اطالعات شناسناهمای
ًبم خبًَادگی :هکبری اهیری
ًبم :هرضیِ
ًبم پذر :هحوَد
تبریخ تَلّذ8431 :
هحل تَلّذ :تْراى
هلّیت :ایراًی
ٍضعیت تأّل :هتأّل

تحص
ل
ی
اطالعات ی

تح
صیالت حوزوی:
ردیف

رؼتِ تحصیلی

همطع تحصیلی

هحل تحصیل

ظبلّبی تحصیلی

8

عوَهی

ظطح2

جبهعِ السّرا

ظالماهللعلیْب

8417

2

تفعیر

ظطح 4

جبهعِ السّرا

ظالماهللعلیْب

8471

4

داًؽجَی تفعیر تطجیمی

ظطح 3

جبهعِ السّرا

ظالماهللعلیْب

 8434تب کٌَى

تح
صیالت دااگشنهی:
ردیف

تحصیلی رؼتِ

تحصیلی همطع

داًؽگبُ هحل تحصیل

ظبلّبی تحصیل

فمِ ٍ هجبًی حمَق

کبرؼٌبظی

لن

8471

سوابق آموزشی:

تدریس :

الف) حَزُ علویِ جبهعِ السّرا ظالم اهلل علیْب از ظبل 8414تب کٌَى در رؼتِّبی:
 .8اخالق (اخالق اظالهی هحوذ علی ظبدات)؛
 .2عمبیذ(اصَل عمبیذ آیِ اهلل هکبرم ،آیِ اهلل اظتبدی ٍعمبیذ اظتذاللی رثبًی گلپبیگبًی)؛
 .4تعلین ٍ ترثیت (جسٍُ درظی)؛
 .3رٍغ تحمیك (جسٍُ درظی)؛
 .1همبلِ ًَیعی(رؼتِ :اخالق ،ترثیت ٍ تفعیر)؛
 .1تبریخ تعلین ٍ ترثیت (جسٍُ درظی)؛
ة) هؤظعِ ثٌت الْذی در ظبل  8413تب کٌَى در رؼتِ ّبی:
 .8تفعیر ترتیجی (جسٍُ هرکس)؛
 .2تفعیر هَضَعی( 1جسٍُ هرکس)؛
 .4تفعیر هَضَعی( 2جسٍُ هرکس)؛
 .3تفعیر همذهبتی(آلبی رضبیی)؛
 .1علَم لرآًی(تلخیص کتبة آیِ اهلل هعرفت)؛
 .1رٍغ تحمیك(آلبی طرلی ٍ جسٍُ ؼخصی)؛
ً .7ظبم خبًَادُ در اظالم (آلبی ظبالری فر)؛
 .1اصَل ٍ هجبًی اظتٌجبط لرآى ٍ حذیث (جسٍُ ؼخصی)؛
ج) تذریط هتفرلِ:
 .8در طرح ٍالیت داًػ آهَز 8411؛
 .2طرح ضیبفت داًؽجَیی 8438؛
 .4طرح حجبة ٍ عفبف هعلویي آهَزغ ٍ پرٍرغ 8438-8431؛
 .3تفعیر ،اخالق ٍ احکبم در ّیأت هعصَهیِ  8411تب کٌَى؛
 .1تفعیر در هرکس جَاًبى ّالل احور لن 8473-8471؛

هش
سوابق ژپو ی:
الف) تألیف:
 .8کتبة «آزادی اجتوبعی در ًگبُ ؼْیذ هطْری(رُ)»؛
 .2پبیبى ًبهِ ظطح « :4رٍغّبی ترثیتی رظَل اکرم صلیاهللعلیٍِآلِ در لرآى کرین»؛
 .4پبیبى ًبهِ دٍرُ ترثیت هذرض اخالق« :راُّبی پیؽگیری ٍ درهبى ریب در آیبت ٍ رٍایبت»؛
ة) تحمیمبت:
 .8آزادی تفکر در لرآى (ارائِ ثِ تحصیالت تکویلی)؛
 .2راُ حل ًگراًیّب در لرآى (تحصیالت تکویلی)؛
 .4ثررظی هفردات لرآى (ٍاشُ ًجی)( ،تحصیالت تکویلی)؛
ج) همبالت:
 .8اثسار ؼٌبخت (ارائِ ثِ پصٍّػ)؛
 .2هفَْم ؼٌبظی ترثیت ٍ ترثیت اظالهی (پصٍّػ)؛
ً .4مػ آزادی در هراحل ظِ گبًِ ترثیت (پصٍّػ)؛
 .3تحلیلی کَتبُ پیراهَى هکبتت فلعفی تعلین ٍ ترثیت (پصٍّػ)؛
 .1گسارغ تحلیلی از کتبة هٌْج العبلکیي هرحَم خَاًعبری(رُ) (پصٍّػ)؛
 .1راثطِ تمَی ٍ آزادی از ًظر ؼْیذ هطْری(رُ) (ثرگسیذُ اٍلیي ّوبیػ ثیي الوللی «حکوت هطْر»)؛
 .7جبیگبُ خوط در لرآى (ثرگسیذُ ّوبیػ هلی «خوطٍ ،اجت فراهَغ ؼذُ»)؛
 .1رظَل اکرم صلیاهللعلیٍِآلِ اظَُ ّوت هضبعف (ثرگسیذُ ّوبیػ هلی «کبر هضبعفّ ،وت هضبعف»)؛
 .3رٍغّبی ترثیتی حضرت زیٌت ظالم اهلل علیْب در ثیبى خطجِّب (ارائِ ثِ ّوبیػ زیٌت کجری ظالم اهلل علیْب اظَُ حیبت طیجِ)؛
ً .81مذ اگسیعتبًعیبلیعن از دیذگبُ ؼْیذ هطْری(رُ) (ارائِ ثِ ّوبیػ هلی «اًذیؽِّبی فلعفی ؼْیذ هطْری(رُ)»)؛
 .88ادلِ اثجبت ٍجَد خذاًٍذ از دیذگبُ لرآى (دٍرُ ظطح)3؛
 .82هعٌبؼٌبظی ٍاشُ «فالح» در لرآى ٍ رٍایبت(دٍرُ ظطح)3؛
د) پصٍّؽگر پصٍّؽکذُ حضرت هعصَهِ ظالم اهلل علیْب (رؼتِ اخالق ٍ ترثیت از ظبل  8413تب کٌَى)؛
ُ) اظتبد راٌّوب ٍ هؽبٍر تحمیمبت همذهبتی ٍ پبیبًی در جبهعِ السّراظالم اهلل علیْب ثب هَضَعبت:
اثعبد اعجبز لرآىً ،مػ تفکر در تکبهل اًعبى ،هراحل اهر ثِ هعرٍف ًٍْی از هٌکر ،آثبر فردی تَکل ،درهبى ریب ،راّکبرّبی
درهبى تٌجلی ٍ ...؛
ٍ) اظتبدراٌّوبی تحمیك پبیبًی در هؤظعِ ثٌت الْذی ثب هَضَعبت:

راثطِ ایوبى ٍ عول صبلح در لرآى ،آهَزُّبی ترثیتی ظَرُ لموبى ،اثعبد زیٌت در لرآى ،آداة اجتوبعی در ظَرُ هجبدلِ ٍ
...؛

سوابق رتبیتی:
 .8اتوبم دٍرُ ترثیت هرثی اخالق هؤظعِ آهَزؼی پصٍّؽی اهبم خویٌی رحوِ اهلل علیِ8418؛
 3 .2ظبل کبر ترثیتی در خَاثگبُ جبهعِ السّرا ظالم اهلل علیْب؛
 .4هذیریت فرٌّگی -ترثیتی ّیئت هعصَهیِ ؼبهل خبًَادُ طالة از ظبل 8411تب کٌَى؛
 .3هؽبٍرُ در داًؽگبُّبی هختلف زیر ًظر دفتر همبم هعظن رّجری هذظلِ العبلی؛

سوابق اجرایی:
 3 .8هبُ دثیری ًؽریِ «فریبد ؼْیذ» در حسة جوَْری اظالهی 8411؛
 1 .2هبُ کبر اجرایی در ٍاحذ تحمیمبت جبهعِ السّرا

ظالم اهلل علیْب

8414؛

8 .4ظبل ّوکبری در ؼَرای دثیری هجلِ ثبًَاى ؼیعِ ٍ راُ اًذازی هجلِ؛
 .3عضَیت در اًجوي تعلین ٍ ترثیت حَزُ علویِ از ظبل  8411تب کٌَى؛
 .1عضَ گرٍُ عوَهی هؤظعِ ثٌت الْذی8431 ،تب کٌَى؛
 .1دثیر پصٍّؽی گرٍُ عوَهی هذرظِ علویِ ثٌت الْذی 8438،تبکٌَى؛

کارگاه اه و دوره اهی دانش افزایی:
 .8دٍرُ کَتبُ هذت هطبلعبت زًبى (زیر ًظردفتر هطبلعبت زًبى)؛
 .2دٍرُ ترثیت هذرض عوَهی ،رٍغ تذریط ،رٍغ تحمیك ،هعبرف ،عمبیذ ٍ کالم جذیذ  1ظبل زیر ًظر ظتبد اظبتیذ
جبهعِ السّرا

ظالماهللعلیْب

ٍ ارائِ همبالت در هَضَعبت :تَحیذ ،اهبهت ،هعبد ،فطرت ،آؼٌبیی ثب فیلعَفبى یًَبى ،هفَْم

ؼٌبظی کالم ٍ کالم جذیذ ،تفبٍتّب ٍ هعبئل آًْب...؛
 .4دٍرُ ترثیت هؽبٍر8ظبل (زیر ًظر ًْبد همبم هعظن رّجری هذظلِالعبلی ٍ هؤظعِ اهبم خویٌی رحوِاهللعلیِ)؛
 .3دٍرُ ترثیت هؽبٍر 2ترم (زیر ًظر ًْبد همبم هعظن رّجری هذظلِالعبلی ٍ ظبزهبى ًظبم رٍاًؽٌبظی)؛

 .1کبرگبُ رٍغ تحمیك(جبهعِ السّرا

ظالماهللعلیْب

ثب آلبی طرلی ٍ آلبی طَظی ،ثٌت الْذی ثب آلبی لبظوی ٍ)...؛

 .1کبرگبُ آؼٌبیی ثب ًرم افسارّبی اظالهی (جبهعِ السّرا ظالماهللعلیْب ٍ هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .7کبرگبُ هخبطت ؼٌبظی( هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .1کبرگبُ فٌَى تجلیغ (هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .3کبرگبُ تذٍیي هتَى (هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .81کبرگبُ ظَاد اطالعبتی (هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .88کبرگبُ ظجک زًذگی اظالهی ٍ آراهػ هعٌَی (هؤظعِ ثٌت الْذی)؛
 .82کبرگبُ آؼٌبیی ثب ادیبى ٍ فرق (ًْبد همبم هعظن رّجری هذ ظلِ العبلی)؛
 .84کبرگبُ هؽبٍرُ  4دٍرُ (ًْبد همبم هعظن رّجری هذ ظلِ العبلی)؛
 .83کبرگبُ حجبة ٍ عفبف (آظتبى همذظِ حضرت هعصَهِ

ظالم اهلل علیْب

ٍ هؤظعِ ؼوین عفبف)؛

