بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید

سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
تاریخ تولد۱۳۵۲ :؛
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی :مدرسه علوی تهران؛
تحصیالت متوسطه :دبیرستان علوم و معارف اسالمی شهید مطهری تهران؛
سال ورود به حوزه علمیه قم۱۳۷۰ :؛
برخی از استادان :آیات عظام جوادی آملی ،شبیری زنجانی ،حائری و مددی؛

برخی از سوابق فرهنگی و اجرایی:
ـ محقق مرکز تحقیقات دارالحدیث از سال  ۱۳۷۲تا ۱۳۷۹؛
ـ معاون اطالع رسانی مرکز تحقیقات دارالحدیث از سال  ۱۳۷۶تا ۱۳۷۹؛
ـ معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم حدیث از سال  ۱۳۷۹تا ۱۳۸۲؛
ـ معاون پژوهشی دانشکدۀ علوم حدیث از سال  ۱۳۸۲تا ۱۳۸۵؛
ـ مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشکده علوم حدیث از سال  ۱۳۸۲تا سال ۱۳۸۵
ـ رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث از سال  ۱۳۸۲تا سال ۱۳۹۰؛
ـ مشاور فناوری اطالعات رئیس سازمان ملی جوانان از سال  ۱۳۸۴تا ۱۳۸۷؛
ـ عضو هیئت امنای مجتمع آموزشی حضرت عبدالعظیم (علیهالسالم) از سال  ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰؛
ـ عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزش شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سال  ۱۳۸۹تا سال ۱۳۹۲؛
ـ عضو شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم از سال ۱۳۸۹؛
ـ رئیس کارگروه تحلیل و بررسی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم از سال ۱۳۸۹؛
ـ دبیر شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم از سال ۱۳۹۶؛
ـ مدیر مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی بنیاد شهید مطهری از سال ۱۳۹۱؛
ـ مدیر سامانه آموزش الکترونیکی اقرأ از سال  ۱۳۹۳تا .۱۳۹۴

ـ معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از سال  ۱۳۹۴تا .۱۳۹۵
ـ مؤسس و مدیر سامانه آموزش الکترونیکی حامیم از سال .۱۳۹۵
ـ معاون اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در سال .۱۳۹۷
ـ قائم مقام بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در سال .۱۳۹۸
ـ مدیر و امام مرکز اسالمی بخارست در رومانی از سال .۱۳۹۹

فعالیت در عرصه فناوری اطالعات
ـ تأسیس پایگاه مرکز تحقیقات دارالحدیث در سال  ۱۳۷۶و مدیریت آن تا سال ۱۳۷۹؛
ـ نگارش وبالگ کالم اسالمی از سال ۱۳۸۱؛
ـ دبیر جشنوارههای الکترونیکی طوبی از سال  ۱۳۸۲تا سال ۱۳۸۴؛
ـ تأسیس و مدیریت پایگاه اینترنتی دانشکده علوم حدیث از سال  ۱۳۸۲تا سال ۱۳۹۰؛
ـ تأسیس و مدیریت دانشکده مجازی علوم حدیث از سال  ۱۳۸۳تا سال ۱۳۹۰؛
ـ مؤسس و دبیر جشنوارۀ الکترونیکی پیامبر اعظم در سال پیامبر اعظم (صلی اهلل علیه و آله)؛
ـ ایجاد و مدیریت وبالگ تخصصی تعلیم با موضوع یادگیری الکترونیکی از سال ۱۳۸۸؛
ـ عضو پیوسته انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) از سال ۱۳۹۱؛
ـ عضو گروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم از سال ۱۳۹۳؛
ـ مدیریت پایگاه اینترنتی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری از سال ۱۳۹۱؛
ـ مدیریت تولید و بهروز رسانی اپلیکیشن اندرویدی کتابخانه مطهر از سال ۱۳۹۲؛
ـ مدیریت تولید کتابهای صوتی آثار شهید مطهری از سال ۱۳۹۳؛
ـ تأسیس و مدیریت سامانه آموزش الکترونیکی اقرأ در سال .۱۳۹۴
ـ تأسیس و مدیریت گروه تخصصی مطالعه کافی در تلگرام از سال .۱۳۹۴
ـ تأسیس و مدیریت کانال شخصی در تلگرام از سال .۱۳۹۴
ـ تأسیس و مدیریت سامانه آموزش الکترونیکی حامیم از سال .۱۳۹۵

آثار منتشر شده

ـ معرفه القرآن فی تفسیر المیزان  /اسماعیلیان۱۳۷۵ /؛
ـ خلوت انس  /قدس  ۱۳۷۵ /و سیره۱۳۷۹ /؛
ـ العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه (مشارکت در تالیف)  /دارالحدیث ۱۳۷۶ /؛
ـ اهلالبیت فی الکتاب و السنه (مشارکت در تالیف)  /دارالحدیث ۱۳۷۷ /؛
ـ التبلیغ فی الکتاب و السنه (مشارکت در تالیف)  /دارالحدیث ۱۳۷۹ /؛
ـ منتخب میزان الحکمه  /دارالحدیث ۱۳۷۹ /؛
ـ تنبیه االمه و تنزیه المله ،رسالهای در مردمساالری دینی (تحقیق و تصحیح)  /امیرکبیر ۱۳۸۰ /؛
ـ آموزش پژوهش ،درسنامه روش تحقیق با گرایش علوم نقلی /شمیم یاس والیت۱۳۹۳ /؛
ـ مقاله «مزایا و نگرانیهای آموزش الکترونیکی …»  /اولین همایش ملی آموزش الکترونیکی ۱۳۸۲ /؛
ـ گفتگوی باورها  ۱ـ راه زندگی  /بهار دلها ۱۳۹۴ /؛ دریافت متن کامل کتاب
ـ گفتگوی باورها  ۲ـ خداشناسی  /بهار دلها ۱۳۹۴ /؛ دریافت متن کامل کتاب
ـ گفتگوی باورها  ۳ـ راهنماشناسی  /بهار دلها ۱۳۹۴ /؛ دریافت متن کامل کتاب
ـ از نقطه صفر  /دارالحدیث ۱۳۹۵ /
ـ رایانه و فضای مجازی  /دارالحدیث .۱۳۹۹ /

ـ مقاله «تعیین مالکهای سنجش اثربخشی دورههای آموزش مجازی حوزوی» ،مقاله مشترک با آقایان دکتر فرهاد سراجی و
عبدالرحیم سرو دلیر ،دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،۲۸بهار و تابستان .۱۳۹۲
ـ مقاله «معیار فعل اخالقی در کتاب ایمان و کفر الکافی» ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث ،شماره  ،۶۷بهار .۱۳۹۲
ـ مقاله «نگاهی نو به فضیلتهای اخالقی در کتاب کافی» ،دوفصلنامه علمی تخصصی حدیث حوزه ،شماره  ،۷پاییز و زمستان
.۱۳۹۲
ـ مقاله «رابطه اخالق و دین در اصول الکافی»  ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث ،شماره  ،۷۳پاییز .۱۳۹۳
ـ مقاله «فرصتها و تهدیدهای اخالقی در محیط یادگیری الکترونیکی»  /همایش دانشگاه الکترونیکی ،دانشگاه شیراز ۱۳۸۸ /؛
ـ مقاله «مزایا و نگرانیهای آموزش الکترونیکی با نگاهی به آداب تعلیم و تعلم در اسالم»  /دومین همایش ملی آموزش و یادگیری
الکترونیکی ۱۳۸۲ ،؛
ـ مقاالت متعدد اعتقادی در وبالگ کالم اسالمی و کانال تلگرامی و مقاالت و مطالب متعدد در زمینه یادگیری الکترونیکی در وبالگ
تعلیم؛

