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شماره همراه09122530864 :
تخصصها و سوابق تحصیلی





تخصص اصلی :فقه و اصول
تخصصها


o

حقوق

o

علوم سیاسی



سوابق تحصیلی:


o

لیسانس علوم سیاسی  ,ازاد قم 7711 ,



فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق  ,ازاد قم 7731 ,
سطح  4فقه و قضا  ,قم 7737 ,

آشنا به زبان های


آشنا به زبان فارسی در سطح خوب



آشنا به زبان عربی در سطح خوب



آشنا به زبان انگلیسی در سطح خوب
سوابق کاری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  ،مبلغ (دارای مرتبه استاد یاری از نهاد رهبری)  ،تا کنون



انجمن انقالب اسالمی  ،عضو  ،تا کنون


انجمن فقه وحقوق حوزه علمیه  ،عضو  ،تا کنون



همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسالم  ،داور و ارزیاب مقاالت .



مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ،دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسالمی  ،تا کنون



دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر  ،مدرس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم .



دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر  ،مدرس آشنایی با قانون اساسی .



فیضیه  ،مدرس رسائل .



دانشگاه حضرت معصومه(س)  ،مدرس اصول فقه  ،تا کنون



دانشگاه حضرت معصومه(س)  ،مدرس متون فقه  ، 2تا کنون



دانشگاه آزاد محالت  ،مدرس قوانین تجارت در اسالم  2و  ، 7تا کنون



دانشگاه علوم پزشکی یزد  ،مدرس علم ودین  ،تا کنون



بسیج اساتید و پایگاه مقاومت  ،فرمانده پایگاه بسیج (بسیجی نمونه سال  7711استان قم)  ،از ، 1371/7/1
تا1386/10/30



مجله دانشجوئی گنجینه  ،سردبیر  ،از  ، 1376/8/11تا1379/12/23



مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه(موسسه آموزشی پژوهشی قضا)  ،محقق  ،از  ، 1384/3/18تا کنون



دانشگاه آزاد اسالمشهر  ،مدرس انقالب ،اندیشه ،تفسیر ،اخالق ، ..از . 1385/7/1



دانشگاه پردیس قم  ،مدرس انقالب اسالمی ایران وریشه ها  ،از  ، 1386/11/28تا1387/11/7



جامعه المصطفی  ،مدرس مدنی  1حقوق خانواده  ،از  ، 1387/7/14تا1387/11/27



مدرسه عالی خاتم االوصیاء  ،مدرس مکاسب محرمه (استاد راهنما)  ،از  ، 1390/7/2تا کنون



 ،عضو گروه منطق فهم دین  ،از  ، 1390/12/1تا1392/7/1



دانشگاه حضرت معصومه(س)  ،مدرس متون فقه  7و -4وصیت و ارث،حدود  ،از  ، 1391/11/16تا کنون



 ،ممتحن مصاحبه دکتری  ،از  ، 1394/7/1تا کنون



 ،مدرس متون فقه  7و  ، 2از  ، 1394/8/15تا کنون



 ،سردبیر فصلنامه فقه معارف علوی ،از  ، 1394/8/15تا کنون



 ،استاد زبان تخصصی دکتری و روش پایان نامه نویسی  ،از  ، 1394/12/1تا کنون



 ،مدرس کارگاه آشنایی با مشکالت و چالش های جوانان  ،از  ، 1395/3/12تا1395/3/13
آثار و تالیفات



مقاله نقش علم و معرفت در مجاهدت زنان  ,نویسنده  ,یادواره,7737 -
مقاله مکروهات  ,نویسنده, ,





مقاله مواد قانون مجازات اسالمی(دیات) ماده  737تا , 431نویسنده, ,



مقاله نقد واصالح قانون مدنی -حقوق خانواده  ,نویسنده, ,



مقاله حکم اعطای وکالت مطلق به زن در طالق خود  ,نویسنده  ,پرسمان فقهی قضایی() ,2



مقاله حکم ضربه موجب عدم کنترل ادرار و مدفوع  ,نویسنده  ,پرسمان فقهی قضایی() ,7



مقاله تبیین فقهی مفهوم کیسه مغز موضوع بندهای 3و 3ماده 434ق.م.ا  ,نویسنده  ,پرسمان فقهی قضایی() ,7



مقاله مسئولیت راننده و عابر در صورت بی احتیاطی  ,نویسنده  ,پرسمان فقهی قضایی(77/74/7234 , )1



مقاله لزوم ادای سوگند از سوی متهم در موارد عدم لوث  ,مصحح  ,پرسمان فقهی قضایی -کیفری ،جلد , 3
4/4/44



مقاله ترسیم عرصه های پیشرفت  ,نویسنده  ,تهران ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سیویلیکا 7731 ,



پایاننامه تغلیظ دیه  ,مشاور  ,حوزه علمیه قم,



چندرسانهای بررسی فقهی و حقوقی قانون مجازات اسالمی مصوب ( 7732دیات)  , ,رادیو معارف /فقه پویا ,
7732



مقاله بررسی فقهی حقوقی رضایت تقدیری ،مجله فقه وفلسفه ،نویسندگان رضا عاملی و سید علیرضا حسینی

