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 الرحیم بسم اهلل الرحمن

 رزومه فعالیتها در عرصه های مختلف 

 

 مشخصات فردی :  

               29997شماره شناسنامه :           علم  فرزند :       مرادیان  نام خانوادگی :      مهدی نام :  

                          کوهدشتصادره از :         8/12/1358 تاریخ تولد :    4198666717کد ملی : 

                 شیعه شناسیح چهار حوزوی و کارشناسی ارشد سط مدرک تحصیل :            کارت پایان خدمت وضعیت نظام وظیفه : 

   09191588502تلفن :      mahdimoradian58@gmail.comالکترونیکی:  نشانی 

 رزومه علمی : 

 مدارک تحصیلی :    -1

 حوزه علمیه )دکتری( فقه و اصول سطح چهار  (1

 شیعه شناسی رشته تخصصی کارشناسی ارشد  (2

 علمی  های سمت -2

 ئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستانعضو هی (1

 گروه فلسفه و کالم مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم   محقق (2

 ممتهن گروه معارف اسالمی دانشگاه های استان  (3

 مربی طرح »اندیشه تمدن ساز« دانشگاهیان استان لرستان (4

 مدرس حوزه علمیه برادران ایالم  (5

 مدرس حوزه علمیه خواهران زینبیه )س( سطح سه خرم آباد  (6

 تدریس دوره های سبک زندگی اسالمی مهدوی  (7

  دبیر شورای علمی گفتمان انقالب اسالمی (8

 تدریس کارگاه های ویژه ائمه جماعات   (9

10)  ... 

 آثار مکتوب :    -3

 مقاالت علمی (1

مقاله علمی پژوهشی با موضوع » تبیین شاخص های شخصیت تراز انقالب اسالمی در راستای تقویت نفوذ ناپذیری از   ✓

 البالغه « منظر نهج

 پژوهشی با موضوع »تطبیق حدیث وصیت با احادیث اثناعشر« مقاله علمی  ✓

 مقاله علمی ترویجی با موضوع »نقد حدیث وصیت« ✓
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 « با نهج البالغه یمانیسل دیشه یها ی ژگیو نیمهمتر قیتطبمقاله علمی پژوهشی با موضوع » ✓

 «یاسالم یعلوم انسان یوش شناسنقد رمقاله علمی ترویجی با موضوع » ✓

 

 :   کتب (2

 یمانی موعود و توهم احمد الحسن ) نقدی بر جریان مدعی یمانی (   ✓

 دریچه ای رو به حقیقت انسان کامل   ✓

 

 ارزیابی و داوری بسیاری از مقاالت علمی حوزوی و دانشگاهی از جمله : -4

 ارتباط بین المللی پیامبر اعظم  ✓

 نقش حوزه های علمیه در تولید محتوای اسالمی در شبکه های اجتماعی   ✓

 عوامل و نشانه های خضوع و تواضع از منظر آیات و روایات   ✓

 نفاق از دیدگاه آیات و روایات   ✓

 تلقیح مصنوعی از دیدگاه اسالم   ✓

 فیزیوپاتولوژی انحراف نرم جامعه اسالمی در نهجالبالغه با تاکید برنقش خواص گمراه   ✓

و   ✓ دولتی  مراکز  در  الگو  ارائه  فرهنگ حجاب و  راهکارها جهت ترویج  سیاستها و  تاریخ اسالم،  در  حجاب و عفاف 

 درمانی 

 آسیب شناسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی   ✓

 اجتماعی خانواده ها  در جنگ نرم –بررسی تاثیر ماهواره بر رویکرد فرهنگی  ✓

 ی نظام راهکارهای شناسایی و مقابله با ضربات حیثیت ✓

 نقش شعائر و مناسک مذهبی در سالمت روحی روانی  ✓

 آسیب شناسی نقش پوزیتویستی بر نظان آموزشی ایران   ✓

 بررسی عوامل بی هویتی فرهنگی و ملی ایران در عصر حاضر   ✓

 تبیین شرعی اشتغال زنان و حوزه فعالیتهای اقتصادی آنان  ✓

 شناسی فرهنگی تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه آسیب  ✓

 

 نشست ها علمی آموزشی :   -5

 و انتخابات گسترده  احزاب سیاسی بعد از انقالب (1

 نرمش قهرمانانه رهنمود هوشمندانه   (2

 وحدت حوزه و دانشگاه با موضوع علم نافع (3

 اخالق اسالمی  (4

 اصالح سبک زندگی از منظر قرآن   (5

 طرح انطباق ، موانع ، راهکارها   (6

 خانواده و فرزند ساالری   (7

 ی و همزبانی  همدل (8
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 شرایط ایران در دوران پسا برجام (9

 سالمت روحی و معنوی و راهکارهای افزایش آن   (10

 محصوالت تراریخته (11

 رسانه و نقش آن در نفوذ دشمن  (12

 تحلیل و توصیف روند هشت سال دفاع مقدس  (13

 جریان شناسی سیاسی منطقه  (14

 اهمیت حضور حماسی مردم در انتخابات  (15

 آسیب شناسیمنتظران عصر ظهور (16

 اصول مشاوره  (17

 والیت فقیه و کارآمدی نظام سیاسی  (18

19)  ... 

 کارگاهها و دوره های علمی آموزشی    -6

 ساعت (    16اساتید با عنوان اخالق حرفه ای )  دوره دانش افزایی (1

 ساعت (   16)   1اساتید با عنوانتعلیم و تربیت سالمی و معرفت شناسی  دوره دانش افزایی (2

 ساعت (   16)  1اساتید با عنوانتعلیم و تربیت سالمی و معرفت شناسی  دوره دانش افزایی (3

 ساعت (  28) "  طب قرآنی" " معرفت شناسی دینی  "اساتید با عناوین دوره دانش افزایی (4

 (  ساعت  12دوره اقتصاد مقاومتی )  (5

 سبک زندگی ) مهارتهای ازدواج و خانواده ( دوره دانش افزایی  (6

 ساعت (   20کارگاه سبک زندگی اسالمی )  (7

 کارگاه امر به معروف و نهی از منکر  (8

 کارگاه ویِژه ائمه جماعات استان لرستان   (9

 کارگاه بایسته های امام جماعت و فلسفه احکام  (10

 خمینی )ره( کارگاه مهدویت و آشنایی با افکار امام  (11

 "آشنایی با عرفان های نو ظهور  "کارگاه بصیرت افزایی با موضوع  (12

 ساعت (  16کارگاه روش تدریس )   (13

 ساعت (   20کارگاه تخصصی ائمه جماعات خوابگاههای دانشجویی )  (14

 ساعت (    8کارگاه سرچ و مقاله نویسی )  (15

16) . . 

 شرکت در همایش ها    -7

 نرم در حوزه سالمتشرکت در همایش پدافند غیر عامل و جنگ  (1

 شرکت در همایش بیوتروریسم (2

 در جنگ نرم  شرکت در کمیسیون تخصصی تهدیدات نوین زیستی و پدافند غیر عامل  (3

4)  ... 
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 زومه اجرایی :  ر
 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان  (1

 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد استان لرستان  (2

 معاونت نهاد در دانشگاه علوم پزشکی ایالم (3

 مسئول عمره و عتبات دانشگاهیان استان لرستان  (4

عضو کمیته علمی معارف اسالمی دانشگاههای استان لرستان ) در راستای ارزیابی صالحیت علمی و عمومی متقاضیان تدریس   (5

 معارف (

 دبیر کل همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سالمت  (6

 نشگاه علوم پزشکی  دبیر پنجمین جشنواره صحیفه سجادیه در دا (7

 و دانشگاه آزادعضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان  (8

 دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد لرستانمسئول و عضو کمیسیون تخصصی ماده یک ارتقاء هیئت علمی  (9

 و دانشگاه آزاد لرستاندانشگاه علوم پزشکی فرهنگی عضو شورای  (10

 فرهنگی در مشهد  مسئول طرح ضیافت فعاالن (11

 عضو کمیته اجرایی همایش علمی قرآن پژوهشی و طب  (12

13)  ... 


