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 تحصیلیسوابق 
 

  :فقه و اصول حوزه سطح سهتحصیالت حوزوی  

 آموزشی سوابق
 

  1731قرآن و حدیث از سال دانشگاه تدریس در  

  اجرایی سوابق 
 

 1731تا  173۱از سال  یثدارالحد یقاتمحقق مرکز تحق .1

 1731تا  173۱از سال  یثدارالحد یقاتمرکز تحق یمعاون اطالع رسان .۱

 1731آن تا سال  یریتو مد 173۱در سال  یثدارالحد یقاتمرکز تحق یگاهپا یستأس .7

 17۳۱تا  1731از سال  یثدانشکده علوم حد ییدانشجو یمعاون فرهنگ .0

 17۳1از سال  ینگارش وبالگ کالم اسالم .5

 17۳0تا سال  17۳۱از سال  یطوب یکیالکترون یهاجشنواره یردب .۱

 1714تا سال  17۳۱از سال  یثدانشکده علوم حد ینترنتیا یگاهپا یریتو مد یستأس .3

 17۳5تا  17۳۱از سال  یثعلوم حد ۀدانشکد یمعاون پژوهش .۳

 17۳5تا سال  17۳۱از سال  یثاطالعات و ارتباطات دانشکده علوم حد یفناور یرمد .1

 1714تا سال  17۳۱از سال  یثدانشگاه قرآن و حد یکیمرکز آموزش الکترون یسرئ .14

 1714تا سال  17۳7از سال  یثعلوم حد یدانشکده مجاز یریتو مد یستأس .11

 17۳3تا  17۳0جوانان از سال  یسازمان مل یساطالعات رئ یفناورمشاور  .1۱

 1714تا  17۳5از سال  ،(السالمیه)عل یمحضرت عبدالعظ یمجتمع آموزش یامنا یئتعضو ه .17
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 17۳۳از سال  یکیالکترون یادگیریبا موضوع  یمتعل یوبالگ تخصص یریتو مد یجادا .10

 171۱تا  17۳1تهران از سال  یشهردار یهنر یمؤسسه آموزش شهر سازمان فرهنگ یرهمد یئتعضو ه .15

 17۳1از سال  (،السالم یهعل) یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ یفرهنگ یعال یعضو شورا .1۱

 17۳1از سال  (،السالم یهعل) یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ یفرهنگ یو بررس یلکارگروه تحل یسرئ .13

 1711از سال  یمطهر یدشه یادبن یمجاز یاطالعات و فضا یمرکز فناور یرمد .1۳

 1711از سال  ،(یادا) یرانا یکیالکترون یادگیری یانجمن علم یوستهعضو پ .11

 1711از سال  یمطهر یدشه یفرهنگ یعلم یادبن ینترنتیا یگاهپا یریتمد .۱4

 171۱کتابخانه مطهر از سال  یدیاندرو یکیشناپل یروز رسانو به یدتول یریتمد .۱1

 1717از سال  یمطهر یدآثار شه یصوت یهاکتاب یدتول یریتمد .۱۱

 1717وزارت علوم از سال  یدفتر گسترش آموزش عال یکیالکترون یهاآموزش یعضو گروه تخصص .۱7

 1710تا  1717اقرأ از سال  یکیسامانه آموزش الکترون یرمد .۱0

 1710اقرأ در سال  یکیسامانه آموزش الکترون یریتو مد یستأس .۱5

 1710در تلگرام از سال  یمطالعه کاف یگروه تخصص یریتو مد یستأس .۱۱

 1710در تلگرام از سال  یکانال شخص یریتو مد یستأس .۱3

 1715تا  1710از سال  یثدانشگاه قرآن و حد یمعاون پژوهش .۱۳

 1715از سال  یمحام یکیسامانه آموزش الکترون یریتو مد یستأس .۱1

 1715از سال  یمحام یکیسامانه آموزش الکترون یرمؤسس و مد .74

 171۱از سال  (،السالم یهعل) یمآستان مقدس حضرت عبدالعظ یفرهنگ یعال یشورا یردب .71

 1713در سال  یمقرآن کر المللیینب یشگاهنما ینو ششم یستب ییمعاون اجرا .7۱

 171۳در سال  یمقرآن کر المللیینب یشگاهنما ینو هفتم یستقائم مقام ب .77

 171۳امام مرکز اسالمی بخارست از سال  .70

 و آله( یهاهلل عل یاعظم )صل یامبراعظم در سال پ یامبرپ یکیالکترون ۀجشنوار یرمؤسس و دب .75

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1735 ،یلیاناسماع ،یزانالم یرتفس یالقرآن فمعرفه  .1

 1731 ،یرهو س 1735 ،قدس ،خلوت انس .۱

 173۱ ،یثدارالحد ،(یفالکتاب و السنه )مشارکت در تال یالعلم و الحکمه ف .7

 1733 ،یثدارالحد ،(یفالکتاب و السنه )مشارکت در تال یف یتالباهل .0
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 1731 ،یثدارالحد ،(یفالکتاب و السنه )مشارکت در تال یف یغالتبل .5

 1731 ،یثدارالحد ،الحکمه یزانمنتخب م .۱

 17۳4 ،یرکبیرام ،(یحو تصح یق)تحق ینید یساالردر مردم یاالمله، رساله یهاالمه و تنز یهتنب .3

 1717،یتوال یاس یمشم، یعلوم نقل یشبا گرا یقدرسنامه روش تحقآموزش پژوهش،  .۳

 متن کامل کتاب یافتدر 1710 ،هابهار دل ،یراه زندگ ،1باورها  یگفتگو .1

 متن کامل کتاب یافتدر 1710 ،هابهار دل ،یخداشناس ، ۱باورها  یگفتگو .14

 متن کامل کتاب یافتدر 1710 ،هابهار دل ،یراهنماشناس ، 7باورها  یگفتگو .11

 1715 ،یثدارالحد، از نقطه صفر .1۱

 171۳ ،دارالحدیث ،رایانه و فضای مجازی .17

 مقاالت علمی پژوهشی
ش یهامالک یینتع .1 شترک با آقا ی،حوزو یآموزش مجاز یهادوره یسنجش اثربخ سراج یانمقاله م و  یدکتر فرهاد 

 171۱، بهار و تابستان ۱۳شماره  ی،دوفصلنامه مطالعات برنامه درس یر،سرو دل یمعبدالرح

 171۱، بهار ۱3شماره  یث،فصلنامه علوم حد ی،و کفر الکاف یماندر کتاب ا یفعل اخالق یارمع .2

 1717 ییز، پا37شماره  یث،، فصلنامه علوم حد یدر اصول الکاف ینتقدم اخالق بر د .3

 علمی ترویجیمقاالت 
 

 171۱و زمستان  ییز، پا3حوزه، شماره  یثدوفصلنامه حد ،«یدر کتاب کاف یاخالق هاییلتفضنو به  ینگاه .1

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

آموزش و  یمل شیهما نیدوم ،«و تعلم در اسالم میبه آداب تعل یبا نگاه یکیآموزش الکترون یهایو نگران ایمزا .1
 17۳۱ ،یکیالکترون یریادگی

 17۳۱ ،یکیآموزش الکترون یمل یشهما یناول ،یکیآموزش الکترون یهایو نگران یامزا .2

 17۳۳ ،زرایش دانشگاه ،یکیدانشگاه الکترون شیهما ،یکیالکترون یریادگی طیدر مح یاخالق یدهایها و تهدفرصت .3

 تخصصیمقاالت 
 

 یریادگی نهیو مقاالت و مطالب متعدد در زم یو کانال تلگرام یدر وبالگ کالم اسالم یمقاالت متعدد اعتقاد .1
 میدر وبالگ تعل یکیالکترون
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