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 سوابق تحصیلی: ) میزان تحصیالت کالسیک، میزان تحصیالت حوزوی و سایر دوره های گذرانده شده(

 ، مدرسه آیت اهلل طالقانی کرمان.1384دیپلم ریاضی و فیزیک سال  (1

 مدرسه علمیه حقانی 6-1تحصیالت حوزوی، از پایه  (2

 مدیر مدرسه حقانی( مدرسه فقهی عسکریین ) تحت مدیریت 9-7تحصیالت حوزوی، از پایه  (3

 مدرک سطح دو حوزه علمیه در رشته فقه و اصول (4

 مدرک کارشناسی معارف اسالمی و فلسفه، نیمه حضوری موسسه امام خمینی )ره( (5

 )کارشناسی ارشد فلسفه دین ) دانشگاه باقر العلوم )ع( (6

 دکتری رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم  (7

 به مدت یکسال –دکتر عابدی )زید عزه( آیت اهلل رج، درس اصول تحصیالت حوزوی، درس خا (8

 به مدت یک سال –تحصیالت حوزوی، درس خارج، درس فقه و اصول آیت اهلل شب زنده دار  (9

تحصیالت حوزوی، درس خارج اصول و تطبیق آن با فلسفه تحلیلی، دکتر محمد علی عبداللهی، به مدت  (10

 یک سال

به مدت یکسال، مسجد امام  –ه و اصول، استاد اکبر ترابی شهرضایی تحصیالت حوزوی، درس خارج فق (11

 حسن عسکری پردیسان.

 دوره روش پژوهش مقدماتی، کانون پرورش استعداد پژوهشگری طالب، معاونت پژوهش حوزه های علمیه (12

 دوره روش تحقیق در فقه، کانون پرورش استعداد پژوهشگری طالب، معاونت پژوهش حوزه های علمیه (13

         نام خانوادگی:    رستمی کیا                     نام: مجتبی   

 



 دوره آموزشی برنامه های کاربردی ورد، اکسل و پاور پوینت در جهاد دانشگاهی، نور. (14

 .1390دوره داستان نویسی، مدرسه اسالمی هنر، سال  (15

 دوره برنامه ریزی استراتژیک، مرکز خدمات حوزه های علمیه. (16

 دوره روش تدریس پیشرفته، دانشگاه معارف اسالمی. (17

 لوم انسانی اسالمی، جامعه نخبگانی حوزه های علمیه.دوره تربیت راهبر و منتور ویژه ع (18

 دوره آینده پژوهی، مرکز مدیریت دولتی. (19

 دوره آشنایی با رمز ارزها ) تور تعالی(. (20

 دوره مدیریت راهبردی فرهنگ، دانشگاه عالی دفاع ملی به همراه جامعه نخبگانی حوزه و مؤسسه آنام. (21

 سوابق تدریس

. ) این تدریس به صوورت رسومی و دارای 92-91حقانی، سال تحصیلی در مدرسه علمیه  1تدریس منطق  (1

 مدرک است(

 .)فاقد مدرک(1390روزه، در حوزه علمیه بم، در ایام تبلیغی محرم  10تدریس منطق، در کارگاه  (2

 ، )فاقد مدرک(1391تدریس منطق و نسبت آن با روش پژوهش، حوزه علمیه نجف آباد اصفهان،  (3

، مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حووزه هوای علمیوه 97یسی، ترم زمستان تدریس روش پروپوزال نو (4

 )دارای مدرک(

( بوه صوورت 1396، دانشگاه آزاد واحود تهوران شور  ) از 2و  1استاد حق التدریس درس اندیشه اسالمی  (5

 رسمی و دارای مدرک

(، به صورت رسومی و 1396از ، دانشگاه علوم پزشکی قم ) 2و  1استاد حق التدریس درس اندیشه اسالمی  (6

 دارای مدرک

 تا کنون. 1398مدرس ویژه کارگاهی ) روش نگارش مقاله علمی پژوهشی، برنامه ریزی استراتژیک( از  (7

 تا کنون. 1399های فلسفه زبان و معناشناسی در حوزه های علمیه از مدرس کارگاه (8

 (1400درسگفتار علم اصول و دانش های زبانی ) (9

 ق پژوهشیسواب

، بهوار 14و  13منطق کاربردی، )گزارش تحلیلی از کتاب دکتر علی اصغر خندان(،  رهنامه پژوهش، شماره  (1

 .90 -87، ص 1392و تابستان 

های حوزوی و شیوه صحیح ورود طالب به این عرصه، )مجموعه مصاحبه ها بوا اسواتید علوم انسانی و دانش (2

حضرات آقایان، خسروپناه، پارسانیا، سوزنچی، امینی، عصاری، آذربایجانی، حبیبی، علوی مصوبای یوزدی،  و 



ه ، در دست انتشار، کانون پرورش استعداد پژوهشگری طالب، معاونت پژوهش حوز1392 – 1390...(، سال 

 های علمیه.

، دو جلود از ایون تحقیقوات کوه بوه صوورت «سیره علمی و پژوهشی علمای شیعه» طری عظیم تحقیقاتی  (3

ها نظیر آیت اهلل بروجردی و عالموه گروهی انجام گرفته آماده انتشار است، تهیه مطالب در برخی از قسمت

کوانون پورورش اسوتعداد پژوهشوگری طوالب،  بر عهده این حقیر بووده اسوت.« رضوان اهلل تعالی علیهما» طباطبایی 

 معاونت پژوهش حوزه های علمیه.

، مقاله مسوتخرج از  )ره(روش شناسی تطبیقی فلسفه زبان متعارف و علم اصول با تاکید بر آراء شهید صدر » (4

 پایان نامه، رتبه علمی، پژوهشی بر اساس تایید استاد راهنما دکتر محمد علی عبداللهی، ارسال شوده بورای

 . )ره(نشریه آیین حکمت، پذیرش جشنواره عالمه حلی 

، شوریدان پوویترس، انتشوارات دانشوگاه تهوران، ) در «جامعه شناسی رستگار کننده» کمک مترجم، کتاب  (5

 دست انتشار، مقرر شده اسم این حقیر در مقدمه این کتاب بیاید(

 ( .)رهمسابقه جشنواره عالمه حلی در پل ادواردز، پذیرش در بخش « جان لگنشاو آستین»ترجمه مدخل:  (6

: روش شناسی تطبیقی فلسفه زبان متعارف و علم اصول، دانشگاه باقر العلوم، استاد راهنموا: ارشد پایان نامه (7

 دکتر محمد علی عبداللهی

رساله دکتری: بررسی مبانی فلسفی تعین معنای متن با تاکید بر دیدگاه جان سرل و شهید صدر، دانشوگاه  (8

 اسالمی، اساتید راهنما: آقایان دکتر عبداللهی، دکتر علیرضا قائمی نیا.معارف 

(، عدم انسجام و سازگاری واژگان مستعمل در نظام سیاسی والیی، پذیرش شوده iscمقاله علمی پژوهشی ) (9

. ) منودرج در 95در همایش ملی چالش های گفتمانی انقالب اسوالمی، دانشوگاه پیوام نوور شویراز، بهمون 

 کیده مقاالت(مجموعه چ

(، ظرفیت های نظریه افعال گفتاری در برداشت حداکثری از قرآن در علوم دینی، isiمقاله علمی پژوهشی ) (10

. ) منودرج در مجموعوه 96پذیرش شده در همایش بین المللی قرآن و علوم انسانی، جامعه المصطفی، آذر 

 مقاالت و در چکیده های همایش(

ت های روش فلسفه زبانی جهت کشف معنای زنودگی، اسویب پوذیری و (، ظرفیiscمقاله علمی پژوهشی ) (11

امید در رویکرد پیشرفت نگر به قران کریم، پذیرش شده در همایش ملوی اولوین کنفورانس قورآن پژوهوی 

 (iscپیشرفت و روش شناسی تفسیری ) مندرج در مجموعه چکیده های همایش و نمایه شده در 

ی، تصویب شده، با عنوان: بررسی تطبیقی تعین معنای متن از دیدگاه طری تفصیلی و پروپوزال رساله دکتر (12

 جان سرل و شهید سید محمد باقر صدر )ره(؛ دانشگاه معارف اسالمی در حال انجام.



(، بازخوانی ظرفیت های فقه شیعه در حکم اولی پوشش زن کتابی در کشورهای iscمقاله علمی پژوهشی ) (13

اریخی بوه روش هرمنوتیوک(، مقالوه برگزیوده کنفورانس بوین المللوی فقوه اسالمی) با تأکید  بر بازسازی ت

 ،iscگردشگری، با همکاری حسین فوالدی، نمایه شده در 

( بررسی تطبیقی  علل انسداد باب علم به  متن قرآن در اصول فقه و عدم امکوان iscمقاله علمی پژوهشی ) (14

 –(، مجله فقه و اصول دانشوگاه فردوسوی مشوهد معرفت در هرمنوتیک) از زاویه دید میرزای قمی و گادامر

 ، با همکاری محمد حسین مختاری، حسین فوالدی - 1400بهار 

هوای معنوایی و روش فلسوفه (، بررسی تطبیقی مبانی معناشناختی روش میودانiscمقاله علمی پژوهشی ) (15

مجلوه الهیوات تطبیقوی زبانی در تفسیر متون )مورد پژوهی: کشف معنای ابتالء به نعمت در قرآن کوریم(، 

 ، با همکاری علی مطوری، سیما آلبوغبیش - در حال داوری نهایی –دانشگاه اصفهان 

(، ظرفیت های روش شناسوی بنیوادین جهوت روش شناسوی انتقوادی متکلموان iscمقاله علمی پژوهشی ) (16

دینوی دانشوگاه  مسلمان در مواجهه با مسئله تکامل داروین، مجله اندیشه نوین دینی، مجله اندیشوه نووین

 ، با همکاری محمد تقی یوسفی، زهره بهاری - 1399چاپ شده در بهار معارف اسالمی و 

شناسوی اسوالمی) طری پژوهشی کسر خدمت دانشگاه امام حسین؛ مسئله شناسی مبانی فلسفی نظام نظام (17

ت ] بحثوی در جلد کتاب در دست تهیه(، یک جلد نهایی سازی و دفاع شده اس 2سیستمالوژی اسالمی(  ) 

 مورد سیستم شناخت هاست[

تعین معنای متن از نظر جان سرل و شهید  مبانی معناشناختی (، بررسی تطبیقیiscمقاله علمی پژوهشی ) (18

 ، با همکاری علیرضا قائمی نیا، محمد علی عبداللهیمجله ذهن پذیرش شده درصدر،(، 

حوزه و روحانیت ویژه پایان ناموه هوا و طوری هوای انجام طرحنامه :نیازسنجی پژوهشی پیرامون مسائل راهبردی  (19

) به مناسبت نمایشگاه  1400، منتشر شده در مهر حوزوی  و دانشگاهی، در حال انجام در مرکز مطالعات راهبردی

 مراکز حوزوی منتشر شده است(

لعوات اتمام طرحنامه کتاب: درآمدی بر سند الگووی اسوالمی ایرانوی پیشورفت، اتموام یافتوه در مرکوز مطا (20

 راهبردی حوزه و روحانیت.

با همراهی دکتر کوهی، دکتر سید مهدی موسوی، علوی ابوراهیم « آینده علوم اسالمی» همکاری در پروژه  (21

 ؛ ظزحح مصوب پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسالمی.پور

در پژوهشوگاه علووم و  Landmark in speech act theory in osool feghهمکواری در پوروژه  (22

] این کتاب به زبان انگلیسی منتشور  فرهنگ اسالمی، با همکاری دکتر ابراهیم توبه یانی و دکتر طباطبایی.

 خواهد شد[

، در مراحل پایانی نگارش، پذیرفته شده در دبیرخانه بررسوی آاوار پژوهشوی «اسالمی آینده فلسفه» مقاله   (23

 معاونت پژوهش.



در مراحل پایوانی نگوارش بوا همکواری دکتور « عمومی سازی علوم اسالمی و پیامدهای آنمدلواره » مقاله  (24

 احمد کوهی.

جلود(، منتشوره در مرکوز مطالعوات  10مجموعه کتاب های نشست هوای راهبوردی معیشوت و اشوتغال )  (25

 .1400مات حوزه های علمیه، تیرماه راهبردی حوزه و روحانیت و مرکز خد

دانشوگاه موونی   استاد تمواماار آرمین تروست  Talent Relationship Managementترجمه کتاب  (26

صفحه از کتاب ترجمه شده است(، با همکاری حسوین  30آلمان در مدیریت ارتباط با استعدادها ) تا کنون 

 فوالدی دارابی

ش صفحه ای به سوفار 20نقد توصیه نامه هوش مصنوعی یونسکو، با همکاری دفتر فقه معاصر ) یک مقاله   (27

 1400آبان  – دفتر فقه معاصر نگارش و به ایشان تحویل شد(

 مصنوعی و چالش های آن در دنیای معاصر. ش، در زمینه نقد اخال  هوAI Ethicsترجمه کتاب  (28

 (1400طرحنامه نشست های راهبردی عرصه آموزش، مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت ) آبان  (29

 (1400رفاهی طالب، شورای عالی حوزه های علمیه ) آبان  بسته سیاستی معیشت، اشتغال و امور (30

های آن، در حال تدوین ) این مجموعه هم دارای تحلیل میدانی معانی کانونی مفهوم نخبه و مدل شایستگی (31

مطالعات کتابخانه ای است و تا کنون در زمینه انضمامی هم مصاحبه های اکتشافی با نخبگان این عرصه از 

و المسلمین زارعی، هادی منش، فالی شیروانی، عماد، و ... گرفته و تحلیل شوده اسوت(، جمله حجج اسالم 

مقرر است به صورت کتاب در مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری حسوین فووالدی چواپ 

 شود.

 مجموعه مصاحبه های تجربه زیسته نخبگان جوان عرصه فلسفه زبان و معناشناسوی حووزه هوای علمیوه ) (32

 مصاحبه ها در حال انجام و تنظیم است و به زودی در یک مجلد به چاپ خواهد رسید(

 و کارهای فرهنگی وابق تبلیغیس

 ، کرمان شهرستان قلعه گنج، دارای مدرک89کوتاه مدت، محرم  (1

 ، کرمان، شهرستان بم، دارای مدرک90کوتاه مدت، محرم  (2

 دارای مدرک، کرمان، شهرستان بردسیر، 91کوتاه مدت، محرم  (3

 ، کرمان، شهرستان بردسیر، ) فاقد مدرک رسمی(91کوتاه مدت، رمضان  (4

اعزام از طرف گروه  )ص( ، کوتاه مدت، تبلیغ دانش آموزی، استان کرمان، دبیرستان نمونه دولتی پیامبر اعظم  (5

 تبلیغی شهیدین.

 منای مسجد.،  به دعوت هیات ا)ع(، کرمان، مسجد امام حسن مجتبی 92کوتاه مدت، رمضان  (6



تبلیغ دانش آموزی، مدرسه تیزهوشان شهید قدوسی قم، همکاری با گروه طالیه  93-92کوتاه مدت، سال   (7

 داران جهاد

 مجری برنامه جامع جذب استعدادهای درخشان به حوزه علمیه (8

 

 اجرایی مدیریتی و سوابق

 1388مسئولیت سیاسی بسیج مدرسه علمیه حقانی،  (1

 1397-1392ساماندهی مرکز امور نخبگان حوزه، از  کارشناس مسئول شناسایی و (2

 تا کنون  1398کارشناس مسئول بهبود و ارتقاء خدمات دفتر حمایت از جامعه نخبگانی، از  (3

 روحانیت، گروه حوزه و روحانیت. عضو علمی مرکز مطالعات راهبردی حوزه و  (4

 عضو میز آموزش، مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت. (5

 1398ه برنامه ریزی معاونت تبلیغ جامعه الزهرا، مدیر ادار (6

 تا کنون 1398علمی مرکز سیاستگذاری علوم انسانی اسالمی  ) مسعا( ، از  دبیر (7

 تا کنون 1398عضو علمی مرکز مطالعات نخبگان نجم، از  (8

 مدیر اجرایی طری های خدمات علمی مرکز خدمات حوزه های علمیه (9

 زاده ) حل مسئله در شئون مختلف حوزوی(مدیر شبکه علمی طری شهید بیاضی  (10

 مدیر طری شهید بیاضی زاده؛ (11

 مدیر و ادمین کانال  و سایت فلسفه زبان اسالمی. (12

 عضو هیات مدیره کانون استعدادسنجی اوجمان (13

 عضو هیات امناء مجمع حامیان جامعه نخبگانی علوم انسانی اسالمی (14

 شتابدهنده استعداد آنام ) آموزش نخبگان و استعدادهای برتر مدیریتی( مسئول برنامه ریزی (15

 مسئول اتا  فکر حوزه علمیه خواهران استان قم (16

 ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه (17

 ارزیاب و داور رویداد شتابدهی به ایده نخبگان حوزه های علمیه (18

 اتا  فکر حوزه علمیه کرمانیها، مدرسه قمعضو   (19

 یزی جنود المقاومه ) جبهه نوین و دانش بنیان مقاومت(معاونت برنامه ر (20

 عضو میز آموزش عالی مرکز پژوهش های مجلس دفتر قم (21



دبیر علمی نشست های راهبردی معیشت و اشتغال طالب، نشست کارآفرینی، استارتاپ و اشتغال  (22

 طالب.

 «حکمت بالغه» مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری چند منظوره عضو هیات مدیره و   (23

 مهارت ها

 تسلط بر تایپ ده انگشتی (1

 تسلط بر نرم افزار اکسل (2

 برنامه ریزی استراتژیک (3

 تسلط بر زبان انگلیسی در حد ترجمه و تدریس زبان تخصصی (4

 نشست علمی در مجامع حوزوی، دانشگاهی و امور راهبردی 20دبیری حداقل  (5

 تربیت راهبر()  کارآفرینی و نوآوری در زمینه استارتاپ های علوم انسانی اسالمی (6

 تسلط بر نگارش گزارشات راهبردی نهاد علم (7

 تدوین مدل شایستگی نهاد علم (8

 سازیشبکه (9

 مدیریت پروژه (10

 فراتحلیل، تحلیل گفتمان، میدان های معناشناختی (11

 انجام تحقیقات پیمایشی و مصاحبه های اکتشافی (12

 افزارهای تحلیل محتوا.آشنایی با روش های سناریو نویسی آینده پژوهانه و استفاده از نرم  (13

 های راهبردی و استراتژیک نهاد علمطرح

 نگارش و ایده پرداز برنامه جامع مدیریت استعداد شهید بیاضی زاده. (1

 طراحی مرکز رشد و توانمندسازی حوزه های علمیه خواهران  (2

 های نخبگانی حوزه های علمیهها و طریطری حمایت از ایده (3

 ارزیابی راهبران علم و مدیریتی برنامه مدیریت استعداد.طراحی مدل شایستگی کانون  (4

 طراحی جنود المقاومه ) جنبش نوین و دانش بنیان مقاومت( (5

 طراحی برنامه شناسایی و ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه (6

 طراحی برنامه جامع جذب استعدادهای درخشان به حوزه علمیه (7

 اار جامعه نخبگانی حوزه های علمیهطراحی برنامه چاپ و نشر آ (8

 شبکه سازی استاد محور حوزه های علمیه (9



 طری حمایت از پیشران های حل مسئله در حوزه های علمیه (10

 


