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 باسمه تعالی

 اداري -آموزشی -کارنامه علمی

 

 

                                                                                                                                           

 اطالعات شخصى   .1

                                               مصطفی رفسنجانی مقدم   :خانوادگىنام و   نام

 حقوق                              مرتبه علمی: استادیارآموزشی: گروه 

 60قاسم آباد، بلوار شریعتی، شریعتی آدرس محل كار: 

 

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه  رشته/گرايش تحصيالت 

 فقه و اصول  كارشناسی ارشد
مدرسه عالی نواب،   

 علمیه خراسان حوزه 
 13888  ایران  

 1395 ایران   حوزه علمیه خراسان فقه و اصول  دكتری 

 

 همايشهاي داخلی و بين المللی مقاالت علمی و .2

 تاريخ کشور  موضوع  همايشکتاب، مقاالت، نام  

 1393  ایران   فقه تربیتی   ی)كتاب(اجتماع  تی نقش فقه در ترب

 1394 ایران   ازدواج و خانواده   ب( ازدواج مطلوب از منظر امام محبوب)كتا

  –در مجله علمی  »ماهیت لعان از منظر فقه فریقین«،

 15پژوهشی آموزه های فقه مدنی ، شماره 
 1396 ایران پژوهشی( -فقه خانواده)مجله علمی 

و استمرار خانواده    لیتشک یتیترب  یارهای»الگوها و مع

  یهشپژو  – یدر مجله علم «یدر فرهنگ رضو یمتعال

 ی فرهنگ رضو

 1395 ایران پژوهشی(  -)مجله علمی ازدواج و خانواده 

 فی»تکلیقانون مدن 1103ماده  رامونیپ یپژوهش» 

در مجله   گر«یکدی نسبت به حسن معاشرت با  نیزوج

 زنان  ی مطلعات راهبرد پژوهشی – یعلم

 1394 ایران پژوهشی(  -فقه و حقوق خانواده )مجله علمی 

مجله مشکات ،   «پایه فقه قرآنیدكترین فقه تربیتی بر » 

 133شماره 
 1395 ایران ( یجتروی – ی) علم

 1396 ایران ( یپژوهش – یعلم)چاپ در   «ه،یعلم  یدر حوزه ها ییتخصص گرا» 
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،   تیشده در سا  یبارگذار ،یدانشنامه برنامه درس

 با رتبه   ه، یعلم ی بخش حوزه ها

  ه، یعلم یحوزه ها یدر برنامه درس سیتدر یروش ها» 

  ،یدانشنامه برنامه درس  تیشده در سا یارگذارب«

 ه یعلم ی بخش حوزه ها

 1395 ایران   ( یپژوهش – یعلم)

نیرویابی، جذب و  همایش داخلی:   ارائه مقاله در

 گزینش

رویکردهای نوین در مدیریت و   "مدیریت اسالمی  

 "كارافرینی 
 1396 ایران

 1396 ایران حوزه علمیه خراسان بزرگ پژوهشگر برتر 

 1394 ایران تابران  یموسسه آموزش عال پژوهشگر برتر 

 

 ی . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت3

 محل شرح
 تاريخ

 تا از

 1393 1390 تابران  یموسسه آموزش عال تابران   یموسسه آموزش عال ییو دانشجو یمعاون فرهنگ

 1395 1394 تابران  یموسسه آموزش عال مشاور فرهنگی ریاست موسسه آموزش عالی تابران 

 1393 1391 تابران  یموسسه آموزش عال تابران   یموسسه آموزش عال اجتماعی  – یفرهنگ ی شورا سینائب الرئ

موسسات   ژه ی( واستانی  شیحجاب و عفاف)هما یسراسر شیهما ریدب

   90سال  یانتفاع ریغ

  ،تابران یموسسه آموزش عال

 مشهد همایش دبیرستان هنر،سالن 
1389 1390 

 ریموسسات غ ژه ی( وملی شیحجاب و عفاف)هما یسراسر شیهما ریدب

 91سال  یانتفاع

  تابران یموسسه آموزش عال

 دانشگاه فردوسی مشهد 
1390 1391 

 1393 1391 موسسه آموزش عالی تابران  93تابران تا سال یموسسه آموزش عال سهیرئ ات یعضو ه

 1393 1391 موسسه آموزش عالی تابران  93تابران تا سال  یموسسه آموزش عال ی بدو یانضباط ی شورا سیرئ

 1393 1391 موسسه آموزش عالی تابران  93تابران تا سال یآموزش عال دنظرموسسهیتجد  یانضباط یشورا  ریدب

  یموسسه آموزش عالدر)حفظه اهلل(ینهاد مقام معظم رهبررابط  معاون 

 تابران 
 1393 1391 تابران  یموسسه آموزش عال

 1393 1391 موسسه آموزش عالی تابران  تابران   یآموزش عال خاص موسسه ونیكمس ریدب

 كنون 1390 موسسه آموزش عالی تابران  عارف اسالمیمدیریت گروه آموزشی م

 كنون 1395 موسسه آموزش عالی تابران  فقه و حقوق اسالمیگروه آموزشی  مدیریت

 كنون 1390 موسسه آموزش عالی تابران  عضو هیات علمی 

فقه و  گروه تخصصی  متقاضیان هیات علمیحبه كننده عضو گروه مصا

 حقوق
 كنون 1395 موسسه آموزش عالی تابران 

 كنون 1395 تابران  یموسسه آموزش عال عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر

 كنون 1396 موسسه آموزش عالی تابران  ترفیع و ارتقاء عضو شورای 

 1394 1393 ران موسسه آموزش عالی تاب عضو شورای فرهنگی  
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 كنون 1389 موسسه آموزش عالی تابران  كارشناسی  كاردانی و مدرس دوره 

 كارشناسی ارشد كارشناسی و مدرس دوره 
حوزه علمیه خراسان و مدرسه  

 عالی نواب 
 كنون 1383

 كنون 1394 موسسه آموزش عالی تابران  ISOعضو شورا ی كیفیت آموزشی 

    و...   

 

 بين المللی ملی و  عضويت در مجامع علمى. 4

 کشور  نام انجمن
 تاريخ

 تا از
حوزه علمیه خراسان و   3عضو مشاوران رسمی پایان نامه های سطح

 دفتر تبلیغات
 كنون 1395 ایران

عضو كمیته علمی دومین همایش پیشرفت های نوین در عرصه علم  

 و فرا علم 
 1398 1397 ایران

پژوهشی فصلنامه جستار دفتر   –الت علمی عضو داوران رسمی مقا

 تبلیغات اسالمی مشهد 
 كنون  1396 ایران

پژوهشی فصلنامه آموزه های   –عضو داوران رسمی مقاالت علمی 

 فقه مدنی دانشگاه اسالمی رضوی 
 كنون  1396 ایران

عضو كارگروه فقه تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده 

 مطالعات اسالمی 
 1397 1394 ایران

 كنون 1391 ایران عضو بسیج اساتید دانشگاه ها و بسیج تیپ امام صادق علیه اسالم 

 

 

 مدارک و گواهينامه هاي حرفه اي.5

 تاريخ همايشگواهينامه  و نام 

 Basic, Structure and Documentation of Quality Managementگواهینامه دوره 

Systems in accordance with ISO9001:2015 

1397 

 1392 گواهینامه دوره جمعیت شناسی

 1393 گواهینامه دوره مدیریت ارتباط با مشتری

 1394 گواهینامه دوره سنجش و ارزیابی آموزشی

 1395 گواهینامه دوره مهارت های ارتباطی مدیران

 1392 آموزشی عرفان های نو ظهور  گواهینامه دوره 

 1397 مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( دانش افزایی نهاد  گواهینامه دوره 

 1390 مجوز تدریس دروس معارف اسالمی 

 1396 "رویکردهای نوین در مدیریت و كارافرینی "گواهی نامه همایش 

 1397 گواهینامه دوره جلوگیری از تخلفات پژوهشی و سرقت ادبی  
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 1394 ندیشه( )ششمین دوره ضیافت ا  1سطح گواهینامه دوره اصول تعلیم و تربیت اسالمی

 1395 )هفتمین دوره ضیافت اندیشه(  2گواهینامه دوره اصول تعلیم و تربیت اسالمی سطح

 1397 گواهینامه اخالق حرفه ای  

 1391 موثر گواهینامه مدیریت ارتباط 

 

 . ساير توضيحات 6

 نشست و سخنرانی های علمی:

 نشست علمی حسن معاشرت در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران  .1

 معرفی نرم افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السالم در موسسه آموزش عالی تابران  .2

 معرفی نرم افزار جامع اصول فقه در موسسه آموزش عالی تابران  .3

 حقوقی در موسسه آموزش عالی تابران و مدرسه عالی نواب  -اصولی و فقهی  -معرفی مجالت علمی پژوهشی فقهی  .4

 94-95انشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده مطالعات اسالمی در سال هایعضو كارگروه فقه تربیتی در د .5

 نیقینواب با موضوع وضو از منظر فقه فر یعلمی در مدرسه عال سخنرانی .6

 احکام بانوان« ضاتی»تبع رامون یعلمی در مکتب حضرت رقیه سالم اهلل علیها  با موضوع حکمت ها و شبهات پ سخنرانی .7

 سوابق تدریس: 

 ؛ حوزه های علمیه مشهد در موضوعات فقه و اصول و ادبیات عرب 3و سطح 2و سطح   1ل رسمی در سطح سا ده چهارتدریس  -1

 ؛ تدریس قواعد فقه و اصول فقه مقارن در مدرسه عالی نواب)ارشد( -2

 ؛ در مدرسه  عالی نواب 3و  2و   1سطح  ، قواعد فقه و اصول فقه مقارنتدریس فقه و اصول -3

 ؛(89-90مشهد)سال تحصیلی حوزه علمیه 1استاد تمام وقت سطح  -4

 ؛ استاد رسائل و مکاسب مدرسه امام حسن عسکری علیه السالم -5

 ؛استاد ناظر درس های رسائل و مکاسب و كفایه در مدرسه عالی نواب  -6

 ؛ استاد مدعو فرهنگسرای خانواده جهت ارائه مهارتهای زندگی از منظر حضرت رضا علیه السالم -7

 ؛ ردوسیاستاد حلقه های معرفت در دانشگاه ف -7

 ؛دارای مجوز تدریس دروس معارف اسالمی )درس های دانش خانواده و جمعیت و آشنایی با منابع اسالمی( -8

 ؛ حوزه علمیه خراسان 3و  2دارای مجوز تدریس دروس فقه و اصول در سطح   -9

 ؛دارای مجوز تدریس دروس مهارت های شش گانه ویژه سطح یک حوزه علمیه خراسان  -10

 .علمی كاربردی شهرداری مشهد استاد مدعو دانشگاه   -11

 سوابق فرهنگی:  

 ؛ سال ( 10مسئول فرهنگی بسیج پایگاه شهید انگیزه مشهد) بیش از  -1

 ؛ سال ( 5قائم مقام بسیج پایگاه شهید انگیزه مشهد) بیش از -2

   عضو بسیج اساتید دانشگاه ها و بسیج تیپ امام صادق علیه اسالم؛  -3

 ردوسی)بیش از سه سال( غ و كارشناس مذهبی در دانشگاه فبلِّمُ -4

  ؛ سال ( 6ه و هم اندیشی ، بیش از سئول مجمع علمی شهید كاوه ) گروه علمی و مطالعم -5
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 ؛سال (7ویژه نوجوانان ، بیش از فرهنگی فتیان )  -مسئول جلسه مذهبی – 4

 ؛ فرهنگی انصار الحسن علیه السالم –مشاور فرهنگی جلسه مذهبی  – 5

 ؛ گی محبان المهدی علیه السالمفرهن –مشاور فرهنگی جلسه مذهبی  – 6

 ؛ مشاور فرهنگی ریاست موسسه آموزش عالی تابران – 7

 ؛ مشاور مذهبی ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی تابران – 8

 .  و ...

 با تشکر 


