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و فعالیت های دانشگاهی   الف : تحصیالت   

 

 
 مجتمع رزمندگان کرمان

اخذ دیپلم ماشین ابزار -1  

 پس از حضور داوطلبانه در جبهه ها
 
 

تحصیل آموزش عالی آغاز به  قبولی در کنکور سراسری -2   

 

- مرکز شهید بهشتی  
رفسنجان    

اخذ مدرک کاردانی فنی -3  

آغاز به تدریس و فعالیتهای آموزش  -4 تدریس شیمی و معاونت آموزش   

آغاز به تحصیل در حوزه علمیه -5 شهر مقدس قم  

 رشته علوم قرآن و حدیث
 اراک  

)دانشگاهی(اخذ مدرک کارشناسی -6  

 رشته علوم قرآن و حدیث
 اراک 

اخذ مدرک کارشناسی ارشد )دانشگاهی(  -7  

 دانشگاه همدرد 
 دهلی نو 
 )حضوری(

عرفان -تحصیل در مقطع دکترا رشته ادیان  -8  

 )گرایش سیک شناسی( 

ی الملل نیدانشگاه ب   
Aberdeen 

(ی)مجازکایآمر  

تحصیل در مقطع-9  

PhD 

 رشته الهه شناسی 
 
 
 

  پ وهشی دکتر حمید قلندری پامزاری–رزومه علمی 

mailto:qalandari313@gmail.com


یالملل نیدانشگاه ب  
Aberdeen 

کا یآمر  

دریافت دکترای افتخاری -10  

 
 )پ وهشی( 

 
دکتری روانشناسی بالینی -11 گرجستان  

p.H.D 

 

دانشگاه پیام نو ر مسئول-12 هندوستان  

 

 
 ایران 

 
تحصیل در دوره -13  

DBA 
 )دکترای حرفه ای مدیریت( 

 

 دهلی نو
 دانشگاه همدرد 

 

دپارتمان ایران شناسی مؤسس-14  

 

 ایران 
 تهران

پ وهشی مؤسسه قرآن و عترت  -معاونت علمی -15

 بیت االمیر )ع( 
 

ددانشگاه ایلیا هلن عضوعلمی-16   

معاونت پ وهشی دانشگاه بین المللی اوسینا-17 گرجستان  

مدیر گروه ادیان عرفان پ وهشکده اسرا-18 ایران   

 

 

 

 

 

 

 

 



( امتیازات و رتبه های احراز نموده )به فضل الهی –ب   

 

کتاب اولین امام )ع( -حوزه علمیه قم -احراز کتاب سال   
 بخش وی ه 

 
دانشگاه های سراسر کشوردانشجویی  –احراز کتاب سال   

 کتاب اولین امام )ع(بخش وی ه 
 رتبه سوم

 
 

 احراز رتبه عضویت در باشگاه پ وهشگران
 

ادب )استعداد درخشان احراز رتبه عضو   
 باشگاه پ وهشگران(

 
 احراز رتبه اول جشنواره ممتازین و مبتکرین بسیجی 

 استان مرکزی
 

 احراز مقام اول تألیف و ترجمه کشور 
 

 جشنواره ممتازین و مبتکرین بسیجی )کشوری( 
 

 دریافت لوح زرین مقام علمی 
 جشنواره ممتازین و مبتکرین بسیجی )کشوری( 

 

جشنواره بین المللی فارابیشرکت در   
 )وزارت علوم(
 دو سال متمادی

 
 دریافت نشان ادب )استعداد درخشان (

 باشگاه پ وهشگران
 

ی الملل نیب ینارهای در سم ت متنوعمقاال  رشیپذ  
و خارج از کشور داخل  

 

 استاد جلسات پرسش و پاسخ حلقه معرفت 
)ع(در حرم مطهر امام رضا  

 کسب مدرک دوره تند خوانی و تقویت حافظه 
 از مؤسسه تندخوانی نصرت



 دریافت تقدیرنامه از سازمان تبلیغات استان قم پیرامون تدریس قرآن کریم 
 و قرآن پ وهی 

 سازمان تبلیغات اسالمی قم 

( مطهر  )حکمت  دبیر اجرایی جشنواره  
 پیرامون ترویج اندیشه های ناب شهید استاد مطهری 

 دریافت تقدیرنامه به عنوان دانشجوی ممتاز بسیجی
 )ستاد جشنواره بسیج( 

 دریافت لوح تقدیر به عنوان دانشجوی نخبه باشگاه پ وهشگران جوان 

مقام پ وهشگر نمونه و مصاحبه با نشریه دانشورز احراز  

با حضورآقای دکتر  می الدریافت تقدیر نامه ازنمایشگاه دستاوردهای دانشجویی دانشگاه آزاد اس
(غرفه نشریات)عنوان کتاب به عنوان اثر برتر  ۱۴به پاس تألیف   جاسبی  

می اراک  المعاونت پ وهشی دانشگاه آزاد اسدریافت تقدیرنامه و کسب رتبه اول از   

و (ص)دریافت تقدیر نامه از دانشگاه پیام نور به پاس شرکت در همایش سراسری پیامبر اعظم 
)ص( اعظمرت ارائه شده با موضوع بررسی نظریات حقوقی پیامبالکسب رتبه برتر در بین مقا   

به پاس کسب مقام اول تألیف و ترجمه  یجدریافت تقدیر نامه از ستاد دانشجویی نیروی مقاومت بس
 در گروه علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد

،ی نولشرکت در سمینار بین المللی ادیان در دانشگاه ده  
هنددعوت رئیس دانشگاه المصطفی  به  

می واحد کرج به پاس شرکت فعال در همایش نهضت تولید دریافت تقدیر نامه از دانشگاه آزاد اسال
و آزاداندیشی  علم،جنبش نرم افزاری  

حضرت فاطمه معصومه )س(  دریافت تشکرنامه از کمیته علمی آستانه مقدس  
معصومه )س( به پاس مقاله عظمت قم و حضرت   

  برتر در کنگره جهانی حضرت معصومه هکسب رتبه مقال
 )سالم هللا علیها(

می استان کرمان بابت ترویج فرهنگ مطالعهالفرهنگ و ارشاد اس اداره کل تقدیر   



( عج)کرمان جهت تألیف و تدوین کتاب آخرین امامفتح تقدیر روزنامه    
و اردو   یاب به زبان عربی و انگلیسوترجمه این کت  

می بابت المجلس شورای اس دراز نماینده سیرجان و بردسیر دریافت تقدیرنامه  
 تالش های صادقانه و شبانه روزی دوره انتخابات 

 

 

کتب و تألیفات -ج   

 

 نام کتاب  ناشر 

تهران -آفرینه    مروارید کرمان  
تهران -آفرینه    آوای دل  
تهران -آفرینه    شمع شبستان وفا  
تهران -آفرینه    مدرسه فوتبال  
تهران -آفرینه    یادگار امام مجتبی )ع(  

قم  - رسول   زیارت خوبان  
تهران   -آفرینه    اولین امام )ع(  

قم -فراگفت   سومین امام )ع(  
قم -فراگفت   هشتمین امام )ع(  

تهران   -آفرینه    آخرین امام )ع(  
عاشورا گلچین  نشر رسول قم    
 سیری در علوم قرآنی  نشر رسول قم  

قم -فراگفت   اصول و عقاید اسالم  

قم -مدرسه علمیه کرمانیها    سوگنامه  
قم  -مدرسه علمیه کرمانیها    مرد حق  

 روانشناسی عمومی  آفرینه 
 روانشناسی کودک و نوجوانان  آفرینه 
 حوردر آتش  آفرینه 
 جنگ نرم و موج بیداری اسالمی فراگفت 
 نکات تدبری در قرآن کریم  آفرینه 

 تألیف مشترک با خانم هنگامه عطایی 
 کشکول جاوید  نشر اسالم 

 

 



 

 

 

مقاالت  -د  

 

 

مقاله اهمیت اعتماد به نفس و چگونگی تقویت آن در نوجوانان در   انتقال 
می اراکالاس دانشگاه آزاد  

 
 

در همایش بین المللی علمی و پ وهشی اربعین   سخنرانیارائه مقاله و   
عراق -نجف اشرف  

 
ت شگرف علمی جهان پس از ظهورالمقاله تحو انتقال  

(  عج )حضرت مهدی   
 در همایش باشگاه پ وهشگران جوان شعبه کرج

 
ملل و ادیان در ماهنامه زیره کرمان در  ارائه مقاله سیمای موعود  

 حضور در مجمع بین المللی اساتید مسلمان 

 
در  یمارائه مقاله سیری در تاریخ قرآن کر  
 همایش علوم انسانی و هنر

 
 
 
 
 
 
 

 


