
:رزومه

تحصیلی، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی
غالم نبی گلستانی

:مشخصات

نام و نام خانوادگی: غالم نبی گلستانی
758شماره شناسنامه : 
0918969395شماره کارت ملی : 

9197848887کد پستی: 

:الف) تحصیلی

:تحصیالت دانشگاهی*

1360سالقمتربیتیوعالیمدرسه–اخذ لیسانس -1
دانشگاه علوم اسالمی رضوي- مشهد-1357فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق -2
دانشگاه علوم اسالمی رضوي1384فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث -3
1357تاریخ اسالم ، انقالب اسالمی و.... -مبانی نظري اسالم - مجوز دروس معارف اسالمی-4

(199المی شماره پرونده در گروه معارف قم اس)

:تحصیالت حوزوي*

1380تا1349شروع تحصیالت حوزوي از -1
1357اخذ سطح سه از طریق دانشگاه علوم اسالمی رضوي-2
سال14درس خارج فقه -3
سال10درس خارج اصول -4

:اساتید*

:ادبیات

فرقانی–کاشمريمدرس–نصیري–رحمانی–واعظی - حجت هاشمی 

:منطق

گناباديبهلول–کاشمريضیاءآقا- واعظی–حجت هاشمی 
:فلسفه و عرفان

احمد–بهشتیاحمد–دامادمحقق- دینانیابراهیمی–زنجانی–گرامیعلیمحمد–آشتیانیالدینجالل–محمدي گیالنی 
احمدي

:فقه تا پایان سطح سه

بنی-دامادمحقق–خلخالی–املشیربانی- هرنديفاضل–کاشمريامامی–یبی نق–محامی–طبسی -آیات عظام :ستوده 



...وفضل

:اساتید اصول تا پایان سطح سه

...واعتمادي–هرنديفاضل–منتظري–لنکرانیفاضل–نقیبی–محامی–آیات عظام: طبسی 

:خارج فقه

رضازاده–مرتضوي–سفی فل–صانعی–منتظري–اساتید: فاضل لنکرانی 
:خارج اصول

شمس–الهديعلم–فلسفی–مرتضوي–آیات عظام: فاضل لنکرانی 
:تفسیر قرآن

کاشمريسعیدي–گرامی–رهبريمعظممقام–مشکینی- اساتید خزعلی
:تفسیرنهج البالغه

گرامی–منتظري–ي آبادنجفصالحی... انعمت–اساتید : آیت ا... خامنه اي 
:اخالق

مرتضوي- مظاهري–آیت ا... مشکینی 
(مبحث تکامل :آیت ا... مشکینی (قم

...ونژادهاشمیشهید–گرامیعلیمحمد–یزديمحمداستاد–ايخامنه... اآیت:مبحث اعتقادات

سبحانی در مدرسه امیرالمومنین و امام صادق قم...اآیت–ادیان و مذاهب:حضرت آیت ا... مکارم شیرازي -
...وفارسیالدینجالل–مکارم شیرازي - شناخت مارکسیم :شهید هاشمی نژاد در مسجد مالحیدر مشهد-

...ومجیدي–احمديدکتر–روانشناسی:دکتر جاللی -

...ونوريحسین–حکیمیمحمدوعلیرضا–اقتصاد:هاشمی شاهرودي -

ب) آموزشی
عضو هیات علمی دانشکاه فرهنگیان-
1389تا 1360تدریس در مراکز تربیت معلم مشهد از -
تا هم اکنون1356تدریس در دانشگاه فردوسی(عضو معارف) از سال -
72تا65تدریس در دانشگاه پزشکی از -
، دفتر تبلیغات ، سازمان تبلیغاتتدریس در دانشگاه رضوي ، دانشگاه امام رضا(ع) ، جامعۀ المصطفی-
تدریس دروس معارف اسالمی، تاریخ، انقالب، فلسفه ، منطق، کالم، ادبیات در مراکز عالی تحصیلی مشهد-
1364اخذ پست مدرسی از سال -
تدریس در حوزه علمیه مشهد-



تدریس در ضیافت اندیشه دانشجویی-
...زاهدان ، بابل،ارومیه وبیرجند،–تدریس در ضیافت اندیشه اساتید -

دوبار استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد-
چندبار استاد نمونه استانی مراکز تربیت معلم و آموزش پرورش خراسان-
رتبه اول کشوري در نهمین مجمع طالب و دانشجویان ممتاز بسیجی-

:تاکنون1360لوحهاي تقدیر آموزشی از سال 

1374دانشگاهنمونهاستاد–سی رئیس دانشگاه فردو-
1388لوح تقدیر ریاست دانشگاه فردوسی استاد نمونه سال -
1389لوح تقدیر ریاست دانشگاه امام رضا (ع) -
1389لوح تقدیر ریاست دانشگاه فردوسی به خاطر انجام همایش سیرت و سنت نبوي -
1390اران در ارتباط آموزش سپاهیان لوح تقدیر مدیریت تربیت و آموزش سپاه پاسد-
همایش هنر و سند تحول بنیادین در آموزش و لوح تقدیر از مدیر کل آموزش و پرورش خراسان به خاطر حضور فعال در-

1390پرورش خراسان رضوي 
–هژبري–افسري–رثایی–حیدري ملکی–لوحهاي تقدیر آموزشی از رؤساي آموزش و پرورش خراسان و خراسان رضوي-

–15/9/86–14/2/81هايتاریخدر 18/2/76 -13/2/82 – 12/2/70 – 17/9/66 -10/2/92 – ...و8/3/91

- پورضابطی- بهشتی–زهرا سراجان - صفدرمختارزاده–لوحهاي تقدیر آموزشی از رؤساي مراکز تربیت معلم مشهد-
:هايتاریخدرفراکرمی

12/2/72 – 10/2/92 – 25/3/87 – 19/2/90 – 10/12/73 – 13/2/85 – 15/2/88 – 11/2/73 – 9/3/88 – 1/2/1389
1387المصطفیجامعۀدرموفقتدریسخاطربهزارعانجوادمحمد–لوح تقدیر معاونت فرهنگی جامعۀ المصطفی -
ر کسب رتبه دوم مجلد فراسو در زمینه نشریاتلوح تقدیرنخستین نشریات منطقه اي دانشجویی به خاط-
12/2/89کارکنان–لوح تقدیر استاندارد خراسان رضوي به خاطر تدریس در استانداري و فرمانداري و... در جمع مسئوالن -
14/4/91لوح تقدیر رئیس دانشگاه فرهنگیان -
6/12/89لوح تقدیرر گروه معارف اسالمی مراکز تربیت معلم مشهد-
23/11/67لوح تقدیر مسئول امور جنگ و مدیرکل آموزش و پرورش خراسان به خاطر حضور در جبهه ها -
1387لوح تقدیر معاونت پژوهشی امام رضا(ع) -
ه و لوح تقدیر آیت ا... علم الهدي(امام جمعه محترم مشهد) و دکتر رزمی به خاطر حضور فعال در جلسات هم اندیشی حوز-

1389دانشگاه 
89لوح تقدیر نماینده والیت فقیه و مدیر اجرایی یادواره شهداي روحانی گناباد و امام جمعه گناباد سال -
به خاطر اموزش موفق طرح بصیرت فرماندهان 89لوح تقدیر مسئول نماینده ولی فقیه در نیروي هوایی سپاه پاسداران سال-

اهو مسئولین نیروي هوایی سپ
اعظمپیامبرسال–لوح تقدیر مسئول کانون بسیج اساتید مراکز مستقل آموزش عالی مشهد -



به خاطر اجراي موفق همایش جاده والیت14/8/87لوح تقدیر رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان -
3/9/84لوح تقدیر رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان (علیرضا عابدي) -
15/2/89تقدیررئیس اداره اوقاف و خیریه خراسان به خاطر انجام موفق کالسهاي آموزشی مسئولین فرهنگی استان ها لوح -
رتبه اول کشوري در نهمین مجمع دانشجویان و لوح تقدیر رئیس سازمان بسیج دانشجویی (دکتر علیرضا زاکانی) به عنوان-

طالب ممتاز بسیج کشور
1381مجله فراسو - اول کشوري قرآن و معارف اسالمیلوح تقدیر رتبه -
لوح تقدیرریاست مؤسسه آموزش عالی عالمه اقبال الهوري-
لوح تقدیر رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی در استان به خاطر تدریس ضیافت اندیشه -

1391اساتید
1389جهاد کشاورزي خراسان به خاطر تدریس موفق دوره مدیریت اصالح الگوي مصرف لوح تقدیر رئیس آموزش عقیدتی -
لوح تقدیر رئیس دانشگاه صنعتی بابل و مسئول نهاد نمایندگی رهبري به خاطر اجراي طرح ضیافت اندیشه اسانید دانشگاه -

صنعتی بابل
((محسن ابوطالبی81لیغی رمضان ارمنستان به خاطر حضور تب- ایروان- لوح تقدیر رایزن فرهنگی-

موفقخدمتسالسی–دانشگاه فرهنگیان بازنشستگی - لوح تقدیر پردیس بهشتی-
خاطر همکاري جدي در همایش کشوري تعامل لوح تقدیر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسی به-

...هاشمی) و(حسن10/10/82اسالم و ایران مورخه

:کارگاه هاي آموزشی•

ساعت کارگاه آموزشی گذرانده ام که به چند مورد اشاره می شودد1500بیش از 
1387کارگاه نقد عرفان هاي کاذب و نوظهور -
(ساعت6دانشگاه هاي دولتی (8دانشگاه فردوسی شوراي گروه هاي منطقه -

(ساعت24(- 10/62تا7/1/62در تهران -کارگاه آموزشی توجیهی مبحث معاد-

26/11/75تا 25/11/75و 24/11/75تا 23/11/75کارگاه آموزشی توجیهی روحانیون در خراسان در دو تاریخ -
ساعت40به مدت 

دانشگاه هاي 8طرف نهاد نمایندگی و منطقه از- پژوهشی در دانشگاه فردوسی-کارگاه آموزشی روش نگارش مقاالت علمی-
ساعت20مدت به24/12/86تا22/12تاریخ دولتی

ساعت20به مدت 81دانشگاه فردوسی سال - کارگاه روش تدریس-
ساعت40–مشهد–26/12/84تا 17/12/84کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -
(مشهد- ساعت 5به مدت (5/2/84تا 10/12/83کارگاه اقدام پژوهشی (پژوهش در عمل) -

مشهد–ساعت 100به مدت 78کارگاه تبین افکار و اندیشه هاي امام خمینی سال -
ساعت20به مدت 28/3/84تا 20/7/1384کارگاه علمی اندیشه امام (دانشگاه معارف اسالمی) در مشهد مقدس -
به مدت 25/6/89تا 23/6/89کارگاه طرح بصیرت سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مشهد -
ساعت32



ساعت40در مشهد به مدت 79کارگاه آموزشی تبیین ، اندیشه و سیره تربیتی ( امام علی(ع) ) سال -
ساعت40به مدت 27/10/83تا 24/10مشهد 83کارگاه اصول و مبانی برنامه ریزي درسی سال -
12مدتبه15/11/83و14تاریخفردوسیهايدانشگاه8منطقه–اصر سیاسی در جهان مع- کارگاه جریان شناسی فکري -

ساعت
ساعت24مدتبه2/11/88تا20/10مشهد مقدس مورخه - کارگاه هاي فناوري هاي نوین آموزشی-
30/11/76تا 18/11کارگاه آموزشی معارف اسالمی -
ساعت250به مدت 9/2/66تا 19/10/65مشهد - کارگاه آموزشی معارف و دانش افزایی دینی-
ساعت16مشهد - کارگاه آموزشی آشنایی با تفسیر-
ساعت40مدتبهمشهد28/12/84تا7/12تخصصیزبان–کارگاه آموزشی -
ساعت42مدتبه1378- تهران–کارگاه آموزشی تامین مدرس تعلیمات دینی دبیرستان -
ساعت20مشهد به مدت - 28/10/83تا26/10مسائل کالم جدید بررسی–کارگاه آموزشی -
ساعت100مشهد مقدس به مدت 1366کارگاه آموزشی صرف و نحو عربی -
ساعت مشهد مقدس45به مدت 30/11/76تا 18/8کارگاه آموزشی معارف اسالمی -
30/3/67تا 12/12/66مشهد–ساعت 60به مدت 65کارگاه آموزشی دانش افزایی عربی سال -

9/2/66تا19/10/65مورخه1365سال–کارگاه آموزشی بینش دینی -

ج) پژوهشی
مقاالت•

بخش نخست1375)(مجله اندیشه حوزه) سال دوم شماره ششم پاییز 1حکومت، مشروعیت و دیدگاهها (-1
بخش دوم1376اره هشتم بهار ) (اندیشه حوزه) سال دوم شم2حکومت، مشروعیت و دیدگاهها (-2
1375) (اندیشه حوزه) سال دوم شماره چهارم 1آینده جهان و مدلهاي پیشنهادي درترازوي نقد (-3
توضیحات : این دو مقاله با هم در کتاب }1375تابستان 5) (اندیشه حوزه) شماره 2آینده جهان و مدلهاي پیشنهادي (-4

{299صغرب) نیز چاپ شده استدن(جامعه ایده ال اسالمی و مبانی تم

نخستبخش1370پاییزاولسال4و3شماره) اندیشه( –مکتب اعتزال از ظهور تا افول -5
1371بهار 5بخش دوم در ( اندیشه ) سال دوم شماره -

1386ر و آبان مهسیزدهمسال،66پیاپیشماره) حوزهاندیشه(–تاکتیکها و روشهاي پیامبر (ص) در ابالغ رسالت -6
1374پاییزدومشمارهاولسال) حوزهاندیشه(–رقابت سلطه گران در دوران جنگ سرد -7
آذرچهارموسومشمارهدهمسال50- 49شماره) حوزهاندیشه(–ویژگیهاي حکومت پاسخگو در سیماي مدیریت علوي -8
1382اسفندبهمندي
1372سال سوم پاییز 7ندیشه ) شماره ظهور و پیدایش لیبرالیسم در ایران( ا-9

(1386زمستانمعرفتعالمهنامهویژه26شمارهحقوقوالهیات(زیست نامه و کتاب شناسی توصیفی عالمه معرفت-10

سال8شمارهپیشحیاتفراتنامهویژه) دانشجوییپرسمان(مجله–عاشورا و دیدگاهها -11



1381سال 87-86ه حوزه) شماره رمضان رویشگاه زیبایی ها (نگا-12
سال44شمارهقمعلمیهحوزهناشر–) نورراهیانتوشهره(کتاب–شناخت حکومت دینی -13
35بازخوانی اصالح و اصالح گري در قیام امام حسین (ع) (ره توشه راهیان نور) (متون آموزشی طرح هجرت ) شماره -14
69شماره) نورراهیانتوشهره(–تکلیف گرایی در نهضت امام حسین (ع)-15
39شماره) نورراهیانتوشهره(–زینب الگوي زن مسلمان -16
خالصه مقاالت اسالم و فمینیسم) چاپ اسفند کتاب(–) معرفتعالمه(شبههچندبهپاسخواسالمدرجایگاه ممتاز زن-17
1381پاییزوتابستان5- 4رهمجله (الهیات و حقوق) شماوگلستانینبیغالمترجمه–79

4شهید هاشمی نژاد) مجموعه مقاالت جروشنفکري دینی، چالشها، آسیبها و راهکارها (همایش بازشناسی اندیشه هاي-18
(90(مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان سال

1مارهش1376نظم نوین جهانی(پرتوي از هدایت) گاه نامه نهادنمایندگی دانشگاه فردوسی سال -19
1377پاییزدومشمارهچهارمسال1377سال14شماره) حوزهاندیشه(–آزادي از نظر اسالم و غرب در نگاه رهبري -20
1384آذر و دي - پیاپی55جامعه دینی و انقالب اسالمی (اندیشه حوزه) شماره -21
زندگانی سیاسی امام جواد (ع ) مجله زایر-22
(1374کنونی جهان ( (اندیشه حوزه) شماره سوم سال اول زمستان نگاهی گذرا به ساختار-23

1384پاییز 17مخالفان حکومت نبوي در چشم انداز قرآنی (الهیات و حقوق) شماره -24
1378یاد خورشید( ویژه نامه والیت فقیه ) (اندیشه حوزه) سال پنجم شماره اول تابستان -25
–گلستانی–مقدمهوتنظیموتهیه–رفسنجانی هاشمی... اآیت–رسالت کنونی آن نقش روحانیت در انقالب اسالمی و-26

1377زمستانسومشمارهچهارمسال
1371تابستانششمشمارهدومسال) اندیشه(–لیبرالیسم ؛ اندیشه ها و تحول آن در غرب -27
1375مستان ز–7شمارهدومسال) حوزهاندیشه(–عقالنیت دینی و لیبرالی -28
1376تابستان–حکومت و کارآمدي (اندیشه حوزه ) سال سوم شماره اول -29
1376بهار–8حکومت و عقالنیت (اندیشه حوزه) سال دوم شماره -30

:سرمقاله ها

82تابستانوبهار8- 7شماره) حقوقوالهیات(–پژوهش و توسعه -1
1381بهار 3(الهیات و حقوق) شماره –زمانضرورتکالمی–جستارهاي فلسفی -2
3هرمونتیک، دین، چالش (الهیات و حقوق) شماره -3
1377چهارمسال13پیاپیشماره) حوزهاندیشه(–خبرگان تبلور اسالمیت و جمهوریت -4
1376ستان زموپاییز3و2شمارهسومسال) حوزهاندیشه(–چشم اندازي به تشکیل اجالس سازمان کنفرانس اسالمی -5
چهارمسال14شماره) حوزهاندیشه(–جامعه مدنی و باز شناسی اندیشه ها -6
((اندیشه حوزه1376بایستگیهاي حوزه از نگاه رهبري سال سوم شماره اول تابستان -7

(1377زمستان 3انقالب اسالمی رستاخیز استکبار ستیزي ( (اندیشه حوزه) سال چهارم شماره -8



1383تابستان12شماره) حقوقوالهیات(–انی ، تولید و نوآوري علوم انس-9
1383زمستان 14قرآن و فرهنگ سازي (الهیات و حقوق) شماره -10
13تعامل دین و حقوق (الهیات و حقوق) شماره -11
1380پاییز 1ظهور سبز(الهیات و حقوق) شماره -12

1380زمستان 2ضرورت کاوشهاي حقوقی (الهیات و حقوق) ش -13
1379دو سال با خواندگان (اندیشه حوزه) سال سوم شماره اول تابستان -14
1377زمستانسومشمارهچهارمسال) حوزهاندیشه(ستیزياستکباررستاخیزانقالب اسالمی-15
1377بهار 4جمهوري اسالمی چالشها و مراقبتها (اندیشه حوزه) سال سوم شماره -16
3شمارههدایتازپرتويگاهنامه–وش آشنایی چو بوي خ-17
1392یاد امام خوبیها خمینی کبیر (روزنامه همشهري) خرداد سال -18
(صالي بیداري از ناي رهبري (مجله حوزه علمیه خراسان-19

:کتابها

حوزه علمیه قم- 44ره توشه راهیان نور(شناخت حکومت دینی ) شماره -1
قمعلمیهحوزه- 35شماره) ع(حسینامامقیامدرگرياصالحواصالحبازخوانی-2
حوزه علمیه قم- 39زینب الگوي زن مسلمان شماره -3
حوزه علمیه قم- 69تکلیف گرایی در نهضت امام حسین (ع) شماره-4

( (حوزه علمیه قم (طرح هجرتیادآوري:کتابهاي ره توشه راهیان نور چاپ سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات )

مشهدفردوسیدانشگاهانتشاراتوچاپ- 1379سال–فمینیسمواسالممقاالتخالصهکتاب–جایگاه ممتاز زن در اسالم -2
نجفیموسیدکترسخنرانیسهبازسازي–گلستانی وتنظیمتهیه–ایرانمعاصرتاریخدرسیاسیفلسفهوشناسیجریان-3

آستان قدس رضويانتشارات- 79ل اوچاپ–
انتشارات جهاد - 1389سال- 2شماره-خورشید جان افزا (مجموعه مقاالت دومین همایش علمی دانشجویی کشور-4

دانشگاهی
مهدویتگفتمان-)پیشنهاديمدلهايوجهانآینده(جامعه ایده ال اسالمی و مبانی تمدن غرب-5
1388اولچاپ–ش علمی پژوهشی جاده والیت مجموعه مقاالت چهارمین همای-6
((همکاري2-1اسالم و فمینیسم جلد -7

در آستانه انتشار- واکاوي نقش معاد در فرد و اجتماع -8
چاپدستدر–سیماي قرآن در نهج البالغه -9

:سخنرانیهاي علمی

چهار جلسه در محفل هم اندیشی حوزه و –وزهحعلمايودانشگاهاساتیدجمعدرفردوسیدانشگاهدرسخنرانی علمی-1
(زهد و توسعه اقتصادي- 3قلمرو دین -2جلسه2دینوعلمرابطه–1دانشگاه (



(دانشگاهوحوزهوحدت(منتظريشهیددانشکده–سخنرانی علمی -2

مشهدمعلمتربیتمراکزمعارفاساتیدجمعدرتفکیکمکتب–سخنرانی علمی -3
(مشهدمعلمتربیتمراکزمعارفاساتید( آننقدوکاذبعرفانهايارزیابیوشناسایی–علمی سخنرانی -4

...وکهکیلویه-رفسنجان–گنبد–زاهدان–بیرجند–طبس–و دهها سخنرانی علمی در محافل علمی مشهد -5

:حضور در سمینارها و گردهماییها

24/11/75تا 22/11/75انیان خراسان مورخه روحتوجیهیگردهما ییهاي آموزشی-1
مقدسمشهدبرگزاريمحل–21/11/69تا 20/1/69گردهمایی معاونان آموزشی مراکز تربیت معلم -2
25/11/75صدورتاریخ26/11/75تا25/11/75خراسانروحانیانتوجیهیگردهما یی آموزشی-3

10/1/62تا7/1/62سال) معادتوجیهیگردهمایی( تهران–معلم گردهمایی مدرسین جهان بینی مراکز تربیت-5

:همایشهاي علمی کشوري

1388سالعلمیکمیتهمسئول–همایش علمی ، کشوري جاده والیت -1
1379سال–همایشعلمیکمیتهعضو–کشوري–همایش اسالم و فیمینیزم -2
علمیکمیتهعضو–اسوه تعادل مطهري–مطهريشهیدهاياندیشهبازاندیشی-3
4 علمیکمیتهعضو–سال–تاریخگسترهدرایرانواسالمتعامل–باز اندیشی اندیشه مطهري -
علمیهیئتعضومشهدپزشکی- همایش امام علی (ع)-5
علمیهمایشدبیر- همایش سنت و سیرت نبوي-6
اکز تربیت معلم استان خراسان رضويهمایش (سبک زندگی اسالمی) عضو کمیته پژوهش مر-8
فردوسیدانشگاه- مشهد–76اردیبهشت–علمیهیئتعضو–همایش شهید مطهري و نگرش جامع گرایانه به دین -9

1389سالبهار–همایش سنت و سیرت رضوي -10
1362سال–تهران–همایش توجیهی معاد -11
1375سال–همایش روحانیون استان خراسان -12
همراه با مقاله که در مجموعه مقاالت چاپ شده-1389همایش شهداي روحانی گناباد سال -13
1369سال–در تهران همایش جایگاه تربیت-14
((تربیت معلم شهید بهشتی91همایش هنر و سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش سال -15

1388ل سا–فردوسیدانشگاه–همایش جنبش نرم افزاري -16

:کرسیهاي آزاد اندیشی

مذکوردانشگاهدانشجویان–1389سالفردوسیدانشگاه–عدالت اجتماعی -1
همان- امام خمینی ره و روابط خارجی-2
1390لسا–دانشگاه آزاد گناباد -و اندي سا ل30نقد حکومت دینی در طی -3
1391سال–گناباد–چالشها- آسیبها–مهدویت کارآمدي -4



1391سال–فردوسیمهندسیدانشکدهدرامامسیاسیاندیشهکالسهايدر–والیت فقیه -5
1390سال–الهورياقبالعالیآموزشموسسه–عفاف و حجاب -6

:مصاحبه ها

وحدت حوزه و دانشگاه-1
امام صادق (ع) در دو نگاه فرهنگی و سیاسی-2
...نامه قدس ،همشهري، شهرآرا ودهها مصاحبه با ایرنا ،ایسنا ،روز-3

د) اجرایی
نماینده آیت ا... مشکینی در هیئت هفت نفره تقسیم اراضی جنوب خراسان-
سال7سردبیر مجله اندیشه حوزه حدود -
ت که هم وابسته به دانشگاه علوم اسالمی رضوي اسسال یادآوري این دو مجله7-سردبیر و پایه گذار مجله الهیات و حقوق -

هستندپژوهشی–ترویجی و علمی - علمیاکنون هر دوي داراي مجوز
سال6- نزدیک به - مدیر مسئول مجله فراسو-
سال7- معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسالمی رضوي -
سال6- ) ع(رضاامامدانشگاه–معاونت فرهنگی -
ريمعاون فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهو-

(شروع و هم اکنون نیز در دانشگاه اخیر ادامه دارد1378یادآوري: این مسئولیت از سال )

تا 1364دانشگاه امام رضا(ع) ، مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوري از سال - مدیر گروه معرف در مراکز تربیت معلم مشهد-
کنون

(سال4سان رضوي(عضو ستاد اعتالء و ارتقاي آموزش و پرورش استان خرا-

تاکنون65عضو گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی از سال -
1389مدرس ضیافت اندیشه دانشجویی سال -
–بابل–بلوچستانسیستان–تاکنون و اجراي تدریس در دانشگاه هاي بیرجند 1390مدرس ضیافت اندیشه اساتید از -

...وارومیه

تربیت معلم شهید کامیابعضو ستاد تربیتی -
طراح سواالت امتحانی مراکز تربیت معلم استان خراسان چندین بار-
عضو برسی صالحیت مدرسین مراکز تربیت معلم-
مسئول بررسی تالیفات مدرسین مراکز تربیت معلم استان خراسان-
عضو شوراي سیاستگذاري حوزه علمیه خراسان-
...ودفاع–یخ حوزه علمیه خراسان براي مشخص کردن پایان نامه ها عضو گروه تار-

امام علی(ع)تعامل اسالم - اسالم و فمنیسم- سالدووالیتجاده–عضو یا مسئول و یا دبیر علمی همایش هاي کشوري -
اسوه تعادلمطهري- وایران در گستره تاریخ



زندگیسبکواسالم–سنت وسیرت رضوي -
هري و نگرش جامع گرایانه به دینمط-
هنرو سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش-
عضو شوراي فرهنگی دانشگاه فردوسی-
عضو شوراي فرهنگی دانشگاه علوم اسالمی رضوي-
عضو شوراي فرهنگی اقبال الهوري-
اقبال-م رضا(ع)امادانشگاه–رضوياسالمیعلومدانشگاه–عضو شوراي آموزشی -
معلمتربیتمراکزدانشجویانهنري–طراح سئوال مسابقات فرازهایی از قرآن بیست و سومین دوره مسابقات فرهنگی -

کشور
.عضو شوراي راهبردي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي-


