بسم هللا الرحمن الرحیم

.1مشخصات شخصی
نام:سید مهدی
نام خانوادگی :طباطبائی
تاریخ تولد1359:
نام و نشان محل کار :تهران،مالرد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مالرد
تلفن محل کار021 65412973 :
شغل(سمت یا مسئولیت) هیأت علمی گروه معارف  -مدیر گروه
معارف اسالمی
مرتبه علمی  :مربی
پست الکرتونیک :
tabatabaiym@yahoo.com
. 2مدراک تحصیلی
الف مدارک تحصیالت حوزوی
مدرک تحصیلی

نام حوزه

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

سطح یک حوزه

حوزه علمیه قم

1382

فقه و اصول

سطح دو حوزه

حوزه علمیه قم

1391

فقه و اصول

سطح سه حوزه

حوزه علمیه قم

در دست اقدام

فقه و اصول

1

ب،اطالعات تحصیلی ( مدرک تحصیلی دانشگاهی )
سال اخذ مدرک

مدرک تحصیلی

دانشگاه

کارشناسی

باقرالعلوم ع قم 1386

رشته تحصیلی
علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

معارف اسالمی قم

1392

مدرسی معارف

دکتری

شهید بهشتی
تهران

ادامه دارد

مدرسی معارف

عناوین پایان نامه
عنوان پایان نامه

مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد

تأثیر حزب هللا لبنان بر تحوالت خاور میانه

دکتری

موضوع (بررسی انتقادی گزارش های روضه الشهدای
کاشفی از واقعه عاشورا) در دست بررسی

سوابق آموزشی
موسسه آموزشگاه

مقطع

عناوین دروس

سال تحصیلی

ردیف
شروع

خاتمه

تابستان

تابستان

89

89

تابستان

تابستان

90

90

1

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

آشنائی با نهج البالغه

2

دانشگاه آزاد واحد اردبیل

کارشناسی

انقالب اسالمی

دانشگاه ازاد ورامین

کارشناسی

انقالب اسالمی ،تاریخ اسالم،تاریخ فرهنگ و بهمن 92

دانشگاه تهران

کارشناسی

3

تابستان94

تمدن اسالمی

4

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

بهمن 93

بهمن 94

5

دانشگاه آزاد قم

کارشناسی

تاریخ امامت

6

دانشگاه آزاد واحد مالرد

کارشناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم،تاریخ فرهنگ و

تابستان

تمدن اسالمی،انقالب اسالمی،قانون

94

7

دانشگاه آزاد صفادشت

کارشناسی

تابستان 94تابستان94
ادامه دارد

اساسی،اندیشه اسالمی،اصول فقه،متون فقه
،قواعد فقه
تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تابستان

تابستان

95

95

سابقه دروس خارج
1سابقه چهار سال درس خارج فقه

مسجد در موسسه مسجد

.2دوسال سابقه مصاحبه درس خارج در حوزه علمیه قم
 .3مدت پنج سال درس خارج اصول حضرت ایت هللا وحید خراسانی
حفظهم هللا
.4مدت شش سال درس

فقه آیت هللا مکارم شیرازی حفظهم هللا

سایر فعالیت های علمی
.1گواهی نامه پایان دوره آموزش آزاد زبان های خارجی (زبان
عربی) در دوره عالی با نمره میانگین  84در سال  89از
دانشگاه باقرالعوم ع شهر قم
.2گواهی در کارگاه روش تدریس به مدت  20ساعت در دانشگاه
معارف اسالمی استان قم
.3گواهی شرکت در کارگاه شیوه های دانشنامه نویسی در
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 4گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق به مدت  16ساعت در مشهد
مقدس

3

سابقه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی :
، 1عضو مبلغان نهاد رهبری در دانشگاه های کشور و سابقه
چندین سال فعالیت تبلیغی در دانشگاه های مختلف کشور
،2مسئول گروه تبلیغی

استان اردبیل به مدت یکسال و نیم

، 3مبلغ اوقاف و امور خیریه ،سابقه چندین سال فعالیت
تبلیغی از طریق این نهاد
،4مبلغ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی
ایران،چندین سال فعالیت تبلیغی در مناطق مختلف نظامی کشور
،5مبلغ دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان،سابقه چندین سال
فعالیت از طریق نهاد فرهنگی
،6مبلغ معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم
.7نامزه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از استان
قم
.8روحانی کاروان سفر به عتبات عالیات از استان قم

4

