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 سوابق علمی:

  46.22دیپلم ریاضی فیزیک با معدل 

 درسی واحد 80مهندسی برق مخابرات دانشگاه یزد و گذراندن  03ورودی 

 60سال در اخذ کارشناسی وبه اقتصاد  ق از بر  63سال تغییر رشته 

 حوزه دانشجوی  ی دانشگاهیان 4ترم تا دین پژوه 

  عترت دانشگاه تهرانقران و مجمع مدارس  در قران  تدبرروش های  8ترم در حال  تحصیل 

  ن و اهل بیت دانشگاه تهران و تعلیم و تزکیه ی   اهل بیتتخصصی مدرسه ی فعلی عضو
 
 مجمع مدارس قرا

 

 :یپژوهش سوابق

موزی 
 
  دانش ا

موز برتر  
 
زمایشگاهی و برنامه نویسی دانش ا

 
 )نرم افزاری(و رباتیک)زبان سی(در حوزه فعالیت های ا

 دانشجوی  ی:

  در کنفرانس بین المللی عدالتپذیرش دو مقاله 

 شرکت در فراخوان پژوهشی الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت 

 ایگاه جمصرف، مطالبات رهبری،  ،درحوزه ی اقتصاد مقاومتی، عدالت، جمعیت های دانشجوی  یتقریر یادداشت
 نخبگان در تمدن سازی برای نشریات 

 موزشی برای مخاطبان دانشجو
 
 طراحی دوره های ا

  و برا اساس پژوهش ها ی مختلف نمایشگاههاطراحی ... . 
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 مطالعاتی:سوابق 

ثار استاد مطهری)حدود
 
استاد طاهر  ، امام خامنه ای،تبیان(-جلد43جلد(، امام خمینی)حدود  53مطالعه ی بخشی از ا

ثارو صهیونیست شناسی،... ک تب غربشناسی و و زاده، صفای  ی حائری، زندگینامه ی شهدا
 
ن و م قرانی تربیتی ا

 
درسه ی قرا

 اهل بیت دانشگاه تهران

 

 سوابق هنری 

موزی در حوزه های شعر و داستان نویسی و مجری گری 
 
 ه ها ورتب و دارای فعالیت با کانون پرورشی فکری در دوران دانش ا

ثاری از این دوران
 
 ا

وینی دوره ی پیشرفته فیلم نامه نویسی موسسه شرکت در
 
 ی شهید ا

 کار با پولیش، کریستال، فرشینه و...( نمد،خمیر چینی، مربی هنری)عروسک سازی،

 سوابق کاری 

  ماه9به مدت پوشاک مدیر داخلی یک واحد تولیدی 

 دانشکده ی اقتصاد دانشگاه یزدیاقتصاد سیاست گذاری  مسئول روابط عمومی نشریه ی علمی پژوهشی ، 

 همکاری با موسسه انقالب اسالمی تهران، واحد متن پژوهی 

  زاد صدیقینتدریس
 
موزشگاه ا

 
 )دبیرستان دوره ی اول(ریاضی و فیزیک در ا

 همکاری در واحد تحریریه ی سایت هنری دات کام 

 )همکاری با گروه مطالعاتی پژوهشی نور)دبیر پژوهش واحد راهیان نور  

 تدريس فهم قران نوجوان در دبيرستان معارف يزد 

 

 

 :، مدیریتیسوابق فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

 :موزی
 
 دانش ا

 موزی تا دوران دانشجوی  ی فعال ارتباط
 
 با انجمن اسالمی دانش ا

 م
 
موزی(وزی)جانشین فرمانده ی حوزه، کادر فعال بسیج دانش ا

 
 فرهنگی طرح والیت دانش ا

 موزی  ارتباط
 
 و تداوم فعالیت فکری و فرهنگی با طرح والیت دانش ا

 :فعال بسیج دانشجوی  ی 

 03مسئول کانون دفاع مقدس حوزه خواهران دانشگاه یزد 



 بهار00ل پایگاه  فنی مهندسی حوزه خواهران دانشگاه یزد مسئو 

 سال( 2/5)64تابهار 00خواهران دانشگاه یزد ازپاییز حوزه بسیج مسئول 

  65مسئول واحد علمی حوزه خواهران دانشگاه یزد 

 عضو شورای راهبردی ناحیه بسیج دانشجوی  ی استان یزد 

  64-00استان تبیین مواضع ناحیه ی بسیج دانشجوی  ی  شورا یعضو 

 عضو شورای بیانیه نویس ناحیه بسیج دانشجوی  ی استان 

  موزی  نشریات دانشجوی  ی عضو هیئت تحریریه ی
 
)نشریه ی عرصه دانشگاه یزد، تراز و فضای مجازی  و دانش ا

 دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه، پ ی نوشت)کشوری(و...(

  فعال اردو جهادی 

 موزی و دانشجوی  ی( یزد و تهران)پایگاه ش.کالهدوز حوزه سرگروه حلقه های عام و خاص صالحین)دان
 
ش ا

 (و پایگاه حضرت زینب  تهرانپارس ناحیه ی کربال  نفیسه، ناحیه ی ش.محالتی533

  ی تهرانناحیه ی کربال 429بسیج شافعین  سرمربی حوزه 

  تهران 4طراح و مجری همیار اقتصادی در دبستان منطقه 

  روانشناسی رشد پژوهشکده ی مهدویت یزدهمکاری در واحد پژوهشی 

 براساس منظومه ی رشد مدرسه ی قران  برگزاری دوره های رشد و تربیت دینی برای مادران و مربیان مهد کودک ها
 و اهل بیت دانشگاه تهران

  یزد ازمراکزی در مدرسه ی قران و عترت دانشگاه تهران  فهم قران از دبستان تا دبیرستان مدرس طرح 

  با هیات انصار والبت یزد اندیشه ورزانهی همکار 

 موزی استانه
 
موزی بسیج دانش ا

 
 مکاری با گروه طرح والیت دانش ا

  موزه های مجمع مدارس قران و اهل بیت تشکیل هسته ی مرکزی تدبری و تربیتی دور اول
 
رشد متناسب با ا

 در قالب كانون بانوان كوثر فاطمي دانشگاه تهران در یزد

 برگزاري دوره ي مقدمات تدبر براي عالقه مندان اين ك تاب 

 تعارضات بانوي مومن در جامعه ي امروز حل مدرس كارگاه هاي 

 

 دوره های گذرانده شده:

 طرح والیت، دوره های غربشناسی و تولید علوم انسانی اسالمی، تربیت مربی و مبلغ افزایش جمعیت، اقتصاد اسالمی

 .... تشکیالتی ودوره های مختلف 


