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۱۳۶۹ 
-هنرستان فنی هفتم تیر 

 شهرستان بردسیر

اخذ دیپلم ماشین ابزار و قبولی 

 کنکور سراسری

 قبولی کنکور سراسری آغاز به تحصیل آموزش عالی ۱۳۶۹

1371 
شهرستان -مرکز شهید بهشتی

 رفسنجان
 اخذ مدرک کاردانی فنی

1371 
تدریس شیمی و معاونت 

 آموزش

آغاز به تدریس و فعالیتهای 

 آموزش

 آغاز به تحصیل حوزه علمیه شهر مقدس قم 1372

1381 
 -رشته علوم و قرآن و حدیث

 اراک

اخذ مدرک 

(دانشگاهی)کارشناسی  

1381 
-رشته علوم قرآن و حدیث 

 اراک

اخذ مدرک کارشناسی ارشد 

(دانشگاهی)  

دهلی نو-دانشگاه همدرد  1386  تحصیل در دوره دکترا 



 امتیازات و رتبه های احراز نموده به فضل الهی

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸۰ 
کتاب اولین -حوزه علمیه قم-احراز کتاب سال 

بخش ویژه( ع)امام  

1381 
-احراز کتاب سال،دانشگاههای سراسر کشور

بخش ویژه( ع)کتاب اوین امام   

 احراز رتبه عضویت در باشگاه پژوهشگران 1383

1384 
استعداد درخشان باشگاه )احراز رتبه عضو ادب

(پژوهشگران  

1384 
جشنواره ممتازین و مبتکرین احراز رتبه اول 

استان مرکزی-بسیجی  

1384 
جشنواره -احراز مقام اول تألیف و ترجمه کشور

(کشوری)ممتازین و مبتکرین بسیجی   

1388-1378 
جشنواره -دریافت لوح زرین مقام علمی

(کشوری)ممتازین و مبتکرین بسیجی   

1388 
شرکت در جشنواره بین المللی فارابی وزارت 

(سال متمادی دو)  علوم  

1389-1389 
استعداد درخشان باشگاه )دریافت نشان ادب

(پژوهشگران  

1389 
پذیرش سه مقاله در سمینارهای بین المللی 

 خارج از کشور



 

 

 کتاب و تالیفات

 نام کتاب ناشر سال انتشار

تهران-آفرینه 1373 کرمان کتاب مروارید   

تهران-آفرینه 1374  کتاب ندای دل 

تهران-آفرینه 1375  کتاب آوای دل 

تهران-آفرینه 1376  کتاب شمع شبستان وفا 

تهران-آفرینه 1377  کتاب مدرسه فوتبال 

تهران-آفرینه 1378 (ع)کتاب یادگار امام مجتبی   

قم-رسول 1379  کتاب زیارت خوبان 

تهران-آفرینه 1380 (ع)امامکتاب اولین    

تهران-آفرینه 1381 (عج)کتاب آخرین امام   

قم-فراگفت 1382 (ع)کتاب هشتمین امام    

قم-فراگفت 1383 (ع)کتاب سومین امام    

قم-رسول 1384  کتاب گلچین عاشورا 

قم-رسول      1385   کتاب سیری در غلوم قرآنی  

قم-فراگفت 1386  کتاب اصول و عقاید اسالم  

قم-مدرسه علمیه کرمانیها  1372     کتاب سوگنامه  

قم-مدرسه علمیه کرمانیها  1372     کتاب مرد حق  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقاالت ارائه شده به همایش ها و سمینارها

1383 
-همایش علوم انسانی-سیری در قرآن کریم

 اراک

1383 
دانشگاه -در قرآن کریم(ع)سیمای امام حسین 

اراک-آزاد اسالمی  

دانشگاه آزاد اراک-روانشناسی و روانکاوی 1381  

1383 
تحوالت شگرف علمی پس از ظهور امام 

همایش علوم انسانی کرج( عج)َزمان  

1383 

در کتب مقدس و (عج)سیمای حکومت امام عصر

پیام نور -ادیان الهی سمینار علمی مهدویت

 نهاوند

1388 
سمینار بین المللی همزیستی مسالمت آمیز 

دهلی نو-ئیسماسالم و هندو  

 میالدی2010
آینده جهان در تطبیق کتب مقدس هندوئیسم 

دانشکاه بین المللی-با اسالم   

1389 
دانشگاه -ابوعلی سینا اولین کاشف قاره آمریکا

هندوستان-  جامیاملیا  

 

 دوره های ذیل نیز گذرانده شده و مدرک اخذ شده

 دوره خط ریز جهاد دانشگاهی تهران 1370-1371

 تهران 1371-1372
دوره بین المللی تند خوانی و 

 تقویت حافظه

 دوره تعمیر وسایل خانگی کرمان 1372

 

 

 



باسالم و عرض ادب ضمن سپاس به پیوست مدارک خواسته شده جهت سردبیری مجله ارساال مای 

 :شود

 خالصه رزومه تحصیلی و شغلی

 تحصیالت(الف

 دکتری ادیان و عرفان از هندوستان

 روانشناسی بالینی از گرجستاندکتری 

 دکتر الهه شناسی از امریکا

 پژوهش(ب

 کتاب به چاپ رسیده40مولف بیش از 

مقاله در سطح ملی و بین المللی و دهها درس نامه درسی مطابق سرفصل هاای  20نویسنده بیش از 

 وزارت علوم 

 شغلی(ج

 رییس دانشگاه پیام نور شبه قاره هند

 شناسی دهلی نورییس دپارتمان ایران 

 رییس نمایندگی دانشگاه بین المللی ابن سینا در افغانستان

 نماینده دانشگاه ایلیا هلند در ایران

 مدیر توسعه آکادمی بین المللی علوم و تحقیقات گرجستان 

 مدیر گروه ادیان عرفان پژوهشکده اسرا

 افتخارات علمی و پژوهشی(د



 83سالاحراز رتبه اول تالیف و ترجمه کشور در 

 دارای کتاب سال دانشگاه ها

 (کتاب هشتمین امام علیه السالم)کتاب برگزیده آستان قدس رضوی

 عضو ثابت شورای مرکزی مرکز ثبت آثار عتبات و عالیات کشور  

 (ع)در حرم مطهر امام رضا (نسیم معرفت)سلسله جلسات پرسش و پاسخ 

 جلسات مشاوره هفتگی در دبستان زهیر

 اهدای سه نسخه کتاب به کتابخانه آستان قدس رضوی تقدیرنامه بابت

 کسب مدرک داوری فوتسال ازهیئت فوتبال حوزه ری

 کسب مدرک دوره تند خوانی و تقویت حافظه از مؤسسه تندخوانی نصرت

 دریافت تقدیرنامه از سازمان تبلیغات استان قم پیرامون تدریس قرآن کریم

رهنگی عالمه شهید مرتضی مطهری به پاس اقدامات ارزناده از بنیاد علمی و ف«جایزه مطهر»دریافت 

 بابت گستره ترویج و بسط اندیشه های آن شهید واالمقام

 

دریافت تقدیرنامهاز نماینده سیرجان و بردسیر مجلس شورای اسالمی بابت زحماات صاادقانه دوره 

 انتخابات

عنوان دانشاجوی نخباه باشاگاه به ۱۳۸۱دریافت لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسالمی اراک در سال 

 پژوهشگران جوان

 دریافت تقدیرنامه از رئیس ستاد جشنواره بسیج به عنوان دانشجوی ممتاز بسیجی

 در نهمین دوره کتاب دانشجویی سال(ع)دریافت رتبه سوم برای تألیف کتاب اولین امام 



 دانشگاه آزاد اسالمی اراکارائه مقاله اهمیت اعتماد به نفس و چگونگی تقویت آن در نوجوانان در 

و بررسی سیمای آن حضرت در قرآن کاریم (ع)و همچنین ارائه مقاله مروری بر زندگانی امام حسین 

 به همان دانشگاه

 دریافت تقدیرنامه ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک پیرامون امر مشاوره دانشجویی

 فعالیت در گروه تحقیق این مرکز دریافت تقدیرنامه از مرکز تربیت معلم شهید بهشتی بابت 

با امتیاز عالی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ۱۳۸۳دریافت کارشناسی ارشد در رشته معارف در سال 

 اراک

 و مصاحبه با نشریه دانشورز ۱۳۸۱احراز مقام پژوهشگر نمونه در سال 

 «مریدو مراد»مصاحبه نشریه نگاه دانشجو پیرامون بحث 

باا )دریافت تقدیر نامه از مادیر نمایشاگاه دساتاوردهای دانشاجویی دانشاگاه آزاد اساالمی اراک

 عنوان کتاب به عنوان اثر برتر غرفه نشریات   ۱۴به پاس تألیف ( حضورآقای دکتر جاسبی

دریافت تقدیرنامه و کسب رتبه اول  از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اساالمی اراک باه عناوان در 

 دهای پژوهشی نهادهای استان مرکزیدستاور

وترجمه این کتاب باه (عج)درج تقدیرنامه در روزنامه کرمان جهت تألیف و تدوین  کتاب آخرین امام

 زبان عربی و انگلیس و اردو واهدا به کتابخانه روزنامه

و (ص) دریافت تقدیر نامه از دانشگاه پیام نور نهاوند به پاس شرکت در همایش سراسری پیامبر اعظم

 «(ص)بررسی نظریات حقوقی پیامبر اعظم»کسب رتبه برتر در بین مقاالت ارائه شده با موضوع 

 تقدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان بابت ترویج فرهنگ مطالعه

به پاس کسب مقام اول تألیف و ترجمه (نیروی مقاومت بسیج)دریافت تقدیر نامه از ستاد دانشجویی 

 وم انسانی مقطع کارشناسی ارشد در گروه عل

 (سالم اهلل علیه)کسب رتبه مقاالت برتر در کنگره جهانی حضرت معصومه



دعوت رئیس دانشگاه المصطفی برای شرکت در سمینار بین المللی ادیان در دانشاگاه دهلای ناو در 

 میالدی  ۲۰۱۰سال 

 م انسانی و هنر در همایش علو۱۳۸۳ارائه مقاله سیری در تاریخ قرآن کریم تابستان 

در هماایش باشاگاه (عاج)ارائه مقاله تحوالت شگرف علمی جهان پاس از ظهاور حضارت مهادی 

 ۱۳۸۳پژوهشگران جوان شعبه کرج در تابستان 

دریافت تقدیر نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به پاس شرکت فعال در همایش نهضت تولیاد 

 ۱۳۸۳ماه علم،جنبش نرم افزاریو آزاداندیشی در دی 

دریافت تشکرنامه از کمیته علمی آستانه مقدس قم باه پااس ارائاه مقالاه عظمات قام و حضارت 

 (س)معصومه

ارائه مقاله سیمای موعود و ملل و ادیان در ماهنامه زیره کرمان حضور در مجمع بین المللای اسااتید 

 مسلمان 

با موضاوع جناگ نارم و ۱۳۹۴سخنرانی در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهرستان ری در اسفندماه 

 موج بیداری

ارائه مقاله و حضور در همایش بین المللی علمی و پژوهشی اربعین همزمان با پیااده روی اربعاین در 

 شهر نجف و کربال

 

 


