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سىابق آمىزشی:
تدریس:

 .6رٍش تحمیك ،صزف عزبی ،6تاریخ حذیث ضیعِ ،جَاهع حذیثی ضیعِ ،هباًی ٍ رٍشّای تبلیغ در لزآى ٍ سٌتً ،مذ ٍ
ٍضع حذیث ،داًطکذُ هجاسی داًطگاُ لزآى ٍ حذیث (همطع کارضٌاسی) ،اس سال  84تا 92؛
 .2آسیبضٌاسی رٍایات تفسیزی ،آضٌایی با تاریخ ٍ هٌابع حذیث ضیعِ ٍ اّل سٌت ،تفسیز اثزی ،6هباًی فْن حذیث،
آسیبضٌاسی احادیث پشضکی ،داًطکذُ هجاسی داًطگاُ لزآى ٍ حذیث (همطع کارضٌاسی ارضذ)اس سال  89تا 96؛
 .3اخالق  ،6تفسیز همذهاتی ،اخالق  ،2تفسیز هَضَعی ،5آضٌایی با علن رجال ،تاریخ تفسیز ،رٍش تحمیك ،آضٌایی با علن
رجال ،درایة الحذیث ،اخالق  ،3تفسیز هَضَعی  ،2آضٌایی با تاریخ ٍ هٌابع حذیث ضیعِ ٍ اّل سٌت ،هؤسسِ آهَسش
عالی بٌت الْذی (همطع کارضٌاسی)؛

رتبو اه :
-

داًطجَی ًوًَة همطع کارضٌاسی ارضذ ،سال  86داًطگاُ لزآى ٍ حذیث تْزاى؛

هش
سىابق ژپو ی:
-

لَاعذ فْن حذیث در لساى رٍایات (پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ)؛

-

استاد راٌّوای تحمیك پایاًی:
« .6حسي ظي ،عَاهل ٍ آثار در لزآى» ،طلبِ سلیخا اسواعیل؛
« .2ابشارّای ابتالء در لزآى ٍ رٍایات» ،طلبِ عطزت باًَ؛
« .3هَاًع ّذایتپذیزی اس ًگاُ لزآى» ،طلبِ صذیمِ حسٌی؛
 .4داٍری  5تحمیك پایاًی در هؤسسِ بٌت الْذی؛

سىابق فرهنگی رتبیتی:
 .6عضَ ضَاری سیاستگذاری بسیج داًطکذُ علَم حذیث ،سال  80ـ 79؛
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ّ .2وکاری با کاًَى هْذٍیت داًطکذُ علَم حذیث در دٍراى تحصیلی کارضٌاسی ارضذ؛
ّ .3وکاری با ّیأت اًصار الوْذی عجل اهلل تعالی فزجِ داًطکذُ علَم حذیث در دٍراى کارضٌاسی ٍ ارضذ؛
 .4عضَ ّیأت هؤسس اًجوي جَاى پگاُ ( )NGOدر سال 80-79؛
 .5عضَ ّیأت هؤسس هؤسسِ لزآى ٍ عتزت «ساللِ هاُ» تْزاى؛

شرکت رد کارگاه اهی دانش افزایی و مهارت افزایی:
 .6کارگاُ «سَاد اطالعاتی» اس طزف گزٍُ علَم لزآى هؤسسِ بٌت الْذی؛
 .2کارگاُ «رٍش تبلیغ کاربزدی» اس طزف گزٍُ هطالعات اسالهی هؤسسِ بٌت الْذی؛
 .3کارگاُ «صزف ٍ ًحَ کاربزدی در لزآى» اس طزف گزٍُ علَم لزآى هؤسسِ بٌت الْذی؛

سىابق اجرایی:
 .6ریاست بخص ارائِ درٍس داًطکذُ هجاسی علَم حذیث اس فزٍردیي  85تا هْز 85؛
 .2عضَ گزٍُ علوی تزبیتی عوَهی (هطالعات اسالهی فعلی) اس  92تاکٌَى؛
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