری و نخستین اثر کردی در فقه شافعی» ،کشکول،
شمارۀ نهم ،پاییز 1396
 .4ادوای ،مظهر و حسینی ،سید سعید؛ «معرفی آثار و نسخههای خطی سید عبدالله بلبری،
عالم و عارف نقشبندی عهد قاجار» ،پیام بهارستان ،سال هشتم ،شمارۀ  ،27بهار و تابستان
1395

 .2-4فصل /مقاله در کتاب
 .5سراجالدین نقشبندی ،شیخ عثمان؛ حسینی ،سید سعید (تصحیح)« ،وصایای شیخ
محمدعثمان سراجالدین نقشبندی» (در کتاب رسایل عرفانی نقشبندیان) ،انتشارات مانا،
چاپ اول ،پاییز 1398

 .2-5مقاله و چکیدۀ مقاله در همایشها
 .6حسینی ،سید سعید« ،درک مسلمانان از تفاوت زندگی و رفتارهای شهری و بدوی در صدر
اسالم» ،همایش مناسبات فلسفه و تمدن ،دانشگاه شهید بهشتی 9 ،اردیبهشت ( 1398چکیده)
 .7حسینی ،سید سعید و اسماعیلی ،مهران« ،ابن سعد و کتاب الطبقات الکبری او» ،همایش
بایستههای رجالپژوهی و مطالعات خاندانهای اسالمی ،پژوهشکدۀ تاریخ اسالم 25 ،بهمن
1397
 .8حسینی ،سید سعید «مورخ مدرس» ،کنگرۀ بزرگداشت عالمه مال عبدالکریم مدرس ،دانشگاه
پیام نور ،واحد مریوان 19 ،مهر 1396
 .9حسینی ،سید سعید« ،فرهنگ دینی هورامان در بررسی نامۀ شیخ عالءالدین نقشبندی به
سید عبدالله بلبری» ،ISC ،سومین کنگرۀ بینالمللی فرهنگ و اندیشۀ دینی ،قم22 ،
اردیبهشت 1396
 .10حسینی ،سید سعید« ،اندیشۀ تربیت دینی در آثار سید عبدالله بلبری» ،SID ،دومین همایش
بینالمللی شرقشناسی و مطالعات ایرانی ،دانشگاه اسالمی علیگر ،هندوستان ،اسفند 1395
 .11حسینی ،سید سعید« ،ارزیابی تاریخی قلعه ـ شهر ایمام با تأکید بر زندگی مدرسان برجستۀ
آن» ،همایش ملی مریوان ،باستانشناسی و توسعۀ گردشگری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
مریوان 10 ،و  11مهر ( 1395چکیده)

 .3پایاننامه و رساله
 -پایاننامۀ کارشناسی ارشد | «ردهبندی گزارشهای تاریخی ابن سعد از قریش در کتاب الطبقات

«»2

الکبری» ،دکتر مهران اسماعیلی (استاد راهنما) و دکتر عباس احمدوند (استاد مشاور)
 رسالۀ دکتری | «تأثیرات علمی و فرهنگی نقشبندیان بر جامعۀ کردستان» [در مراحل اولیۀ تدوینپروپوزال و پژوهش]

 .4طرح پژوهشی دانشجویی
 حسینی ،سید سعید« ،تصحیح نسخۀ خطی «صحیفة المنور من الشریعة االنور» در فقهشافعی» ،معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز 1396

 .5فعالیت آموزشی و تدریس
 دستیار آموزشی دروس معارف اسالمی (گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی) ،دانشکدۀ الهیات و ادیان،دانشگاه شهید بهشتی
 تدریس خصوصی دروس دبیرستان (به ویژه عربی)English Courses
- Principles of demography and family health, Iran University of Medical Sciences,
International Campus, 2019-2020 education year, first semester, 2 units

 .6تدریس در کاگاه
 مجموعۀ کارگاههای «آموزش روش گروهبندی فعالیتهای پژوهشی در سامانۀ گلستان و آشناییبا آییننامههای ارتقا و تبدیل وضعیت» برای اعضای هیأت علمی دانشکدۀ الهیات و ادیان ،دانشگاه
شهید بهشتی 8 ،خرداد 1397

 .7شرکت در کارگاه
.1
.2
.3
.4

«نگرشی به مفاهیم و نظریههای تمدن» ،بنیاد دانشنامهنگاری ایران 2 ،دی 1397
«نگارش مقاله به زبان انگلیسی» ،مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی ،یک روز 1 ،بهمن 1395
«کارآفرینی در علوم انسانی» ،معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ،آذر
1395
«مستندسازی» ،معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 4 ،ساعت20 ،
بهمن 1395

 .8اشتغال علمی
 .1دستیار پژوهشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدۀ الهیات و ادیان ،دکتر عباس احمدوند (عضو
هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی) ،بهمن  1395تا شهریور 1397

«»3

 .2دستیار کمیتۀ منتخب ،دانشکدۀ الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دی  1396تا شهریور
1397
 .3دستیار اجرایی معاونت پژوهشی ،دانشکدۀ الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بشهتی ،فروردین 1397
تا شهریور 1397

 .9فعالیتهای علمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

برگزاری نشست تخصصی «جایگاه نسخ خطی هورامی در مطالعات کردستانشناسی» ،دانشکدۀ
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران 3 ،دی 1398
برگزاری «همایش بزرگداشت سید عبدالله بلبری» با همکاری انجمن ادبی بیسارانی ،دانشگاه پیام
نور ،واحد مریوان 15 ،آبان 1397
عضو فعال انجمن ایرانی تاریخ اسالم ،از پاییز  1397تاکنون
همکاری در برگزاری و شرکت در همایش «نقش دایرة المعارف در پژوهش؛ اهمیت و الزامات» ،گروه
تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی 28 ،آذر 1396
دبیر انجمن علمی دانشجویی الهیات ،دانشگاه شهید بهشتی ،سال تحصیلی 96ـ1395
مشارکت در برگزاری «دومین همایش بینالمللی مطالعات اسالمی در غرب ،رویکردی انتقادی»،
معاونت پژوهشی دانشکدۀ الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بهشتی 30 ،آذر 1395
ویراستار و عضو هیأت تحریریه ،نشریۀ کردی ـ فارسی روناهی ،دانشگاه شهید بهشتی،
1395ـ1396

 .10فعالیتهای علمی برگزیده
 .1دیپلم افتخار برگزیدۀ کتاب ملی سال فرهنگی دانشجویان برای کتاب «از دیار عرفان» (رتبۀ دوم
در بخش کتابهای اخالقی ،تربیتی و دینی) ،سومین جشنوارۀ ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
سراسر کشور ،دانشگاه تهران ،تهران 14 ،اردیبهشت 1398
 .2انجمن علمی شایستۀ تشویق در حوزۀ علوم انسانی ،انجمن علمی دانشجویی الهیات (به عنوان
دبیر) ،هشتمین جشنوارۀ داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی ،اردیبهشت 1396

 .11افتخارات تحصیلی دانشگاهی
 .1رتبۀ دوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد (تاریخ و تمدن ملل اسالمی)1395 ،
 .2بورسیۀ تحصیلی شرکت ( NIOCشرکت ملی نفت ایران) ،دانشگاه صنعت نفت ،دورۀ کارشناسی،
1390-94

 .12فعالیتهای علمی ـ مستندسازی
 مشاورۀ تاریخی در تولید مستند «ژیرله» (روایتی از تاریخ شورایاری در هورامان و به ویژه روستای ژیوار)به کارگردانی بهار روحانی و تهیهکنندگی آرش آیش (رشید عباسی)
«»4

 .13مهارتها
 .1زبانی :انگلیسی 1،عربی (خواندن و نوشتن) ،فارسی ،کردی سورانی ،کردی هورامی (مادری)
 .2نگارشی :ویراستاری و صفحهآرایی کتاب و مقاله
 .3رایانهای :دانش مهندسی و نرمافزاری (برقی ـ کنترلی) ،تسلط بر سیستم جامع آموزشی گلستان
(اداری ـ آموزشی)
 .4اداری :آشنایی با فرآیند و آییننامههای ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

 .14عالیق پژوهشی و مطالعاتی
-

نقشبندیهپژوهی :تاریخ ،فرهنگ ،ادب و میراث علمی نقشبندیان
مطالعات کردی و هورامانپژوهی :تاریخ رجال و دانشمندان
تاریخ خاورمیانه و اسالم معاصر :برآمدن کشورها و تداوم تنازعات قومی و مذهبی در خاورمیانه،
جریانهای فکری و مذهبی ،اندیشههای تجددطلبانۀ ملی و احیاگرانۀ اسالمی
تصحیح نسخ خطی :تصحیح و تعلیق نسخههای خطی ارزشمند حوزۀ تاریخ ،فرهنگ و ادب
فلسفۀ علم و روششناسی پژوهش :مفهوم علم و ارتباط آن با دین ،گسترههای معرفتشناسی در
علوم انسانی ،روش پژوهش در علوم انسانی و اسالمی
تاریخ فقه :برآمدن مذاهب و مکاتب فقهی ،چگونگی جایگیری و رواج مذاهب در جغرافیای جهان
اسالم ،تغییر مذهب ،تأثیرپذیری مذهب از جغرافیا ،رابطۀ دادههای برآمده از مذاهب با برداشتها از
صدر اسالم

 .15سخنرانیها [رسمی]
.1

.2
.3
.4

«جایگاه نسخ خطی هورامان در مطالعات تاریخنگاری کردستان» ،نشست تخصصی جایگاه نسخ
خطی هورامی در مطالعات کردستانشناسی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران3 ،
دی 1398
«ابن سعد و کتاب الطبقات الکبری او»( ،ارایۀ مقاله در) همایش بایستههای رجالپژوهی و مطالعات
خاندانهای اسالمی ،پژوهشکدۀ تاریخ اسالم 25 ،بهمن 1397
«ارزیابی تاریخی ـ تحلیلی زندگی و اندیشۀ سید عبدالله بلبری و تبیین جایگاه او در تاریخ و
فرهنگ هورامان» ،همایش بزرگداشت سید عبدالله بلبری ،مریوان ،دانشگاه پیام نور 15 ،آبان 1397
«مورخ مدرس»( ،ارایۀ مقاله در) همایش بزرگداشت عالمه مال عبدالکریم مدرس ،دانشگاه پیام نور،
واحد مریوان 19 ،مهر 1396

 .1تمام تکستها و منابع ،برخی واحدهای درسی و به و یژه کارگاهی و آزمایشگاهی ،گزارشنو یسی ،متن پروژۀ کارشناسی (معادل پایاننامه) و امتحانات پایان ترم در دورۀ
تحصیلی کارشناسی در دانشگاه صنعت نفت ،به انگلیسی بودند.

«»5

 .16مصاحبههای رسانهای
 .16-1تلویزیونی
« .1آیین دوستیابی از منظر اسالم» ،شبکۀ بینالمللی سحر کردی (مصاحبۀ تلفنی) ،برنامۀ زندۀ
صبحگاهی 11 ،شهریور 1398
« .2امر به معروف و نهی از منکر در اسالم؛ بازخوانی واقعۀ کربال» ،شبکۀ بینالمللی سحر کردی
(گفتوگوی زندۀ تلویزیونی؛ حضور) ،برنامۀ زندۀ «پهیژهی سوور» 17 ،شهریور 1398

 .16-2رادیویی
« .3شخصیت سید عبدالله بلبری و اهمیت پژوهشهای تاریخی بومی» ،رادیو مریوان 29 ،آذر 1395
« .4تاریخچۀ نخستین اثر تخصصی کردی در فقه شافعی» ،رادیو مریوان ،برنامۀ «پهلکه زێڕینه»23 ،
اسفند 1396

 .17مطالعات و پروژههای علمی پیش رو
 .17-1پروژههای علمی
 .1کاربرد مهندسی در علوم انسانی :جیآیاچ ()Geographical-Integrated History

 .17-2کتابها
 .2کتاب /طرح پژوهشی :تاریخ فقه شافعی در کردستان :عالمان ،مدارس و آثار
 .3کتاب :جستارنوشتهایی تاریخی دربارۀ ژیوار و ژیواریان
 .4مجموعۀ کتاب :تصحیح مجموعۀ نسخ خطی سید عبدالله بلبری

 .17-3مقالهها
 .1علمی پژوهشی :اسالمپذیری کردها در سدههای نخستین اسالمی؛ مطالعۀ موردی جزیره
 .2علمی پژوهشی :توزیع جغرافیایی خاندانهای قریش بر اساس دادههای ابن سعد
 .3علمی پژوهشی :قریش ظواهر در کتاب الطبقات الکبری؛ مقایسه با منابع انسابنگاری
 .4علمی تخصصی :میراث فرهنگی مال خضر رواری در هورامان؛ نسخ خطی ،منزل تاریخی و
میراث شعری و زبانی

 .18سایر فعالیتهای علمی و ادبی
 .18-1مقاالت نشریهای
 .1حسینی ،سید سعید« ،در خدمت و بدعت نقشبندیۀ هورامان» ،باران ،س ،2ش ،2بهار 1396
«»6

 .2حسینی ،سید سعید« ،بازخوانی شعری کهن از شاعری هورامی» ،روناهی (نشریۀ کردی ـ
فارسی دانشگاه شهید بهشتی) ،ش ،8پاییز 1395
 .3حسینی ،سید سعید« ،تصوف را مگر به چه کار آید» ،باران ،س ،1ش ،1زمستان 1395
 .4حسینی ،سید سعید« ،از دیار عرفان» ،خۆرههاڵت (مجلۀ دانشجویی دانشگاه کردستان)،
زمستان 1393

 .18-2سخنرانی غیررسمی
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

«اصل فطری دغدغهمندی بشر» ،رویداد دانشجویی من سخنرانم ،دانشکدۀ علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 23 ،اردیبهشت 1398
«از مهندسی به تاریخ؛ چرایی و چگونگی ادامه تحصیل مهندسان در علوم انسانی» ،رویداد
دانشجویی من سخنرانم ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی9 ،
اردیبهشت 1398
«مدارس و مراکز علمی کردستان در میانههای تاریخ اسالمی» ،مراسم اجازهنامۀ طالب
روستای ژیوار (سروآباد ،کردستان) 23 ،آبان 1397
«علل اجتماعی قانونگریزی و نقش تاریخی قانونمداری در توسعه» ،مراسم روز وانیار (روز
محلی دانشجو) ،ژیوار (سروآباد ،کردستان) 5 ،فروردین 1397
«از مهندسی به تاریخ؛ چالشهای پیش روی دانشآموزان عالقهمند در روند تحصیلی»،
همایش مؤسسۀ آموزشی و مشاورهای خان ،سالن سینما کوردستان ،مریوان 21 ،شهریور 1396
«نقش تاریخ رجال در هویتپروری مردم هورامان» ،مراسم روز وانیار (روز محلی دانشجو) ،ژیوار
(سروآباد ،کردستان) 5 ،فروردین 1396
«مقایسۀ جشن فارغالتحصیلی دانشگاه و مراسم اجازهنامه» ،مراسم عمامهگذاری یکی از
طالب حجرۀ علوم دینی عالمه مصنف چوری ،سرخهتوت (سروآباد ،کردستان) 11 ،فروردین
1395
«زندگی ،آثار و شخصیت سید عبدالله بلبری» ،مراسم فرهنگی ـ بومی «نیشت» ،سلین
(سروآباد ،کردستان) ،پاییز 1394
«چالشهای تحصیلی پیش روی جوانان روستایی» ،نخستین گردهمآیی دانشجویان روستای
ژیوار (سروآباد ،کردستان) ،شهریور 1392
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خالصۀ بخش «مهندسی برق» ،گرایش سیستمهای کنترل
پایاننامۀ کارشناسی
«کنترل برج تقطیر دوجزیی با استفاده از کنترلگرهای فازی نوع دوم» (به زبان انگلیسی)

گواهینامههای مهندسی و علوم
 ،PLC S7 .1مباحث گستردۀ کنترلی با دید کلی ،همراه با بحث ،حل مثال و تمرین ،دانشکده نفت اهواز،
با همکاری بخش آموزش شرکت  NAPTAو شرکت  QALCERTانگلستان
 ،Introduction to Nanotechnology .2مفاهیم پایه شامل نانوساختارها ،روشهای شناسایی
نانوساختارها و کاربردهای نانوتکنولوژی
 ،Nanotechnology .3با همکاری شرکت  ،NAPTAدانشکده نفت آبادان

سابقۀ اشتغال
 NISOC .1ـ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب :آموزش عالی و بازدید از بخشهای مختلف شرکت4 ،
ماه1391 ،
 NISOC .2ـ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب :کسب تجارب مشاهدهای در بخشهای مختلف صنعت
نفت شامل واحد بهرهبرداری ،نمکزدایی ،ایستگاه تقویت فشار ،گاز و گاز مایع 4 ،ماه1392 ،
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