ا طال عات شناسناهمای
ًام خاًَادگی :بشرگخَ
ًامً :زگس
ًام پذر :حسیي
تاریخ تَلّذ3106 :
هحل تَلّذ :کزج
هلّیت :ایزاى
ٍضؼیت تاّل :هتاّل

تح
ا طال عات صیلی
تحصیالتحوزوی:
ردیف
3

هقطغ تحصیلی
سطح2

رضتِ تحصیلی
ػوَهی

هحل تحصیل
جاهؼِ الشّزا(س)

سال ّای تحصیل
3133 - 31

تحصیالت د ا اگشنهی:
ردیف
3

رضتِ تحصیلی
ػلَم قزاى

هقطغ تحصیلی
کارضٌاسی ارضذ

هحل تحصیل
دانشگاه علوم و هعارف قرآن کرین

سوا بقآموزشی:
 .3تذریس «صزف» در حَسُ ػلویِ الشّزا (سالم اهلل ػلیْا) ،جشیزُ کیص.3132 - 31 ،
 .2تذریس «ًحَ» در حَسُ ػلویِ الشّزا (سالم اهلل ػلیْا) ،جشیزُ کیص.3132 - 31 ،
 .1تذریس «ػلَم قزآى» در حَسُ ػلویِ الشّزا (سالم اهلل ػلیْا) ،جشیزُ کیص.3132 - 31 ،
 .1تذریس «هباحث خذاضٌاسی» در هؤسسِ فزٌّگی اسَُ ًخبگاى.3133 - 33 ،
 .5تذریس «هْذٍیت» در هؤسسِ فزٌّگی اسَُ ًخبگاى.3133 - 33 ،
 .0تذریس «آهَسش تزجوِ ٍ هفاّین قزاى کزین» در هؤسسِ فزٌّگی اسَُ ًخبگاى.3133 - 33 ،
 .3تذریس «ػلَم قزآى» در هجتوغ آهَسش ػالی بٌت الْذی.3135 - 33 ،
 .3تذریس «رٍش تحقیق» در جاهؼِ الشّزا(سالم اهلل ػلیْا).3196 - 90 ،
 .9تذریس «رٍشّا ٍ گزایص ّای تفسیزی» در آهَسش هجاسی حَسُ ػلویِ خَاّزاى.3196 - 91 ،
 .36تذریس «هفزدات قزآى کزین» در آهَسش هجاسی حَسُ ػلویِ خَاّزاى.3193 - 92 ،
 .33تذریس «تحزیف ًاپذیزی قزآى کزین» در آهَسش هجاسی حَسُ ػلویِ خَاّزاى.3193 - 91 ،
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 .32تذریس «اػجاس قزآى» در آهَسش هجاسی حَسُ ػلویِ خَاّزاى.3191 ،
 .31تذریس «هحکن ٍ هتطابِ» در آهَسش هجاسی حَسُ ػلویِ خَاّزاى.3192 ،
 .31تذریس «ٍحی ضٌاسی ٍ ًشٍل قزآى» در هؤسسِ رّپَیاى سیذالطْذا (ػلیِ السالم).3191 - 91 ،
 .35تذریس «ػلَم قزآى» در هؤسسِ رّپَیاى سیذالطْذا (ػلیِ السالم).3196 ٍ3191 - 91 ،
 .30تذریس «رٍش تحقیق» در هجتوغ آهَسش ػالی بٌت الْذی .3195- 90

سوا بق ژپوهشی:
 . 3پایاى ًاهِ سطح دٍ حَسُ ،با هَضَع «تأثیز اػتقاد بِ هْذٍیت بز تکاهل فزد ٍ اجتواع».
 . 2پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ ،با هَضَع « بزرسی هؼٌاضٌاختی دیي در قزآى کزین با ًگاُ تطبیقی بِ دیذگاُ هفسزاى ٍ هتکلواى».
 .1هقالِ « ًوًَِ ّای اػجاس ػلوی قزآى»
 .1هقالِ « هقایسِ هؼجشُ با سحز ،جادٍ ،کْاًت ٍ کزاهت»
 .5هقالِ « بزرسی هؼٌای اهی بَدى پیاهبز اکزم صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلن»
 .0هقالِ «بزرسی جاهؼیت قزآى کزین در آیِ  59سَرُ اًؼام»
ٍ . 3یزاستار ٍ ّویار پژٍّطی «هستٌذساسی تفسیز هخشى الؼزفاى ج.»2ٍ3
 .3پژٍّص ٍ تحقیق « هستٌذساسی کتاب رٍش خَضبختی باًَ اهیي» .3193- 91
 .9پژٍّص ٍ تحقیق «تلخیص کتاب قاهَس قزآى» 3191
 .36کتاب «خاًَادُ هٌتظز ،خاًَادُ هٌفؼل» 3190
 . 33سزدبیز ًطزیِ تخصصی «هطالؼات هْذٍیت» در هجتوغ آهَسضی ضْیذُ بٌت الْذی 3190

سوا بق اجرایی:
 .3ارسیاب هباحثِ ػلوی خَاّزاى خَابگاُ ،جاهؼِ الشّزا )سالم اهلل ػلیْا( .3133
 .2هصاحبِ گز پذیزش ٍرٍدی ،جاهؼِ الشّزا )سالم اهلل ػلیْا( .3191
 . 1هطاٍر تحقیقات ،دبیزستاى هؼارف ّذی.3191 ،
 . 1ػضَ گزٍُ ػلوی تزبیتی هطالؼات اسالهی هجتوغ ػلوی آهَسضی ضْیذُ بٌت الْذی اس 3195
 .5استاد راٌّوای «اًجوي هطالؼات هْذٍیت» در هجتوغ ػلوی آهَسضی ضْیذُ بٌت الْذی اس 3195

دوره اه و کارگاه اهی علمی :
 . 3دٍرُ هقذهاتی آهَسش کاهپیَتز ،هزکش کاهپیَتز ًَر .3139- 36
 .2دٍرُ هقذهاتی  ،ADSLفٌی حزفِ ای یشد .3131
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 .1دٍرُ هْارتی هزبی قزآى ،هْذالزضا یشد .3132
 .1کارگاُ هباحث هْذٍیت ،هزکش تخصصی هْذٍیت یشد .3131
 . 5کارگاُ رٍش تحقیق ػلَم قزآى ،هجتوغ آهَسش ػالی ضْیذُ بٌت الْذی .3130- 33
 . 0دٍرُ تزٍیجی هباحث هطالؼات سًاى ،دفتز هطالؼات سًاى حَسُ ػلویِ قن .3133- 33
 .3کارگاُ رٍش تذریس رٍش تحقیق ،جاهؼِ الشّزا سالم اهلل ػلیْا .3139- 96
 . 3کارگاُ آهَسضی هصاحبِ ّای ٍرٍدی ،جاهؼِ الشّزا سالم اهلل ػلیْا اسفٌذ 3191
 .9کارگاُ رٍش پژٍّص ،جاهؼِ الشّزا سالم اهلل ػلیْا دی .3191
 .36کارگاُ رٍش پارگزاف ًَیسی ،جاهؼِ الشّزا سالم اهلل ػلیْا بْوي .3191
 .33کارگاُ رٍش فٌَى ٍرٍش تذریس هطْذ هقذس تابستاى .95
 .32کارگاُ خذاضٌاسی فلسفی(طزح هؼزفت) جاهؼِ الشّزا تابستاى .95
 .31کارگاُ رٍش طزح سَال جاهؼِ الشّزا تابستاى .90
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