سید رضا شیرازی

متولد 8531

شماره ش 83451

مدرک :سطح  4حوزه علمیه قم

متأهل دارای  4فرزند

سوابق تحصیلی
حوزوی:
تاریخ

مقطع

مکان

مرکز علمی

مقدمات:

مشهد،

مدرسه علمیه حاج 8531-8531

سطح

مشهد،

خارج

مشهد و قم،

آقای موسوینژاد
مدارس علمیه آیت اهلل (8515-8531اخذ مدرک در سال )8511
خوئی ،نواب
در مجموع به مدت  1اخذ مدرک سطح چهار از قم به سال 8511
سال
اساتید درس خارج:



آیت اهلل میرزا علی فلسفی



آیت اهلل سید محمد باقر شیرازی



(قده)
(قده)

(مدظله)

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی



آیت اهلل جعفر سبحانی



آیت اهلل سید احمد مددی



آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست



(مدظله)
(دامت برکاته)
(دامت برکاته)

(دامت برکاته)

آیت اهلل مهدی مروارید

دانشگاهی:
مشهد :کارشناسی مهندسی الکترونیک دانشگاه فردوسی(فارغ التحصیل )8511
قم :دانشجوی دکترا موسسه مطالعات اسالمی به زبان انگلیسی(انصراف از ادامه تحصیل در سال )8511

 تسلط به زبانهای خارجی  :عربی و انگلیسی
 همکاری با مراکز علمی  :دفتر تبلیغات اسالمی ،جامعة المصطفی العالمیة ،موسسه آموزش عالی خاوران،
مدرسه علمیه مبارکه امام صادق(ع) ،مدرسه علمیه جعفریه ،مدرسه علمیه عالی نواب ،مؤسسه امام
سجاد(ع) ،مدرسه علمیه امام خمینی(ره) ،مدرسه علمیه مبارکه امام حسن مجتبی(ع) ،مدرسه علمیه انوار
الصادق ،مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
سوابق آموزشی:
حوزوی :تدریس دروس:
مکان

مقطع

عنوان درس

سطح یک

احکام ،کالم ،صرف ،نحو ،علوم بالغی ،منطق،
الموجز ،اصول فقه مرحوم مظفر ،حلقات شهید
صدر ،شرح لمعه ،دروس مهارتی روش تحقیق

مدرسه حاجآقای موسوی نژاد ،مبارکه امام حسن مجتبی(ع)،
ثقلین ،امام خمینی(قده) ،حضرت مهدی(عج) ،عباسقلی خان
شاملو ،جامعة المصطفی(ص) ،سعادت
مشهد :مدرسه جعفریه ،مدرسه مبارکه امام صادق(ع) ،قم:

سطح دو

رسائل ،مکاسب

سطح سه

کفایه االصول ،رجال ،درایه ،درس مهارتی مشهد :مدرسه جعفریه ،مدرسه مبارکه امام صادق(ع) ،مدرسه

مدرسه دارالشفا(آزاد)
(ع)

انوار الصادق(ع) ،مرکز فقهی ائمه اطهار

پژوهشهای میدانی

دانشگاهی:
مقطع

عنوان

مکان

کارشناسی

اندیشه اسالمی 8

موسسه آموزش عالی خاوران

کارشناسی

اندیشه اسالمی 1

موسسه آموزش عالی خاوران

کارشناسی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسالمی

سوابق اجرائی:
مدت

مسؤولیت

مرکز

مدیر

مدرسه مبارکه امام حسن مجتبی

دبیر اجرائی

دبیرخانه نشستهای علمی مراکز علمی مشهد مقدس(وابسته به دفتر تبلیغات)

(ع)

از سال  8511تا کنون
از سال  8515تا 8513

سوابق پژوهشی:
وضعیت

مرکز

نوع

عنوان

مقاله علمی -پژوهشی

آنالیز بنای عقال در «رجوع مجله فقه و اصول دانشگاه چاپ شده در شماره 813
جاهل به عالم» به روش فردوسی(مطالعات اسالمی)

زمستان 13

«رفتارشناسی» و مقایسه آن
با «رجوع مقلّد به مرجع
تقلید»
مقاله علمی-پژوهشی

آنالیز ابزار اصولی «بنای مجله فقه و اصول دانشگاه پذیرش شده
عقال» به روش «بررسی فردوسی (مطالعات اسالمی)
مؤلفههای واژههای آن و
تحلیل کاربردها و ارتکازات»

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی مقبولیت روایت عمر مجله حدیث پژوهی دانشگاه چاپ شده در شماره  81پاییز
بن حنظله

مقاله علمی-ترویجی

کاشان

دراسة حول مقبولة عمر بن مجله فقه اهل بیت(ع)(زبان چاپ شده در  31-33سال
حنظلة

مقاله علمی-پژوهشی

عربی)

نوزدهم 8453

استخراج و تدوین ضوابط مجله فقه و اصول دانشگاه پذیرفته شده
ابای عام از تخصیص

مقاله علمی-ترویجی

و زمستان 8513

ضابطة

اباء

فردوسی
عن فقه اهل بیت(ع)(زبان عربی)

العام

التخصیص

چاپ شده در شماره 14-15
سال  8453 ،18ه.ق

کتاب

حقوق بشر در ادیان توحیدی

انتشارات نسیم رضوان مشهد

چاپ شده سال 8515

کتاب

اجتهاد شخصیت حقوقی

انتشارات نسیم رضوان مشهد

چاپ شده سال 8515

کتاب

تمرینات کاربری اصول فقه انتشارات دار الفکر قم

چاپ شده سال 8514

(قده)

مرحوم مظفر
نشست علمی

بررسی ابزار اصولی بنای عقال دفتر تبلیغات اسالمی مشهد

 ،8515به عنوان ارائه دهنده

نشست علمی

مفهوم شناسی و بررسی دفتر تبلیغات اسالمی مشهد

 ،8514به عنوان ناقد

تحلیلی وهن دین
مدرسه مبارکه امام حسن  ،8515به عنوان دبیر علمی،

نشست علمی

چیستی فلسفه فقه

نشست علمی

تأثیر شؤون معصوم

(ع)

مجتبی
(ع)

ارائه دهنده :استاد علیدوست

در مدرسه مبارکه امام حسن  ،8514به عنوان دبیر علمی،

اجتهاد

(ع)

ارائه دهندگان استاد ضیائی فر

مجتبی

و استاد الهی خراسانی
نشست علمی

جایگاه آموزشی حلقات شهید مدرسه مبارکه امام حسن  ،8514به عنوان دبیر علمی،
(ع)

ارائه دهندگان :اساتید محترم

صدر و مقایسه آن با رسائل و مجتبی

رضا اسالمی (قم) ،حسینی

کفایه

فقیه و فرحناکی(مشهد)
مدرسه مبارکه امام حسن  ،8514به عنوان دبیر علمی،

نشست علمی

نقش عرف در استنباط احکام

کارگاه علمی

فلسفه علم اصول فقه

کارگاه علمی

دانشافزایی اساتید اصول فقه مرکز مدیریت حوزه علمیه  ،8514به عنوان استاد کارگاه،

(ع)

مجتبی

سطح یک
طرح پژوهشی

ارائه دهنده :استاد علیدوست
(ع)

مدرسه مبارکه امام صادق
مشهد

 ،8514به عنوان استاد کارگاه
در مرحله اجرا

درسنامه مهارت تقریرنویسی مرکز مدیریت حوزه علمیه  ،8514در مرحله اجرا
درس خارج

مشهد

کارگاه علمی

تمرینات کاربردی اصول فقه

مدرسه مبارکه امام صادق(ع)

 ،8514به عنواند استاد کارگاه

نشست علمی

طهارت ذاتی انسان

بنیاد پژوهشهای اسالمی

 ،8514به عنوان ناقد(ارائه

نشست علمی

مالکهای ابای عام از تخصیص مدرسه علمیه مبارکه امام اردیبهشت ماه 8511

دهنده حجة االسالم محمود
شاهرودی)
صادق

