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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اتیحجت اهلل ب :دگىاخانو نام و نام

 استاد یار :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس

 : ــــــــــــــتلفن

 : ـــــــــــــفکس

 bayat.h@qhu.ac.irسازمانی:  لکترونیکا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  : حوزه علمیه تبلیغرشته تخصصی  ،حوزه 0سطح تحصیالت حوزوی 
 

 آموزشی سوابق
 

  1831تا  1831معاونت تبلیغ حوزه از سال تدریس در 

  1834قرآن و حدیث از سال دانشگاه تدریس در 

  تا کنون 1831بعثه مقام معظم رهبری سال تدریس در 
  تا کنون 1833المصطفی سال  ةجامعتدریس در 
  تا کنون 1833مؤسسه موضوع شناسی سال تدریس در 
  تا کنون 1833مؤسسه افق مهر زندگی سال تدریس در 
  1041المصطفی تران سال  ةمدرسه رفیعتدریس در 
 

  اجرایی سوابق 
 

 1834تا  1813معارف سال  ویراد رهیگروه فقه و س ریمد 

 1831 تا 1834معارف سال  ویراد ریمد 
 1831 تا 1831سال  رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س یمشاور معاونت صدا 
 1833 تا 1831 سال (،هایسالم اهلل عل)نه حضرت معصومه تا  آس یفرهنگ یعضو شورا 
 1831ن سال تا در عربس یمعاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبر ندهینما 
 1833 ن سالتا در عربس یبعثه مقام معظم رهبر یندگیمسئول دفتر نما 
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 1833 تا 1833سال  یمعاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبر 
 1834تا  1833حج سال  قاتیمرکز تحق ریمد 
 1831 تا 1834سال  ارتیپژوهشکده حج و ز یمعاون پژوهش 

 1830تا  1831ئیس دانشکده علوم و معارف اسالمی دانشگاه قرآن و حدیث سال ر 

 1831 تا 1831سال یاحکام فقه یمؤسسه موضوع شناس یاجتماع یگروه فرهنگ ریمد 
 1831 تا 1831سال  مدیر گروه ارتباطات و تبلیغ دانشگاه قرآن و حدیث 

 1831 تا 1830سال  معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث 

 1833 تا 1831 از سال معاون علمی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی 

  1833تا  1831انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه سال عضو هیأت مدیره 

  1831نماینده حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در طرح و برنامه و نظارت شبکه ماهواره ای والیت سال  

  1831 تا 1831معاون برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی شبکه والیت سال 

 1831حدیث از سال  معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و 

 1833تا  1831از سال  عضو شورای طرح و برنامه شبکه ماهواره ای والیت 

  1044از سال  در معاونت تبیلغ حوزه« مطالعات تبلیغ دینی»سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی 

  1044مدیر مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی از آذر 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

  1831 انتشارات مشعر ،«یارتیز یدر سفرها غیتبل تیریدرسنامه روش و مد»  .1

 1831، ثیانتشارات دارالحد ،ثیدانشگاه قرآن و حد تا ،«ارتباطات یو مبان نید» .2

 1831، بوستان کتاب ،«السالم همیعل تیاهل ب میتکر یها نییآ ژهیها و بیها و آس نییآ» .8

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1833فقهی، فصلنامه کاوشی نو در فقه، سال ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام  .1

 1833متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی، فصلنامه کاوشی نو در فقه،  .2
 1833روش شناخت فقهی موضوعات عرفی، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی،  .8

 
 مقاالت علمی ترویجی
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 مبانی تبلیغ دین از رسانه های نوین  .1

 1813ذاتی و عرضی(، زیون )ویزگی های یهستی شناسی تلو .2

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1041قداست خانواده بین نفی و اثبات، همایش خانواده و تربیت معنوی، سال  .1

 

 مقاالت علمی تخصصی
 

 1813مبانی تبلیغ دین از رسانه های نوین  .1

 1813هستی شناسی تلویزیون )ویزگی های ذاتی و عرضی(،  .2

 1833های تکریم اهل بیت )ع( شاخص های مشروعیت آیین  .8

 
 های تحقیقاتیپروژه

 

 1831انجام پروژه تحقیقاتی آسیب شناسی آیین اعتکاف برای مؤسسه موضوع شناسی و ستاد اعتکاف، سال  .1
 تا کنون 1833پژوهشگاه دفتر تبلیغات، سال « تعامل فقه و سایر علوم در شناخت موضوعات»پروژه  .2

 

 نامهرساله و پایانراهنمایی، مشاوره و داوری  
 

 21راهنمایی:  .1

 8 مشاوره: .2

 81 داوری: .8

 های علمیبرگزاری نشست
 

 «مبانی ضرورت تبلیغ دین از رسانه های نوین»مؤسسه فهیم  .1

 «آسیب شناسی هنر در آیین های تکریم اهل بیت» دانشگاه هنر دانشکده موسیقی  .2

 «کاربرد سواد رسانه ای در تبلیغ دینی »روحانیون نیروی زمینی ارتش  .8

 «دین و مبانی ارتباطات» دانشگاه آزاد اصفهان  .0

 «آسیب شناسی آیین های تکریم اهل بیت»دانشگاه قرآن و حدیث  .1

 «کاربرد هنر و جذابیت در تبلیغ دینی»روحانیون سپاه کاشان  .1
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 «ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی» جامعه الزهراء  .1

 «کرسی نظری پردازی شناخت موضوعات احکام فقهی» من علمی اصول انج .3

 «)ع(  های تکریم اهل بیتشاخص های مشروعیت آیین»دفتر تبلیغات حوزه علمیه  .3

 «روش شناخت فقهی موضوعات عرفی»مصالی قم هفته پژوهش  .14

 «یشناخت موضوعات احکام فقه انیمتصد» ،قم مدرسه امام باقر )ع( .11

 «روش شناخت موضوعات احکام فقهی»علمیه انجمن اصول حوزه  .12

 «متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی»جامعة الزهراء  .18

 «فرایند و روش شناخت موضوعات منصوص»دانشگاه قرآن و حدیث  .10


