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 ؛۲۵۳۱تولد:  اتریخ

 تهران؛ ی: دمرهس علوییو راهنما ییابتدا تحصیالت

 تهران؛ یمطهر یدشه  یعلوم و معارف اسالم  یرستانمتوسطه: دب  تحصیالت

 ؛۲۵۳۱قم:  یهورود هب حوزه علم  سال

 خارج حوزه: حدود ده سال؛دمت رشکت رد ردوس 

 آرخین دمرک رسمی حوزوی: سطح هس فقه و اصول

 ی؛و دمد یحارئ ی،زنجان  یریشب  ی،آمل  یعظام جواد یات: آیداز اسات  ربخی



 :ییو ارجا یاز سوابق رفهنگ  ربخی

 ؛۲۵۳۱ات  ۲۵۳۱از سال  یثدارالحد یقاتمحقق رمزک تحق  ـ

 ؛۲۵۳۱ات  ۲۵۳۱از سال  یثدارالحد یقاترمزک تحق  یمعاون اطالع رسان  ـ

 ؛۲۵۳۱ات  ۲۵۳۱از سال  یثدانشکده علوم حد ییدانشجو یمعاون رفهنگ  ـ

 ؛۲۵۳۳ات  ۲۵۳۱از سال  یثعلوم حد ۀدانشکد یمعاون ژپوهش  ـ

 ۲۵۳۳ات سال  ۲۵۳۱از سال  یثاطالعات و ارتباطات دانشکده علوم حد یفناور ریدم ـ

گاه رقآن  یکیرمزک آموزش الکترون  یسرئ  ـ  ؛۲۵۱۱ات سال  ۲۵۳۱از سال  یثو حددانش

 ؛۲۵۳۳ات  ۲۵۳۱جواانن از سال  یسازمان مل  یساطالعات رئ  یمشاور فناور ـ

 ؛۲۵۱۱ات  ۲۵۳۳( از سال السالمیه)عل  یمحضرت عبدالعظ  یمجتمع آموزش  یامنا یئتعضو ه  ـ

 ؛۲۵۱۱ات سال  ۲۵۳۱تهران از سال  یشهردار یهنر یمؤسسه آموزش شهر سازمان رفهنگ  ریهدم یئتعضو ه  ـ

 ؛۲۵۳۱السالم از سال  یهعل  یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ  یرفهنگ  یعال  یعضو شورا ـ

 ؛۲۵۳۱السالم از سال  یهعل  یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ  یرفهنگ  یو ربرس  یلکاررگوه تحل  یسرئ  ـ



 ؛۲۵۱۱السالم از سال  یهعل  یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ  یرفهنگ  یعال  یشورا یردب  ـ

 ؛۲۵۱۲از سال  یمطهر یدشه  یادبن  یمجاز یاطالعات و فضا یرمزک فناور ریدم ـ

 .۲۵۱۱ات  ۲۵۱۵ارقأ از سال  یکیساماهن آموزش الکترون  ریدم ـ

گاه رقآن و حد یمعاون ژپوهش  ـ  .۲۵۱۳ات  ۲۵۱۱از سال  یثدانش

 .۲۵۱۳از سال  یمحام  یکیساماهن آموزش الکترون  ریمؤسس و دم ـ

گاهنما ینو ششم  یستب  ییمعاون ارجا ـ  .۲۵۱۳رد سال  یمرقآن رک المللیینب  یش

گاهنما ینو هفتم  یستاقئم مقام ب  ـ  .۲۵۱۳رد سال  یمرقآن رک المللیینب  یش

 .8931امام رمزک اسالمی بخارست از سال  ـ

 

 

 اطالعات یرد رعهص فناور فعالیت

گاهاپ یستأس  ـ  ؛۲۵۳۱آن ات سال  رییتو دم ۲۵۳۱رد سال  یثدارالحد یقاترمزک تحق  ی



گارش وبالگ کالم اسالم  ـ  ؛۲۵۳۲از سال  ین

 ؛۲۵۳۱ات سال  ۲۵۳۱از سال  یطوب  یکیالکترون  یاهجشنواره یردب  ـ

گاهاپ رییتو دم یستأس  ـ  ؛۲۵۱۱ات سال  ۲۵۳۱از سال  یثدانشکده علوم حد ینترنتیا ی

 ؛۲۵۱۱ات سال  ۲۵۳۵از سال  یثعلوم حد یدانشکده مجاز رییتو دم یستأس  ـ

 و آهل(؛ یهاهلل عل  یاعظم )صل  مبراعظم رد سال ایپ مبرایپ یکیالکترون  ۀجشنوار یرمؤسس و دب  ـ

 ؛۲۵۳۳از سال  یکیالکترون  یادگیریبا موضوع  یمتعل  یوبالگ تخصص  رییتو دم یجادا ـ

 ؛۲۵۱۲( از سال یادا) ریانا یکیالکترون  یادگیری یانجمن علم  یوستهعضو پ  ـ

 ؛۲۵۱۵وزارت علوم از سال  یدفتر گسترش آموزش عال  یکیالکترون  یاهآموزش یعضو رگوه تخصص  ـ

گاهاپ رییتدم ـ  ؛۲۵۱۲از سال  یمطهر یدشه  یرفهنگ  یعلم  یادبن  ینترنتیا ی

 ؛۲۵۱۱کتابخاهن مطهر از سال  یدیاندرو یکیشناپل  یروز رسان و هب یدتول  رییتدم ـ

 ؛۲۵۱۵از سال  یمطهر یدآاثر شه  یصوت  یاهکتاب یدتول  رییتدم ـ

 .۲۵۱۱ارقأ رد سال  یکیساماهن آموزش الکترون  رییتو دم یستأس  ـ



 .۲۵۱۱رد تلگرام از سال  یمطالعه کاف  یرگوه تخصص  رییتو دم یستأس  ـ

 .۲۵۱۱رد تلگرام از سال  یکاانل شخص  رییتو دم یستأس  ـ

 .۲۵۱۳از سال  یمحام  یکیساماهن آموزش الکترون  رییتو دم یستأس  ـ

 

 منتشر شده آاثر

 ؛۲۵۳۳/ یلیان/ اسماع  یزانالم  یرتفس  یالقرآن ف معرهف  ـ

 ؛۲۵۳۱/ یرهو س  ۲۵۳۳خلوت انس / قدس /  ـ

 ؛۲۵۳۱/  یث( / دارالحدیفالکتاب و السنه )مشارکت رد اتل  یالعلم و الحکمه ف  ـ

 ؛۲۵۳۳/  یث( / دارالحدیفالکتاب و السنه )مشارکت رد اتل  یف  یتالب اهل ـ

 ؛۲۵۳۱/  یث( / دارالحدیفالکتاب و السنه )مشارکت رد اتل  یف  یغالتبل  ـ

 ؛۲۵۳۱/  یثالحکمه / دارالحد یزانمنتخب م  ـ

 ؛۲۵۳۱/  یرکبیر( / ام یحو تصح  یق)تحق  ینید یساالررد رمدم یاالمله، رساهل هیاالهم و تنز یهتنب  ـ



 ؛۲۵۱۵/ تی وال یاس یم/ شم یعلوم نقل  یشبا رگا یقآموزش ژپوهش، ردسناهم روش تحق  ـ

 ؛۲۵۳۱/  یکیآموزش الکترون  یمل  یشهما یناول « / … یکیآموزش الکترون  یهایو نگران  یازما»مقاهل  ـ

 متن کامل کتاب یافت؛ رد۲۵۱۱اه / / بهار دل یـ راه زندگ  ۲باوراه  یگفتگو ـ

 متن کامل کتاب یافت؛ رد۲۵۱۱اه / / بهار دل یـ خداشناس  ۱باوراه  یگفتگو ـ

 متن کامل کتاب یافت؛ رد۲۵۱۱اه / / بهار دل یـ راهنماشناس  ۵باوراه  یگفتگو ـ

 ؛۲۵۱۳/  یثاز نقطه صفر / دارالحد ـ

 ؛۲۵۱۳ـ رایاهن و فضای مجازی / دارالحدیث / 

 

گاه الکترون  یش/ هما «یکیالکترون  یادگیری یطرد مح  یاخالق  یداهیاه و تهدرفصت»مقاهل  ـ گاه ش دان  یکی،دانش  ؛۲۵۳۳/  یرازش

گاه  یکیآموزش الکترون  اهییو نگران  یازما»مقاهل  ـ  ؛۲۵۳۱،  یکیالکترون  یادگیریآموزش و  یمل  یشهما یندوم « / و تعلم رد اسالم یمهب آداب تعل  یبا ن

 یم؛رد وبالگ تعل  یکیلکترون ا یادگیری ینهو مقاالت و مطالب متعدد رد زم  یو کاانل تلگرام  یرد وبالگ کالم اسالم  یمقاالت متعدد اعتقاد ـ

 



 یژپوهش  یعلم  مقاالت

دوفصلناهم  یر،رسو دل  یمو عبدارلح  یج دکتر رفاهد رسا یانمقاهل مشترک با آاق ،«یحوزو یآموزش مجاز یاهدوره یسنجش ارثبخش  یاهمالک یینتع » ـ
 .۲۵۱۱، بهار و اتبستان ۱۳شماره  ی،مطالعات ربانهم ردس 

کاف و  یمانرد کتاب ا یفعل اخالق  یارمع » ـ  .۲۵۱۱، بهار ۱۳شماره  یث،علوم حد یژپوهش  یفصلناهم علم  ،«یکفر ال

گاه » ـ  .۲۵۱۱و زمستان  ییز، اپ۳حوزه، شماره  یثحد یتخصص  یدوفصلناهم علم  ،«یرد کتاب کاف  یاخالق  اهییلتنو هب فض  ین

کاف  ینتقدم اخالق رب د» ـ  .۲۵۱۵ ییز، اپ۳۵شماره  یث،علوم حد یژپوهش  ی، فصلناهم علم  «یرد اصول ال

 

 تدریس

گاه رقآن و حد یسهب صورت مستمر، تدر ۲۵۳۱سال  از  :چون ینیبا عناو یثرد دانش

رد رقآن  یغو روش تبل  یث؛ مبانیهم حدف  یقین؛ مبانیرف یدگاهاز د یثشناخت حد ی؛ مبانیاسالم  یق؛ اخالقتحق  ی؛ روشاسالم  یدو عقا کالم
گاهو وضع حد یعه؛ نقدو منابع رجال ش  ینی؛ دانشد یشوایانپ  یع؛ سیرهتش  یث؛ اتریخو حد  یاهو مهارت آداب رد علوم مختلف؛ یثدح یث؛ جای

 .صدوق یدکتاب توح  یقاتی؛ رشحتحق  یازفاراهرنم یکی؛ آموزشالکترون  یادگیری


