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  چکیده اي از زندگینامه علمی:

که سال آخر تحصیل اینجانب در یکی از هنرستانهاي فنی در تهران بود به شهر مقدس قم  1355در سال 
علوم دینی نموده و دوره هاي در مدارس علمیه شروع به تحصیل عزیمت نموده و وارد حوزه علمیه قم شدم. 

(حدودا ده سال بعد) وارد دروس خارج حوزوي شده و در محضر  1365سطح را تمام نموده و در سال 
اساتیدي همچون آیت اهللا فاضل لنکرانی، آیت اهللا مکارم شیرازي، مرحوم آیت اهللا شیخ جواد تبریزي، آیت اهللا 

با شرکت در دوره تخصصی  1372شتم. همچنین از سال اشتغال دا لسال به تحصی 12وحید و... به مدت 
تفسیر و علوم قرآن در مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم، مقطع سطح چهار (دکتري) 

  را به پایان رسانده و از رساله خود با عنوان اعجاز بیانی قرآن دفاع نموده و موفق به اخذ مدرك شدم. 

مراه با آن به تدریس دروس حوزوي (ادبیات، فقه و اصول، تفسیر، منطق و در طول دوره تحصیل و ه
عضو هیأت علمی دانشگاه  1383کالم و...) در حوزه هاي علمیه قم و بندر عباس و... اشتغال داشتم. و از سال 

و...)  شهرکرد شده و به تدریس دروس معارف اسالمی، (تفسیر، اخالق اسالمی، مبانی نظري اسالم، منطق، کالم
سال، سابقه تدریس در دانشگاه هاي  8اشتغال داشتم.  همچنین عالوه بر تدریس در دانشگاه شهرکرد به مدت 

  علوم پزشکی شهرکرد، آزاد شهرکرد، و دانشگاه کاشان نیز در سوابق آموزشی بنده موجود است.
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