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سىابق آمىزشی:

تدریس:

 .1اس سال  82تا کٌَى در حَسُ ػلویِ حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا :درٍس صزف هتَسطِ ،تجشیِ ٍ تزکیة 4 ،درسٌاهِ ػلَم
لزآىً ،حَ همذهاتی ،هثادی الؼزتیِ ،اخالق ضثز ،چْل حذیث اهام رحوِ اهلل ػلیِ ،تاریخ فزٌّگی ٍ سیاسیً ،ظام سیاسی اسالم،
اخالق  ،3درایِ الحذیث ،اخالق  ،1اخالق  ،2تذریس فمِ غیز استذاللی؛
 .2در هؤسسِ تٌت الْذی :درٍس صزف ٍ ًحَ همذهاتی ،درسٌاهِ ػلن صزف ،هؼارف (کتاب اصَل دیي تزای ّوِ)،
هؼارف (اصَل ػمائذ الای استادی) ،کتاب آهَسش کالم اسالهی سؼیذی هْز ،ستاى ٍ ادتیات فارسی؛
 .3در حزم هطْز حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا :درٍس آهَسش ػمائذ ،هثاحث هْذٍیت ،درسٌاهِ هْذٍیتً ،گیي آفزیٌص ،کالم
استذاللی ،ضیؼِ ضٌاسی تا گزایص اهاهت ،ضثْات هْذٍیت؛
 .4در هذرسِ ػالی هؼصَهیِ :درٍس احکام ػوَهی ،فمِ غیز استذاللی ،فمِ استذاللی ،احکام تاًَاى؛
 .5در هؤسسِ رّپَیاى راُ سیذ الطْذاء :درٍس صزف ٍ هثادی الؼزتیِ؛
 .6در داًطگاُ تزتیت دتیز :درٍس هؼارف االلْیِ ٍ اخالق؛
 .7تذریس رٍش آهَسش لزآى در ساسهاى تثلیغات اسالهی؛
 .8تذریس آهَسش فمِ در هؼاًٍت تْذیة حَسُ ػلویِ لن؛

تقدریانهم اه:
 .1استاد ًوًَِ جاهؼةالوصطفی الؼالویِ صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ در سال 93؛
 .2استاد ًوًَِ ادارُ لزآى ٍ حذیث حزم هطْز حضزت فاطوِ هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا در سال 93؛
 .3تمذیزًاهِّای هختلف اس حَسُ ػلویِ هؼصَهیِ ،حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا ،حزم هطْز ،جاهؼِ الوصطفی ٍ...؛

رتبو اه :
 .1هوتاس آهَسضی در سطح 2؛
 .2هوتاس آهَسضی در سطح 3؛
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هش
سىابق ژپو ی:
 .1تألیف پایاى ًاهِ سطح  :2اخالظ در آیات ٍ رٍایات؛
 .2تألیف پایاى ًاهِ سطح ً :3مذ ًظزیِ تجسین در ٍّاتیت؛
 .3چاج همالِ تا ػٌَاى ػالین ٍ ًطاًِّای ظَْر در هجلِ هصلح؛
 .4چاج همالِ کارکزد اصل ٍالیت فمیِ در ػصز غیثت در فصلٌاهِ ّذی؛
 .5تألیف همالِ تَسل اس دیذگاُ ضیؼِ ٍ سٌی ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .6تألیف همالِ خان پاضیذى تز آفتاب ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .7تزجوِ ٍ ًمذ همالِ ایواى ٍ کفز ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .8گشارش ٍ ًمذ کتاب هثلغ ًِ پیاهثز ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .9تألیف همالِ ػصوت اس دیذگاُ آیات ٍ رٍایات ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .10تألیف همالِ هؼجشُ در للوزٍ دیي ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .11تألیف همالِ اػجاس ٍ اصل ػلیت ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .12تحمیمی پیزاهَى آیات االحکام؛
 .13تحمیمی پیزاهَى هَضَػات ًْج الثالغِ ٍ ارائِ تِ هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .14تألیف همالِ حجیت ػمل ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .15تألیف همالِ حسي ٍ لثح ػملی ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .16تألیف همالِای پیزاهَى لاػذُ لطف ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .17تألیف همالِای پیزاهَى ػصوت در دریافت ٍ اًتمال ٍحی ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .18تحمیمی پیزاهَى ػالئن ٍ ًطاًِّای ػصز ظَْر ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .19تألیف همالِ تا هَضَع ٍحی ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .20تألیف همالِ تا هَضَع هؼٌا ضٌاسی تذاء در لغت ٍ اصطالح ػلن کالم ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .21تألیف همالِ تا هَضَع ًظزیِ تذاء ًشد ضیؼِ اهاهیِ تا ًگاّی تِ آراء هخالفاى تا تکیِ تز دیذگاُ ٍّاتیت ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .22تألیف همالِ تا هَضَع اثثات هؼاد ٍ ارائِ تِ پژٍّص؛
 .23کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى اخالق تٌی اسزائیل در لزآى ،طلثِ فاطوِ اکثزی؛
 .24کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى ػَاهل تأثیز گذار در تکَیي فزسًذ ،طلثِ فاطوِ غیاثی؛
 .25کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى ًمص هادر در تزتیت دیٌی کَدن اس تذٍ تَلذ تا  7سالگی ،طلثِ تتَل تیوَری؛
 .26کارضٌاسی :استاد راٌّوا تا ػٌَاى تثییي حسي ظي اس هٌظز آیات ٍ رٍایات ٍ آثار آى ،طلثِ سیٌة حسي پَر دکاى؛
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 .27کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى راُّای ایجاد تمَی در لزآى ٍ ًْج الثالغِ ،طلثِ سیٌة هطْذی؛
 .28کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى ًمص سى در آراهص خاًَادُ ،طلثِ لیال تالزی؛
 .29کارضٌاسی :استاد راٌّوا پایاى ًاهِ تا ػٌَاى حضزت سّزا سالم اهلل ػلیْا در ایات تطْیز ،هثاّلِ ،طلثِ آهِ رضی؛
 .30کارضٌاسی :استاد داٍر پایاى ًاهِ تا ػٌَاى تأثیز ًْضت ػاضَرا تز اًمالب اسالهی ،طلثِ سیذُ ضَتی سیذی؛
 .31کارضٌاسی :استاد داٍر پایاى ًاهِ تا ػٌَاى آثار اجتواػی ًفاق اس هٌظز لزآى ٍ حذیث ،طلثِ سیٌة رتیؼی؛

سخ
علم
نرانی اهی ی
 .1اجزای تزًاهِ سًذُ ٍ ضثط ضذُ در ضثکِ جْاًی ٍالیت تا هَضَػات ٍّاتیت؛
 .2اجزای ٍیژُ تزًاهِ ضْادت حضزت سیٌة سالم اهلل ػلیْا در ضثکِ لن ٍ ضثکِ خثز؛
 .3اجزای سخٌزاًی هذّثی در حزم هطْز حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا تا هَضَػات اخاللی ٍ هْذٍیت؛
 .4هصاحثِ تا خثزگشاری فارس تا هَضَع ضخصیت ضٌاسی حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا؛

سىابق رتبیتی:
 .1هطاٍر طالب در هزکش هذیزیت خَاّزاى؛
 .2پاسخگَی هسائل اخاللی در حزم هطْز؛
 .3هثلغِ ًْاد ًوایٌذگی همام هؼظن رّثزی؛
 .4هجزی طزح فزٌّگی خاتن االًثیاء صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ در ساسهاى تثلیغات اسالهی؛
 .5پاسخگَیی تِ ضثْات دیٌی در حزم هطْز؛
 .6کارضٌاس پاسخگَ تِ ضثْات ٍّاتیت در ضثکِ جْاًی ٍالیت؛
 .7پاسخگَ هسائل ضزػی در حزم هطْز؛
 .8هثلغِ دفتز تثلیغات اسالهی؛
 .9استاد طزح هزتیاى اخالق در جاهؼِ الوصطفی الؼالویِ صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ؛
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سىابق اجرایی:
 .1هسؤٍل خَاتگاُ فاطوِ الشّزاسالم اهلل ػلیْا دفتز تثلیغات اسالهی؛
 .2هؼاٍى پژٍّص هذرسِ ػالی هؼصَهیِ؛
 .3هطاٍر هذرسِ ػلویِ حضزت هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا؛
 .4ػضَ گزٍُ ػلوی تزتیتی ػوَهی؛
 .5دتیز پژٍّطی گزٍُ ػلوی تزتیتی ػوَهی؛
 .6ارسیاب ٍ ًاظز پذیزش هزکش هذیزیت حَسُّای ػلویِ خَاّزاى؛
 .7هصاحثِگز ٍ ارسیاب هؤسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی؛
 .8دتیز آهَسضی گزٍُ ػلوی تزتیتی هطالؼات اسالهی هؤسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی؛
 .9جاًطیي ٍ هؼاٍى هذیز گزٍُ ػلوی تزتیتی هطالؼات اسالهی هؤسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی؛

شرکت رد کارگاه اهی دانش افزایی و مهارت افزایی:
 .1دٍرُّای هطاٍرُ هزکش هذیزیت حَسُّای ػلویِ خَاّزاى؛
 .2کارگاُ همالِ ًَیسی تا آلای طزلی؛
 .3کارگاُ پایاى ًاهِ ًَیسی تا آلای طزلی؛
 .4کارگاُ داًص افشایی اساتیذ راٌّوا تا آلای اسالمپَر؛
 .5کارگاُ رٍش تذریس ػلَم اًساًی؛
 .6دٍرُ رٍش تذریس آهَسش لزآى؛
 .7کارگاُ ادتیات ػزب هزکش هذیزیت حَسُّای ػلویِ خَاّزاى ٍیژُ اساتیذ ادتیات ػزب؛
 .8کارگاُ آضٌایی تا في هٌاظزُ در ساسهاى حج ٍ سیارت؛
 .9دٍرُ هکالوِ ػزتی در ساسهاى حج ٍ سیارت؛
 .10دٍرُ آضٌایی تا کالم اسالهی در ساسهاى حج ٍ سیارت؛
 .11کارگاُ ضثْات ٍّاتیت در ساسهاى حج ٍسیارت؛
 .12کارگاُ رٍش تحمیك پیطزفتِ در هزکش هذیزیت حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى؛
 .13کارگاُ رٍش تذریس آهَسش ستاى فارسی در جاهؼِ الوصطفی؛
 .14کارگاُ ضیَُّای هصاحثِ ٍ ارسیاتی طالب در هزکش هذیزیت حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى؛
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 .15کارگاُ هخاطةضٌاسی در جاهؼِ الوصطفی؛
 .16کارگاُ استفادُ اس ًزم افشارّای اسالهی(جاهغ االحادیث ،جاهغ التفاسیز ،هکتثِ اّل الثیت ٍ )...در هذرسِ ػلویِ
هؼصَهیِ؛
 .17کارگاُ آراهص هؼٌَی در جاهؼِ الوصطفی؛
 .18کارگاُ سَاد اطالػاتی در جاهؼِ الوصطفی؛
 .19کارگاُ ضیَُّای تْزٍُری اس ًزم افشارّای پژٍّصیار در جاهؼِ الوصطفی؛
 .20کارگاُ فضای هجاسی ٍ پاسخگَیی تِ ضثْات در هؤسسِ ضوین ػفاف؛
ً .21طست تخصصی ػلل غیز هؼزفتی خذاگزیشی در جاهؼِ الوصطفی؛
 .22کارگاُ هْارتّای پاٍرپَیٌت ،تزگشارضذُ در تخص آهَسش ضثکِ جْاًی ٍالیت؛
 .23کارگاُ پاسخگَیی تِ ضثْات ٍّاتیت ،استاد :آیت اهلل حسیٌی لشٍیٌی ،تزگشار ضذُ در تخص آهَسش ضثکِ جْاًی
ٍالیت؛
 .24کارگاُ تذٍیي هتَى درسی ،دکتز ّاضوی ،جاهؼِ الوصطفی؛
 .25کارگاُ «رٍش تحمیك در ادتیات ػزتی» اس طزف گزٍُ ادتیات ػزتی هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .26کارگاُ «صزف ٍ ًحَ کارتزدی در لزآى» اس طزف گزٍُ ادتیات ػزتی هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .27کارگاُ آهَسضی «هکالوِ ػزتی» اس طزف گزٍُ ادتیات ػزتی هؤسسِ تٌت الْذی؛
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