روزومه
نام  :محمد مهدی

نام پدر :بمانعلی

نام خانوادگی :خواجه پور

شناسنامه429 :

تولد1342:

محل تولد :یزد

شغل:عضو هیأت علمی داشگاه علوم ومعارف قران کریم

مرتبه علمی :استادیار

وضعیت استخدامی  :پیمانی

وضعیت تاهل :متاهل

سکونت  :یزد

همراه09132538771 :

آدرس ایمیلmkhbanadak@ya.comhoo:

سوابق تحصیلی
-1خارج فقه

حوزه علمیه یزد  1360الی 1370حوزه علمیه قم  1370الی 1380

-2کارشناسی ارشد

گرایش فلسفه وکالم

تربیت مدرس دانشگاه قم 1376

-3سطح چهار حوزه

تفسیر وعلوم قران

مزکز تخصصی تفسیر 1385

سوابق آموزشی
-1تدریس در حوزه علمیه یزد قبل از 70
-2تریس در جامعه الزهرا

1379

-3تدریس دردانشگاه آزاد یزد سالهای  1376تاکنون () 1391
-4تدریس دردانشگاههای آزاد میبد /تفت /ابرکوه/جهاد دانشگاهی یزد /علمی وکاربردی تفت بین
سالهای  1376تاکنون
-5تدریس در دانشکده علوم قرآنی میبد از سال  1380تا کنون به عنوان هیأت علمی
 -6تدریس در حوزه های علمیه خواهران میبد ویزد
-7تدریس در پیام نور

دروس تدریس شده
-1اندیشه ومعارف اسالمی 1و / 2اخالق اسالمی /متون اسالمی /تاریخ اسالم دانشگاه آزاد
-2کالم اسالمی  /منطق /فلسفه در سطح کارشناسی دانشگاه آزاد
-3تفسیر موضوعی /تفسیر ترتیبی /کالم /ادبیات عرب /منطق /بالغت /فقه دانشکده علوم
قرآنی
-4روش تحقیق /مکاتب تفسیری /تفسیر ترتیبی حوزه علمیه خواهران
-5مبانی رجال

سوابق پژوهشی
-1پایان نامه ارشد  :بحثی فقهی با عنوان (قمارو اثار سو ان)

-2پایان نامه سطح چهار با عنوان

(آزادی وحدود آن از نگاه قرآن)

-3راهنمایی بیش از  120پا یان نامه کارشناسی و در دانشکده علوم قرآنی میبد
 -4راهنمایی بیش از  50پایان نامه سطح  2و در حوزه های علمیه خواهران استان یزد
-5راهنمایی چند پایان نامه ارشد و سطح  3در دانشکه علوم قرآنی وحوزه (حدود  30مورد)
-6داوری پایان نامه های کارشناسی بیش از  150مورد (دانشکده علوم قرآنی میبد وحوزه های علمیه
خواهران میبد /مهریز /بافق و یزد
 -7نگارش دو کتاب مشترک به نامهای «معارضه با قرآن در گذر زمان » و«فقه خانواده با رویکردی به
جامعیت قران »
-8نگارش حدود  20مقاله تخصصی وهمایشی

سوابق اجرایی
-1ریاست دانشکده علوم قران میبد
 -2عضویت در شورای حل اختالف
-3عضویت در شورای اسالمی
-4عضویت در هیات امنای امام زاده سید شمس الدین

