بسم هللا الرحمن الرحیم

رزومه علمی،فرهنگی و اجرایی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :محمد مهدی کرمی

نام پدر :محمدرضا

تاریخ تولد1338/10/2 :

محل تولد :شهرضا ( اصفهان)

کد ملی1199541346 :

تلفن تماس09127387420 :

پست الکترونیک:

karaminahad@gmail.com

سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

سال تحصیلی

نام واحد آموزشی

حوزوی:

دروس سطح حوزه

ادبیات و فقه کاربردی

معارف اسالمی

دروس خارج حوزه

فقه و اصول

معارف اسالمی

دروس فوق برنامه

فلسفه و کالم اسالمی

1353_1360

مدرسه علمیه حقانی
(شهیدین آیه هللا شهید بهشتی و قدوسی)

درس آیات اعظام:

فلسفه

1360_1383

وحید خراسانی،بهجت ،هاشمی
شاهرودی،مظاهری،اصفهانی،خرازی،
فاضل لنکرانی

1365_1382

موسسه در راه حق
بنیاد فرهنگی باقرالعلوم

دانشگاهی:

دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکتری

اقتصاد

بانکداری اسالمی

اخالق اسالمی

اخالق کاربردی

1370_1379

1386_1390

موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره)

دانشگاه معارف اسالمی

سوابق فرهنگی:

نوع فعالیت

بازه زمانی

محل خدمت

سمت سازمانی

تبلیغات دینی

1356_1390

سراسر ایران

مبلغ دینی _ سخنران

تشکیل کانون های اسالمی

1365_1384

قم_ مسجدالنبی (ساالریه قم)

مسئول کانون اسالمی میثم تمار

سوابق اجرائی:

نام سازمان

مدت همکاری

سمت

محل ماموریت

مرکز خدمات حوزه های علمیه

1370_1373

قائم مقام مدیر عامل

قم

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ها

تا کنون _ 1383

مسئول نهاد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی_ دانشگاه
تربیت مدرس_ دانشگاه های استان قم_
دانشگاه تهران

سوابق علمی :تدریس و پژوهش

نام سازمان ،موسسه

بازه زمانی

نوع فعالیت

محل ارائه و مسئولیت

شورای مدیریت حوزه علمیه قم

1370_1380

ارائه دروس فقه و اقتصاد اسالمی

مدرسه فیضیه و مدرسه دارالشفا قم

موسسه در راه حق

1372_1376

ارائه دروس اقتصادنا و کلیات
اقتصاد اسالمی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره)

1376_1380

بانکداری اسالمی_کلیات اقتصاد
اسالمی_ اخالق اسالمی

(استاد)

مدرس موسسه در راه حق
(استاد)

ساختمان موسسه
(استاد)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاکنون_ 1385

دروس معارف اسالمی_ اخالق
اسالمی_ ریشه های انقالب
اسالمی_ تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1388_1389

دروس معارف اسالمی

دانشگاه تهران

1396 _1399

حقوق اسالمی

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی
(استاد و عضو هیئت علمی)

دانشگاه علوم پزشکی ایران
(استاد)

دانشگاه تهران
(استاد)

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشی در اقتصاد اسالمی

1370_1383

عضو هیئت علمی

آثار علمی

کتاب و جزوه

سال انتشار

ناشر

جزوه درسی کلیات اقتصاد اسالمی

1370

شورای مدیریت حوزه علمیه قم

جزوه درسی رابطه مکتب و علم اقتصاد

1372

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسالمی

1380

انتشارات (سمت)

کتاب درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش
اسالمی (تالیف مشترک)

1378

انتشارات (سمت)

کتاب مکتب اقتصادی در اسالم (ترجمه)

1394

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره)

آشنایی با فقه اقتصادی ( تالیف مشترک)

1399

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش
اسالمی

1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مقاالت
سال نشر

ناشر

عنوان

عدالت اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع)

1380

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

بررسی مشکالت بانکداری بدون ربا

1378

عملیات بانکداری بدون ربا

1380

دانشنامه امام علی (ع)_ جلد7

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
(مجله حوزه و دانشگاه)

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
(مجله حوزه و دانشگاه)

آثار اقتصادی کاهش ارزش پول و بررسی
فقهی جبران آن

1379
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

(رساله کارشناسی ارشد)

اخالق تجارت با رویکرد اخالق کاربردی

1391

دانشگاه معارف اسالمی

(رساله دکتری)

حقوق مالی(مالکیت فکری)

1395

شورای مدیریت حوزه علمیه قم

رساله سطح  4حوزه علمیه قم

نظام مالی در قرآن

1389

دانشگاه معارف اسالمی

بررسی احادیث من بلغ

1388

دانشگاه معارف اسالمی

حاکمیت در آیینه قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران

1388

دانشگاه معارف اسالمی

