كاربرگ اطالعات فردي و سوابق علمي
الف) مشخصات فردی
نام :سید علیرضا

نام خانوادگي :حسیني

نام پدر :سید ابوالفضل

تاریخ تولد5511/6/22 :

محل صدور :قم

وضعیت ظاهر :مکال  معمم 

پست الکترونیکيseyed150@gmail.com :

وبسایتwww.seydalihi.andishvaran.com :

محل تولد :قم
وضعیت تدریس :حقالتدریس 

هیئت علمي( مربي  استادیار  دانشیار  استاد ( )دانشگاههای متعدد)

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل ( تعداد فرزند 2 :فرزند)

سنوات تدریس 8 :سال.

موضوعات اصلي تدریس :اخالق علمي و حرفهای  معرفتشناسي اسالمي اصول تعلیم و تربیت اسالمي
تاریخ و تمدن اسالمي 

اندیشه سیاسي اسالم و مباني انقالب اسالمي

ب) سوابق تحصیلی
مقطع

عنوان  -رشته تحصیلی  -گرایش

محل تحصیل

كارداني

دانشگاهی

كارشناسي

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد قم

ارشد

فقه و مبانی حقوق اسالمی

دانشگاه آزاد قم

ارشد
دكتري
مقدماتي و سطح 1و2
سطح 3

حوزوی

سطح 4

فقه و قضا

خارج
اجتهاد

سایر دورهها

ج) عنوان پايان نامه
کارشناسی ارشد

جایگاه حکومت از منظر فقه امامیه

کارشناسی ارشد
دکتری

بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر دیات اعضا

1

حوزه علمیه قم

د) سوابق تدريس
مقطع

عنوان درس
حقوق مدنی 5

کارشناسی

عناوین تدریس
حقوق خانواده
وصیت ،ارث،

متون فقه 8و 1

کارشناسی

آشنایی با قانون اساسی

کارشناسی

حدود ،قصاص و
دیات
والیت فقیه

حقوق اجتماعی و سیاسی

محل تدریس

زمان تدریس
زمان شروع

زمان خاتمه

نوع مخاطبان

جامعه
المصطفی(ص)

4837/7/41

37/44/77

طالب خارجی

دانشگاه حضرت
معصومه(س)

4834/44/41

تا کنون

بانوان

4835/7/4

تا کنون

دانشجویان پسر و دختر

دانشگاه آزاد
اسالمشهر
دانشگاه آزاد

کارشناسی

اسالم
انقالب اسالمی ایران

اسالمشهر
دانشگاه پردیس

کارشناسی

//

//

//

31/44/73

37/44/7

//

دانشگاه آزاد

تاریخ اسالم

کارشناسی

اسالمشهر

35/7/4

تا کنون

//

دانشگاه آزاد

تقسیر قرآن

کارشناسی

اخالق اسالمی

اسالمشهر
دانشگاه آزاد
اسالمشهر
دانشگاه آزاد
اسالمشهر
دانشگاه آزاد
اسالمشهر
مدرسه عالی خاتم
االوصیا(عج)

کارشناسی

وصایای امام(ره)

کارشناسی

اندیشه اسالمی

کارشناسی

مکاسب محرمه

سطح 4

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

39/7/7

34/8/47

//

هـ) سوابق تدريس در دورههای دانشافزايی استادان دانشگاهها
عنوان درس

علم و دین

محل اعزام

یزد

سال اعزام

0931

و) سوابق اجرايی
عنوان مسئولیت

مسئولیتهای اجرایی قبلی

مرکز محل خدمت

فرمانده پایگاه بسیج
قم
و
سر دبیر مجله دانشجویی گنجینه

2

سال خدمت

4837ـ4833

مسئولیتهای اجرایی فعلی

ز) سابقه همکاری با ارگانها و سازمانها
نام سازمان

نوع همکاری

سالهای همکاری

موسسه آموزشی و پژوهشی قضا

از سال 4831

تا کنون

انجمن فقه و حقوق

عضو پیوسته

از سال تاسیس

انجمن انقالب اسالمی

عضو

بسیج اساتید

3

از سال 4838

ح) سوابق پژوهشی

مقاالت

عنوان

سال تألیف

محل نشر

رتبه علمی مجله

حکم اعطای وکالت مطلق

4833

قوه قضاییه

پرسمان فقهی قضایی

به زن در طالق خود
تبیین فقهی مفهوم کیسه

4839

پرسمان فقهی قضایی

قوه قضاییه

مغز موضوع بندهای  3و 3
ماده  139ق.م.ا
مسئولیت راننده و عابر در

پرسمان فقهی قضایی

قوه قضاییه

صورت بی احتیاطی
بیش از  19مقاله و
پژوهش حقوقی در موسسه
آموزشی و پژوهشی قضا،
منعکس در نرم افزار قوه
قضاییه

عنوان

سال انتشار

محل نشر

موضوع و

نوبت

رشته مرتبط

چاپ

نحوه همکاری

تألیف کتاب

طرحهای پژوهشی
و یا اختراعات

عنوان

نتیجه انجام طرح

محل پژوهش/حامیان طرح

مسئولیت در طرح

تدوین بخش دیات قانون

قانون مجازات

موسسه آموزشی و پژوهشی قضا

پژوهشگر

مجازات اسالمی جدید

اسالمی ایران

نوع همایش:
ارائه مقاله تخصصی در
همایشها و سیمنارها

4

ط) تقديرنامهها و کسب نشان افتخار در جشنوارهها و مراسمها
عنوان و علت تقدیر

سال دریافت

بسیجی نمونه استان قم
و
برگزیده دوم مقاالت یادواره زنان شهیده استان قم

4877

تقدیرکننده

سپاه
4834

ی) مهارتها و توانايیها
نوع مهارت

آشنایی با ppt
مهارت برپایی کارگاه
تسلط برپایی کارگاه
تسلط بر زبان خارجی

میزان آشنایی و مهارت

بحث والیت فقیه

ک)ساير فعالیتها(راهنمايی ،داوری و مشاور پاياننامهها و جشنوارههای

خوب

علمی و)...

از ارزیابان و داوران مقاالت همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسالم
از ارزیابان پژوهش های موسسه آموزشی و پژوهشی قضا

ل) ساير موضوعاتی که مدرس در سطح اساتید هیئت علمی دانشگاه سابقه تدريس دارند و يا امکان تدريس را دارند:
جریانشناسي سیاسيروش تحلیل سیاسيجنبش دانشجویيجریان شناسي روشنفکریمهارتهای تشکیالتي
جنبش اسالمي معاصربررسي تحوالت خاورمیانهآمریکاشناسيصهیونیزم شناسيغربشناسيسیاست خارجي ایران
جنگ نرمجنگ روانيحقوق و مسائل حقوقيبررسي اندیشه امام و رهبری دفاع مقدسنقد فیلممسائل روز
مسائل زنان رسانه،ارتباطات علوم اجتماعي(جامعهشناسي)بینالمللانرژی هستهای
وهابیت ،سلفيگریخانوادهحجاباخالق جنسيمهدویتاخالق و عرفانمدیریت فرهنگي
مهارتهای زندگيروشنفکری دینيرسانههای مجازیبررسي ادیان ،مذهب ،فرهنگ و تمدنها
جوانان،روابط دختروپسرجریانهای عرفاني و فرقه های انحرافيعلوم ومعارف قرآنيتفسیرطب اسالميمشاورهفرهنگ
سازماني ومدیریت برنامهریزیسبك زندگي
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