بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
رزومه
سید مهدی مجیدی نظامی
 .1دروس حوزوی:
 شروع تحصیالت حوزوی در شهرستان لنگرود :سال 5511 ورود به حوزه علمیه قم :سال 5511 اتمام دروس مقدماتی و سطح :سال 5511 شرکت در دروس خارج فقه و اصول :از سال  5511به مدت حدود دوازده سال. شرکت در دروس خارج فقه و اصول :از سال  5511به مدت حدود دوازده سال و تلمذ نزد اساتیدیچون حضرات آیات عظام :مکارم شیرازی دامظله ،فاضل لنکرانی ره ،سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
ره.
 شررکت چندساله درس اخالق آیتاهلل مظاهری دامظله و دو سال درس فلسفه (منظومه مال هادیسبزواری) آیتاهلل انصارى شیرازى ره.
 سطح  5حوزه ،فقه و اصول :تیرماه 5531 سطح  4حوزه ،فقه و اصول :آبان 5531 .2دیگر دروس:
الف .زبان:
 شرکت در کالسهای زبان عربی (مکالمه) دفتر به مدت دو سال (مقدماتی و عالی سال )5515-5515 شررکت در کالسهای زبان انگلیسی (مکالمه) دفتر به مدت دو سال (مقدماتی و پیشرفته تا تافل ،سال)5511-5514
 ادامه شرکت در کالس زبان انگلیسی دفتر از سال  5531تا سال 5534ب .رایانه:
 شرررکت در دورههای آشررنایی با کامویوتر ،سرر تافزار 5511-5511( DOS, BASIC, FOX،در مرکزآموزشی وابسته به مرکز تحقیقات کامویوتری علوم اسالمی نور)
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 شرکت در کالسهای ت صصی  MCSEبه مدت پنج ماه سال  ،5531-5535نمایندگی شرکت ایزیران درقم شامل دورههای:
)(WIN XP PRO, WIN SERVER 2003, Infrastructure, Active Directory

 .3عنوان شغلی:
 عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال 5535 سمت فعلی :عضو هیئتعلمی (استادیار) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکده مدیریتاطالعات و مدارک اسالمی ،گروه پژوهشی سازماندهی اطالعات و مدارک اسالمی.
 .4تدریس:
 تدریس ادبیات عرب ،به مدت دو سال در مدرسه معصومیه قم (سال )5515-5511 برگزاری دورههای تدریس رایانه و اینترنت برای محققان و مدیران پژوهشررگاه (مرکز مطالعات سررال)5535-5531

 .5برخی سوابق کاری:
 راهاندازی و مدیریت سایت اطالعرسانی بالغ (سال  )5535به آدرس www.balagh.net :بهعنوانن ستین فعالیت اینترنتی پژوهشگاه و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی.
 راهاندازی و مدیریت تعدادی از دیگر سایتهای اینترنتی ازجمله: سایت حدیث.نت (سال  )5531به آدرسwww.hadith.net : -سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (سال  )5531به آدرسwww.majlesekhobregan.ir :

 .6آثار و تألیفات
الف .مقاالت:
 «نویسهگردانی متون اسالمی ،مشکالت و راهحلها» فصلنامه «ره آورد نور» ،قم ،مرکز تحقیقاتکامویوتری علوم اسالمی ،شماره ( ،51بهار  .)5533موجود بر روی سایت ره آورد نور ،آرشیو سال  5533به
آدرس:
www.noormags.ir
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 بایستههای امنیت اطالعات در شبکهها و سایتهای اطالعرسانی .)5533( ،موجود بر روی سایتپژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی ،به آدرس:
http://islamicdoc.org/article-section/i-t/684-1389-09-30-07-59-42.html

 فعالیتهای ضد دینی در فضای مجازی ایران؛ چاپشده در مجموعه مقاالت تحت عنوان «محتوایملی در فضای مجازی» ،تهران ،سازمان اسناد و کتاب انه ملی جمهوری اسالمی ایران5535 ،
 نقش مهندسرری مفاهیم اخالقی در کشررف نظام اخالقی اسررالم ،پیششررماره دو فصررلنامه نشررریهالکترونیکی «مرردیریررت دانش اسرررالمی» شرررمرراره  ،5پرراییز و زمسرررترران ( 5534مشرررترک بررا
حجتاالسالموالمسلمین جناب آقا دکتر حسین حسنزاده شاه الی)
آدرس وبسایتhttp://jikm.isca.ac.ir/article_482_92.html :

 ارکان امنیت در حوزه فقه اطالعاتی (مشترک با حجتاالسالموالمسلمین جناب آقا دکتر حسینحسنزاده شاه الی.)5534 -
ب .کتابها:
 کتاب «المعجم المفهرس اللفاظ احادیث بحار االنوار» ،مشارکت در جلدهای  1 ،5و  ،5کارگروهی(فیشبرداری ،تصحیح و کنترل) ،ناشر :مرکز االبحاث و الدراسات االسالمیة ،قم ،چاپ اول5515 ،
(- 5455ق)
 کتاب فرهنگنامه اصول فقه؛ کارگروهی (ارزیاب) ،ناشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،چاپاول ،بهار 5533

پست الکترونیکm.majidi@isca.ac.ir :

سید مهدی مجیدی نظامی
5531/51/51
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