اطالعات شناسناهمای
ًبم خبًَادگی :هکبری اهیزی
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سوابق آموزشی:
تدریس:

الف) حَسُ علویِ جبهعِ الشّزاعالم اهلل علیْباسعبل8414تبکٌَى در رؽتِّبی:
 .8اخالق (اخالق اعالهی هحوذ علی عبدات) ؛
 .2عمبیذ(اصَل عمبیذ آیِ اهلل هکبرم  ،آیِ اهلل اعتبدی ٍعمبیذ اعتذاللی رثبًی گلپبیگبًی) ؛
 .4تعلین ٍتزثیت(جشٍُ درعی) ؛
 .3رٍػ تحمیك(جشٍُ درعی) ؛
 .1همبلِ ًَیغی (رؽتِ:اخالق،تزثیت ٍ تفغیز) ؛
 .1تبریخ تعلین ٍتزثیت(جشٍُ ؽخصی) ؛
 .7رٍػ پبیبىًبهِ ًَیغی (عطح)4
ة) هؤعغِ ثٌت الْذی درعبل8413تب کٌَى در رؽتِ ّبی:
 .8تفغیزتزتیجی(جشٍُ هزکش) ؛
 .2تفغیز هَضَعی( 1جشٍُ هزکش) ؛
 .4تفغیز هَضَعی( 2جشٍُ هزکش) ؛
 .3تفغیز همذهبتی(آلبی رضبیی) ؛
 .1علَم لزآًی(تلخیص کتبة آیِ اهلل هعزفت) ؛
 .1رٍػ تحمیك (آلبی طزلی ٍ جشٍُ ؽخصی) ؛
ً .7ظبم خبًَادُ در اعالم(آلبی عبالری فز) ؛
 .1اصَل ٍهجبًی اعتٌجبط لزآى ٍ حذیث (جشٍُ ؽخصی) ؛
 .3تبریخ تفغیز ٍ هفغزاى (آلبی علَی هْز)
 .81هفزدات لزآى (آلبی ّوبیی)
 .88هفزدات لزآى(آلبی طیت حغیٌی ،ارؽذ)
ج) تذریظ هتفزلِ:
 .8در طزح ٍالیت داًؼ آهَسی 8411؛
 .2طزح ضیبفت اًذیؾِ داًؾجَیی  8438؛

 .4طزح حجبة ٍعفبف هعلویي آهَسػ ٍپزٍرػ  8438-8431؛
 .3تفغیز ،اخالق ٍ احکبم در ّیأت هعصَهیِ 8411تب کٌَى ؛
 .1تفغیز در هزکش جَاًبى ّالل احوز لن  8473- 8471؛

هش
سوابق ژپو ی:

الف) تألیف:
 .8کتبة « آسادی اجتوبعی در ًگبُ ؽْیذ هطْزی(رُ)» ؛
 .2کتبة« :رٍػّبی تزثیتی رعَل اکزم صلیاهللعلیٍِآلِ در لزآى کزین» ؛
 .4پبیبى ًبهِ دٍرُ تزثیت هذرط اخالق«:راُّبی پیؾگیزی ٍ درهبى ریب در آیبت ٍ رٍایبت» ؛
ة) تحمیمبت:
 .8آسادی تفکز در لزآى ( ارائِ ثِ تحصیالت تکویلی) ؛
 .2راُ حل ًگزاًیّب در لزآى (تحصیالت تکویلی) ؛
 .4ثزرعی هفزدات لزآى(ٍاصُ ًجی) ( ،تحصیالت تکویلی) ؛
ج) همبالت:
 .8اثشار ؽٌبخت (ارائِ ثِ پضٍّؼ) ؛
 .2هفَْم ؽٌبعی تزثیت دیٌی (پضٍّؼ) ؛
ً .4مؼ آسادی در هزاحل عِگبًِ تزثیت (پضٍّؼ) ؛
 .3تحلیلی کَتبُ پیزاهَى هکبتت فلغفی تعلین ٍتزثیت(پضٍّؼ) ؛
 .1گشارػ تحلیلی اس کتبة هٌْج الغبلکیي هزحَم خَاًغبری(رُ) (پضٍّؼ) ؛
 .1راثطِ تمَی ٍ آسادی اس ًظز ؽْیذ هطْزی(رُ) ( ثزگشیذُ اٍلیي ّوبیؼ ثیي الوللی « حکوت هطْز») ؛
 .7جبیگبُ خوظ در لزآى (ثزگشیذُ ّوبیؼ هلی « خوظٍ ،اجت فزاهَػ ؽذُ») ؛
 .1رعَل اکزمصلیاهللعلیٍِآلِ اعَُ ّوت هضبعف (ثزگشیذُ ّوبیؼ هلی «کبر هضبعفّ ،وت هضبعف») ؛
 .3رٍػّبی تزثیتی حضزت سیٌت عالم اهلل علیْب در ثیبى خطجِّب (ارائِ ثِ ّوبیؼ سیٌت کجزیعالم اهلل علیْب اعَُ حیبت طیجِ)؛
ً .81مذ اگشیغتبًغیبلیغن اس دیذگبُ ؽْیذ هطْزی(رُ) (ارائِ ثِ ّوبیؼ هلی « اًذیؾِّبی فلغفی ؽْیذ هطْزی(رُ)»)؛
 .88ادلِ اثجبت ٍجَد خذاًٍذ اس دیذگبُ لزآى(دٍرُ عطح )3؛
 .82هعٌبؽٌبعی ٍاصُ«فالح» در لزآى ٍ رٍایبت(دٍرُ عطح ، 3پذیزفتِؽذُ در ّوبیؼ هلی ٍاصُپضٍّی علَم اًغبًی)؛
 .84هجبًی ٍ رٍػّبی تفغیز علوی لزآى اس دیذگبُ عالهِ هعزفت (پذیزفتِؽذُ در ّوبیؼ هلی دیذگبُّبی تفغ یزی عالهِ
هعزفت ؛

د)پضٍّؾگز پضٍّؾکذُ حضزت هعصَهِعالم اهلل علیْب(رؽتِ اخالق ٍ تزثیت اسعبل8413تبکٌَى)؛
ُ) اعتبد راٌّوب ٍ هؾبٍر تحمیمبت همذهبتی ٍ پبیبًی درجبهعِ الشّزاعالم اهلل علیْب ثب هَضَعبت:
اثعبد اعجبس لزآىً ،مؼ تفکز در تکبهل اًغبى ،هزاحل اهز ثِ هعزٍف ًٍْی اس هٌکز ،آثبر فزدی تَکل ،درهبى ریب ،راّکبرّبی
درهبى تٌجلی ٍ  ...؛
ٍ) اعتبد راٌّوبی تحمیك پبیبًی درهؤعغِ ثٌت الْذی ثب هَضَعبت:
راثطِ ایوبى ٍ عول صبلح در لزآى  ،آهَسُّبی تزثیتی عَرُ لموبى ،اثعبد سیٌت در لزآى ،آداة اجتوبعی در عَرُ هجبدلِ ٍ
...؛

سوابق رتبیتی:
 .8اتوبم دٍرُ تزثیت هزثی اخالق هؤعغِ آهَسؽی پضٍّؾی اهبم خویٌیرحوِ اهلل علیِ 8418؛
 3 .2عبل کبر تزثیتی درخَاثگبُ جبهعِ الشّزاعالم اهلل علیْب ؛
 .4هذیزیت فزٌّگی  -تزثیتی ّیئت هعصَهیِ ؽبهل خبًَادُ طالة اسعبل8411تبکٌَى ؛
 .3هؾبٍرُ در داًؾگبُّبی هختلف سیز ًظز دفتز همبم هعظن رّجزیهذظلِ العبلی ؛

سوابق اجرایی:
 3 .8هبُ دثیزی ًؾزیِ «فزیبدؽْیذ» درحشة جوَْری اعالهی 8411؛
 1 .2هبُ کبراجزایی در ٍاحذ تحمیمبت جبهعِ الشّزاعالم اهلل علیْب 8414؛
8 .4عبل ّوکبری در ؽَرای دثیزی هجلِ ثبًَاى ؽیعِ ٍ راُ اًذاسی هجلِ؛
 .3عضَیت در اًجوي تعلین ٍ تزثیت حَسُ علویِ اس عبل  8411تب کٌَى؛
 .1عضَ گزٍُ عوَهی هؤعغِ ثٌت الْذی 8431 ،تبکٌَى ؛
 .1دثیز پضٍّؾی گزٍُ هطبلعبت اعالهی هذرعِ علویِ ثٌت الْذی 8431 – 8438،؛

کارگاه اهو دوره اهی دانش افزایی:
 .8دٍرُ کَتبُ هذت هطبلعبت سًبى (سیزًظز دفتز هطبلعبت سًبى) ؛

 .2دٍرُ تزثیت هذرط عوَهی ،رٍػ تذریظ ،رٍػ تحمیك ،هعبرف  ،عمبیذ ٍکالم جذیذ  1عبل سیز ًظز عتبد اعبتیذ
جبهعِ الشّزاعالماهللعلیْب ٍ ارائِ همبالت درهَضَعبت:تَحیذ،اهبهت ،هعبد،فطزت،آؽٌبیی ثب فیلغَفبى یًَبى،هفَْم ؽٌبعی
کالم ٍکالم جذیذ ،تفبٍتّب ٍهغبئل آًْب ...؛
 .4دٍرُ تزثیت هؾبٍر8عبل(سیز ًظز ًْبد همبم هعظن رّجزیهذظلِالعبلیٍ هؤعغِ اهبم خویٌی رحوِاهللعلیِ)؛
 .3دٍرُ تزثیت هؾبٍر 2تزم (سیز ًظز ًْبد همبم هعظن رّجزیهذظلِالعبلی ٍ عبسهبى ًظبم رٍاًؾٌبعی) ؛
 .1کبرگبُ رٍػ تحمیك(جبهعِ الشّزا عالماهللعلیْب ثب آلبی طزلی ٍآلبی طَعی ،ثٌت الْذی ثب آلبی لبعوی ٍ )...؛
 .1کبرگبُ آؽٌبیی ثب ًزم افشارّبی اعالهی (جبهعِ الشّزا عالماهللعلیْب ٍ هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .7کبرگبُ هخبطت ؽٌبعی( هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .1کبرگبُ فٌَى تجلیغ (هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .3کبرگبُ تذٍیي هتَى (هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .81کبرگبُ عَاد اطالعبتی (هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .88کبرگبُ عجک سًذگی اعالهی ٍ آراهؼ هعٌَی (هؤعغِ ثٌت الْذی) ؛
 .82کبرگبُ آؽٌبیی ثب ادیبى ٍ فزق (ًْبد همبم هعظن رّجزیهذ ظلِ العبلی) ؛
 .84کبرگبُ هؾبٍرُ  4دٍرُ (ًْبد همبم هعظن رّجزیهذ ظلِ العبلی) ؛
 .83کبرگبُ حجبة ٍ عفبف (آعتبى همذعِ حضزت هعصَهِعالم اهلل علیْبٍ هؤعغِ ؽوین عفبف) ؛
 .81کبرگبُ «رٍػ تحمیك پیؾزفتِ» (هؤعغِ ثٌت الْذی)
 .81کبرگبُ «پضٍّؾگزی الکتزًٍیکی» (هؤعغِ ثٌت الْذی)
 .87کبرگبُ «هْبرت افشایی همبلًَِیغی» (جبهعِ الشّزا (ط))

ر تبو اه:
 .8دثیز ثزتز پضٍّؾی در عبل .8431

