باسمه تعالی

مشخصات فردی:
نام و نامخانوادگی :یاسر تک فالح
تلفن همراه73329332990 :

فرزند :محمود
سال تولد3937:

نشانی پست الکترونیک Takfallah_313@yahoo.com :

سوابق تحصیلی:
 -3فارغ التحصیل دبیرستان علوم و معارف اسالمی شهید مطهري (وابسته به مدرسه عالی شهید مطهري)
 -2کارشناسی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران
 -9کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی
 -3دکتري فقه و حقوق اسالمی دانشگاه قم
 -5حضور چند ساله و مستمر در درس خارج فقه مقام معظم رهبري
عناوین پایان نامه :
کارشناسی ارشد :رسانه ،مبانی فقهی و حقوقی آن در حوزه اطالعرسانی
دکتري :نقش مسجد در تحقق ساختار جامعه اسالمی با تاکید بر احکام فقهی
سوابق آموزشی:
 -3داراي گواهینامه دورۀ “مدیریت زمان “از سازمان مدیریت صنعتی
 -2داراي گواهینامه دوره “مدیریت عمومی” از سازمان مدیریت صنعتی
 -9داراي گواهینامه پایان دورۀ تکمیلی آموزشی مبانی اندیشه اسالمی

سوابق تدریس :
 -3تدریس در حوزه هاي علمیه (عربی  .منطق  .اصول  .فقه )
 -2تدریس در دانشگاه هاي ( تهران ،پیام نور ،علمی کاربردي ،آزاد اسالمی  ،علوم قضایی ،عالمه
طباطبایی ) دروس :فقه ،قواعد فقه ،اصول  ،متون فقهی ،تاریخ فقه و فقها ،فقه قرار دادهاي بین الملل،
تفسیر تطبیقی قرآن ،حقوق اساسی
تالیفات:
 -3ناظر طرح پژوهشی تالیف کتاب مسجد در نظم حقوق کنونی)گردآوري قوانین و مقررات،آراي هیات
عمومی دیوان عدالت اداري ،دیوان عالی کشور ،نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ،نظریات
تفسیر شوراي نگهبان و دکترین در حوزه وقف  ،موقوفات و مساجد(
 -2کتاب  :تحلیل حقوق استخدامی کارکنان مسجد) در حال تدوین(
 -9ناظرطرح پژوهشی تالیف کتاب شخصیت حقوقی مسجد
مقاالت:
 -3بررسی تحلیلی مصادیق بغی در عصر حاضر
 -2آزادي بیان و ضوابط حاکم بر آن
 -9بررسی حقوقی قاعده نفی سبیل
 -3آثار اخالق رسانهاي اسالم در تولیدات رسانهاي
 -5محیط زیست از دیدگاه آیات و روایات
 -3مقدمه حرام
 -0کارکرد سیاسی مسجد در جامعه اسالمی
جزوات:
 -3انس با قرآن ،سلول بنیادي تحقق تمدن اسالمی(بر اساس دیدگاه منظومه اي مقام معظم رهبري)
 -2رویکرد نهادینه سازي فرهنگ اسالمی ایرانی مبتنی بر منظومه فکري امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبري
 -9تهاجم فرهنگی و جنگ نرم لزوم حرکت منظومه اي بخش هاي فرهنگی
 -3پیشینه عملکردبهاییت و تکاپوي آن در جهان بر ضد اسالم وایران

 -5نقش اخالق در حرفه وکالت با تاکید بر آموزه هاي دینی(کانون وکالي دادگستري مرکز)
طرح های پژوهشی اتمام یافته و در دست انجام:
 -3گردآوري اطالعات راهبردي در همگرایی فرق و مذاهب اسالمی ( 5جلد معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان
تبلیغات اسالمی)

 -2طرح بسط و گسترش گفتمان انقالب اسالمی در دفاع از دستاوردهاي علمی و فنی صنعت هسته اي کشور
در چارچوب حقوق بین الملل
 -9طرح معاضدت حقوقی یاران انقالب اسالمی در عرصه بین المللی
 -3طرح بررسی نظام حقوقی انفال در اسالم
 -5طرح بررسی نظام حقوقی منابع طبیعی در قلمرو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
 -3طرح تحلیلی بر جایگاه حقوق عمومی در اسالم
 -0طرح بررسی مبانی فقهی بُعد اجتماعی سبک زندگی اسالمی با محوریت مسجد
 -8طرح آژانس عکس ایران "،دیدا"
 -3طرح راه اندازي پایگاه فرهنگ ایران" اینک"
سوابق دبیری و عضویت در کمیته ها
همایش های داخلی:

 -3دبیر کنگره دانشجویی تکبیر وحدت (وحدت حوزه و دانشگاه)83
 -2دبیر کنگره دانشجویی یا للمسلمین للفلسطین(انتفاضه فلسطین) 82
 -9عضو کمیته علمی همایش رسانه و دفاع از مقدسات و مصالح امت اسالمی« با مشارکت شبکه العالم در
لبنان»83
 -3مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات همایش" همه با هم براي اعتالي حق و رسانه اسالمی ،صداي
عدالت و بیداري" اتحادیه رادیو تلویزیون هاي اسالمی83
 -5عضو کارگروه رسانه اي شوراي سیاستگذاري بینالملل (معاونت بین الملل) دفتر مقام معظم رهبري

همایش های خارجی:

 -3سرپرست واحد اعزامی خبر گزاري کانون دانش آموزي (پانا) .به عربستان (حج عمره دانش آموزي)
 -2مدعو در نمایشگاه بینالمللی کتاب لبنان به عنوان مدیر مسئول موسسه مطالعات تطبیقی نداي فطرس83 .
 -9مسئول کمیته روابط عمومی و امور بین الملل نشست تخصصی اجالس معارف با عنوان «گفتمان دینی و
شیوههاي تبلیغ دین» لبنان 83
 -3مسئول کمیته روابط عمومی و امور بین الملل نشست تخصصی با عنوان "رسانه و دفاع از مقدسات و مصالح
امت اسالمی" .لبنان 37
 -5عضو هیئت همراه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی جهت برگزاري هفته فرهنگی.آفریقاي جنوبی 32
 -3مشاور نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست برگزاري هفته فرهنگی.گرجستان 32
 -0عضو هیئت رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با حضور دکتر خرمشاد.چین32 .
سوابق اجرایی:
 -1معاون حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد( 33تا )35
 -2دبیر کارگروه مشترک مرکز رسیدگی به امور مساجدو سازمان اوقاف و امور خیریه  32تا 35
 -3مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه رادیو تلویزیون هاي اسالمی  83تا 33
 -4معاون توسعه و برنامه ریزي سازمان فرهنگی و هنري شهرداري (منطقه  80 )27تا 88
 -5عضو هیات مدیره شرکت آتیه سازان حافظ (وابسته به سازمان خدمات درمانی) 37تا 39
 -6نایب رئیس هیات مدیره شرکت رویال الکتریک (وابسته به شرکت بازرگانی شاهد)  83تا 37
 -7بازرس ویژه شرکت بازرگانی شاهد 83
 -8عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی اسپید شاهد  -تجهیزات پزشکی ومکمل دارویی (وابسته به شرکت
سرمایه گذاري شاهد) 83
 -9مدیرعامل موسسه خبري و سامانه اطالع رسانی امید گستر (وابسته به سازمان بازنشستگی کشوري ) 88تا 83
 -11سر دبیر و قائم مقام خبرگزاري کانون دانش آموزي (پانا)  85تا 80
 -11مدیر مسئول موسسه مطالعات تطبیقی نداي فطرس  82تا 85
 -12مسئول بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران  03تا 82

