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  ثٍ وبم خذا 
 محل الصبق ػکغ  

  

 

 مشخصبت فشدی: -1

 

 فبًی   وبم خبوًادگی:        هجتبیوبم : 

 mojtabafaani@gmail:  یکیپؼت الکتشيو

  

 داوشگبَی ي یب حًصيی :ػًاثك تحصیلی -2

 

 مؼذل
کشًس/ شُش 

 محل تحصیل
 وبم ياحذ آمًصشی

 مذت تحصیل

 گشایش
سشتٍ 

 تحصیلی

مقطغ 

 اص تب تحصیلی

 7/1380 12/1383 فردٍسی داًطگبُ هطْذ / ایراى 19/17
 هببًی ٍ فمِ

  اسالهی حمَق
  الْیبت

/ لیؼبوغ

 2ػطح 

 7/1384 12/1387 لن داًطگبُ ایراى/لن 77/17
 هببًی ٍ فمِ

 اسالهی حمَق
 الْیبت

 فًق لیؼبوغ

 3/ػطح

 

 

 دس ػبیش اسگبن َب ، وُبدَب ي مًػؼبت ديلتی ي غیش ديلتی : يضؼیت اػتخذامی -3

 مشتجٍ داوشگبَی:                         پبیٍ :                      یمبویپيضؼیت َمکبسی:                        1393تبسیخ اػتخذام:        

 

 ػًاثك آمًصشی: -4

تبسیخ  يضؼیت َمکبسی وبم مًػؼٍ سدیف

 ششيع

 دسيع تذسیغ شذٌ  تبسیخ پبیبن

هذرسِ علویِ حضرت  1

 )س(رلیِ

 (2رٍش تحمیك عوَهی )سطح  04/1387 11/1386 حك التذریس

تحمیك در  عوَهیوبرگبُ یه رٍزُ هْبرتْبی  1387پبییس 1387پبییس استبد هذعَ طْذجْبد داًطگبّی ه 2

علَم اسالهی )داًطجَیبى وبرضٌبس ارضذ 

 علَم لرآى ٍ حذیث داًطگبُ ّبی هطْذ(

رٍش تحمیك عوَهی در علَم اسالهی )سطح  11/1387 7/1387 حك التذریسهروس تخصصی آخًَذ  3
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 لیسی ٍ ارتببطبت اسالهی(رضتِ زببى اًگ -3 )ره(خراسبًی 

هروس تخصصی آخًَذ  4

 )ره(خراسبًی 

رٍش تحمیك عوَهی در علَم اسالهی )سطح  04/1388 11/1387 حك التذریس

 ٍ ارتببطبت اسالهی( عربیرضتِ زببى  -3

هذرسِ اسالم ضٌبسی  5

 حضرت زّرا)س(

 (2رٍش تحمیك عوَهی )سطح  07/1387 07/1387 حك التذریس

ضْیذ  هذرسِ علویِ 6

 صذٍلی

حَزُ  2رٍش تحمیك عوَهی )طالة سطح  1388پبییس 1388پبییس حك التذریس

 علویِ ضْرستبى زابل(

جبهعة الوصطفی  7

 ٍاحذ هطْذ –العبلویِ 

رٍش پبیبى ًبهِ ًَیسی )وبرضٌبسی ارضذ  1397 /09 1397 /07 حك التذریس

 الْیبت(

 

 

 ػًاثك پظيَشی : -5
 

 َبی ػلمی:ب ي کىفشاوغَمقبالت اسائٍ شذٌ دس َمبیش

 وًع اسائٍ صمبن ثشگضاسی مقبلٍن ػىًا دیفس

َمبیش ثیه المللی  – 1386آرسمبٌ  حقًق امبکه غیشوظبمی دس اػالم 1

 اػالم يحقًق ثیه المللی ثششديػتبوٍ 

دس  مىتشش شذٌ –مقبلٍ کبمل 

 کتبة َمبیش 

ثشسػی ػًامل مؤثش دس »مؼشفی کتبة  2

ش وشذٌ مشحًم آیت اثش مىتش« اجتُبد ي فتًا

 اهلل ػلی ػلمی اسدثیلی

َمبیش یبدثًد فقیٍ   – 1392صمؼتبن 

 طسف اوذیش آیت اهلل ػلمی اسدثیلی

مىتشش شذٌ دس  –مقبلٍ کبمل 

 کتبة َمبیش

 مىتشش شذٌ –چکیذٌ مقبلٍ  کىگشٌ جُبوی تکفیش – 1393آرسمبٌ  ایجبد ػپش اوؼبوی اص مىظش فقٍ مزاَت 3

 

 :  کتبةیب تشجمٍ تألیف 

 ػبل اوتشبس وبشش / محل وشش  وًع ) تألیف / تشجمٍ( ػىًان کتبة  سدیف

 1392 میضان تألیف اػالم ي حقًق ثیه الملل ثششديػتبوٍ 1

 

 طشح َبی پظيَشی:
 تبسیخ پبیبن تبسیخ ششيع ػىًان طشح دیفس

 دس دػت تحقیك 1397 فقٍ مؼمبسی مؼبجذ 1

 

 آثبس دس دػت پظيَش ي چبح : 

 تًضیحبت وًع ) تألیف / تشجمٍ( کتبة/ مقبلٍ   ػىًان سدیف

 تشجمٍ ویمی اص کتبة اوجبم شذٌ اػت تشجمٍ وًشتٍ دکتش خبلذ ػضة –فقٍ الؼمشان  1

 دس دػت تحقیك تصحیح ي تحقیك غبیة المشاد فی مؼشفة احکبم الجُبد 2
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 ػًاثك اجشایی ) مؼئًلیت َب (: -6     

 ػبل)َبی( ٍ ػبصمبن / مًػؼ ػىًان  مؼئًلیت سدیف

 1382 -1380 بى رضَیسصذا ٍ سیوبی هروس خرا پرسطگر هروس تحمیمبت ٍ پژٍّطْب 1

 04/1385 – 07/1384 داًطگبُ لن وبرضٌبس اهَر فرٌّگی 2

 01/1389 -04/1386 هعبًٍت پژٍّص –دفتر تبلیغبت اسالهی  وبرضٌبس برًبهِ ریسی پژٍّطی 3

 12/1389-04/1389 سبزهبى عمیذتی سیبسی ًبجب هسئَل دفتر هعبًٍت ببزرسی ٍ ارزضیببی هىتبی 4

 7/1390 -12/1389 استبى خراسبى رضَی ًیرٍی اًتظبهیهعبًٍت ببزرسی  رئیس دایرُ اداری هروس ضىبیت از پلیس خراسبى رضَی 5

 01/1391 – 08/1390 هطْذضعبِ  –هروس پژٍّص ّبی اسالهی صذا ٍ سیوب  رئیس ادارُ آهَزش 6

 07/1382 -01/1391 ذهطْ ضعبِ – یوبصذا ٍ س یاساله یهروس پژٍّص ّب رئیس ادارُ پژٍّص ٍ طرح ٍ برًبهِ 7

 12/1391 – 02/1391 ادارُ ول پژٍّص دفتر تبلیغبت اسالهی خراسبى رضَی هسئَل دفتر  8

 04/1395 – 12/1391 یخراسبى رضَ یاساله یغبتدفتر تبل ادارُ ول پژٍّص وبرضٌبس گرٍُ پژٍّطی فمِ ٍ حمَق اسالهی  9

11 
دبیر تحریریِ فصلٌبهِ علوی پژٍّطی جستبرّبی فمْی 

 ٍ اصَلی
 03/1395 – 11/1393 ادارُ ول آهَزش دفتر تبلیغبت اسالهی خراسبى رضَی

11 
وبرضٌبس اهَر پژٍّطی گرٍُ فمِ وبربردی پژٍّطىذُ 

 اسالم توذًّی
 اداهِ دارد -04/1395 ٌّگ اسالهیپژٍّطگبُ علَم ٍ فر

 اداهِ دارد – 10/1397 پژٍّطگبُ علَم ٍ فرٌّگ اسالهی رئیس ادارُ اهَر پژٍّطی پژٍّطىذُ اسالم توذًّی 12

 

 (: َبی ػلمی/ػبیشگًاَیىبمٍتًضیحبت ) افتخبسات / جًایض/ -7      

 ، ًطر هیساى(1392ضذُ در وتبة اسالم ٍ حمَق بیي الولل بطردٍستبًِ ،  )بببت همبلِ هٌتطرُ  -وتبة برگسیذُ سبل جوَْری اسالهی ایراى  .1

 

 ػضًیت دس مجبمغ ي اوجمه َبی ػلمی : -8
o  دبیر ضَرای علوی گرٍُ پژٍّطی فمِ وبربردی پژٍّطىذُ اسالم توذًّی 

o عضَ ٍ دبیر ضَرای پژٍّطی پژٍّطىذُ اسالم توذًّی پژٍّطگبخ علَم ٍ فرٌّگ اسالهی 

o ررسی تَاًبیی علوی پژٍّطىذُ اسالم توذًّی پژٍّطگبُ علَم ٍ فرٌّگ اسالهیدبیر وبرگرٍُ ب 

 

 مُبست َب ) تؼلط ثش صثبن َبی خبسجی ، وشم افضاس یب دػتگبٌ(: -9
o 1387هرداد  -وبرگبُ یه رٍزُ ضیَُ ًبهِ استٌبد علوی، هروس اطالعبت ٍ هذارن علوی ایراى ٍابستِ بِ ٍزارت عتف 

o علَم،  ٍابستِ بِ ٍزارت عتف یراىا یهروس اطالعبت ٍ هذارن علوجستجَ در ایٌترًت برای پژٍّطگراى،  وبرگبُ یه رٍزُ هْبرتْبی(

 1387هرداد  -تحمیمبت ٍ في آٍری(

o  1388رٍش ضٌبسی هطبلعبت دیٌی، وبرگبُ دٍ رٍزُ بب حضَر دوتر احذ فراهس لراهلىی، هعبًٍت پژٍّطی حَزُ علویِ خراسبى، پبییس 

o   ِگَاّیٌبهICDL 5   1390از ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش جوَْری اسالهی ایراى، زهستبى 

o اسفٌذ  -ٍابستِ بِ ٍزارت عتف یراىا یهروس اطالعبت ٍ هذارن علوپژٍّطی، -وبرگبُ یه رٍزُ ضیَُ داٍری همبالت برای هجالت علوی

1390 

o  وبرگبُ یه رٍزُ ضیَُ ًگبرش همبالتISI ،1391اسفٌذ  -بِ ٍزارت عتفٍابستِ  یراىا یهروس اطالعبت ٍ هذارن علو 

o  ِدٍرُ ّبی همذهبتی ٍ پیطرفتFares & Ticketing 1392، هَسسِ آهَزضی پرتَ، پبییس ٍ زهستبى 
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o  ُ1396اردیبْطت هبُ  –دوتر ّبضویبى  –پژٍّطگبُ علَم ٍ فرٌّگ اسالهی  -« هببًی ٍ الساهبت هسألِ هحَری»وبرگب 

o  ُ1397آررهبُ –استبد هذعَ: دوتر اًصبری  –ٌگ اسالهی پژٍّطگبُ علَم ٍ فرّ -« بِ ًَیسی»گَاّی دٍر 

o  1395طی سبلْبی  –پژٍّطىذُ اسالم توذًی ٍ هروس تخصصی آخًَذ خراسبًی)رُ( –وبرگبُ ّبی اٍل تب ضطن فلسفِ علن اصَل – 

علی اوبر رضبد،  اسبتیذ: آلبیبى حجج اسالم هجتبی الْی خراسبًی، حسٌعلی علی اوبریبى، رضب اسالهی، سعیذ ضیبئی فر، – 1397

 دوتر سیذعلی طبلمبًی، عبذالحویذ ٍاسطی ٍ البی دوتر هحوَد هرٍاریذ.

 




