
 عطاریه محمدعیل
 فرزند علی

09112159486 
attarieh@chmail.ir 
www.attarieh.ir  

 *********************************شهرک قم، 

 

 کالسیک تحصییل سوابق
 ی ابتدائی: شهرستان بابل مدرسه رحمانیدوره

 امام حسن مجتبی علیه السالمی ی راهنمائی: مدرسهدوره

 ی دبیرستان: دبیرستان شاهد شهرستان بابلدوره

 دکترای روانشناسی بالینی، علوم و فنون آتیه تبریز
 

 تحصییل حوزوی سوابق

 (91تا  81: مازندران، شهرستان قائمشهر، مدرسه علمیه امام صادق علیه السالم )از سال  3تا  1سطح

 تا کنون( 92تا کنون(  اصول محضر آیت اهلل فقهی )از سال  92فقه محضر آیت اهلل جوادی آملی )از سال  : 4سطح
 

 علمی فعالیت
 اپیان انمه

 1393 أرش در جنایات از منظر فریقین سطح سه حوزه

 دفاعجلسه انتظار  بررسی ماهیت، اقسام و احکام نفوذ سطح چهار حوزه

 1395 اجتماعی رفتار بر انسان فیزیولوژیکی هایزمینه کارکرد بررسی روانشناسی بالینی

 1395 جنگ ایدئولوژیک در ایران زبان انگلیسی

 ]سه رساله دفاع شده[ 96از سال  سطح سه حوزه برادران ]سراسر کشور[ استاد راهنما و مشاور 

 ]دو رساله دفاع شده[ 94از سال  سطح دو و سه حوزه خواهران ]مازندران[ استاد راهنما و مشاور 

 کتب چاپ شده
 978-600-314-344-9 سیاسی-نظامی 96سال نشر  ترجمه از انگلیسی پشت صحنه حمله به سوریه

 978-600-314-345-6 فقه عبادات 96سال نشر  تألیف مسائلی پیرامون نکاح

 978-600-314-346-3 فقه معامالت 96سال نشر  تألیف خروج اضطراری )فرار از ربا(

 978-600-314-414-9 ارتباطات و خانواده 96سال نشر  تألیف آسوده سخن بگو

 978-600-314-343-2 ارتباطات و رسانه 96سال نشر  تألیف تاثیر رسانه بر اخالق

 978-600-314-415-8 تاریخ معاصر )پهلوی( 96سال نشر  تألیف آنسوی سکه

 مقاالت ارائه شده
 96کنفرانس بین المللی  وحیانی و تجربی علوم در انسان بر تنبیه و تشویق کالمیِ هایمؤلفه تاثیر تطبیقی بررسی

 96 المللی بین کنفرانس خانواده آموزش پیشرفت در شناختی جنگ تاثیر

 96 المللی بین کنفرانس وحیانی علوم و تجربی علوم در شخصیت هاینظریه تطبیقی بررسی
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 های تخصیصدوره

 1395سال  عضو گروه مترجمان برتر ایران انگلیسیمترجمی زبان 

 83سال  ایفنی حرفه رایانه

 90سال موسسه سیره شهدا مهدویت

 90سال موسسه سیره شهدا وهابیت

 90سال موسسه سیره شهدا بهائیت

 96سال دانشگاه تهران هیبنوتیزم

 96سال دانشگاه تهران طرحواره درمانی

 96سال روانشناسی و علوم اجتماعیالمللی کنفرانس بین

 93سال  دفترتبلیغات قم سواد رسانه

 89سال هالل احمر امداد و کمکهای اولیه
 

 تدرییس سوابق

وزه
ح

 

  6های یک تا پایه 92تا  88از سال  السالممدرسه علمیه امام صادق علیه

 )تفسیر، وصیت امام، قانون اساسی و ...(دروس ضروری  92تا  89از سال  السالممدرسه علمیه امام صادق علیه

 دروس سطح عالی )با مجوز تدریس از مرکز مدیریت( 96از سال  السالم )قم(موسسه جواداالئمه علیه
 

گاه
نش

دا
 

ادامه دارد 94از سال  بین المللی جامعه المصطفی  فلسفه اخالق، رویکردهای اخالق اسالمی 
ترم اول 91-92 پیام نور قائمشهر  تفسیر موضوعی قرآن کریم 
ترم دوم 91-92 پیام نور قائمشهر  علوم قرآنی ، بالغت قرآن کریم 

  

ات
سس

مو
 

 افتر افکت / ادیوس / فتوشاپ / آفیس 91تا  89از سال  [قائمشهر] ای پردازشآموزشی رایانه

 ی آثار شهید مطهریدوره ادامه دارد 89از سال  بینش مطهر ]ساری[

 مباحث تکثیر نسل و تهدید نسلسلسله  ادامه دارد 92از سال  مسطور ]قم[ی اندیشه

 مباحث خانواده و فرزند پروریسلسله  ادامه دارد 93از سال  موسسه قرآنی ]پاکدشتِ تهران[
 

 اجرایئ سوابق

وزه
ح

 

 ادامه دارد مدیر دفتر مطالعات مدارس علمیه

 92 تا سال مطهریمدیر دفتر مطالعات آثار استاد 

 ادامه دارد مشاور امور خانواده طالب مازندران

ات
سس

مو
 

  مدیر موسسه سیره شهدای مازندران
 ادامه دارد ی اندیشه ناب مازندراندبیرخانه
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 سوابق فرهنیگ

وزه
ح

 

 سراسر کشور اعزامی از معاونت تهذیب حوزه قم مشاوره و اخالقارائه مباحث 

 سراسر کشور اعزامی از معاونت تهذیب حوزه قم تدریس آثار استاد مطهری

 سراسر کشور اعزامی از معاونت تهذیب حوزه قم تدریس آثار امامین انقالب

 مازندران مازندران خواهران هایحوزه اخالق، مهارتهای تدریس و تحصیل
 

گاه
نش

دا
 

 95سال  دانشگاه طباطبایی تهران ارائه و اجرای مباحث آزاد اندیشی
 95سال  دانشگاه طباطبایی قم ارائه و اجرای مباحث آزاد اندیشی
 96سال  دانشگاه طباطبایی قم ارائه ترمونولوژی سیاست اسالمی

 87از سال  های آزاد و دولتی مازندراندانشگاه ی اسالمیارائه مباحث اندیشه
  

ان
ازم

س
 ها

 86از سال  تبلیغات اسالمی استان مازندرانسازمان  مدارس )دبیرستان و راهنمائی( مازندران
 84از سال  سازمان تبلیغات اسالمی استان مازندران های مذهبی قائمشهر، بابل، ساری، نورهیئت

 96محرم دفتر تبلیغات اسالمی قم زرده(ی مرزی بانکرمانشاه )منطقه

 93از سال  منتظر یار وصال جلسات آموزشی مادران
 

 سوابق ورزیش
 95سال  استان کرمانشاه کاراته پرفکت ی استانقهرمان

 

 سوابق تقدیری
 91سال  سراسر کشور به عنوان استاد نمونه مدارس علمیه

 90از سال  - عضو نخبگان ایثارگران

 92و  91سال  سراسر کشور مدیر برتر دفتر مطالعات مدارس علمیه
 


