
 :الشخصية البيانات

 اإلسم: عبدالرمحن برياين

 إسم األب: حممد

 ه.ق18/01/1374م املوافق 25/9/1954تاريخ امليالد: 

 كرمنشاه.مكان امليالد: مدينة روانسر يف حمافظة

 اجلنسية: إيراين

 الدين: اإلسالم

 املذهب: أهل السنة واجلماعة

 املهنة: داعية

 احلالة االجتماعية: متزوج

 األوالد: ثالث وبنات وولدان) حيىي وأنس( وأربعة أحفادعدد 

 بلد اإلقامة: إيران

 

 المؤهالت العلمية:

خررررريد املرررردارة الشرررررعية واحلزررررول علررررإل اإلجررررادر العلميررررة يف اإلفتررررار والترررردريس مررررن هي ررررة العلمررررار للمرررردارة  -
 م1984الشرعية األهلية ألهل السنة مبحافظة كرمنشاه

 عرررام كرسرررإل اإلمرررام الشرررايف(بت دير  تررراد  -الشررررعية مرررن جامعرررة ههرررران) معهررد اإل يررراتبكالريرروة يف العلررروم  -
 م1993

 م1997بكالريوة يف العلوم الشرعية من جامعة ههران احلرر عام  -
 م2003ماجستري يف ال انون الدستوري من جامعة النيلني، اخلرهوم، السودان عام -
 م2014رهوم، السودان عام دكتواره يف فلسفة ال انون من جامعة النيلني، اخل -

  



 النشاطات الدعوية:
  العامررررة  إعررررادر انت ابررررر يف املررر  رات اخلمسررررةم ومت 1991األمرررني العررررام جلماعررررة الررردعور واإل ررررال  منررررذ عرررام

 م2023لغاية  م2019و 2015و 2011و 2006و 2001
  2010عام العاملإل لعلمار املسلمنيجملس األمنار لالحتاد عضو. 
  2005عام االحتاد املنظمات األهلية يف العامل اإلسالمإلالعضو امل سس يف. 
 .عضو يف اجلمعية العمومية يف ا ي ة اخلريية اإلسالمية العاملية 
 .االهتمام املستمر بأمور وقضايا الدعور اإلسالمية من خالل املتابعة والزيارات امليدانية 
 نية وامل ثرر يف الساحة اإلسالمية.تعزيز العالقات بزورر ودية من خالل التعامل مع اجلهات املع 
 .بث رو  األخور والتفاهم ونبذ اخلالفات ال ومية املذهبية 
   ع ررد املرر  رات والنرردوات اخلررال بأهررل السررنة وكررذل  احلضررور يف معظررم املرر  رات الدوليررة الرر  ت ررام يف إيررران

 كم  ر دعم ال ضية الفلسطينية وم  ر الت ريب بني املذاهب.
  الفضيلة والعلمار الباردين واملفكرين يف العامل اإلسالمإل والل ار مع معظم قيادات اإلسالمية.ديارر أ حاب 

 األعمال البحثية:

 من العلمار.جلنة ال رآن الكرمي إىل اللغة الفارسية بالتعاون مع  ترمجة 
 ."رسالة ماجستري بعنوان " م االت يف ال ضايا املعا رر وح وق اإلنسان 
 عنوان " حرية الرأي والبيان يف الدستور اإليراين والسوداين"رسالة دكتواره ب 
 م.1998كلمة حول ال دة: كتاب مطبوع باللغة الفارسية 
 م2018كتاب الل ائات 
 باللغة العربية. م ابالت  حفية باللغتني الفارسية والكردية وم ابلة مع جريدر الشرق األوسط 
  واجتماعات داخل البالد وخارجها.حماضرات دعوية وحماضرات خمتلفة يف م  رات 
 واإلرشاد. الرسائل واملواعظ 
 .كتاب احملاضرات 
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