بسمه تعالی
رزومه علمی

-۱اطالعات فردی:
نام :لعیا
نام خانوادگی :مرادی پر
آدرس محل کار :تهران -مالرد -بلوار رسول اکرم (ص) -بلوار شهید مرشدی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد
شماره تماس۰۲۱۶۵۴۱۲۹۰۰ :
پست الکترونیکhas9054@yahoo.com :

 -۲سوابق تحصیلی:
سال اخذ مدرک:

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

محل تحصیل:

کارشناسی:

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه الزهرا (س)

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد:

معارف نهج البالغه

دانشگاه پیام نور مرکز

۱۳۸۷

دکتری:

علوم قرآن و حدیث

تهران
دانشگاه آزاد تهران مرکز

 -۳دوره های گذرانده شده:
دارای مجوز آشنایی با منابع اسالمی از سازمان امور اساتید قمدارای مجوز مفاهیم اخالق اسالمی از سازمان امور اساتید قم -گذراندن دوره آموزشی آینده پژوهی جمعیت و تهدید نسل

۱۳۹۵

 -۴افتخارات علمی:
دریافت لوح تقدیر از بنیاد ملی نخبگان برای پایان نامه ارشد با موضوع :روش شناسی عالمه جعفری در شرحنهج البالغه

 -۵سوابق اجرایی:
عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد از سال ۱۳۹۴

 -۶سوابق پژوهشی:
 پایان نامه کارشناسی ارشد :روش شناسی عالمه جعفری درشرح نهج البالغه رساله دکتری :بررسی جایگاه عقل و نقش آن در نقد حدیث از دیدگاه فریقین -۷مقاالت علمی -پژوهشی:
عنوان مقاله:
بررسی کاربرد عقل در نقد

نام نشریه:
مجله حدیث پژوهی

درجه علمی:

سال چاپ:

علمی -پژوهشی

۱۳۹۵

روایات
مبانی نقد متنی حدیث نزد

مجله پژوهش دینی

علمی -پژوهشی

۱۳۹۳

معتزله
آراء اندیشمندان غربی در

مجله پژوهش های نهج

تفسیر نهج البالغه عالمه

البالغه

جعفری

علمی -پژوهشی

۱۳۹۲

روش شناسی عالمه جعفری

پژوهش نامه علوی

علمی -پژوهشی

۱۳۹۲

در شرح نهج البالغه

 -۸سوابق آموزشی:
الف :سابقه تدریس در دانشگاه های:
-

الزهرا(س) ،از سال۱۳۹۴ -۱۳۸۹

-

آزاد شهر قدس ،از سال ۱۳۹۴ -۱۳۸۸

-

آزاد مالرد ،از سال  ۱۳۹۴تاکنون
ب -تدریس در رشته های:

 دروس معارف اسالمی کارشناسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثج -دروس تدریس شده:
تفسیر موضوعی قرآن کریم -اندیشه اسالمی -دانش خانواده و جمعیت -کلیات علم رجال -مفردات قرآن کریم-
فقه الحدیث -علوم قرآنی و ....

