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 جتماعیسوابق ا

 )قبل از سن قانونی در پایان جنگ( دفاع مقدسدر داوطلبانه حضور 

 برادر شهید و نمونهتقدیر به عنوان رزمنده 

و رودسر  در مسؤول  انجمن اسالمی دانش آموزان

 قم رضویهعلمیه مدرسه  شورای طالبمسؤول 

 عضو دفتر نخبگان حوزه علمیه قم و خارج ی عالسطوح اساتید نشست  واساتید تشکل  عضو

 آموزشیو علمی  ،سوابق اجرایی

 و مدیرمسؤول مدیر آکادمی اسالمی آلمان

 ( 2012) از سال  مجله آلمانی زبان الفجر 

 (تا کنون 2013)از سال  مدیر حوزه علمیه هامبورگ

 (1384)سال  عضو مؤسس مؤسسه پرتو ثقلین (1377سال ) عضو مؤسس مؤسسه دین و اخالق

 مق )ره( حوزه علمیه حضرت آیت اهلل بهجت تأسیس  یاراننخبه پروری کشوری مسؤول مؤسسه 

مطهری دانشگاه قم  استاد آثار مطالعاتی طرح مدیر 83-1381و تربیت امام جمعه کرج معاون آموزش 

 (1379ـ  1376)سال 

 : حضرات آیاتاساتید

 و ... حسینی خراسانی، یسد رضا مدرّسید محمّحاج  فقه و اصول            

 مصباح، آملی جوادی ،مظاهریبهجت، جنیدی،  البالغه قرآن و نهجتفسیر تربیت و  ،اخالق

 و فاضلی ، آل اسحقخرازی ،میانجیاحمدی ، یزدی

 رضا رمضانی و احمد عابدیغالمرضا فیاضی،  فلسفه  

 سوابق تحصیلی

 69ورود به حوزه سال  دیپلم ریاضی

 با درجه عالی سطح چهار حوزه علمیه سال درس خارج فقه و اصول بیش از سیزده

 (ترم آخر) دانشگاه ادیان ومذاهب  دین پژوهی دکتری

 تألیفاتبخشی از  

 «فیزیک و مالصدرا دیدگاه از متغیّر و ثابت ربط»سطح چهار باعنوان فلسفی رساله 

 ،(هامبورگ السالم علیه علی امام مسجد ساله پنجاه تاریخ صفحه 650) آلمان آبی کتاب مسجد

 ،( لمانآ به بروجردی العظمی اهلل آیت ی نماینده ورود سال شصتمین یادنامه) غرب در تشیّع کتاب سفیر

 ،)یک دوره کامل منطق به روش بدیع منطبق با نیازهای طالب اروپایی( هامبورگی کتاب منطق



 

 

فاطمه معصومه علیها سالم، تدوین یا  تحلیلی یانزندگ ،جلدی 6 آموزه غیب، از دستی معنوی، های مهارت

 مائده آسمانی، علم آموزی و معرفت اندوزی و ... شناسی، گناه تسنّن، در تشیّع فقهی، مقاالت ویراستاری:

 تقریرات درس خارج فقه و اصول

 ؛سفید مرگ حکم نماز؛ در  انشراح قرائت حکم ؛تقریرات درس های خارج فقه و اصول در ابواب مختلف

 حکم اهل کتاب از نظر طهارت یا نجاست؛ قاعده الزام و ... مذاهب؛ بزرگان علنی لعن و سبّ حکم

 خارج درس یک قم در السالم علیهم اطهار ی ائمه فقهی ی موسسه در) راجع به ارتداد فقهی سؤال  50 حدود طرح

 شد( اندازی راه سواالت این بررسی برای
 مقاالتبرخی از  

 دینی عقالنیت نماد خمینی امام مالسال علیهم البیت اهل مکتب عقالنیتتحقیق 

 اخالق بهبود در عبادت مثبت نقش کریم قرآن در جهاد آیاتبررسی 

 ،(فرانسه ابدو شارلی ی نشریه به پاسخ در) تکریم؟ یا توهین مستحق ؛انبیاء

 ،(سوربن دانشگاه پروفسور امیر معزی از به پاسخ در) دارند قرآن یک سنّی و شیعه

 و اهل البیت علیهم السالم  قرآناز دیدگاه  انسان عاطفی نیاز 20شرح 

 لوتر)سخنرانی به مناسبت پانصدمین سالگشت مارتین لوتر در کلیسای بالنکنیزه (سخنی با مارتین 

 )سخنرانی به مناسبت شهادت شیخ نمر توسط سعودی ها( (عالم کرد سنی)ی تا علی بوط (عالم عرب شیعی)یخ نمر از ش

 سیر تربیت و تکامل انسان در مکتب قرآن و اهل البیت علیهم السالم

 سال سطوح عالی حوزه قم 11سال مقدمات و سطح و  14      :تدریس

، دروس شرح لمعهزبده االحکام امام خمینی،  فقه

 محرمه و بیع مکاسب ،تمهیدیه فقه استداللی

 معالم، الموجز، رسائل، کفایه و درس خارج اصول

 و صحیفه سجادیه نهج البالغه ،قرآن تفسیر

 منظومهبدایه الحکمه، نهایه الحکمه و شرح  فلسفه

 ، جامع السعادات، اخالق ناصریمعراج السعاده اخالق

، المصطفی جامعة مجازی ،کرج آزاد ،قم دولتی دانشگاه

 اردوهای علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم تهران

 رساله راهنمایی

 دانشگاه معارف ررسی اخالقی روایات تقسیم اوقات روزانهب

 قم حوزه علمیه تأثیر غذا بر تکوّن نفس و شخصیت

 المصطفی دانشگاه تربیت عقالنی در قرآن کریم و روایات

 دانشگاه فردوسی مشهد آسیب شناسی مراکز اسالمی خارج از کشور



 

 

آثار تربیتی نیایش در قرآن و عهد جدید دانشگاه 

 ادیان

 


