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  : متوسطهتحصیالت 

 تحصیالت متوسطه مدرسه جامعه تعلیمات اسالمی یزد.  -

  حوزوي :تحصیالت 

عد از یکسال تحصیل در یزد نزد اساتیدي مانند حاج آقا عالقمند و شیخ ب،  1355ورودي حوزه علمیه سال  -

ال مقام واعازم قم شدیم و در بهترین مدرسه آن زمان یعنی مدرسه حقانی به مدیریت شهید حسین مفیدي 

مشغول به تحصیل شده که مقارن با شروع انقالب اسالمی و قیام مردم قم و حوزه  2آیت اهللا قدوسی در سطح 

 علمیه در چهلمین روز در گذشت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان اهللا علیه بود . 

آن زمان سفري به نجف انجام شد و جاذبه امیر المومنین علیه السالم و حضور رهبر فقید انقالب خمینی کبیر در آن  در

 سزمین نور باعث شد بنده در حوزه نجف ماندگار و حدود یکسال به تحصیل بپردازم .اساتید آن دوران ما عبارتنداز : 

 مروارید و  . . . آیت اهللا شیخ مهدي  –مرحوم آیت اهللا خاتم یزدي 

 بعد از برگشت رهبر فقید به ایران در معیت قاطبه اصحاب بیت ایشان به ایران برگشتیم.  

 در قم ساکن و مشغول تحصیل بودم .  76تا  58از سال  -

 ، خاتم یزدي ، طاهري خرم آبادي و . . . قافی، ستوده ،  فخر اساتید سطح : آیات اعظام اعتمادي ، وجدانی

 خارج فقه و اصول :اساتید 

 سال  10آیت اهللا وحید خراسانی  •

 سال  4آیت اهللا تبریزي  •

 سال  2آیت اهللا مظاهري  •

 سال  6آیت اهللا سید محمودشاهرودي  •

 سال 5آیت اهللا فلسفی در مشهد  •

 . در فلسفه، تفسیر، عرفان و هیات از محضر حضرات آیات مصباح یزدي ، جوادي آملی ، حسن زاده استفاده کرده ایم

را نزد آیت اهللا شیخ علی رضایی خوانده ام . خارج اسفار خدمت آیت اهللا جوادي بوده ام و سالها از  »کهرن تُاب تمهید«

 درس تفسیر ایشان استفاده وافر برده ام .
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 دورس جانبی و ضروري : 

 .از ابتدا در برنامه هاي آموزشی موسسه در راه حق شرکت و عضو گروه ج موسسه بودم 

در  یبه بخش تخصص انجام شد، به مدت چهار سال موسسه در بخش آموزش که تداوم آموزش هاي مهمدر  -

سال درس خواندم که معادل کارشناسی و  4 ،تخصصی اقتصاد رشتهبنیاد باقرالعلوم علیه السالم آمده و در 

 کارشناسی ارشد می باشد ولی مدرك نگرفتیم.

 م.شگاه منتقل شده و عضو گروه اقتصاد اسالمی بودبراي پژوهش به دفتر همکاري حوزه و دان  -

را تدوین نمودم و در تمام جلسات بسیار علمی و عمیق و نظریه  »کتاب نظریه پول و بانک از منظر اسالم«در همان زمان  

این عزیزان به  دوشادوش آقا نظري، شرکت و ،مقدممصباحی ،پردازي اقتصاد اسالمی متشکل از آیات عظام شاهرودي

 تحقیقات اقتصاد اسالمی مشغول بودم. دربپیش

 : دانشگاهیتحصیالت 

 ،از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) الهیات و معارف اسالمیدر رشته  کارشناسی ارشدالتحصیل  غفار 

  07/03/80تاریخ اخذ مدرك : 

 : هاي اجرایی  مسئولیت

 68-72هاي  سال           وم (ع) قم زیر نظر استاد مصباح معاون آموزشی بنیاد فرهنگی باقرالعل .1

 72-76هاي  سال                   المی در مرکز جهانی علوم اسالمیموسس و مدیر دوره ویژه معارف اس .2

 81-83هاي   سال                         بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدسو برنامه ریزي معاون پژوهشی  .3

 83-85هاي  سال              هش و برنامه ریزي در حوزه  حرم مطهر رضويمدیریت پژو .4

 85 – 89 هاي سال               بین الملل تبلیغ در افغانستان نماینده مرکز .5

 88 – 95 هاي سال             عضو هیئت علمی جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) .6

 تاکنون-89                                                       عفاف نورمدیر موسسه فرهنگی تحقیقاتی صدف  .7

 تاکنون-92دبیر کل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف کشور (قرارگاه قرب و بنیاد خاتم االوصیا)        .8

 تاکنون-93                              ی نور حکمت رضويعلمی مرکز تخصص عضو هیأت موسس و هیأت .9

 تاکنون-96و مدیر مرکز تخصصی فقه تمدنی                                                                    موسس  .10

عضو هیئت موسس و مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم از آغاز تاسیس تا کنون که بالغ بر  .11

 سال می باشد. 11

علم دینی و نقشه راه تمدن نوین اسالمی به عالوه تولید سیستم هاي  ،اسالمی این موسسه به منظور تولید علوم انسانی

هاي الزم براي تبدیل شدن به یک پژوهشکده سال زیرساخت 11در خالل  و در فضاي تمدنی تاسیس گردید زندگی،کالن 

 است .رسمی فراهم آمده 

عهده اینجانب بوده و گام به گام مسیر تعالی و  به لطف الهی در تمام طول این مدت به صورت مستمر مدیریت موسسه بر

تولید موسسه است آماده نشر آنها عنوان کتاب که عمده  140شده و در این مدت بالغ بر  پیمودهی و کیفی آن رشد کم

 حققینم تیم سر و پنل هاي تخصصی مسول عنوان به علمی کنفرانس در ده ها شد. تقدیم بازار علم و اندیشهگردید و به 

قامه ا هک اسالمی انقالب فلسفه از اسالم، به کامل و نگرش جامع و سیستمی اسالم اندیشه ارائه با و داشته حضور موسسه

 نجاما و ناب اسالم به برگشت ضرورت سمت به ها راهبر اندیشه و تئوریک صورت گرفت و روشمند دین اسالم هست دفاع

 .  ام بوده اسالم تمدن هاي سازه کشف براي تحقیق

 



 :ی مسئولیتهاي فرهنگ

 تا کنون  60تبلیغ در سطح داخل کشور از سال  .1

 تبلیغ در کشورهاي خارجی نظیر هند، چین، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و ... .2

 تا کنون 75عضو شبکه روحانیون سازمان حج و اعزام به حج و عمره از  .3

 کتاب : تالیفات

 80(ع)  سال  بررسی ابعاد شخصیت حضرت سجاد »اسوه کامل« .1

 75سال  »پول و بانک در اقتصاد اسالمی« .2

 (درس نامه اخالق و عرفان)»اخالق اسالمی« .3

 شرح نامه حضرت امیرالمؤمنین به مالک اشتر(ترجمه) .4

 : ویرایش علمی کتاب ها
 کارگاه نگرشی دیگر به والیت فقیه  -2                                        کارگاه نگرشی دیگر به جمعیت-1
 کارگاه نگرشی دیگر به معاد -4      کارگاه نگرشی دیگر به رزق حالل و درآمد زایی دینی-3

 زبان سادهکارگاه نگرشی دیگر به قرآن به -6                                  کارگاه نگرشی دیگر به هویت دین-5

 2کارگاه نگرشی دیگر به قرآن به زبان ساده -8                     1کارگاه نگرشی دیگر به قرآن به زبان ساده -7
 کارگاه نگرشی دیگر به تصمیم گیري و انتخاب-10                                      کارگاه نگرشی دیگر به موفقیت-9
 کارگاه نگرشی دیگر به حجاب-12                              پژوهی کارگاه نگرشی دیگر به آینده-11

 مصیبت و بال کارگاه نگرشی دیگر-14                       به زیارت                   کارگاه نگرشی دیگر-13
 به وقف کارگاه نگرشی دیگر-16                               به مهدویت        کارگاه نگرشی دیگر-15
 طبقه بندي علوم  کارگاه نگرشی دیگر-18به امر به معروف و نهی از منکر         کارگاه نگرشی دیگر-17
 روزه  کارگاه نگرشی دیگر-20                           به دعا                    کارگاه نگرشی دیگر-19
 به مسجد کارگاه نگرشی دیگر-22                          به علم دینی           کارگاه نگرشی دیگر-21

   تربیت مدرس کارگاه هاي نگرشی دیگر-24               به آرمان شهر اسالمی       کارگاه نگرشی دیگر-23
  و . . . -25                                                                                              

 : مقاالت
 جامعه مدنی از دیدگاه اسالم .1

 تهاجم فرهنگی غرب بعد از جنگ .2
 نظام تربیتی طالب غیر ایرانی .3

 نظام مدیریت حوزه هاي علمیه .4

 نظام آموزشی حوزه هاي علمیه .5

 اربعین سکوي پرش به لقاءاهللا  .6

 : تدریس
 منطق و فلسفه (آموزش فلسفه و بدایه) .1

 فقه (مکاسب) .2

 اصول (اصول فقه و رسائل) .3

 (مجمع البیان، المیزان، نمونه)تفسیر  .4
 تفسیر موضوعی (دوره تفسیر موضوعی عالمه مصباح) .5

 اخالق (خودشناسی، مهجه البیضاء، کتب اخالقی درسی) .6

 دوره هاي آموزشی موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم .7

 



 
 دوره آموزشی تخصصی مدیریت فرهنگی .8

 ت تا کنون . یز تاسیس دوره طرح والح از آغاامدرس در طرح والیت موسسه استاد مصب .9

بهشتی دانشگاه فردوسی براي اساتید دکتري و فوق لیسانس در عناوینی مانند :  شهیدتدریس مستمر در حوزه  .10
 ، سیره ، انسان شناسی و . . .  و لقاءاهللا اخالق، سیر و سلوك

 فعالیتهاي اجتماعی :
                    مقدس شرکت در جبهه هاي حق علیه باطل در طول دوران دفاع


