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سالّای تحصیل

سىابق آمىزشی:

تدریس:

 تذریس اس سال  89تا کٌَى درجاهؼِ الشّزاسالماهلل ػلیْا: .0آهَسش ػمایذ آلای هصثاح 2جلذی؛
 .2هؼارف اسالهی اس ًظز کتاب ،ػمل ،سٌت (آلای سثحاًی)؛
 .6هؼارف اسالهی داًطگاُ 2جلذی؛
 .4هحاضزات آلای رتاًی گلپایگاًی؛
 .5تاب حادی ػطز ػالهِ حلی؛
 .6ػمایذ استذاللی آلای رتاًی گلپایگاًی 2جلذی؛
-

تذریس اس سال  88تا کٌَى هؤسسِ آهَسش ػالی تٌت الْذی:
 .0ضزح چْل حذیث حضزت اهام رحوِاهللػلیِ تِ للن آلای هحذثی؛
 .2اصَل دیي تزای ّوِ ،آیِ اهلل استادی هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .6اخالق اسالهی ،هثاًی ٍ هفاّین :آلای ػلیشادُ ٍ دیگزاى 2جلذی؛
 .4درسٌاهِ اخالق اسالهی آلای هحوذ جثاراى 2جلذی؛
 .5آهَسش کالم اسالهی آلای هحوذ سؼیذی هْز 2جلذی؛

-

تذریس درٍس اخالق اسالهی ،اخالق خاًَادُ در سال  ،92داًطگاُ صٌؼتی اهیز کثیز تْزاى؛

-

تذریس آهَسش ػمایذ ،تفسیز ،لزآى ٍ احکام در دٍرُّای طزح ٍالیت داًص آهَسی ٍ پایگاُّای تسیج اس طزف ساسهاى
تسیج طالب اس سال 88تا کٌَى پایگاُّای تسیج داًص آهَسی ٍ طالب؛

تقدریانهم اه:
-

استاد ًوًَِ جاهؼةالوصطفی الؼالویِ صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ در سال 94؛

رتبواه:
 .0پژٍّطگز تزتز داًطگاُ تالز الؼلَم ػلیِالسالم سال86؛
 .2پایاى ًاهِ تزتز ارضذ هذرسی هؼارف اسالهی (گزایص اخالق اسالهی) داًطگاُ تالز الؼلَمػلیِالسالم؛
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 .6همالِ تزتز در ّوایص تیي الوللی لزآى ٍ حذیث جاهؼِ الوصطفیصلیاهلل ػلیٍِآلِ تخص اساتیذ سال91؛

هش
سىابق ژپو ی:

 .1راٌّوایی تحمیك پایاًی تا ػٌَاى "الگَّای رفتاری حضزت سّزاسالماهللػلیْا" در خاًَادُ (دفاع ضذُ سال)96؛
 .2راٌّوایی تحمیك پایاًی تا ػٌَاى "حیات طیثِ اس دیذگاُ ػالهِ جؼفزی" (دفاع ضذُ سال)96؛
 .3داٍری تحمیك پایاًی تا ػٌَاى "تَحیذ اس دیذگاُ حضزت سّزاسالماهللػلیْا" (دفاع ضذُ سال)96؛

تألیفات:
الف) کتاب هثاًی ٍ ضیَُّای تزتیت اخاللی در لزآى اس دیذگاُ تفسیز الویشاى سال 92؛
ب) هماالت:
 .0راتطِ ًفس ٍ تذى اس دیذگاُ خَاجِ ًصیزالذیي طَسی ٍ تأثیز آى تز تزتیت اخاللی اًساى ،چاج ضذُ در هجلِ ػلوی
پژٍّطی هطالؼات فزٌّگی در داًطگاُ اسالهی96 ،؛
 .2هثاًی ٍ ضیَُ ّای تزتیت اخاللی در لزآى اس ًظز ػالهِ طثاطثایی"رُ" ،چاج ضذُ در هجلِ ػلوی تزٍیجی هؼزفت
اخاللی88 ،؛
 .6سثک سًذگی خاًَادگی اهام رضاػلیِالسالم ،پذیزفتِ ضذُ در ّوایص هلی سثک سًذگی اسالهی( 96،درج در هجوَػِ
هماالت)؛
 .4ضاخصِّای ػزفاى اهام ػلیػلیِالسالم در ًْج الثالغًِ ،طزیِ ػلوی تخصصی فزٌّگ پژٍّص داًطگاُ تالز الؼلَم ػلیِالسالم89 ،؛
ً .5گاّی دٍتارُ تِ هسألِ حجاب ضْیذ هطْزی"رُ" ،چاج ضذُ در ًاهِ جاهؼِ؛
 .6اصَل اخاللی در هطاٍرُ ،چاج ضذُ در ًطزیِ هؼارف ًْاد همام هؼظن رّثزیهذظلِ الؼالی در داًطگاُّا؛
 .7گشارش ٍ ًمذی تز چْل حذیث حضزت اهامرحوِاهللػلیِ ،چاج ضذُ در ًطزیِ ػلوی تخصصی فزٌّگ پژٍّص داًطگاُ تالز
الؼلَم ػلیِالسالم؛
ً .8ظن اس دیذگاُ اهام خویٌی رحوِاهللػلیِ؛ چاج ضذُ در ًطزیِ ّذی؛

سىابق رتبیتی:
 .0هثلغ جاهؼِ الشّزاسالماهللػلیْا اس سال  81تاکٌَى؛
 .2هثلغ دفتز تثلیغات اسالهی اس سال  88تاکٌَى؛
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 .6هثلغ دفتز ّوکاری حَسُ ٍ آهَسش ٍ پزٍرش اس سال 91-88؛
 .4هثلغ تسیج طالب در اردٍّای طزح ٍالیت ٍ پایگاُّای تسیج اس سال 88تاکٌَى؛

سىابق اجرایی:
 .0دتیز تزتیتی گزٍُ ػوَهی هؤسسِ تٌت الْذی اس سال  90تا96؛
 .2دتیز هؼارف ًطزیِ ػلوی فزٌّگ پژٍّص داًطگاُ تالز الؼلَمػلیِالسالم اس سال 87تا89؛
 .6دتیز تزتیتی گزٍُ هطالؼات اسالهی هؤسسِ تٌت الْذی ،سال96؛

شرکت رد کارگاه اهی دانش افزایی و مهارت افزایی:

 .0دٍرُ تزتیت هذرس کالم در جاهؼِ الشّزاسالماهللػلیْا لن تِ هذت 2سال؛
 .2کارگاُ رٍش تذریس ٍ رٍش تحمیك در دٍرُ تزتیت هذرس جاهؼِ الشّزاسالماهللػلیْا؛
 .6کارگاُ رٍش تحمیك ٍ تذریس اس طزف داًطگاُ تالز الؼلَم ػلیِالسالم؛
 .4کارگاُ پایاى ًاهِ ًَیسی ٍ همالِ ًَیسی اس طزف داًطگاُ تالز الؼلَم ػلیِالسالم؛
 .5گذراًذى دٍرُ هْارتّای هطاٍرُ اس طزف تسیج طالب در هزکش هطاٍرُ حَسُ ػلویِ؛
 .6گذراًذى کارگاُ رٍش تثلیغ ٍ رٍش تذریس احکام اس طزف دفتزتثلیغات اسالهی؛
 .7گذراًذى کارگاُ رٍش تثلیغ در هذارس ٍیژُ جَاًاى اس طزف دفتز ّوکاری؛
 .8کارگاُ طزح درس ًَیسی ٍ ارسضیاتی تحصیلی اس طزف گزٍُ فلسفِ ٍ کالم استاد آلای هیاًجی؛
 .9کارگاُ هلیت ضٌاسی ٍ هخاطة ضٌاسی ٍیژُ اساتیذ هؤسسِ تٌت الْذی؛
ً .01طست ػلل غیز هؼزفتی خذاگزیشی ٍیژُ اساتیذ هؤسسِ تٌت الْذی؛
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