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 آالء ٍحیذًیا
Ala.vahidnia@gmail.com 

 

 داًؾگاُ تْزاى

 دکتشی علَم قشآى ٍ حذیث

 ۱۳۹۵ – ۱۳۹۱ "هخطَطات کْي قزآًی ٍ ًقؼ آى در اثبات اصالت قزآى کزین"هَضَع پایاى ًاهِۺ 

 اعتاد راٌّواۺ دکتز هٌصَر پْلَاى

 

 داًؾگاُ تْزاى

 کاسشٌاسی اسشذ علَم قشآى ٍ حذیث

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹ "ًقذ ٍ بزرعی ادعای اقتباط قزآى اس ؽعز جاّلی"هَضَع پایاى ًاهِۺ 

 اعتاد راٌّواۺ دکتز هجیذ هعارف

 

 داًؾگاُ عوٌاى

 کاسشٌاسی فیضیک

 لیشر –گزایؼ حالت جاهذ 

 ۱۳۸۳-۱۳۷۹ لیشر spot sizeهَضَع پایاى ًاهِۺ کٌتزل 

 سَابق پژٍّشی

 هقاالتۺ

 "؛ هجیذ هعارف، آالء ٍحیذًیا. پضٍّؼ ّای قزآى ٍ "ًقذ ٍ بزرعی ادعای اقتباط قزآى اس اؽعار جاّلی

 ۳۲۰تا  ۳۰۱، صص ۱۳۹۳حذیث؛ عال چْل ٍ ّفتن، ؽوارُ دٍم، پاییش ٍ سهغتاى 

 "ٍ۱۳۹۲، پاییش ٍ سهغتاى ۳۴؛ آالء ٍحیذًیا؛ دٍفصلٌاهِ تزجواى ٍحی، ؽوارُ "ٍراء پؾت عز یا پیؼ ر 

 " ۹۶، پاییش ۸۴؛ پضٍّؼ ّای قزآًی، ؽوارُ "اعالهی ًخغت ّای عذُ در هصحف ِّجای هاّیّت 
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 " ُ؛ الِْ ؽاّپغٌذ ٍ آالء ٍ حیذًیا، دٍفصلٌاهِ هطالعات "قزآى بز قزائات ّفتگاًِ "هذکز اًگاری"تأثیز عقیذ

 ،۱۳۹۷ تابغتاى ٍ بْار ،(۱۳۹۷ تابغتاى ٍ بْار) ۲۲ ؽوارُ ،۱۱ دٍرُ قزآى ٍ حذیث،

 "۱۳۹۳، سهغتاى ۲۵، فزاًغَا دٍبلَا، تزجوِ آالء ٍحیذًیا؛ آیٌِ پضٍّؼ، دٍرُ "اعالم در بغتز عزبی آى 

 ۺ کتاب

 "ًَؽتِ فزاًغَا درٍػ، تزجوِ هزتضی  "قزآى ّای عصز اهَیۺ هقذهِ ای در باب کْي تزیي هصاحف

 ۱۳۹۴کزیوی ًیا ٍ آالء ٍحیذًیا، اًتؾارات ّزهظ، اعفٌذ 

 

 ّا ٍ سخٌشاًیۺششکت دس کٌفشاًس 

 کَسپَس کَساًیکن، آکادهی بشلیي بشًذًبَسگ، آلواى 

Berlin-BrandenburgischeAkademie der Wissenschaften, Berlin, Germany 
 

December ۲۰۱۴ 
 
EineVeranstaltung des Akademienvorhabens „Corpus Coranicum“ 
desZentrumsGrundlagenforschungAlte Welt 

“LA PERCEPTION SHI‟ITE DU CONTENU ET DE L„HISTOIRE DU 

CORAN”, Mohammad Ali Amir-Moezzi 

Attended the conference  

 

  فشاًسِ -کالژ دٍ فشاًس، پاسیس 

Collège de France, Paris, France 
 ۲۵thjune ۲۰۱۵ 

Autour de Fusṭāṭ. Une bibliotheca, coranicaencontext 

Manuscripts and Manuscript Studies of the Qurʾan in Iran, with Special 

Reference to MS ۱۸ of Aste-E Quds in Mashhad 

Morteza Karimi-Nia, Ala Vahid-Nia 
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Attended the conference  

 

  تْشاى  –پژٍّشگاُ علَم اًساًی ٍ هطالعات فشٌّگی 

                                                                           "کْي ٍ هسألِ تاسیخ گزاسی آًْاهخطَطات قشآًی  "سخٌشاًی با هَضَع 

 ۹۶آرس  ۱۱

 

  تْشاى                                                                                                        –پژٍّشگاُ علَم اًساًی ٍ هطالعات فشٌّگی

 ۹۶بْوي  ۲۸

 ؽٌاحتی اصطالح-ؽٌاختی سباى هباًی) اًغاًی علَم تحَل در قزآًی هطالعات جایگاُ اًذیؾی چْارهیي ّن

 (ای رؽتِ هیاى ّای پضٍّؼ

 بای کْي قشآً یدست ًَشتِ ّا حیدس تصح یکاسبشد یٌیاصطالح گض "سخٌشاًی با هَضَع 

                                                                            " هتَى حیالخواى دس تصح َُیبش ش ِیتک

 

 سَابق تحقیقاتیۺ

  ٍیي                –علَم اتزیؼ ٍاقع در اًغتیتَ ایزاًؾٌاعی آکادهی فزصت هطالعاتی در اًیغتیتَ کَدیکَلَصی

 ۲۰۱۶ًَاهبز ٍ دعاهبز 

ÖsterreichischenAkademie der Wissenschaften 
InstitutfürIranistik 

 

 یسَابق آهَصش

 هباًی فْن حذیث، در داًؾکذُ علَم ٍ فٌَى قزآى تزتیبی ، تفغیزٍ عوَهی  تذریظ درٍط سباى تخصصی ،

 تاکٌَى ۱۳۹۳اس عال  تْزاى

 

 :هْاست ّا

 آؽٌایی ابتذایی با سباى عزیاًی 

 آؽٌایی با سباى اًگلیغی 
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 آؽٌایی با سباى عزبی 

 

 اطالعات تواسۺ

 Email: ala.vahidnia@gmail.com 
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