بسم هللا الرحمن الرحیم

رزومه
( خالصه سوابق علمی و فرهنگی )

مشخصات فردی:
نام :محمد هادی

رایانامهmirzaeenia@gmail.com :

نام خانوادگی :میرزایی نیا

تحصیالت:
ورودی سال حدود  1379حوزه علمیه مشهد مقدس – اشتغال به سطح – 4
حوزوی

برخی از اساتید :حضرات ایات مرتضوی (پدر)  ،رضازاده  ،درایتی  ،زمانی قمی ،واسطی  ،رضای ی
تهرانی  ،حسینی فقیه

غیر حوزوی

سیکل

1

دوره های مهارتی گذرانده شده :
ردیف

عنوان

استاد

نهاد یا سازمان مربوطه

1

دوره تربیت مدرس برای کارگاههای

حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی

مرکز اموزشی شهید هاشمی نژاد

نگرشی دیگر
دوره تربیت محقق تولید سیستم های حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور  -از
2

دینی ( 3سال)

سال  91تا 93

3

کارگاه روش تدریس پیش رفته

حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی

مشهد ،به سفارش موسسه امام خمینی قم (سال )91

4

دوره توانمند سازی مشاوره دینی

حجج اسالم مرکبی  ،ضیای ی  ،حسینی زهانی

سازمان تبلیغات

(مقدماتی-تکمیلی)

 ،عدالتیان  ،دک تر بهادرخان  ،دک تر حسن

(ویژه مبلغین نخبه)

زاده و ...

سال 91

اساتید مطرح استان

سازمان تبلیغات

5

دوره اموزش تخصصی تبلیغ ویژه
مخاطب دانشجو

6
7

سال 87

دوره

حجح اسالم :رجای ی خراسانی  ،رضای ی تهرانی

اموزش تخصصی منبر

 ،هژبری

دوره اموزشی ضمن خدمت بشیران

اساتید ممتاز تبلیغ در استان

جوان (دو سال)
8

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
دفتر تبلیغات-مرکز اموزشی شهید هاشمی نژاد

دوره تخصصی اموزش مشاوره (اسیب

دک تر عبدالعظیم کریمی  -دک تر طباطبای ی -

دفتر تبلیغات (حدود  4ماه از این دوره هنوز باقی مانده

های اجتماعی و خانواده)

حجت االسالم موسوی

است)

2

سابقه تدریس:
ردیف

عنوان تدریس

تعداد سال

نام مرکز علمی مربوطه

تعداد دوره تدریس

1

صرف

 1سال

2

نحو

 1سال

حوزه علمیه ّ
معیر – تهران
حوزه علمیه ّ
معیر – تهران

 1دوره

3

کالم

 1سال

4

احکام

 1سال

حوزه علمیه ّ
معیر – تهران
حوزه علمیه ّ
معیر – تهران

 1دوره

5

صرف

 2سال

نورالصادق علیه السالم-مشهد

 2دوره

کارگاه روش تدریس

در طول 5
سال گذشته

 1دوره
 1دوره

 .1حوزه علمیه خواهران کرج

6

(با اقتباس از نظر اسالم)

 .2حوزه علمیه رفسنجان (برادران
وخواهران)
 .3اساتید اموزش و پرورش رفسنجان
(برادران و خواهران)

 4دوره

 .4اساتید دانشگاه پیام نور مشهد
 .1برای طالب سطح  1و  2حوزه علمیه
خواهران امام زاده صالح (تهران)
7

کارگاه روش تحقیق

8

کارگاه تربیت مدرس
(مقدماتی و تکمیلی)

در طول  .2 4برای طالب سطح  1حوزه علمیه نورالرضا
سال گذشته علیه السالم

 1دوره

 .3برای اساتید حوزه های علمیه خواهران
بوشهر
 .1اساتید موسسات قرانی  6استان در سال
( 90به سفارش وزارت ارشاد)

در طول 5
سال گذشته  .2مربیان کانون های مساجد  11استان در
سالهای  91و ( 92به سفارش دبیرخانه
مرکزی کانون های مساجد کل کشور)
3

مجموع دوره های
تکمیلی و مقدماتی:
 34دوره

فعالیت های فرهنگی و اجرایی :
عنوان

نهاد یا ارگان مربوطه

تعداد سنوات

ردیف

مدرس کارگاه های نگرشی نو به دین

حرم مطهر رضوی

از سال  86تا کنون

(زیارت  ،مهدویت  ،حجاب)

(معاونت تبلیغات و ارتباطات)

(  10سال )

مدرس و محقق کارگاه های نگرشی دیگر

موسسه مطالعات راهبردی علوم و
معارف اسالم

 8سال

3

کارشناس علمی واحد اموزش

موسسه مطالعات راهبردی علوم و
معارف اسالم

سال 93

4

کارشناس و بازرس ستاد اقامه نماز

اموزش و پرورش ناحیه  3مشهد

از سال  93تا کنون
ادامه دارد

1

2

(نگرش سیستمی به دین)

5

از سال تحصیلی 94
فجر  - 3نماز مغرب و عشا  ،تفسیر
اغاز و همچنان ادامه
مبلغ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی
 ،پاسخگوی ی شبهات  ،مشاوره
دارد

6

معاون پروژه ساماندهی اطالعات علمی

موسسه مطالعات راهبردی علوم و
معارف اسالم

مدت زمان طرح6 :
ماه

7

مشاوره دینی -برگزاری کارگاه های سبک زندگی
اسالمی (سه روز در هفته)

دانشگاه غیر انتفاعی علوم پزشکی
وارستگان

از اغاز سال 96

4

مق االت علمی پژوهشی:
ردیف

عنوان مقاله

ارائه شده در

1

مدل اموزش مطلوب ،مهمترین مؤلفه تمدن سازی دینی

همایش تدریس اثربخش (حوزه علمیه مشهد)

2

نگاه اینده پژوهی نوین در حوزه های علمیه

همایش حوزه و اینده

3

پارادایم شبکه ای ،اولین گام در تولید علم دینی

همایش مبانی علوم انسانی اسالمی

طرح ها و برنامه های در دست اقدام:
ردیف

نوع فعالیت

نهاد یا سازمان مربوطه

1

همکاری در تولید مدل شهرسازی اسالمی

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور

2

پذیرش در طرح جذب خاص روحانی کاروان های عتبات
عالیات (سال )94

بعثه نمایندگی مقام معظم رهبری
در حج و زیارت خراسان

ویژه ائمه جمعه و اساتید حوزه و دانشگاه
3

عضو کارگروه شورای سیاست گذاری ائمه جماعات
دانشگاه های استان

شورای استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها

مهارت تدریس یا ارائه مشاوره در موضوعات ذیل:
.1
.2
.3
.4
.5

مباحث سبک زندگی
مباحث اصول اعتقادی و کالمی
مباحث تربیتی و اسیب های اجتماعی (خانواده – ازدواج – طالق  -کودک و )...
مباحث جنگ نرم و موضوعات روز جامعه (مهدویت – والیت فقیه– حجاب  -فضای مجازی و )...
مباحث اموزش و تدریس اثربخش
5

