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******************** 

Name: M. Reza  Fariborz 
Surname: Hamzeh'ee 

Emails: 
fariborzhamzehee@yahoo.co.in 

 
 نام: فريبرز

ايخانوادگي: همزهنام  
 

و اردو عربي، انگلیسي، آلماني و هندوستانینایی به سه گویش جداگانه( فارسی، کردی )آش:  زبان  

Languages:                     Persian, Kurdish (four different dialects) Arabic, 

German, English, Hindustani/Urdu 

 
 

 تحصیالت و درجههاي علمي
 

Education 

 
متوسطه در شهرهاي کرمانشاه و تهران تحصیالت ابتدایي و -خورشیدي1350سال تا   

دوران متوسطه همراه كار به عنوان حسابدار در تهران   
Until 1971  Doing Primary and High School Studies in Kermanshah and 

Tehran 

 Working as Accountant during High School Studies in Tehran 

صیالت متوسطه از دبیرستان دكتر نصیري در تهراني تحدریافت گواهي نامه -خورشیدي 1350  
1971 

Receiving Certificate of Completion of Secondary School 

Studies, Dr. Nasiri High School, Tehran, with “Literature” as 
main subject 
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تهران -ي هوابردانجام خدمت وظیفه در نیروهاي ویژه  -خورشیدي1352تا  1350  
1971-1973 

Military Service in Kerman and Tehran 
دارمشغول به كار به عنوان حساب  -خورشیدي 1353  جنرال موتورز ایران در تهراناتومبیل سازی  شركت در  

1973-1974 

Working as Accountant in the Iranian Branch of General 
Motors  Car - Factory, Tehran 

 تحصیالت دانشگاهي

 
ی اصلی و علوم سیاسی، ادبیات به عنوان رشته “اقتصاد“ يتحصیل دانشگاهي در رشته  -میالدي 1978تا  4197

های فرعی،  در كالج فارسی، ادبیات انگلیسی و منطق ریاضی به عنوان رشته

هند -دانشگاه پونا ،وادیا  

University Studies: 
 1975-1978 —  University of Poona (India), Wadia-College:   ً With 

main subject “Economics” and “Politics” as allied subject and 
“Persian Literature” as additional subject. In addition to these 

studied “Mathematical Logic” and “English Literature” 
انشگاه پونااز د “اقتصاد“ يدر رشته ي لیسانسدریافت درجه  -میالدي  1978  

1978 — “Bachelor of Arts” (B.A.) in “Economics” from 

University of Poona 
شناسي با تاکید در "جامعه شناسی هند"، ي جامعهمیالدي تحصیل در رشته 1981تا  1979

 در دانشگاه پونا

1979-1981 — University of Poona: “Entire Sociology” with main 
emphasis on "Sociology of India" ("Social System and Indian 
Social System", "Methodology of Social Research", "Social 

Change in the Changing Social Structure of India", "Sociology 
of Economic  Development", "Urban Sociology and Indian 
Urban Social Structure" etc.) 

ي فوق لیسانس از دانشگاه پونادریافت درجه -میالدي 1981  
“نديشكل استفاده از وقت آزاد در میان دانشجویان ه “ي:ي فارغ التحصیلي در بارهرساله  
ي پذیرش: عاليدرجه  

1981 — “Master of Arts” (M.A.) from University of Poona; 
Dissertation titled: a “Comparative Study of the Leisure 
Activities of Indian Students at Poona University”; accepted 

with grade: "A") 
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 تحصیالت عالي
 

ي دكترا در دانشگاه پونااي براي دورهرشته میانپژوهش  -میالدي 1986تا  1981  
 

 
Post-graduate studies: 

 
1981-1986 – 
Interdisciplinary Research on Social Movements in the Orient 

 دكترا
 

اجتماعی  هاي جنبش“يدر بارهپژوهشي  ي ي دكترا براي انجام رسالهدریافت درجه -میالدي 1986
“گراهزاره  

:سه دانشگاه طراز اول هند به تایید شده از سويارزشیابي   
شناسي  دانشگاه پونا ي جامعهپروفسور یو. بي. بویته، استاد دانشكده  -1  
هاي علوم اجتماعي،  دانشگاه جواهر لعل نهرو رما، رییس مركز پژوهشش. لي. اكپروفسور   -2

 )دهلي(
شناسي دانشگاه دهليي جامعهپروفسور بي. اس. باویسكار، رییس دانشكده  -3  
 

Ph.D. 
1986 — “PhD” from University of Poona with the Dissertation 

titled: a “Study of some Millenarian Social Movements in Iran”, 
under the supervision of Prof. Dr. U. B. Bhoite, Department of 
Sociology, University of Poona. Evaluated by: two known 

Indian sociologists: Prof. K. L. Sharma, Chairman of the Centre 
of the Study of Social Science (of prestigious Jawaharlal-
Nehru-University,  (Delhi) and Prof. B. S. Baviskar, Head of the 

Department of Sociology (University of  Delhi) 
 

ك )آلمان(شناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آوگسبوري جامعهاي در دانشكدهرشتهنپژوهش میا -میالدي 1989تا  1986  

1986-1989 — Interdisciplinary research on Kurds  (University 
of Augsburg. Supervisor: Prof. Dr. Peter Waldmann) 

 دكترا
 

راي دكتدریافت درجه -میالدي 1989  
:ددانشگاه های آوگسبورگ، ارالنگن نوامبرگ و بامبرگ و به تایی ازسوي ارزشیابي شده  

شناسي  دانشگاه آوگسبوركي جامعهوفسور پیتر والدمن، رییس دانشكدهپر  -1  
مبركی علوم دیني دانشگاه ارالنگن نواپروفسور هانس كریستف اشمیت، رییس دانشكده  -2  
ي ایرانشناسي دانشگاه بامبرگیس دانشكدهروفسور برت فراگنر، ریپ -3  

و تاریخي كردان یارسان ختیشناررسي جاممعهي: بي دكترا در بارهرساله  
 درجه ی پذیرش: ممتاز
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Dr.Phil.   

1989 - German „Dr. Phil.“ Degree from University of Augsburg 
(Philosophische Fakultät); with the Dissertation titled: “The 
Yāresān : a Sociological, Historical and Religio-Historical 

Study of a Kurdish Community”. Evaluated by: Prof. Dr. Peter 
Waldmann, (Lehrstuhl für Soziologie, Universität Augsburg), 
Prof. Dr. Hans-Christoph Schmitt (Lehrstuhl für Altes 

Testament, Universität Erlangen-Nürnberg) Prof. Dr. Bert 
Fragner (Lehrstuhl für Iranistik, Universität Bamberg) 
Grade: magna cum laude 

 فوق دكتر

 
ي فوق دكترا دري فشردهتحصیل شبانه روزي در دوره -میالدي 1990تا  1989  

“زش عالیدر پیوند با آمو ي بین المللتوسعه “يدانشگاه كاسل در رشته   
روند  توسعه در سه كشور ي اي در بارهبررسي مقایسه“ : يي پژوهشي در بارهرساله

“ی جنوبيایران، آرژانتین و كره  

Post-Doctorate 

1989-1990 - Participation in a post-doterate intensive course 
about "Higher Education and International Development" at the 

University of Kassel; covered “University Research”, 
“University Teaching”, “Planning and Administration”, the 
“Role of the University in International Development”. Within 

the course the following training seminars were conducted: 
“Communication and Cooperation”, “Teamwork and Team 
Management”  

Dissertation: “A Comparative Study of Development in three 
Developing Countries: Iran, Argentina and South Korea”  
 

 پروفسوري
 

ي پروفسوري در اي براي دورهاي و مقایسهپژوهش میان رشته  -میالدي 1998تا  1992

ها از تاریخ و ساختار هویتي هاي اقتصادي در پیوند با هویت گروهي )نمونهیتي فعالباره
 كولیان مشرق زمین(

Habilitation 

 

1992-1998 — Research about Oriental Gypsy communities 
titled: „Ökonomische Tätigkeit und Ethnizität:  eine 

vergleichende interdisziplinäre Untersuchung zur Geschichte 
und Identitätsstruktur der Zigeunergruppen im Nahen Osten“. 
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شناسي فرهنگيجامعه   تصاصي:خي اي پروفسوري دررشتهیافت درجهدر  
 

:تایید دانشگاه های اوزنابروک، برلین، واین گارتن و الیپزیک و به ارزشیابي شده از سوي  
دانشگاه اوزنابروك من،دكتر كارستن كلینگه پروفسور  -1  
پروفسور دكتر گیورگ الورت، دانشگاه برلین  -2  

پروفسور دكتردكتر یوآخیم هومن، دانشگاه واین گارتن  -3  
پروفسور دكتر برنارد اشترك، دانشگاه الیپزیك  -4  
 

1998- “Dr. Habil.“ (German „Habilitation“) from the University 
of Osnabrück, (Fachbereich Sozialwissenschaften). The „Venia 
legendi“ was granted for „Kultursoziologie“ 

Evaluated by: Prof. Dr. Carsten Klingemann, Universität 
Osnabrück; Prof. Dr. Georg Elwert, Freie Universität  Berlin; 
Prof. Dr. Dr. Joachim Hohmann, Pädagogische Hochschule 

Weingarten; Prof. Dr. Bernhard Streck, Universität  Leipzig  
 

 تحصیل در زبانهاي خارجي
 

، تهراندریافت دیپلم زبان انگلیسي از كانون تعلیماتي انجمن ایران و آمریكا هجری خورشیدی1353 -1  

در پونا (هندي/اردو) هندیوستانی تحصیل زبان -میالدي 1978تا  1975از   -2  
وگسبورگو در دانشگاه آپونا تحصیل زبان آلماني در انجمن فرهنگي آلمان در  -میالدي 1983ا ت 1981ز ا  - 3  
دریافت دیپلم زبان آلماني از دانشگاه آوگسبورگ -میالدي 1983 -4  

Language courses: 1974 -English Proficiency Certificate from the Iran 

America Society in Teheran 

1975-1978 -Hindustani (Private tuition in Poona) 
1981-1983 -German language courses in: Max-Müller-
Bhavan/Goethe-Institute in Poona and in the University of 

Augsburg  
1983 – Certificate for German language from “Sprachzentrum” 
of the University of Augsburg 
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