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 آموزشی-مشخصات فردی و سابقه فعالیت های علمی

 نام: روح اهلل

 نام خانودگی: فدائی

 کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه امام صادق)ع( در رشته فلسفه و کالم اسالمیمدرک تحصیلی: آخرین 

 تربیت مدرس: دانشگاه در مقطع دکتری دانشگاه محل تحصیل

 (مشاء)فلسفه رشته: 

 متاهلوضعیت تاهل: 

 وضعیت نظام وظیفه: معافیت موارد خاص

 09395931100شماره تماس: 

 roohollah_fadaee@yahoo.comنشانی رایانامه: 

 

 پژوهشی-سوابق علمی

 19.31با معدل  1مفید  غیر انتفاعی دیپلم ریاضی از دبیرستان. 

 19.42با معدل  3فرهنگ منطقه  غیر انتفاعی فارغ التحصیل مقطع پیش دانشگاهی از دبیرستان. 

  1389کنکور سراسری در رشته ادبیات و علوم انسانی سال  کشوری در 24رتبه. 

  در رشته فلسفه. 1396کشوری در آزمون کتبی دکتری سال  12رتبه 

 .)رتبه یک قبولی دانشگاه تربیت مدرس در رشته فلسفه مشاء)مجموع آزمون کتبی و مصاحبه علمی 

  در بنیاد ملی نخبگان.شش سال عضویت 

  19.28دانشگاه امام صادق)ع( در دوره کارشناسی با معدل:  فلسفه و کالم اسالمیرتبه اول رشته 
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  شته سالمیرتبه اول ر سفه و کالم ا شد با معدل:  فل سی ار شنا صادق)ع( در دوره کار شگاه امام  دان

19.01 

 شد پایان نامه دفاع از سی ار شنا سینا"با موضوع  کار سی علمی ابن  شنا با  "جایگاه تجربه در روش 

 .20نمره 

  1397در مرداد  "جهاد دانشگاهی جشنواره پایان نامه سال دانشجویی "برگزیده برتر. 

 1397در مرداد  "گوتاسدیمیتری جایزه ابن سینا پژوهی اولین دوره " شایسته تقدیر در. 

 تجربه در آثار ابن سینا با مراجعه "و آماده چاپ با عنوان  دارای یک مقاله علمی پژوهشی تایید شده

 در مجله فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران. "به کاربست عملی آن در آثار طبیعی وی

  رئیس اول مدینه و بررسییی مبانی فلسییفی آن نزد "مقاله علمی پژوهشییی در حال داوری با عنوان

 د بهشتی.در مجله آینه معرفت دانشگاه شهی "فارابی

  نسییبت میان فلسییفه افالطون و ارسییطو در مکت  "مقاله علمی پژوهشییی در حال داوری با عنوان

 در مجله پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. "اسکندرانی )آمونیوسی(

  دارای مدرک زبانMSRT   81با نمره. 

  دارای مدرک فارغ التحصیلی زبان انگلیسی با درجهvery good  از کانون زبان ایران. 

 )ترجمه مجموعه مقاالتی در زمینه فلسفه علوم طبیعی اسالمی از انگلیسی به فارسی)در دست چاپ 

  پیاده سازی و ترجمه مستند اقتصادیMELTDOWN   از انگلیسی به فارسی در مرکز تحقیقات

 دانشگاه امام صادق)ع(.

  سی سخنرانی علمی به زبان انگلی صیلی نفر اول  سال تح شنواره پژوهش  شگاه  93-94در ج در دان

 امام صادق)ع(
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  سال شجویان ورودی  صادق)ع()معدل کل  1389رتبه اول در زبان عربی در میان دان شگاه امام  دان

 (18.80؛ معدل کل دروس مکالمه عربی:18.95دروس قواعد عربی:

  سطه در ستانی مکالمه عربی در مرحله متو ستان شرکت در دوره تاب صیلی با  1390تاب و فارغ التح

 درجه ممتاز)جزء سه نفر اول دوره(

   و فارغ التحصیلی با درجه  1391شرکت در دوره تابستانی مکالمه عربی در مرحله عالیه در تابستان

 ممتاز)جزء سه نفر اول دوره(

 شور لبنان سفر آموزش عربی به ک ستان  شرکت در  صیالن ب1390در تاب صوص فارغ التح رتر )مخ

 (1390دوره تابستانی 

 از دانشگاه امام صادق)ع( ن دوره آموزش مقدماتی زبان یونان باستاندارای گواهی پایا 

 سوابق آموزشی:

 استاد تمام رشته فلسفه و کالم اسالمی ماه دستیار آموزشی جناب آقای دکتر رضا اکبری چهار(

 .دانشگاه امام صادق)ع(( در دانشگاه امام صادق)ع(

  96از ابتدای سال تحصیلی مکالمه عربی در دانشگاه امام صادق)ع( به عنوان استاد مدعو)تدریس-

 (.تا کنون 7

  1392عضو کادر علمی دوره تابستانی مکالمه عربی در تابستان 

  1393عضو کادر علمی دوره تابستانی مکالمه عربی در تابستان 

 1394در تابستان  همکاری علمی با بخش عربی در دوره تابستانی مکالمه عربی 

 مجری عربی تعدادی از مراسم های بخش عربی 

  ترم دوم سال تحصیلی 3یک ترم معلم رفع اشکال عربی دوم دبیرستان در دبیرستان فرهنگ منطقه(

90-89) 
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  سی در انجمن علمی الهیات دایک ترم سالم( )تدریس زبان انگلی صادق )علیه ال شگاه امام  سال ن

 (89-90تحصیلی 

  (93تا  90فعالیت در بخش آموزشی موسسه جهادی رضوان: )سه سال 

o یک سال مسئول کل بخش آموزشی 

o دو سال معاونت کل بخش آموزشی 

o )مسئول رشته علوم انسانی) درهر سه سال 

o  تدریس عربی و زبان کنکور در اردوهای علمی )تقریبا در هر سه

 سال(

 


