
 رزومه

 وزوان-اصفهان : محل تولد    ایران : تابعیت  5431 :متولد    خیری :نام خانوادگی    حسن :نام

 فقه و اصول، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی : تخصص

 ـ سوابق تحصیلی5

 الف: حوزوی

 استاد مقطع
سال 
 شروع

سال 
 اتمام

محل 
 تحصیل

 توضیحات

  قم 16 16 استاد فاضل و... المقدمات ـ سیوطیجامع

  قم 16 16 استاد طالقانی مغنی اللبیب

  قم 16 16 استاد موسوی گرمارودی مختصرالمعانی

  قم 16 16 استاد خسروشاهی معالم

  قم 16 16 استاد صالحی افغانی ـ استاد عبایی خراسانی اصول فقه مظفر

 شرح لمعه
 استاد وجدانی فخر  ـ استادشب زنده دار

 ـ استاد محامی
  قم 11 16

  قم 11 16 استاد بنی فضلاستاد محفوظی ـ مکاسب

  قم 11 16 استاد اعتمادی رسائل

  قم 16 11 آبادیاستاد ستوده ـ استاد طاهری خرم کفایه

 خارج فقه
الله سبحانی ـ آیت الله الله فاضل لنکرانی ـ آیتآیت

 ـ استاد عابدی الله تبریزیمکارم شیرازی ـآیت
  قم سال1بیش از 

  قم   الله سبحانی ـ استاد عابدیآیت خارج اصول

فلسفه) بدایه الحکمه، نهایه 
 الحکمه  (

 استاد فیاضی
16-
11 

 بنیاد فرهنگی باقرالعلوم 

  26 آیت الله ایزدی اسفار
اسالمی دانشگاه آزاد 

 نجف آباد

  

 



 ب: دانشگاهی

 رشته مقطع
دانشگاه محل 

 تحصیل
سال 
 شروع

سال 
 پایان

محل 
 تحصیل

 توضیحات

  ایران 6616 6616 موسسه امام خمینی الهیات و معارف اسالمی کارشناسی

  ایران 6621 6611 موسسه امام خمینی شناسیجامعه پیوستهکارشناسی ارشد 

  ایران 6626 6616 دانشگاه آزاد اسالمی معارف اسالمی الهیات و کارشناسی ارشد

  ایران 6661 6666 دانشگاه آزاد اسالمی شناسی جامعه دکتری

 ـ سوابق تدریس2  

 سال مقطع دانشگاه یا موسسه آموزشی عنوان درس ردیف

 مبانی جامعه شناسی 6
دانشگاه قم ـ جامعه المصطفی ـ 

 وزواننور دانشگاه نراق ـ پیام
 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد دانشگاه نراق جامعه شناسی حقوق 6

 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان جامعه شناسی سازمانها 6

 تاکنون26  دانشگاه نراق جامعه شناسی انحرافات 6

 26ـ22 کارشناسی دانشگاه آزاد قم شناسی متدلوژیجامعهاصول  6

 شناسی آموزش و پرورشجامعه 1
آزاد قم ـ دانشگاه قم ـ دانشگاه 
 دانشگاه نراق

 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی جامعه مطلوب اسالمی 2

 شناسی توسعهجامعه 6
دانشگاه نراق جامعه المصطفی ـ 

 ـ پیام نور وزوان
 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

 26ـ21  دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان شناسی سیاسیجامعه 1

 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان تغییرات اجتماعی 61

   جامعه المصطفی توسعه از منظر اسالم 66

 نظریات روانشناسی اجتماعی 66
باقرالعلوم ـ جامعه المصطفی ـ 

 دانشگاه نراق
 تاکنون26 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد



 روانشناسی پیشرفته 66
شهید محالتی ـ باقرالعلوم ـ 

 جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق
  کارشناسی ارشد

 تاکنون66 کارشناسی ارشدکارشناسی ـ  باقرالعلوم ـ دانشگاه نراق سمینار جامعه شناسی 66

 تاکنون61 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد جامعه المصطفی مخاطب شناسی پیام های قرآنی 66

 62ـ66 کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما شناسی تبلیغاتجامعه 61

   دانشگاه قم شناسی شیعیان ایرانجامعه 62

   جامعه المصطفی فلسفه علوم اجتماعی 66

   دانشگاه نراق روش تحقیق پیشرفته 61

 تاکنون 66 کارشناسی ارشد دانشگاه نراق ـ دانشگاه قم شناسی جناییجامعه 61

 16  دانشگاه قم تاریخ متفکران اجتماعی مسلمین 66

 16  دانشگاه قم های شیعهآموزه 66

 16  دانشگاه قم تاریخ تمدن اسالمی 66

 تاکنون 66 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد دانشگاه نراق متون فقهی 66

 61  دانشگاه نراق اصول فقه 66

 و سالهای بعد 26  دانشگاه نراق جامعه شناسی شهری 61

 تاکنون61 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق روانشناسی اجتماعی 62

 اکنونت26  کارشناسی ارشدکارشناسی ـ  دانشگاه نراق جامعه شناسی ارتباطات 66

 26ـ21 کارشناسی پیام نور وزوان شناسی فرهنگیمردم 61

 26ـ21 کارشناسی پیام نور وزوان مبانی تاریخ اجتماعی ایران 61

 تاکنون61 کارشناسی ـ کارشناسی ارشد جامعه المصطفی جامعه شناسی تبلیغ 66

 26ـ21 کارشناسی پیام نور وزوان اخالق و تربیت اجتماعی 66

 62ـ66 دکتری شهید محالتی نظریات روانشناسی اجتماعی 66

  

 

 



 سوابق اجرایی-4

 دوره زمانی عنوان شغلی ردیف
 66-22 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق 6
 22-21 معاون دانشگاه نراق 6
 22-26 رئیس دفتر فرهنگ اسالمی واحد نراق 6
 22-26 مدیر گروه معارف اسالمی د. نراق 6
 66-26 عضو هیأت علمی دانشگاه - د. آزاد اسالمی 6مدیر گروه معارف منطقه  6
 61-66 قائم مقام دانشگاه باقر العلوم 1
 61-61 اجتماعی –مدیر مرکز مطالعات فرهنگی  2

6 
 قائم مقام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 مدیر گروه مطالعات اجتماعی جامعه المصطفی

 پژوهشگاه المصطفیمعاون پژوهشی 

61-11 
 
61- 

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق 1
از ابتدای سال 

 تاکنون
 

 


