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  : وضعيت  تحصيلي 

مقطع 
 تحصيلی

رشته 
 معدل تا تاریخ از تاریخ محل تحصيل تحصيلی

کارشناسی 
 ١٣٦٩/٠٧/٠١١٣٧١/٠٣/٣١١٧ حوزه علميه قم حوزوی ارشد

 ١٣٧١/٠٧/٠١١٣٧٢/٠٣/٣١١٥دانشگاه باقر العلومزبان انگليسی فوق دیپلم

تفسير وعلوم  دکترا
 قرآن

مرکزتخصصی تفسيرحوزه 
 ١٣٧٦/٠٧/٠١١٣٨٠/٠٤/٣١١٦ علميه قم

  رتبه ها :  آدرس 
      

  ریختا تا از تاریخ نوع عضویت مسؤليت نام محل خدمت

انجمن علمی مدرسين اموزش
شھریور  ٧٩مھر  افتخاری عضو خانواده قم

٨٤ 

عضو شورای مدرسه علميه جانبازان
 مدرسه

عادی 
 افتخاری

شھریور 
٦٩ 

شھریور 
٧٩ 

  
  :  و  پژوهشي  فعاليتها ي آموزشي 

  نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوھش نوع پژوھش

 گرداورنده نھایی اهنھاد ودانشگ١٣٨٦شکوفه ھای سيب تأليف کتاب

 گرداورنده نھایی دانشگاه- نھاد ١٣٨٦گل بی عيب کجاست تأليف کتاب

 گرداورنده نھایی دانشگاه- نھاد  ٨٧ ھزار راه رفته تأليف کتاب

 گرداورنده نھایی دانشگاه- نھاد  ٨٧ نسيم رحمت تأليف کتاب

  
  
  

CV



  در  كميته ها  و  شوراهاي  رسميفعاليت  
  

  
  : شركت  در كارگاه  و  كنگره  

    چاپ مقاله در جمالت معتربخارجي
ROPدر پيشگريي از A اثر ويتامين        / Pediatric Research( august 2005 

) 
 
 

 فعاليت ا     سوابق اجرايی : 
  سوابق اجرائي 

نوع سمت محل خدمت عنوان فعاليت
 ھمکاری

از 
 تاریخ

تا 
  تاریخ

آموزشی فرھنگی 
 اجرایی

نھاد نمایندگی مقام معظم
   نيمه وقت مسوول رھبری

امام جمعه  نماز جمعه خر م آباد عبادی سياسی
   ھفتگی موقت

   تمام وقت مسوول ستاد اقامه نماز- قم فرھنگی مذھبی

 

ترم  مقطع تدريس عنوان درس محل تدريس
 شروع

ترم 
 پايان

نقش در 
  تدريس

-انفالب-متون تفسيری تربيت معلم قم
 استاد ٨٦ ٨١اول  کاردانی روش تدریس دینی

مراکز ضمن خدمت آ پ
 فم

روش تدریس دینی
 ھدیه آسمان-قران 

-کاردانی
 استاد ٨٥ ٧٩ کارشناسی

مدارس وآموزش گاه 
 ھای قم وتھران

-آموزش خانواده
 استاد ١٣٨٤ ١٣٧٧ مخاطب عام مشاوره

دبيرستان ھا وپيش 
دانشگاھی ھای قم 

 تھران
وپيش  -دبيرستان  زبان انگليسی

 استاد ٨٢ ٧٣ دانشگاھی 

دانشگاه علوم 
مراکز تربيت +انتظامی

 معلم تھران

تفسير فرآن ونھج 
 البالغه

کاردانی 
 استاد ٧٣ ٧١ کارشناسی+

تفسيرموضوعی قرآن  دانشگاه ھای خرم آباد
تا  ٨٥ کارشناسی انقالب+

 استاد کنون

کاردانی  تفسير قرآن مراکز آموزشی سپاه
 استاد تاکنون ٨٥ کارشناسی+

  


