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مشخصاتفردي

نام و نامخانوادگی :محسن اکبری
فرزند :امامعلی
شماره تماس71911999190 :
آدرس ایمیل:

akbari.m0251@gmail.com

آدرس سایت:

beitalnoor.ir

سوابقتحصيلي-آموزشي
رشته تحصيلی

ردیف

مركز

مقطع تحصيلی

حافظ کل قرآن کریم
1

(کاردانی) فقه و اصول

سطح 8

حوزه علمیه قم

2

(کارشناسی) فقه و اصول

سطح 9

حوزه علمیه قم

3

(ارشد) فقه و

سطح 3

حوزه علمیه قم

4

(دکتری) فقه و اصول(عنوان پایان نامه :اصول و مبانی احتجاج در متون دینی) سطح4

حوزه علمیه قم

5

علوم قرآن و حدیث

اصول(عنوان پایان نامه :حقیقت روح در ایات و روایات)

كارشناسی

6

علوم ارتباطات اجتماعی(روش های اقناع در قرآن کریم)

كارشناسی ارشد

دانشگاه صدا و سیما

7

فلسفه و کالم اسالمی(حقیقت نفس در آثار عالمه طباطبایی)

كارشناسی ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

8

تصوف و عرفان اسالمی(اصول باز نمایی روح ،ملک و شیطان در رسانه)

دكتری

دانشگاه ادیان و مذاهب

9

وکیل مقام معظم رهبری و حضرات آیات و مراجع عظام در امور حسبیه و شرعیه
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11

اجازه نقل روایت از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید

11

اصول فقه

خارج اصول (0سال)

حوزه علمیه قم

12

فقه(کسب و کار)

خارج فقه(0سال)

حوزه علمیه قم

13

فقه(عبادات)

خارج فقه(0سال)

حوزه علمیه قم

14

فقه(حدود و دیات و قصاص)

خارج فقه(3سال)

حوزه علمیه قم

15

فقه(ازدواج)

خارج فقه(3سال)

حوزه علمیه قم

16

فقه (ارتباطات و رسانه)

خارج فقه(9سال)

حوزه علمیه قم

17

فقه مصلحت

خارج فقه(8سال)

حوزه علمیه قم

18

فقه الجهاد(جنگ)

خارج فقه(8سال)

حوزه علمیه قم

19

تفسیر قرآن( محضر حضرت عالمه جوادی آملی)

خارج تفسیر

حوزه علمیه قم

21

اخالق( 85سال)

درس خارج

حوزه علمیه قم

21

مدیریت (مدیریت رسانه)

دوره تکمیلی

22

مدیریت

(مدیریت مسجد)

دوره تکمیلی

23

مدیریت

(مدیریت فرهنگی)

دوره تکمیلی

24

مطالعات

زنان (زن در اسالم)

دوره تکمیلی

25

فرقه های انحرافی(وهابیت)

دوره تکمیلی

26

فقه پزشکی

دوره تکمیلی

27

فرق و ادیان(مسیحیت)

دوره تکمیلی

28

دوره طب اسالمی

دوره تکمیلی

29

قواعد فقهی

دوره تکمیلی
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31

خارج فقه(9سال)

فقه (حج)

حوزه علمیه قم

سوابقعلمي–پژوهشي-اجرایي
ردیف

توضیحات

عنوان

1

مدیر مسئول موسسه بیت النور(مرکز علوم تحقیقات قرآنی)

2

عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه

3

عضو هیات علمی انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه

4

مدیر گروه ارتباطات انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه

5

مجری طرح ارتقاء سواد رسانه ای

6

تدریس دروس سطح 9و3و مقدماتی در قم

7

مدرس دروس سطح 8و  9و  3و مقدمات در مدارس تحت پوشش مدیریت حوزه علمیه قم

8

تدریس دروس سطح 9در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

9

مدرس مؤسسه سروش حکمت

11

استاد و مدرس دانشگاه بین المللی المصطفی

11

استاد و مترجم زبان عربی( فارغ التحصیل دانشکده زبان عربی دانشگاه باقرالعلوم ع)

12

پژوهشگر و محقق عرصه علوم قرآنی

13

پژوهشگر و محقق مطالعات میان رشته ای

14

پژوهشگر و محقق ادیان و عرفان
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15

پژوهشگر و محقق زبان و ادبیات عرب

16

پژوهشگر و محقق عرصه علوم اجتماعی و فرهنگ و ارتباطات

17

پژوهشگر و محقق عرصه فلسفه تعلیم و تربیت

18

پژوهشگر و محقق فقه و حقوق

19

پژوهشگر و محقق عرصه برنامه ریزی آموزشی

21

پژوهشگر و محقق فلسفه و کالم اسالمی

21

پژوهشگر و محقق عرصه مطالعات زنان و خانواده

22

پژوهشگر و محقق عرصه عرفان اسالمی و تصوف

23

پژوهشگر حوزه سالمت و دین

24

عضو انجمن علمی زبان و ادبیات عربی

کتابها
1

اصول و مبانی احتجاج در متون دینی با تاکید بر قرآن کریم

2

نفس از دیدگاه عالمه طباطبایی

3

روح در آیات و روایات

4

سیمای قرآن در حدیث

5

روشهای اقناع در قرآن کریم

6

ترجمه و نقد کتاب«فلسفات االعالم المعاصره» زیر چاپ
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مقاالت
1

ادله عقلی و نقلی عالمه طباطبایی برای تجرد نفس(علمی-پژوهشی)

2

روشهای اقناع در فلسفه اسالمی و عرفان اسالمی(علمی -پژوهشی)

3

بررسی آیات جهاد(علمی -پژوهشی)

4

وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی(علمی -پژوهشی)

5

بررسی روایات نافی علم غیب از امام در کتاب کافی(علمی -پژوهشی)

6

بررسی دیدگاههای مطرح در اسماء الهی با دیدگاه قرآن کریم(علمی -پژوهشی)

7

بررسی و نقد آراء مهم درباب حقیقت دینداری با تاکید بر دیدگاه استاد مطهری(علمی -پژوهشی)

8

باید و نباید های بازنمایی زن در رسانه(همایش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

9

صداقت در سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) (همایش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

11

غفلت از نگاه آیات و روایات(همایش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

11

وحی قرآنی و تمثیل

12

مروری بر روش شناسی فلسفه اسالمی و عرفان اسالمی

13

چیستی تاویل از دیدگاه عالمه طباطبایی

14

نقش هیئت های مذهبی و شاعران آئینی در ترویج امر به معروف و نهی از
منکر(پنجمین همایش بین المللی پیر غالمان حسینی)

15

آثار تربیتی نماز در کسب روزی

16

معنویت اجتماعی در پرتو نماز و حیات طیبه
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نشستهايعلميوهمایشها
ردیف

عنوان همایش

1

عضو کمیته علمی و داوران همایش مدیریت دانش با رویکرد جهادی

2

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در

3

داور کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی  ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

4

عضو کمیته علمی و داور همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

5

عضو کمیته علمی و داوران مقاالت کنفرانس ملی فضای سایبری و تحوالت فرهنگی

6

عضو کمیته علمی و هیات داوران موسسه فرهنگی هنری سفیران مبین

7

شرکت در اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای

8

مشاور علمی اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق

9

عضو کمیته علمی و داوران اولین سمینار تازه های روانشناسی مثبت نگر

11

عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی اسیب شناسی غنا و موسیقی

11

عضو کمیته علمی و داوران نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

12

عضو کمیته علمی و داوران اولین همایش ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه

علوم تربیتی و روانشناسی  ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

پایدار
13

عضو کمیته علمی و داوران نخستین کنفرانس ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و
پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

14

عضو کمیته علمی و داوران اولین سپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

15

عضو کمیته علمی و داوران همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

16

عضو کمیته علمی و داوران دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
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سوابقتبليغي-فرهنگي–اجتماعي
1

عضو هیأت امناء بنیاد بین المللی ارتباطات و رسانه اسالمی

2

عضو هیأت امناء مؤسسه فرهنگی خیریه ثاراهلل البرز

3

عضو پیوسته انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم

4

عضو هیات مدیره انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ

5

روحانی کاروان حج و عتبات از سوی سازمان حج و زیارت

6

مبلغ معارف اسالمی از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

7

مبلغ ویژه فرق و ادیان از طرف معاونت تبلیغ

8

مبلغ ویژه ورزشی برای تیم های ورزشی

9

مدرس حوزه علمیه قم

11

استاد دوره ها و کارگاههای آموزشی طالب سراسر کشور در قم

11

استاد و مدرس دانشگاه علوم بهزیستی تهران

12

استاد و مدرس دانشگاه علوم پزشکی قم

13

استاد و مدرس دانشگاه اراک

14

استاد و مدرس دانشگاه هنر اسالمی تبریز

15

استاد و مدرس دانشگاه صنعتی قم

16

استاد و مدرس موسسه آموزش عالی شهاب دانش

17

عضو هیات علمی و استاد برگزیده مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت

18

عضو کمیته فرهنگی و مشاور حوزه علمیه معصومیه قم
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19

مدیر گروه سایبری تبلیغی المیزان در دفتر تبلیغات اسالمی

21

مدیر گروه تولید ،طراحی و پژوهش عرصه سایبری گروه بیت النور

21

شرکت در کارگاه نیاز محور نهاد رهبری در دانشگاهها

 -1 22روحانی کاروان عتبات و زبان دان حج
 -1 23موسس و عضو هیات امنای موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت النور
24

موسس و عضو هیات امنای موسسه نور المیزان و سروش حکمت علوی

 -1 25استاد و مدرس تفسیر قرآن کریم و نهج البالغه
 -2 26عضو فعال معاونت تبلیغ نهاد ولی فقیه در دانشگاهها
 -3 27مجوز رسمی تدریس از معاونت آموزش نهاد نمایندگی ولی فقیه
28

مبلغ عرصه بین الملل در سازمان فرهنگ و ارتباطات

29

سخنران قبل از نماز جمعه تهران
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طرح های در حال اجرا
عنوان طرح

ردیف

1

طرح ارتقاء سواد رسانه ای در حوزه های علمیه و دانشگاهها

2

طرح شبکه رادیویی کودک ایرانی برای صدا وسیما

3

طرح شبکه تلویزیونی اخالق برای صدا و سیما

 -1 4طرح پژوهشی روش های اقناع در قرآن
 -2 5طرح پژوهشی موسیقی و الحان قرآنی
 -3 6طرح حفظ و تدبر قرآن کریم برای دانشگاه علوم بهزیستی تهران و علوم پزشکی قم
 -4 7طرح دانشنامه مستحبات
8

پژوهشگر پایگاه تحلیلی برهان

دیگر سوابق


راهنمایی بيش ازصد ها مقاله علمی و آثار پژوهشی در حوزه ها علميه و دانشگاههای كشور مندرج در
سایت موسسه بيت النور
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نگارش حدود  97دفتر با عنوان تقریرات دروس آیت اهلل شاه آبادی و نصایح اخالقی معظم له که در قالب شرح و
بیان مطرح شده اند.
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
طراحی و نگارش جزوات و ویژه نامه های مذهبی
دبیر فرهنگی مدرسه علمیه معصومیه(س) قم
معاونت فرهنگی گروه تبلیغ و ترویج بین المللی نور المیزان
همكاری با مؤسسات فرهنگی -قرآنی جامعه القرآن الكریم و امام حسین(ع) و تدبر
نگارش یادداشت و مقاالت متعدد در سایتها و مجالت علمی پژوهشی در موضوعات گوناگون اعم از اخالق و
معارف ،فقه  ،فلسفه و عرفان و حقوق بین الملل ،مدیریت رسانه ،سواد رسانه ای ،منشور نویسی اخالقی برای
سازمانهای مختلف و . ....
شماره تلفن

 71112511257ایميل ( رایانامه )

akbari.m0251@gmail.com
beitalnoor@gmail.com
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