
 رزومه حجت االسالم و المسلمین دکتر واعظی

 

پرداز ٍ پژٍّشگر ایراًی  رٍحبًی، ًظریِ) شْرریدر  ۱۴۳۱زادُ ( احمد واعظی

اٍ ّن اکٌَى  است. حَزُ علویِ قندر  دفتر تبلیغبت اسالهیاکٌَى رئیس  است. اٍ ّن

  .عضَ ّیئت علوی داًشگبُ ببقرالعلَم)ع( قن است

 زندگی

پس از دریبفت دیپلن  ۱۴۳۱در شْرری بِ دًیب آهد. در سبل  ۱۴۳۱احود ٍاعظی در سبل 

بعد از اتوبم سطح، تب اٍاخر دِّ  ۱۴۳۳ریبضی، ٍارد تحصیالت حَزٍی شد. در سبل 

پرداخت. بِ هَازات  اصَلٍ  خبرج فقِّفتبد ًسد علوبی ٍقت، بِ فراگیری درٍس 

رٍی آٍرد.  غرة ٔ  فلسفِبِ هببحث کالم جدید ٍ  ۱۴۳۱هطبلعبت حَزٍی، از سبل 

تْراى تدریس کردُ است؛  داًشگبُ عالهِ طببطببییّبیی ّوچَى  ٍی در داًشگبُ

، بِ هدت دٍ سبل در دپبرتوبى اًگلیسپس از عسیوت بِ  ۱۴۳۱ّوچٌیي از سبل 

بِ زببى اًگلیسی بِ تدریس  لٌدىٍ کبلج اسالهی  داًشگبُ کوبریجشٌبسی  قشر

 .است. اٍ از رٍحبًیبى آشٌب بِ هببحث علوی جدید است پرداختِ
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