
 باسمه تعالی

 اجرایی پژوهشی و علمی، رزومه
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 تلفن: آدرس محل کار:

 

 )کارشناسی به بعد( ب( سوابق تحصیلی

 توضیحات سال اخذ مدرک محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

  1382  معارف کارشناسی 1

  1386  فقه و معارف کارشناسی ارشد 2

  ش1395 جامعه المصطفی فقه واصول دکتری 3

 مشغول تحصیل 1396 جامعه المصطفی فقه واصول )اجتهاد( 5سطح 4
 

 پایه علمی:  رتبه علمی:
 

 ج( سوابق تدریس

 توضیحات مقطع تحصیلی محل تدریس سال تحصیلی تعداد واحد عنوان تدریس ردیف

  سطح رفسنجان 1378و1377  2و1لمعه ج 1

  سطح رفسنجان 1378و1377  2و1اصول فقه ج 2

  سطح رفسنجان 1378و1377  مکاسب   3

  سطح رفسنجان 1378و1377  رسایل 4

  سطح رفسنجان 1379و1378  نهایه الحکمه  5

  مقدمات رفسنجان 1378و1377  منطق مرحوم مظفر 6

  مقدمات رفسنجان 1378و1377  30و 29 ترکیب جزءتجزیه و 7

  مقدمات قم 1390و1389  ادبیات عرب 8

  سطح قم 1394تا1391  کفایتین 9

 

 



 د( سوابق پژوهشی

 سال انتشار تعداد صفحات )تالیف، گردآوری، ترجمه و...(نوع  )کتاب، مقاله، پایان نامه(قالب  عنوان ردیف

ماهیت حق و انواع آن ار منظر  1

 امام خمینی)ره(
   تالیف پایان نامه

   تالیف مقاله استصحاب و کاربرد آن 2

   تالیف کتاب مالکیت فکری 3

   تالیف مقاله فقه جوابگوی مقتضیات زمان 4

   تالیف مقاله زکات اوراق مالی 5

اطاعت از سلطان از دیدگاه  6

 فریقین
   تالیف مقاله

   تالیف مقاله ده ی یدعقا 7

شرط حضور امام)ع( در وجوب  8

 نماز جمعه
   تالیف کتاب

   تالیف مقاله تزاحم حج و نذر 9

   تالیف مقاله قیام امارات و اصول به جای قطع 10

   تالیف کتاب ترتب  در اصول 11

   تالیف مقاله حجیت خبر واحد 12

   تالیف مقاله اقسام واجب 13

   تالیف مقاله مبارزه با تبعیض و تعصب 14

   تالیف مقاله فریقین دیدگاه از راوی شروط 15

   تالیف همقال پیشوای مبارز 16

   تالیف مقاله مسئولیت ناقل بیماری به جنین 17

برخورد با امراض مسری از از نگاه  18

 فقه و حقوق بین الملل
   تالیف رساله

 های پژوهشی راهنمایی پایان نامه، مقاالت و طرح( ـه

 (و...راهنما)مشاور، سمت  سال تحصیلی دانشگاه مقطع عنوان  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

 

 



 های علمی پژوهشیراها، کمیته ها، و شوهمکاری های علمی با ادارات، مجامع، کمیسیونو( 

 عضو و...()رئیس، دبیر، سمت  مدت همکاری تاریخ همکاری نام نهاد عنوان ردیف

 عضو هیات علمی  1391تا1389  شورای علما 1

سردبیر مجله و نگارش   1394تا1390  جامعه ی علما و محصالن 2

 مقاالت

 رئیس و نگارش مقاله در مجله  1396تا1388  مجمع حبل المتین 3

 نگلرش مقاله  1384تا1382  مجله برادری 4

 مدیریت و نگارش مقاالت  1396تا 1384  مجله الکترونیک حقیقت 5

 مقاالت نگارش و مدیریت  1396تا1390  سایت حقیقت آنالین 6

 ز( سوابق اجرایی

 توضیحات سال خاتمه سال شروع نام سازمان سمت ردیف

  1386 1383  نماینده طالب 1

   1392  قائم مقام جامعه ی علما و محصالن 2

  1394 1385  عضو شورای علما 3

 ح( تشویقات و جوایز علمی

 تاریخ اعطاء اعطاء کننده مورد ردیف

 1387 جشنواره ی طوبی تقدیرنامه)به پاس نشریه( 1

 1390 شورای علما (ه پاس فعالیتب) تقدیرنامه 2

 1393 شوارای علما )به پاس ارائه ی مقاله(یرنامهتقد 3

 1386 مدرسه عالی فقه و معارف (مدیریت مجله برای) لوح سپاس 4

 1384 معارف و فقه عالی مدرسه تر(بر پژوهشگر)تقدیرنامه 5

 1385 معارف و فقه عالی مدرسه (برتر پژوهشگر)تقدیرنامه 6

 ط( مهارت های شخصی

 توضیحات میزان تسلط نوع مهارت ردیف

  0/0 100تا80 اداره سایت و امور فنی آن 1

  0/0 80تا60 نویسندگی و ویراستاری 2

  متوسط مداحی 3

  0/0 100تا40 زبان های فارسی ،عربی و پشتو 4

 تاریخ:

 امضاء:


