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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 "تَوَكََّلْتُ عَلَى الْحَيَِّ الََّذِي ال يَمُوتُ "

 :اطالعات شخصی

  فردين دارابي :نام و نام خانوادگي

  ش1366تاريخ تولد: 

 كرمانشاه :محل تولد

  : تهرانفعلي محل سکونت

آدرس محل كار: تهران؛ خیابان كريمخان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان دانشگاه عالمه طباطبائي، 

 02181032328، كارشناس فرهنگي دانشگاه؛ تلفن 3طبقه

 تهران انشگاه عالمه طباطبائيد كارشناسي ارشدفارغ التحصیل  :مرتبه علمي

 

 :اطالعات تحصیلی

 رياضي و فیزيكي تحصیلي در مقطع ديپلم: رشته

 ه علوم و معارف قرآن كريمدکدانش / علوم قرآن و حديث :ي كارشناسي و دانشگاه محل تحصیلرشته

دوره  تهران عالمه طباطبائيدانشگاه  علوم قرآن و حديث :ي كارشناسي ارشد و دانشگاه محل تحصیلرشته

، دوره كارآفريني، پايان دوره مباني 2و  1رايانه كار دوره مربیگري مدارك در دوره هاي : و داراي  روزانه

، كارشناس فضاي مجازي  1386طورح مقدماتي و تکمیلي طرح واليت انديشه اسالمي از حوزه علمیه قم و 

پیشرفته و با سابقه  Microsoft office word، مولف كتاب ستندسازي دانشگاه عالمه طباطبائيو م

 دوره تخصص آفیس 20تدريس بیش از 
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 های پژوهشی فعالیت

 .: عنوان، نام نشریه، نوع نشریه، سال  و همایشی پژوهشی، ترویجی یا مروری - ها اعم از علمیمقاله الف :

 طباطبائي، عالمه دانشگاه منیر، سراج تخصصي علمي فصلنامه روايات؛ و آيات بر تکیه با تناسخ و رجعت اساسي هايتفاوت  -1

 دارابي فردين ؛ بیات حسین ؛ محمد1392سال ،12شماره

 شماره زنجان، ناجا، تخصصي علمي خانوار؛ فصلنامه سرپرست زنان در اجتماعي سرمايه با اجتماعي امنیت رابطه بررسي  -2

  دارابي ،فردين يمحمد جواد .1392 تابستان سوم دوره,7

 زنجان، ناجا، تخصصي علمي حديث؛ فصلنامه و قرآن پرتو در فتنه و نرم جنگ امنیَّتي تهديدات با مبارزه در بصیرت نقش  -3

 روحي ،محبوبه احمدي نبي ،محمد دارابي ؛ فردين1392 پايیز سوم دوره,8 شماره

 دوره,9 شماره زنجان، ناجا، تخصصي علمي صلنامهاطالعات؛ ف فناوري هاي چالش با رويارويي در مسجد بخشي آگاهي نقش  -4

  حاتمي اصغر درابي ،فردين احمدي اكبر علي ؛1392 زمستان سوم

 ؛ فردين1391 بهشتي شهید دانشگاه ؛ قرآن اعجاز كنفرانس قرآن؛ اولین علمي مرجعیت در 19 عدد اعجاز شناسي آسیب  -5

 احمدي دكترمحمَّدنبي دارابي،

 و كودك روانپزشکي المللي بین همايش نوجوانان؛ پنجمین در خطر پر رفتارهاي اب مذهبي نگرش ارتباط بررسي  -6

 محمدي جواد ، دارابي ؛ فردين1391نوجوان

 دانشگاه امروز، ايران در زندگي سبك ارتقاي راهکارهاي و شناسي آسیب ملي گروهي؛ همايش كار فرهنگ و زندگي سبك  -7

 دارابي ؛ فردين1391 طباطبائي، عالمه

 دارابي، ؛ فردين. 1392 تهران، العلوم، عوالم كتاب در رضوي هاي آموزه ملي گري؛ همايش افراطي با مقابله و( ع)رضا امام  -8

 احمدي دكترمحمَّدنبي

  بصیري حمیدرضا دكتر دارابي، اسالمي؛ فردين انقالب اسالم؛ رهیافت سیاسي نظام روابط اساس قرآن  -9

 فردين اسالمي؛ دانشگاه در الورود؛ فرهنگ جديد پزشکي دانشجويان در پرخطر رفتارهاي بر قرآن تاثیرتالوت بررسي  -10

  محمدي جواد دارابي،

 اي منطقه مطالعات تخصصي -علمي فصلنامه دو شماره كريم؛ اولین قرآن منظر از سیاسي نظام روابط در اقتدار اساس  -11

 دارابي طباطبائي؛ فردين عالمه دانشگاه

؛ 1394نرم جنگ جوان افسران ملي جشنواره ها؛ سومینخانواده ديني تربیت و مجازي فضاي منفي تأثیرات بین رابطه  -12

 دارابي فردين

 كشورهاي خارجي سیاست و الملل بین روابط هاي نظريه ملي خارجي؛ همايش روابط در اسالم سیاسي نظام اقتدار حفظ  -13

 دارابي ؛ فردين1392 تهران، ،(پژوهشي - علمي)خاورمیانه

 دارابي، ؛ فردين1390 همدان، رضوي، هاي آموزه در نماز پزوهشي علمي ؛ همايش(ع)رضا امام سیره در نماز وجوب دلیل  -14

 احمدي دكترمحمَّدنبي

 دارابي ؛ فردين 1393 طباطبائي عالمه دانشگاه انسان؛ وجودي ابعاد همايش كريم قرآن منظر از انسان كرامت  -15

1395 طباطبائي عالمه دانشگاه بنیان؛ قران انساني علوم همايش بنیان قرآن انساني علوم تحقق الزمه علمي اقتدار  -16

 بصیري حمیدرضا دكتر دارابي، فردين 

 ؛(طباطبائي عالمه دانشگاه موردي مطالعه)عفاف و حجاب مورد در «منکر از نهي و معروف به امر» حسنه سنت احیاء  -17

 دارابي فردين ؛1395 طباطبائي عالمه دانشگاه

جامعه المصطفي انساني،  علوم و قرآن المللي بین كنگره ، اولیناسالمي سیاسي امنظ اقتدار حفظ در رهبري هايمولفه  -18

 دارابي ، )مقاله پذيرش شده( فردين ؛1395 العالمیه)ص(،

file:///F:/my/94/madarek/quranolum.com/
file:///F:/my/94/madarek/quranolum.com/
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انساني،  علوم و قرآن المللي بین كنگره اولینكريم؛  منظرقرآن از اسالمي انقالب پیروزي از بعد سیاسي نظام روابط اساس  -19

 دارابي ، )مقاله پذيرش شده( فردين ؛1395)ص(، جامعه المصطفي العالمیه

 دينى؛ پژوهش و فرهنگي اجتماعي مطالعات المللى بین كنفرانس دومینكريم؛  قرآن در كالمي زيبايي گوهر و هنر اوج  -20

 نهايي( دارابي ، )پذيرش دينفر ؛1395

 اجتماعي مطالعات المللى بین كنفرانس دومینكريم؛  منظرقرآن از اسالم حاكمیت در سیاسي روابط بنیان و اساس  -21

 نهايي( دارابي ، )پذيرش فردين ؛1395؛ دينى پژوهش و فرهنگي

 علوم كنفرانسمحمدي،  جواد_( مسئول نويسنده) دارابي نشجويان؛ فرديندا رواني سالمت وضعیت بر قرآن تالوت تأثیر  -22

 مجازي( : هارائ نهايي، نحوه )پذيرش ؛1395تهران،  رفتاري، علوم و انساني

 
 ، تربیتي علوم در نوين هاي افق المللي بین همايشزندگي؛  كسب مقوله در ايران جامعه جمعي كار فرهنگ توان ارتقاي  -23

 نهايي( دارابي ، )پذيرش فردين ؛1395؛ اجتماعي هاي آسیب و روانشناسي

 

file:///F:/my/94/madarek/quranolum.com/
file:///F:/my/94/madarek/quranolum.com/
file:///F:/my/94/madarek/ghadir2017.com/
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 عنوان، ناشر و تاریخ نشر :: کتب تألیفی ب

 .1392تهران، ،انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهي، خالصه مباحث تفسیر كارشناسي ارشدكتاب  .1

 

كارشناسي ارشد، انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهي، و حديث كتاب خالصه مباحث علوم قرآن  .2

 .1393تهران،

  
 - ۱۳۶۶دارابی، فردین،  : سرشناسه

 

 علوم قرآن و حدیث/ تهیه کننده فردین دارابی. : عنوان و نام پديدآور

 .۱۳۹۳تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهی،  : مشخصات نشر

 [ ص.۴۱۹]  : مشخصات ظاهری

 ۰-8۰-877۱-۹64-۹78:ریال۲۵۰۰۰۰ : شابک

وضعیت فهرست 
 نویسی

 فاپا :

 باالی عنوان: مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد. : يادداشت

 عنوان دیگر: الهیات علوم قرآن و حدیث. : يادداشت

 [.۴۱۹کتابنامه:ص.] : یادداشت

 الهیات علوم قرآن و حدیث. : عنوان دیگر

 هاآزمون --ایران  --ها و مدارس عالی دانشگاه : موضوع

 ها )عالی(ها و تمرینآزمون --الهیات  : موضوع

 ها )عالی(ها و تمرینآزمون --حدیث  : موضوع

 ایران --های تحصیالت تکمیلی آزمون دوره : موضوع

 ۱۳۹۳ ۹الف۱۵۱۶د/LB۲۳۵۳ : ندی کنگرهرده ب

 ۳78/۱۶۶۴ : رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی 
 ملی

: ۳۴7۳۰88 

 

 

 ، گردآورنده- ۱۳۶۶دارابی، فردین،  : سرشناسه

 

عنوان و نام 
 پديدآور

 .کننده فردین دارابیدرس تفسیر/ تهیه :

 .۱۳۹۳، تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهی: پردازشگران : مشخصات نشر

مشخصات 
 ظاهری

 [ ص.۳۰۹]،  [۶] :

 . ۲۵۰؛  پژوهشگران نشر دانشگاهی : فروست

 7-8۱-877۱-۹64-۹78 :ریال ۱۹۰۰۰۰ : شابک

وضعیت 
فهرست 
 نویسی

 فاپا :

 یگر : مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد درس تفسیر.عنوان د : يادداشت

 [.۳۰۹کتابنامه : ص. ] : یادداشت

 مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد درس تفسیر. : عنوان دیگر

 هاآزمون --ایران  --ها و مدارس عالی دانشگاه : موضوع

 ها )عالی( ها و تمرینآزمون --تفاسیر  : موضوع

 ایران --های تحصیالت تکمیلی آزمون دوره : موضوع

 ۱۳۹۳ ۴د۱۵۱۶د/LB۲۳۵۳ : رده بندی کنگره

رده بندی 
 دیویی

: ۳78/۱۶۶۴ 

شماره 
کتابشناسی 

 ملی

: ۳۴8۰۲۱۵ 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3480215
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3480215
http://www.tahsilatetakmili.com/product/pid2444-quran-and-hadith-sciences/
http://www.tahsilatetakmili.com/product/pid2444-quran-and-hadith-sciences/
http://iranbuybook.com/9789648771817
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 .1391كتاب مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد الهیات )دروس عمومي(، انتشارات پردازشگران، تهران، .3

  
 - ۱۳۶۶دارابی، فردین،  : سرشناسه

 

عنوان و نام 
 پديدآور

 الهیات دروس عمومی مجموعه سؤاالت کارشناسی ارشد :

 .۱۳۹۴تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهی،  : مشخصات نشر

مشخصات 
 ظاهری

 ص. ۵۲۰ :

 8-۹7-877۱-۹64-۹78 : شابک

وضعیت 
فهرست 
 نویسی

 فیپای مختصر :

قابل  http://opac.nlai.irفهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی:  : يادداشت
 دسترسی است

شماره 
کتابشناسی 

 ملی

: ۳۹۲۲۵۴۲ 

 

 

كتاب مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد الهیات )علوم قرآن و حديث(، انتشارات پردازشگران،  .4

 .1391تهران،

  
 - ۱۳۶۶دارابی، فردین،  : سرشناسه

 

عنوان و نام 
 پديدآور

کننده فردین / تهیهثمجموعه س واالت کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدی :
 دارابی.

مشخصات 
 نشر

 .۱۳۹۴، تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهی :

مشخصات 
 ظاهری

 [ ص.۴۴۴] :

 ۰-۹۳-877۱-۹64-۹78 :ریال ۲7۰۰۰۰ : شابک
وضعیت 

فهرست 
 نویسی

 فاپا :

( کارشناسی ارشد الهیات )علوم قرآن و حدیثهای مجموعه آزمونعنوان روی جلد:  : يادداشت
 علوم قرآنی تفسیر حدیث...

عنوان روی 
 جلد

( علوم قرآنی تفسیر های کارشناسی ارشد الهیات )علوم قرآن و حدیثمجموعه آزمون :
 حدیث...

 هاآزمون --ایران  --ها و مدارس عالی دانشگاه : موضوع
 ها )عالی(ها و تمرینآزمون --قرآنی علوم  --قرآن  : موضوع
 ها )عالی(ها و تمرینآزمون --حدیث  : موضوع
 ایران --های تحصیالت تکمیلی آزمون دوره : موضوع

رده بندی 
 کنگره

: LB۲۳۵۳ 

رده بندی 
 دیویی

: ۳78/۱۶۶۴ 

شماره 
کتابشناسی 

 ملی

: ۳8۶۰7۹۳ 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3922542
http://www.tahsilatetakmili.com/product/pid2204-theology/
http://www.tahsilatetakmili.com/product/pid2204-theology/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3860793
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3860793
http://www.tahsilatetakmili.com/product/pid2211-quran-and-hadith-sciences/
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(، انتشاران پژوهشگران نشر 1394كتاب خالصه مباحث آزمون دوره دكتري الهیات و معارف اسالمي ) .5

 دانشگاهي

  
 - ۱۳۶۶دارابی، فردین،  : سرشناسه

 

 مباحث اساسی و کاربردی دکترای الهیات : عنوان و نام پديدآور
 .۱۳۹۴تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهی،  : مشخصات نشر

 ص. ۵7۰ : مشخصات ظاهری
 8-۰۲-8۰۱7-6۰۰-۹78: : شابک

 فیپای مختصر : وضعیت فهرست نویسی
قابل  http://opac.nlai.irفهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی:  : يادداشت

 دسترسی است
 شماره کتابشناسی

 ملی
: ۴۱۰۵7۵۵ 

 

 

 

؛  1393؛ (چاپ انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي) عمل و نظر آينه در خاورمیانه خارجي سیاستكتاب  .6

 (كتاب از فصل يك) نوروزي حسین و دارابي فردين

 
 : ۹78-۹64۲۱7۱۲48شابک

 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی: ناشر

 ۲۹8تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول

 : ۱۳۹۳تاریخ انتشار

 ریال : ۱۲۰,۰۰۰ قیمت

 اندازه : وزیری

 گرم ۱64وزن : 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4105755
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4105755
http://book.atu.ac.ir/book_243.html
http://book.atu.ac.ir/book_243.html
http://book.atu.ac.ir/book_243.html
http://book.atu.ac.ir/publ_2_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C.html
http://book.atu.ac.ir/publ_2_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C.html
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دانشگاه مركز آموزش بصورت كامال كاربردي، انتشارات  Wordكتاب مجموعه آموزش هاي پیشرفته  .7

 .1395، عالمه طباطبائي

 .1366دارابي، فردين، 

ي / فردين كاربرد كامالً Microsoft Word شرفتهیآموزش پ

-. 1395تهران: چاپ و نشر روز،  –)ويرايش اوَّل(  –دارابي 

 1-6360-04-600-978شابك: /   ص. 128

 

 

 

 

 

 

، عنوان فصل: كرامت انسان از منظر قرآن كريم؛ فردين دارابي، انسان وجودي ابعاد كتاب از فصل يك  -8

 1394چاپ 

دانشگاه عالمه طباطبایی :ناشر  

 

 انسان :موضوع

 896 :تعداد صفحه

 وزیري :قطع

 شومیز :نوع جلد

 95/02/04 :تاریخ نشر

 1 :نوبت چاپ

 تهران :محل نشر

 :شمارگان
100 

 128 :رده دیویی

 فارسي :زبان کتاب
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 (.انجام حال در) جامعه در آن تاثیر و منکر از نهي و معروف به امر كتاب  -16

 عنوان، نوع طرح ؛های پژوهشی : طرح ج

 هاي ويژگي مبناي بر ها ملت بشر حقوق بر تاكید با 1993 وين عمل برنامه و اعالمیه 5 بند تحلیلي بررسي

  1394 اسفند؛ دارابي فردين؛ ديني و فرهنگي تاريخي، ملي،

 پایان نامه:  ج

استاد  "بررسي تطبیقي اسماء و صفات الهي در دو تفسیر المیزان و كشاف": عنوان پايان نامه كارشناسي

 1389عنوان پايان نامه برتر قرآني كشور در سال كسب  راهنما: دكتر زين العابديني: 

و سیره  كريم قرآنبا تکیه بر حفظ اقتدار نظام سیاسي اسالم " عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 1393: استاد راهنما دكتر حمیدرضا بصیري، استاد مشاور دكتر محمدحسین بیات؛ "معصومین)ع(

 

 اجراییفرهنگی و  فعالیت های

 .(و ادامه دارد1/10/1391طبائي، تهران )از طبامدير مسئول فصلنامه علمي فرهنگي تسبیح، دانشگاه عالمه 

 (.1393تا   1/7/1392) دبیر انجمن علمي دانشجويي علوم قرآن و حديث دانشگاه عالمه عالمه طباطبائي

 (.1/7/1392ـ  1/9/1391) عضو شوران مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه عالمه طباطبائي

 .(1393تا  1/12/1391)از  مه طباطبائي تهرانعضو هیئت اصلي كانون قرآن و عترت)ع( دانشگاه عال

 (1388تا  1385مسئول مالي بسیج دانشجويي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم )از 

تاريخ عضو اصلي دبیر اجرايي همايش ملي ابعاد وجودي انسان در قرآن و سنت، دانشگاه عالمه طباطبائي )

 (23/7/1393در  همايش برگزاري

 (1393مايش سیاست خارجي و روابط بین الملل )بهمن عضو كمیته اجرائي ه

 (1393عضو كمیته تبلیغات همايش خلیج فارس و عسلويه )بهمن 

 (95عضو كمیته اجرايي همايش علوم انساني قرآن بنیان )هم اكنون و برگزاري در ارديبهشت 

 .ون(تا كن  5/7/1391كارشناس تبلیغات و اطالع رساني دانشگاه عالمه طباطبائي )از 

تا  1/7/1391عضو هیأت تحريريه فصلنامه علمي فرهنگي تسبیح، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران )از 

1393.) 

 (1387تا  1386مدير مسئول نشريه پالك دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم )از 

 تا كنون( 1390انجمن بین المللي اعجاز قرآن كريم، تهران )از سال پیوسته عضو 
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 (01/07/1393تا  01/02/1392معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي )از  مسئول دفتر

 تا كنون( 1/7/1393كارشناس فضاي مجازي و مستندسازي در دانشگاه عالمه طباطبائي )از 

 Wordدرجه يك و درجه دو )رايانه كار(، تدريس  ICDLمدرس مركز آموزش در زمینه تدريس كالس هاي 

 يس فتوشاپ و ...پیشرفته، تدر

 

 هاي تخصصيزمینه

 حوزه هاي مرتبط با علوم قرآن و حديث و تفسیر.

 حوزه هاي مرتبط با علوم كامپیوتر )اينترنت، آفیس و نرم افزارهاي كاربردي(

 حوزه هاي مرتبط با گرافیك و طراحي )نرم افزار فتوشاپ، اينديزاين، كورل(
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