
 به نام خدا

 دریاجرایی حجت االسالم والمسلمین عباسعلی حی -رزومه علمی

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان

 الف( سوابق تحصیلی وعلمی

 (1631ی علمیه امام خمینی)ره( زرین شهر )شروع به تحصیل علوم اسالمی در حوزه (1

 ی اصفهانی علمیهدر حوزه 2و  1گذراندن سطوح  (2

 ی قمی علمیهدر حوزه 6گذراندن سطح  (6

 ی علمیه قم )مقطع کارشناسی ارشد(مرکز تخصصی مهدویت حوزهفارغ التحصیل  (4

 سال( 12ات عظام اصفهان و قم )به مدت رج فقه واصول واستفاده از محضر آیی حضور در درس خاسابقه (5

 تدریس معارف اسالمی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی وهنرستان شهید باهنر زرین شهر (3

 استان کشور شامل: 21وآموزه های مهدویت در دانشگاهها ومراکز فرهنگی تبلیغ وتدریس علوم ومعارف اسالمی  (1

تهران، قم، سمنان، اصفهان، مازندران، گیالن، گلستان، همدان، زنجان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، 

 تاکنون( 1611ازسال لرستان، خوزستان، کهگلیویه وبویر احمد، فارس، سیستان وبلوچستان، اردبیل، البرز ومرکزی )

 تاکنون( 11همکاری بابنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( اصفهان به عنوان مدرس معارف مهدوی )از سال  (1

 (1612برگزاری کارگاه آموزشی معارف مهدویت در کواالالمپور مالزی ) (1

 تاکنون( 1611ی اسالمی، اخالق اسالمی وآیین زندگی در دانشگاه صنعتی اصفهان )تدریس دروس اندیشه (11

 (1612)سال  "آرامش کلید زندگی"و  "بررسی شیوه های پرورش هویت اخالقی کودکان" تألیف دوجلد کتاب تربیتی با عناوین: (11

 ب( سوابق اجرائی

 (16تا  16همکاری با سازمان تبلیغات اسالمی ذوب آهن اصفهان )از سال  (1

 خمینی)ره( زرین شهرامام  ی علمیهی حوزهمدیر عامل صندوق قرض الحسنه (2

 (1615تا  1631همکاری با هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان لنجان به عنوان ناظر، سرناظر، وبازرس)از سال  (6

 عضو هیئت نظارت بر نخستین دوره انتخابات شوراهای اسالمی بخش مرکزی لنجان (4

 تاکنون 1611سال روحانی کاروانهای سوریه وعتبات عالیات )اعزامی از سازمان حج وزیارت( از  (5

دعوت به همکاری از طرف اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان به عنوان بررس کتب معارفی و رئیس شورای  (3

 تاکنون( 11چاپ ونشر کتاب وعضو هیئت نظارت بر چاپ ونشر کتاب)از سال 

 ( باحکم حضرت آیت اهلل جنّتی14ا ت 11مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان ) از سال  (1

 ی مصاحبه متقاضیان تدریس معارف اسالمی استان اصفهان )باحکم رئیس استانی نهاد(عضو کمیته (1

 (13بهار  تا 14استان اصفهان )از آبان سال قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسالمی  (1

 تا کنون 13دانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان از بهار  در رهبری نمایندگی مقام معظم مسئول نهاد  (11


