خالصه ای از شناسنامه علمی محمد فدایی
اینجانب محمد فدایی متولد بخش زهان از شهرستان قاین واقع در خراسان جنوبی می باشم .تحصیالت علوم دینی را بعد
از دوران ابتدایی از حوزه علمیه صادقیه زهان شروع کردم بعد از اتمام مقدمات در سال  1360برای ادامه تحصیل به قم
عزیمت نموده دوران سطح که شامل معانی اصول و فقه رجال ،تفسیر ،فلسفه ،منطق ،اقتصاد اسالمی ،تاریخ اسالم را در
خدمت اساتید فن گذرانده و در کنار آن دوران ،متوسطه را به پایان رساندم.
سپس سطوح عالیه حوزه را با شرکت در درس خارج اساتید بزرگی مثل آیات عظام مرحوم آیت ا ...فاضل ،آیت
ا...جوادی آملی ،استاد مکارم شیرازی ،استاد سبحانی ،استاد منتظری ،مرحوم شیخ جواد تبریزی گذرانده و سپس برای
آشنایی با ادیان و مذاهب مدت  2سال در رشته ادیان و مذاهب شرکت داشته و پایان نامه علمی آن را با موضوع والیت
فقیه از منظر فریقین (شیعه و سنی) ارائه نمودم پس از آن در رشته کالم و فلسفه با مجوز آموزش عالی شرکت نموده و
مدت  4سال دوره تخصصی (دکتری) کالم و فلسفه را به پایان رساندم.
در سال  1378به عنوان مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان منسوب شدم .ضمناً با شرکت در امتحان
خبرگان ،مربوط به گزینش اساتید معارف شرکت کرده و بعد از قبولی مجوز تدریس را در دانشگاه اخذ نمودم هم
اکنون نیز مسئولیت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه دامغان را به عهده دارم.
فعالیت ها و کارهای علمی در کنار تدریس دانشگاه
 .1اجرای طرح پژوهشی پیمایش هویت دینی دانشجویان
 .2اجرای کارگاههای متعدد برای اساتید دانشگاه دامغان
 .3کارگاه سبک زندگی دینی برای اساتید دانشگاه صنعتی
 .4کارگاه مبانی تربیت دینی برای اساتید دانشگاه آزاد شاهرود
 .5کارگاه مبانی تربیت دینی برای اساتید دانشگاه علمی کابردی
 .6کارگاههای متعدد برای دبیران آموزش و پرورش بمدت  30ساعت
 .7کارگاه رسالت حوزویان در عصر حاضر برای حوزه علمیه بسطام
 .8گذراندن دوره مشاوره ازدواج و روابط همسران در دانشگاه تهران بمدت  32ساعت
 .9شرکت در کارگاه روش های تأثیر گذاری اساتید در موفقیت دانشجویان
 .10شرکت در دوره آموزشی فرهنگ و ارتباطات به مدت  40ساعت
 .11شرکت در دوره آشنایی با اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره بمدت  42ساعت در دانشگاه دامغان
 .12شرکت در دوره آموزشی راهبردی سازمانی و آموزشی به مدت  16ساعت
 .13شرکت در کارگاه نگاه نو به شیوه های ارزیابی دانشجویان با حضور اساتید دانشگاه تهران
 .14شرکت در دوره آموزشی روش تفسیر قرآن در دانشگاه بمدت  16ساعت
 .15شرکت در دوره آموزشی سبک زندگی اسالمی بمدت  20ساعت دانشگاه قم
 .16شرکت در دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس بمدت  30ساعت

 .17شرکت در دوره آموزشی روش های مشاوره اولیه دانشجویان بمدت  35ساعت
 .18شرکت در دوره آموزشی هنر رسانه و روش تحلیل رسانه ای بمدت  24ساعت
 .19حضور در ضیافت اندیشه دانشگاه شاهرود بمدت  15روز

