رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ

ﻃ ﺣﻤ از ﺳﻮی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری؛ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼم و
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء» ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨ «ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340در رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤ ، ﻓﺮﻫﻨ ، ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺮاﯾ وی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠ: 
*وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
 .1ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
 . 2رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
 . 3ﻣﻌﺎون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ، ﺣﻘﻮﻗ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﻋﻠﻮم  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
 . 4رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨ
 . 5ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در داﻧﺸﺎه ﻫﺎ
 . 6ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣ
 . 7ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش

 . 8ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ و رﺋﯿﺲ ﺣﻮزة رﯾﺎﺳﺖ
 . 9ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﻣﺮدم رﻓﺴﻨﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،دوره ﭘﻨﺠﻢ ،و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﺔ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ
 . 10راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨ ج.ا.ا در ﮐﻨﯿﺎ
 . 11ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل ۶۹
 . 12ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔ
ب ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان  ،ﺷﻬﯿﺪ اﺷﺮﻓ اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ رﻓﺴﻨﺠﺎن
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ  ،اﻟﺰﻫﺮا )س(  ،اراک  ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و وﻟﯿﻌﺼﺮ )ﻋ (رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﻋﻠﻮم
ﻋﻀﻮ ﺷﻮاری ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑ وزارت ﻋﻠﻮم
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮرس وزارت ﻋﻠﻮم
دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﻋﻠﻮم در ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ) از ﺳﺎل ۸۴ﺗﺎ ( ۸۶
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻨﺎد ﻣﻠ اﯾﺮان ) از ﺳﺎل ۸۴ﺗﺎ ( ۸۶
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋ و دوﻟﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ) از ﺳﺎل ۸۴ﺗﺎ (۸۶
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﻋﻠﻮم در ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻋﻄﺎی دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم در اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘ ) ﺳﺎل ( ۸۶
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ) ﻣﻌﺎرف  ،ﻗﺮآن  ،ﺳﯿﺎﺳ ، ﺳﯿﻤﺎ  ،ﺻﺪا  ،ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﭘﺰﺷ(
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺮوش ﻫﻔﺘ ، ﺟﻮان  ،ﺑﺎﻧﻮان  ،ﮐﻮدک ،ﻧﻮﺟﻮان و ﺳﺮوش اﻧﺪﯾﺸﻪ)ﺳﺎل  ۸۱و ( ۸۲
ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﻪ اﻧﻠﯿﺴ زﺑﺎن  The Guideو ﺳﻮاﺣﯿﻠ زﺑﺎن » اﻟﻤﺪرﺳﻪ «

ج ( دﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ :
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ) ﺳﺎل ( ۸۵
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاری ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ) از ﺳﺎل  ۸۲ﺗﺎ ( 87
ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣ ) ﺳﺎل ( ۸۱
ﻣﺒﻠ ) زﺑﺎﻧﺪان ( در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣ ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑ و اﻧﻠﯿﺴ( 
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ  ،ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺳﻮی ﻣﺠـﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ،ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣ ،وزارت ﻋﻠﻮم و داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر در ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾ ، اروﭘﺎﯾ و
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤ ،ﻓﺮﻫﻨ ، دﯾﻨ ، اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣ
ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ  :ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ)ﺷﺴﺖ ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان( ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس،
رﻣﻀﺎن ،واﻟﻔﺠﺮ  ،۳ﺧﯿﺒﺮ ،ﺑﺪر ،ﮐﺮﺑﻼی  ۴و ﻣﺮﺻﺎد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ، ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﺷﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺳﯿﺎﺳ ) اﺑﻮذر ،ﺣﺮ ،ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺪی
 ،ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻋﻠﻮی  ،ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و  ( ...در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺪای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن و راور ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﻘﻼب ﮔﺸﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫ در دوره داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺮی و زﻧﺪان در ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺪ

د ( ﺳﻮاﺑﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ
دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿ ‐ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻌﺪن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ
اﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ و ﺗﺒﻠﯿ از داﻧﺸﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣ از داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ) دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل ( ۷۳
ﺗﺎﻟﯿﻒ دو ﮐﺘﺎب » ﻧﺮﺷ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﺣ « و »ﻓﺮﻫﻨ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻬ «و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد
اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی داﺧﻠ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در داﻧﺸﺎه ﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

