بسمو تعالی
علم
صدیقو مهدوی کنی – عضى هیأت ی دااگشنه امام صادق (ع) ،رپدیس خىارهان
سال تولد 0231 9

تح
صیالت

نیصاٌس فلَ و ىباٌی حلّق اشالىی داٌظگاه تِران
فّق نیصاٌس فلَ و ىباٌی حلّق اشالىی داٌظگاه تِران
دکتری عهّم كرآن و حدیث داٌظگاه اىام صادق(ع)

نش
لی
ربخی از کتب و مقاالت ات فی و چاپ شده رد ریات داخلی و خارجی

کتاب گزاره ُای اخالكی كرآن کریو با رویکرد ىعٍاطٍاشی ،از اٌتظارات داٌظگاه اىام صادق(ع)0277 ،
ىلانَ اصّل حاکو بر روابط اعضای خاٌّاده در ٌظام ىعرفتی اشالم -فلَ و حلّق خاٌّاده -بِار 0281
ىلانَ ٌلض ارزطِای اخالكی درحلّق اشالىی – پژوُظِای اخالكی – تابصتان 0281
ىلانَ جایگاه اخالق در طکم گیری حلّق خاٌّاده ٌ -اىَ عهو ودیً پژوُظگاه عهّم اٌصاٌی  -پاییز 0277
ىلانَ راُبردُای ىعٍاطٍاشی در پژوُظِای ىدیریتی در كرآن در ىجيّعَ ىلاالت کٍگره بیً انيههی عهّم اٌصاٌی اشالىی در
شال 83
 0278ىلانَ عدم تيایز احکام اخالكی و فلِی اشالم از حیث انزام -پژوُظِای فهصفی کالىی
ىلانَ ىعٍاطٍاشی عفاف در آىّزه ُای اشالىی با تاکید بر شیره رضّی -جظٍّاره اىام رضا(ع)0281 -
ىلانَ بررشی احکام فلِی حلّكی کّدکان ٌاطی از اُدای جٍیً -فلَ و حلّق اشالىی–پاییز0278
ىلانَ بررشی احکام فلِی حلّكی کّدکان ىتّند طده از رحو جایگزیً -فلَ و حلّق اشالىی-بِار81
ىلانَ بررشی فلِی حلّكی حق تّارث فرزٌدان ىتّند از اُدای جٍیً  -فلَ پزطکی -پاییز و زىصتان 83

عناویه ربخی از فعالیت اه و سىابق اجرایی

ىعاوٌت آىّزطی داٌظگاه اىام صادق (ع) -پردیس خّاُران از شال  0258تا 0272
ىدیر گزیٍض داٌظگاه اىام صادق (ع) – پردیس خّاُران از شال  0258تا 0274
عضّ ُیات عهيی کٍفراٌس وحدت در شال ُای  78 ،77و 81
ارزیاب عهيی ىلاالت ُيایض زن و خاٌّاده با ىظارکت دفتر زٌان و خاٌّاده ریاشت جيِّری در شال0276
دبیر عهيی ُيایض كرآن در داٌظگاه اىام صادق(ع) (پردیس خّاُران)در شال 0277
دبیر عهيی ُيایض انگّی ٌّیً داٌظگاه اشالىی در اٌدیظَ آیت اهلل ىِدوی کٍی (ره) در سال 0283
ىدیر ىصئّل ٌظریَ عهيی ترویجی فلَ و حلّق خاٌّاده

