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 بسمه تعايل

 اطالعات شخصي-١

 رحيم:  نام پدر ويس آرمي: نام خانوادگي مهرداد: نام

 خرم آباد: حمل صدور ۵٢٨٩۵۵۴۴٩١: آد ملي ١٠۵٩: ش.ش

 ١٣۵٠/ ١/٧:تولد
:هياءت علمي دانشگاه ع پ  مست

 مربي:مرتبه علمي لرستان

ــابقه ــدريس س ١٠:ت
 ١٣٧٩: شروع تدريس ٣٠/٩/١٣٨٧: شروع استخدام سال

وم پزشكي  .بروجـرد -جاده خرم آباد ۵آيلومرت .خرم آباد :آدرس الكرتونيكي دانشگاه عل
 لرستان،گروه معارف اسالمي

docveis@lums.ac.ir/          mhveis@gmail.com-   

 

  :وتدريسی ابق علميسو -٢
٢)١٨.٨٧معدل آل (١٣۶٨:-ديپلم جتربي خر م آباد -١: حمل وسال اخذ مدرك حتصيلي-الف
اخذ -۴-١٣۶٩سال ورود به دانشگاه  -٣سهميه منطقه دو) ٢۴: (رتبه آنكور سراسري-

دانشـگاههاي حمـل -ب) ١۴.٢٢معـدل  (:١٣٧٨علوم پزشكي اصـفهان : دآرتاي پزشكي
دانشـگاه -) ١٣٨٧-١٣٧٩(ع پ اصـفهان : دولـيت   -١-ب :)مجعا ده سـال ( تدريس
آزاد جنـف: آزاد -٢ –ب ) ١٣٨٩-١٣٨٧(دانشگاه ع پ لرسـتان  -)١٣٨٧-١٣٨۵:(اصفهان 

خـرم – خوراسگان -مبارآه-مخيين شهر-جملسي-)١٣٨۶-١٣٨٢( فالورجان-)١٣٨٧-١٣٨١ (آباد
-۵-ب-اصـفهان –رضا شه:پيام نور -۴ب–اشريف اصفهاني :غري انتفاعي – ٣-ب- مسريم-آباد

 ١٣٨٧-١٣٧۵آالس تفسري امليزان دانشگاه ع پ اصفهان -هبشيت حوزه دانشجويي شهيد 

 
 :پذيرش و ارايه شده ليست مقاالت-٣
ارايه  ::دان با ساير مشاهير جهانمقايسه طول عمر مشاهير موسيقی١)

 آنگره پژوهشي دانشجويي غرب آشور
مهايش چاپ در جمموعه مقاالت :)ص(اعظم مبارزه با جاهليت ، وجهه مهت پيامرب-٢

 دانشگاه اصفهان ١٣٨۵خرد جاودان
پذيرش و ارايه در مهايش  پيامرب: آسيب شناسي وحدت اسالمي از منظر قرآن-٣

ــر ــان معاصــــ ــايي . ١٣٨۶و انســــ ــه طباطبــــ ــگاه عالمــــ دانشــــ
ملي پذيرش و چاپ در در جمموعه مقاالت مهايش:اطفهصراط مستقيم ع )ع( حسني-۴

بررسي تطبيقي  آرامش روانـي-۴ دانشگاه ازاد مخيين شهر ١٣٨۵آفتاب معرفت 
پذيرش در جمموعه مقاالت مهايش ملي. يب در قرانبدر روانشناسي و اطمينان قل

                  ١٣٨٩.دانشگاه معارف  .تفسري قران و ج البالغه
 :اني در مهايش هاسخنر-۴
نقـش– )١٣٨۴دانشگاه فالورجان(خمفي بودن قرب حضرت زهرا از منظر عرفاني-

اد  :هفته پـژوهش  ...روابط پيش از ازدواج سـخنراني در مراسـم– ١٣٨۵آزاد نجف آب
وهتاي حقوقي زن وسي علل تفابرر– ١٣٨۵ع پ اصفهان –وحدت حوزه و دانشگاه 

ــرد  ــژوهش.م ــه پ ــگاه .هفت ــان فالور دانش ــيش از - ١٣٨۵ج ــط پ ــش رواب نق
 ١٣٨۶فالورجانآزاد  :هفته پژوهش ...ازدواج

 داوري آتاب ومقاله -۵
داوري يك عدد مقاله -٢ ١٣٨۵داوري يك عدد مقاله در مهايش خرد جاودان -١



 

آارشناســي مــنت -٣ ١٣٨٩در مهــايش قــران و ــج البالغــه دانشــگاه معــارف 
١٣٨٨دانشگاه معارف "رشته هاي پزشكيتفسري موضوعي  قران براي "پيشنهادي 

 اداره تدوين آتب درسي
 

 ليست آتب -۴
 

  سال چاپ نوبت جاپناشر عنوان

  ١٣٨٣اولنور اسالم فكر سرخ-١
  ١٣٨٢ اولانتظار سبز شيب باآفتاب-٢
راز گريه بر ابـا عبـداهللا-٣
.. 

  ١٣٨٠ اولمهر قائم
  ١٣٨٢ اولانتظار سبز سلوك سبز-۴
  ١٣٨٣ اولبسيج اساتيدر آينه عقل نقلعشق د-۵
  ١٣٨١ اولانتظار سبز سلوك سرخ-۶
  ١٣٨٣ اولحمبان اخالق اسالمي -٧
  ١٣٨۴ اولحمبان ٢معارف اعتقادي-٨
  ١٣٨۴ اولحمبان راز گريه-٩
  ١٣٨۶ سومحمبان ١معارف آسالمي-١٠
–داراي جموز ...آزادي-١١

 در دست چاپ
- -  

–داراي جموز سلوك سحري-١٢
در دست چاپ

- -  
   جزوهنقد آتاب حكومت واليي-١٣
   جزوه واليت فقيه-١۵
 
 :سوابق اجرايي -۵
ع پ کارشناس ارشد پزوهشی اد -)يکسال (دانشگاه فالورجان پزشک معتمد :

 )هفت سال( اصفهان
 
 

  :ها رتبه-۶
برگزيده قرآنـی ع پ اصـفهان-٢  ١٣٨٩استاد منونه ع پ لرستان سال-١

نفر اول- ۴  ١٣۶٨ نفر اول ديپلم استان لرستان سال -٣         ١٣٨۵سال
نفر دوم فراخوان هيـات علمـي- ۵   ١٣٨۶پ لرستان -فراخوان هيات علمي ع

مقاله برتـر مهـايش نگـني-۶                       ١٣٨۵پ اصفهان سال -ع
مـورد-٧       موضـوع جاهليـت در قـران   با  )١٣٨۵دانشگاه فالورجان( هسيت

 ١٣٨٧جتليل در مهايش جتليل از مولفني آتب درسي و آمك درسي دانشگاه معارف 

 
 ليست سي دي هاي آموزشي-7

  حمتوا عنوان
حجاب-فلسفه اخالق –رضا –توآل –ذآر: (جلسه٢۴ ١امليزان

 )قرايت درست مناز-روابط پيش از ازدواج–
شفاعت-تفسري سوره محد -)ع(داستان ادم (:جلسه٢٣ ٢امليزان
 حمبت و عشق در ميزان عقل و نقل:جلسه٣٠ ٣امليزان
 نبوت-اعجاز -عصمت:جلسه٢٢ ۴امليزان
در عقـل و نقـل و" موسـيقي –روضه –شعر –گريه :"جلسه١٩ ۵امليزان

روانشناسي



 

آتـاب اسـرار الصـاله ايـت اهللا -منت عربـي  -شرح:جلسه٣٧ ۶امليزان
ي آمليجواد

 واليت فقيه–واليت:جلسه٢۴ ٧امليزان
قرب: راز صدف-فكر سرخ راز بقاي ارزشها:جلسه٢١ ٨امليزان

 خمفي حضرت زهرا از منظر سياسي و عرفاني
 رازاحنطاط جامعه اسالمي در ج البالغه:جلسه١٣)١-ج البالغه(٩امليزان
-يـت اسـالمي  هو -شرح زيـارت آل ياسـني  :جلسه٢۶ ١٠امليزان

 ١مبانی فهم امليزان 
مبانی فهم امليـزان-بقره ۵-١اياتتفسري:جلسه٢٢ ١١امليزان

 تفسير به رای-)٩-٧آل عمران ( تفسريايات -٢
عـدم–تـاريخ قـران   -)١(انسان شناسـي :جلسه٢۵ ١٢امليزان

 تاريخ اديان اهلی-تاريخ حديث-حتريف قران
-ت از آفــار.ابــر-)٢(انســان شناســي:جلســه١٨ ١٣امليزان

 مقام مادر -ازدواج
 ١۵امليزان
 ١۴امليزان

 نفاق و منافقني در قران و ج البالغه:جلسه١٨
تفسير –.. امر به معروف-روزمعلم-٢بقره:جلسه٣٠ 

 سوره محد
-ج البالغـه(١۶امليزان

٢( 
 به مالك اشرت ج البالغه ۵٣شرح نامه:جلسه١٣

 
 سخنراني در آارگاههاي آموزشي-٨

دانشگاه عمعاونتهای پنجگانه  آارآنان جهت ....ارگاه امر به معروف گ-١
)سـاعت  ۴٠بـه مـدت   ( ١٣٨٨پـاييز  .شهرستان خرم آبـاد واقع در  پ لرستان

دانشـگاه ع پ لرسـتان   اسـاتيد جهـت  .آشنايي با واليـت فقيـه   گارگاه  -٢
)عتسا ٨به مدت ( ١٣٨٨ زمستان

 
 هایو باز آموزي هاآارگاه -٩  .
پزشكي لرستان به دردانشگاه علوم ۶/۴/٨٨ارزش يابي دانشجو درتاريخ -١

دردانشگاه  ٢٣/١٠/٨٨لغايت٢٢/١٠/٨٨درتاريخ  خالقيت ونوآوري -٢ساعت  ٨مدت
 نشست علمي با عنوان خماطب شناسي-٣ساعت  ٨مدت  پزشكي لرستان بهعلوم 

 ساعت۶به مدت ١٣/٩/٨٨تان در تاريخپزشكي لرسدردانشگاه علوم 
پزشـكيدردانشگاه علوم ١٠/۴/٨٨درتاريخ  روش هاومهارت هاي نوين تدريس-۴

حتت آشنايي با پردازش اينرتنيت وابزار هاي آاربردي-۵ساعت٨لرستان به مدت 
طراحـي-۶ساعت٨پزشكي لرستان به مدت دردانشگاه علوم ۵/١١/٨٨درتاريخ  وب

دردانشـگاه علـوم٣/١١/٨٨درتـاريخ   )طـرح دوره -طرح درسـي (برنامه درسي 
نشست علمي با عنوان نقد عرفان هاي  آـاذب -٧ساعت ٨پزشكي لرستان هبمدت 

-۵ساعت ۶به مدت ٣/٨/٨٧پزشكي لرستان در تاريخدردانشگاه علوم  ونو ظهور
 ١٣٨۵دانشگاه آزاد خوراسگان .گارگاه روش تدريس

 
به عنوان کارشناس )اصفھا ن و لرستان(استانی  بکهمتعدد ش شرکت در برنامه ھای تلويزيونی

 
  

  
 


