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 کتاب .1
 تألیف .1-1

 سید عبدالله ب   و آثار  اندیشه  ، زندگی ؛ دیار عرفاناز حسینی، سید سعید،  .1
 
نشر  تهران: ، ری ب  ل

 صفحه  375، وزیری، 1397 احسان، چاپ اول، 

 ترجمه /تصحیح .2-1
سنندج:  ،  تجوید قرآن به زبان هورامی،  ( و مقدمه   )تصحیح  بلبری، سید عبدالله؛ حسینی، سید سعید .2

 صفحه  64، رقعی، 1397 چاپ اول، ، انتشارات کردستان 

مکه از یک    سفرنامۀمجدی کردستانی، ملک الکالم؛ حسینی، سید سعید )تعلیق، تصحیح و مقدمه(،   .3

 صفحه  194، رقعی، 1399انتشارات کردستان، چاپ اول، سنندج:  ، یقاجار   ۀعالم کرد دور 

 مقاله .2
 پژوهشیعلمی ـ  .1-2

 در قومس نهاد جایگاه و »نقش شهره، ، روغنی و سعید سید حسینی، و احمدرضا سید خضری، .1

  تابستان  و بهار ،1 شمارۀ ،51 دورۀ اسالمی، تمدن  اریخت نامۀپژوهش  ،اسالمی« اسپانیای تاریخ

 ( 98 در شده)چاپ  1397

 علمی ـ ترویجی .2-2
شناسی و آثار تاریخی مال عبدالکریم  ها، روش »درآمدی بر دیدگاه حسینی، سید سعید،  .2

 ( 98در  شده)چاپ  1397تابستان ، بهار و  27، شمارۀ 12، سخن تاریخ، دورۀ  مدرس«

http://www.hawramanhoney.ir/
http://www.hawramanhoney.ir/
http://www.hawramanhoney.ir/
http://www.linkedin.com/in/SSaeedHosseini
http://www.academia.edu/SSaeedHosseini


 

«2» 

 تخصصیعلمی ـ  .3-2
، کشکول،  کردی در فقه شافعی«  ری و نخستین اثربل»سید عبدالله بحسینی، سید سعید،  .3

 1396، پاییز نهم   شمارۀ

  سید عبدالله بلبری،  های خطی»معرفی آثار و نسخه سید سعید؛  ،حسینی و ادوای، مظهر .4

، بهار و تابستان  27 سال هشتم، شمارۀ  پیام بهارستان، ،« عهد قاجارعالم و عارف نقشبندی 

1395 

 در کتابمقاله  /فصل .4-2
»وصایای شیخ  الدین نقشبندی، شیخ عثمان؛ حسینی، سید سعید )تصحیح(، سراج  .5

مانا،  (، انتشارات رسایل عرفانی نقشبندیان )در کتاب الدین نقشبندی«محمدعثمان سراج 

 1398چاپ اول، پاییز 

 هاهمایشمقاله و چکیدۀ مقاله در  .5-2
»درک مسلمانان از تفاوت زندگی و رفتارهای شهری و بدوی در صدر  حسینی، سید سعید،  .6

 )چکیده(   1398اردیبهشت    9، همایش مناسبات فلسفه و تمدن، دانشگاه شهید بهشتی،  اسالم«

، همایش  د و کتاب الطبقات الکبری او« »ابن سعحسینی، سید سعید و اسماعیلی، مهران،  .7

بهمن   25های اسالمی، پژوهشکدۀ تاریخ اسالم، پژوهی و مطالعات خاندان های رجال بایسته

1397 

بزرگداشت عالمه مال عبدالکریم مدرس، دانشگاه   کنگرۀ، »مورخ مدرس«حسینی، سید سعید  .8

 1396مهر  19پیام نور، واحد مریوان، 

به   ءالدین نقشبندیشیخ عال ۀ هنگ دینی هورامان در بررسی نام»فر حسینی، سید سعید،  .9

  22، قم دینی،  ۀ المللی فرهنگ و اندیشبین  ۀ سومین کنگر  ،ISC ،« بریلسید عبدالله ب

 1396 اردیبهشت 

دومین همایش    ، SID  ،« ریبلد عبدالله بتربیت دینی در آثار سی  ۀ»اندیش حسینی، سید سعید،   .10

 1395شناسی و مطالعات ایرانی، دانشگاه اسالمی علیگر، هندوستان، اسفند  المللی شرق بین 

شهر ایمام با تأکید بر زندگی مدرسان برجستۀ  ه ـ »ارزیابی تاریخی قلع حسینی، سید سعید،  .11

شناسی و توسعۀ گردشگری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  همایش ملی مریوان، باستان ، آن« 

 )چکیده(   1395مهر  11و  10مریوان، 

 نامه و رسالهپایان .3
الطبقات   کتابدر  از قریش  ابن سعدهای تاریخی گزارش  بندیرده »  | نامۀ کارشناسی ارشد پایان  -
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 )استاد مشاور(  راهنما( و دکتر عباس احمدوند استاد )  ، دکتر مهران اسماعیلی«الکبری

]در مراحل اولیۀ تدوین    بر جامعۀ کردستان«  »تأثیرات علمی و فرهنگی نقشبندیان  |   رسالۀ دکتری -

 پروپوزال و پژوهش[ 

 دانشجویی طرح پژوهشی .4
در فقه   یفة المنور من الشریعة االنور« خطی »صح ۀنسخ  »تصحیححسینی، سید سعید،  -

 1396پاییز شهید بهشتی، دانشگاه   یو اجتماع ، معاونت فرهنگی«شافعی

 فعالیت آموزشی و تدریس .5
آموزشی دروس معارف اسالمی )گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی(، دانشکدۀ الهیات و ادیان،  دستیار  -

 دانشگاه شهید بهشتی 

 عربی(  به ویژه )  تدریس خصوصی دروس دبیرستان  -

English Courses 

- Principles of demography and family health, Iran University of Medical Sciences, 

International Campus, 2019-2020 education year, first semester, 2 units 

 تدریس در کاگاه .6
آشنایی    و  گلستان  های پژوهشی در سامانۀدی فعالیت بن»آموزش روش گروههای  کارگاه   مجموعۀ -

الهیات و ادیان، دانشگاه    دانشکدۀ   برای اعضای هیأت علمی   « های ارتقا و تبدیل وضعیتنامه با آیین

 1397خرداد  8شهید بهشتی، 

 شرکت در کارگاه .7
 1397دی   2نگاری ایران، ، بنیاد دانشنامههای تمدن« »نگرشی به مفاهیم و نظریه  .1

 1395بهمن    1زبان دانشگاه شهید بهشتی، یک روز، ، مرکز «نگارش مقاله به زبان انگلیسی» .2

، معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، آذر  «کارآفرینی در علوم انسانی » .3

1395 

  20ساعت،  4، معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، «مستندسازی » .4

 1395بهمن 

 اشتغال علمی .8
، دکتر عباس احمدوند )عضو  و ادیان  الهیات ۀدانشگاه شهید بهشتی، دانشکد ،پژوهشی دستیار .1

 1397شهریور  تا 1395بهمن اسالمی(، ت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل أهی 
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تا شهریور   1396نشگاه شهید بهشتی، دی الهیات و ادیان، دا  ، دانشکدۀمنتخب دستیار کمیتۀ .2

1397 

  1397شهید بشهتی، فروردین    الهیات و ادیان، دانشگاه  دانشکدۀ،  معاونت پژوهشیاجرایی  دستیار   .3

 1397تا شهریور 

 علمی هایفعالیت .9
، دانشکدۀ  شناسی«»جایگاه نسخ خطی هورامی در مطالعات کردستان برگزاری نشست تخصصی  .1

 1398دی  3الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران،  

با همکاری انجمن ادبی بیسارانی، دانشگاه پیام    بلبری« »همایش بزرگداشت سید عبدالله  برگزاری   .2

 1397آبان   15نور، واحد مریوان، 

 تاکنون  1397، از پاییز انجمن ایرانی تاریخ اسالمعضو فعال   .3

گروه  ،  ت و الزامات«یمالمعارف در پژوهش؛ اه  »نقش دایرة همکاری در برگزاری و شرکت در همایش   .4

 1396آذر   28 ،دانشگاه شهید بهشتی ، تاریخ و تمدن ملل اسالمی

 1395ـ96 سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی، ، دبیر انجمن علمی دانشجویی الهیات .5

،  «المللی مطالعات اسالمی در غرب، رویکردی انتقادی دومین همایش بین » مشارکت در برگزاری  .6

 1395آذر    30الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی،   معاونت پژوهشی دانشکدۀ 

، دانشگاه شهید بهشتی،  روناهیفارسی  ـ کردی ۀ، نشریت تحریریه أویراستار و عضو هی .7

 1396ـ1395

 علمی برگزیده هایفعالیت .10
)رتبۀ دوم   برای کتاب »از دیار عرفان« برگزیدۀ کتاب ملی سال فرهنگی دانشجویان دیپلم افتخار   .1

، سومین جشنوارۀ ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان  های اخالقی، تربیتی و دینی( در بخش کتاب 

   1398اردیبهشت   14 دانشگاه تهران، تهران، سراسر کشور، 

)به عنوان   انشجویی الهیاتانجمن علمی د، در حوزۀ علوم انسانی تشویق انجمن علمی شایستۀ .2

 1396 اردیبهشتدانشگاه شهید بهشتی،   داخلی حرکت   ، هشتمین جشنوارۀ دبیر( 

 افتخارات تحصیلی دانشگاهی .11
 1395، آزمون ورودی کارشناسی ارشد )تاریخ و تمدن ملل اسالمی(  دوم   ۀرتب .1

  کارشناسی،  دورۀ ، دانشگاه صنعت نفت )شرکت ملی نفت ایران(، NIOC تحصیلی شرکت ۀبورسی .2

94 -1390 

 های علمی ـ مستندسازیفعالیت .12
روستای ژیوار(    به ویژه)روایتی از تاریخ شورایاری در هورامان و    »ژیرله«مشاورۀ تاریخی در تولید مستند   -

 کنندگی آرش آیش )رشید عباسی( به کارگردانی بهار روحانی و تهیه



 

«5» 

 هامهارت .13
 هورامی )مادری(  شتن(، فارسی، کردی سورانی، کردی عربی )خواندن و نو  1انگلیسی،  :یزبان .1

 و مقاله  آرایی کتاب صفحه  ویراستاری و نگارشی: .2

 جامع آموزشی گلستان ، تسلط بر سیستم  )برقی ـ کنترلی(  افزاری و نرممهندسی دانش  : ایرایانه  .3

 )اداری ـ آموزشی( 

 های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی نامه آشنایی با فرآیند و آیین  اداری: .4

 و مطالعاتی عالیق پژوهشی .14
 نقشبندیان  تاریخ، فرهنگ، ادب و میراث علمی  پژوهی:نقشبندیه  -

 و دانشمندان : تاریخ رجال پژوهیهورامان و  مطالعات کردی -

برآمدن کشورها و تداوم تنازعات قومی و مذهبی در خاورمیانه،   تاریخ خاورمیانه و اسالم معاصر: -

 های تجددطلبانۀ ملی و احیاگرانۀ اسالمی های فکری و مذهبی، اندیشه جریان 

 تاریخ، فرهنگ و ادب  ۀ حوز   های خطی ارزشمندح و تعلیق نسخه : تصحی تصحیح نسخ خطی -

شناسی در  های معرفت دین، گستره ارتباط آن با مفهوم علم و  :شناسی پژوهشفلسفۀ علم و روش  -

 ، روش پژوهش در علوم انسانی و اسالمی علوم انسانی 

گیری و رواج مذاهب در جغرافیای جهان  برآمدن مذاهب و مکاتب فقهی، چگونگی جای  تاریخ فقه: -

ها از  با برداشت  های برآمده از مذاهب از جغرافیا، رابطۀ دادهاسالم، تغییر مذهب، تأثیرپذیری مذهب 

 صدر اسالم 

 ]رسمی[ هاسخنرانی .15
جایگاه نسخ   تخصصی ، نشست «نگاری کردستان طی هورامان در مطالعات تاریخ جایگاه نسخ خ » .1

  3شناسی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، خطی هورامی در مطالعات کردستان 

 1398دی 

پژوهی و مطالعات  های رجال )ارایۀ مقاله در( همایش بایسته،  »ابن سعد و کتاب الطبقات الکبری او« .2

 1397بهمن   25های اسالمی، پژوهشکدۀ تاریخ اسالم، خاندان 

و   تاریخ در او جایگاه  تبیین و  بلبری عبدالله سید  اندیشۀ و زندگی تحلیلی ـ تاریخی رزیابی»ا .3

 1397آبان    15مریوان، دانشگاه پیام نور،  ، همایش بزرگداشت سید عبدالله بلبری،  «هورامان   فرهنگ

همایش بزرگداشت عالمه مال عبدالکریم مدرس، دانشگاه پیام نور،  مقاله در(  ۀ )ارای، »مورخ مدرس« .4

 1396مهر  19واحد مریوان، 

 
یژه ها و منابع، برخی واحدهای درسی و تمام تکست. 1 یسی، کارگاهی و آزمایشگاهی، گزارش به و نامه( و امتحانات پایان ترم در دورۀ پروژۀ کارشناسی )معادل پایانمتن نو

 بودند.نعت نفت، به انگلیسی تحصیلی کارشناسی در دانشگاه ص
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 ایرسانه هایهمصاحب .16
 تلویزیونی .1-16

، برنامۀ زندۀ  تلفنی( المللی سحر کردی )مصاحبۀ ن ، شبکۀ بی یابی از منظر اسالم«»آیین دوست .1

 1398شهریور  11گاهی،  صبح

المللی سحر کردی  ، شبکۀ بین »امر به معروف و نهی از منکر در اسالم؛ بازخوانی واقعۀ کربال«  .2

 1398شهریور   17ی سوور«،  یژه ، برنامۀ زندۀ »په وگوی زندۀ تلویزیونی؛ حضور( )گفت

 رادیویی .2-16
 1395آذر    29، رادیو مریوان،  بومی«  های تاریخیپژوهش سید عبدالله بلبری و اهمیت  شخصیت  » .3

  23ینه«، زێڕ لکه ، رادیو مریوان، برنامۀ »په کردی در فقه شافعی« تخصصی »تاریخچۀ نخستین اثر .4

 1396اسفند 

 های علمی پیش رومطالعات و پروژه .17
 علمیهای پروژه .1-17

 ( Geographical-Integrated History)  اچآی جی کاربرد مهندسی در علوم انسانی:  .1

 هاکتاب .2-17
 تاریخ فقه شافعی در کردستان: عالمان، مدارس و آثار کتاب/ طرح پژوهشی:  .2

 هایی تاریخی دربارۀ ژیوار و ژیواریانجستارنوشتکتاب:  .3

 تصحیح مجموعۀ نسخ خطی سید عبدالله بلبری مجموعۀ کتاب:  .4

 هامقاله .3-17
 های نخستین اسالمی؛ مطالعۀ موردی جزیره پذیری کردها در سده اسالم  علمی پژوهشی:  .1

 های ابن سعد های قریش بر اساس داده توزیع جغرافیایی خاندان علمی پژوهشی:  .2

 نگاری قریش ظواهر در کتاب الطبقات الکبری؛ مقایسه با منابع انساب علمی پژوهشی:  .3

نزل تاریخی و  ؛ نسخ خطی، مدر هورامان میراث فرهنگی مال خضر رواری علمی تخصصی:  .4

 میراث شعری و زبانی 

 

 ادبیعلمی و  هایتفعالی سایر .18
 اینشریهمقاالت  .1-18

 1396، بهار  2، ش2، باران، سورامان«ه   ۀ »در خدمت و بدعت نقشبندی  حسینی، سید سعید،  .1
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کردی ـ  ۀ، روناهی )نشری ورامی«»بازخوانی شعری کهن از شاعری هحسینی، سید سعید،  .2

   1395، پاییز  8فارسی دانشگاه شهید بهشتی(، ش

 1395، زمستان  1، ش1، باران، س»تصوف را مگر به چه کار آید«حسینی، سید سعید،   .3

دانشجویی دانشگاه کردستان(،  ۀ)مجل اڵتخۆرهه ، »از دیار عرفان« حسینی، سید سعید،  .4

 1393زمستان 

 رسمیغیر  سخنرانی  .2-18
، رویداد دانشجویی من سخنرانم، دانشکدۀ علوم تربیتی و  مندی بشر«دغدغه »اصل فطری  .1

 1398اردیبهشت    23شناسی دانشگاه شهید بهشتی،  روان 

، رویداد  »از مهندسی به تاریخ؛ چرایی و چگونگی ادامه تحصیل مهندسان در علوم انسانی« .2

  9شناسی دانشگاه شهید بهشتی، روان دانشجویی من سخنرانم، دانشکدۀ علوم تربیتی و 

 1398اردیبهشت 

نامۀ طالب  ، مراسم اجازه «های تاریخ اسالمیدر میانه  علمی کردستان »مدارس و مراکز .3

 1397آبان   23روستای ژیوار )سروآباد، کردستان(، 

)روز  مراسم روز وانیار ، مداری در توسعه«گریزی و نقش تاریخی قانون »علل اجتماعی قانون  .4

 1397فروردین   5(، ژیوار )سروآباد، کردستان  محلی  دانشجو(، 

،  مند در روند تحصیلی«آموزان عالقه های پیش روی دانش »از مهندسی به تاریخ؛ چالش .5

 1396شهریور   21ای خان، سالن سینما کوردستان، مریوان، آموزشی و مشاوره  همایش مؤسسۀ 

ژیوار    دانشجو(،  ، مراسم روز وانیار )روز محلیپروری مردم هورامان« در هویت  رجال   »نقش تاریخ  .6

 1396فروردین   5(، )سروآباد، کردستان 

گذاری یکی از  عمامهم ، مراسنامه«التحصیلی دانشگاه و مراسم اجازهجشن فارغ  ۀ »مقایس .7

فروردین   11(، کردستان سروآباد، توت ) م دینی عالمه مصنف چوری، سرخه علو ۀ طالب حجر 
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سلین   اسم فرهنگی ـ بومی »نیشت«، مر ، ری«، آثار و شخصیت سید عبدالله بلبزندگی» .8

 1394(، پاییز کردستان سروآباد، ) 

یان روستای  آیی دانشجو نخستین گردهم ، های تحصیلی پیش روی جوانان روستایی«چالش» .9

 1392(، شهریور  کردستان سروآباد، ژیوار ) 



 

«8» 

 کنترلهای سیستمگرایش  «،برقمهندسی »بخش خالصۀ 

 کارشناسی ۀنامپایان

 ( به زبان انگلیسی)  «گرهای فازی نوع دوم کنترل کنترل برج تقطیر دوجزیی با استفاده از »

 و علوم های مهندسینامهگواهی

1. PLC S7کنترلی با دید کلی، همراه با بحث، حل مثال و تمرین، دانشکده نفت اهواز،    ۀ، مباحث گسترد

 انگلستان   QALCERTو شرکت  NAPTAبا همکاری بخش آموزش شرکت  

2. Introduction to Nanotechnology های شناسایی  ، مفاهیم پایه شامل نانوساختارها، روش

 نانوساختارها و کاربردهای نانوتکنولوژی 

3. Nanotechnology  با همکاری شرکت ،NAPTA دانشکده نفت آبادان ، 

 اشتغال ۀسابق

1. NISOC 4های مختلف شرکت، خیز جنوب: آموزش عالی و بازدید از بخششرکت ملی مناطق نفت ـ  

 1391ماه، 

2. NISOC  های مختلف صنعت ای در بخشخیز جنوب: کسب تجارب مشاهدهشرکت ملی مناطق نفت   ـ

 1392ماه،  4زدایی، ایستگاه تقویت فشار، گاز و گاز مایع،  برداری، نمکنفت شامل واحد بهره


