دکتر مرتضی چیتسازیان
متولد  1341از کاشان

الف ) سوابق علمی:
✓ اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان البرز تهران با معدل کتبی  18.83در سال 1359
✓ اخذ دیپلم علوم تجربی(متفرقه) سال  1360با معدل 19
✓ ورود به حوزه علمیه از سال  1360و فراگیری علوم حوزوی تا دوره خارج فقه و اصول
✓ اخذ کارشناسی فقه و حقوق اسالمی از مدرسه عالی شهید مطهری سال 1366
✓ اخذ کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی از مدرسه عالی شهید مطهری(ره) 1369
✓ اخذ دکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه تهران سال 1375
✓ موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد "مبانی فقهی غناء و موسیقی در اسالم"
✓ موضوع رساله دکتری "حقوق مالکیتهای فکری"
✓ حضور مستمر  28ساله در درس خارج فقه مقام معظم رهبری
✓ حضور در درس خارج فقه و اصول آیات اعظام آقای شیخ مجتبی تهرانی ،آقای محمد امامی کاشانی ،آقای
سید محمدحسن مرعشی شوشتری ،آقای سید محمد موسوی بجنوردی
✓ استادیار پایه  28دانشگاه شهید مطهری(ره)
✓ سابقه تدریس در دانشگاه شهید مطهری(ره) ،دانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه امیرکبیر،
دانشگاه مذاهب اسالمی ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه علوم قضایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه قرآن و
حدیث و دافوس
✓ راهنمایی و مشاوره تعداد زیادی از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشتههای حقوق
✓ راهنمایی و مشاوره رسالههای دکتری در رشته حقوق

✓ راهنمایی و مشاوره پایاننامه و رساله طالب حوزه علمیه قم و تهران
✓ ارائه جزوات آموزش درزمینه های حقوقی و فقهی در دانشگاهها
✓ ارائه مقاله پیرامون غناء و موسیقی  ،هنر در اسالم ،رقص ،استهالل ،حقوق مالکیتهای فکری و ...
✓ مصاحبه علمی دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای مختلف

ب ) سوابق اجرائی:
✓ مدیریت امور روحانیون دفتر مقام معظم رهبری
✓ مسئول اجرایی درس خارج فقه مقام معظم رهبری و ستاد استهالل و اجازات
✓ امامجمعه موقت شهر قدس
✓ همکاری با بعثه مقام معظم رهبری بهعنوان مبلغ و زباندان
✓ همکاری با ستاد امربهمعروف و نهی از منکر
✓ عضو هیات امنا حوزه علمیه مشکاه
✓ مسئول گزینش مدرسه عالی شهید مطهری
✓ سابقه تبلیغ در کشورهای هند ،مالزی ،سنگاپور ،سوریه ،لبنان ،آلمان ،اتریش ،دانمارک ،سوئد ،سوئیس،
بلژیک ،انگلیس ،فرانسه و ...
✓ همکاری با ستاد تفسیر قرآن کریم
✓ عضو ستاد شاهد حوزوی بنیاد شهید
✓ همکاری با شورای نگهبان در موسم انتخابات
✓ همکاری با عقیدتی ،سیاسی وزارت جهاد کشاورزی
✓ وکیل مقام معظم رهبری و بعضی مراجع دیگر در وجوهات و امور حسبیه
✓ همکاری با شبکههای صدا سیمای جمهوری اسالمی ،شبکه یک ،برنامه حج؛ شبکه دو – حقوق؛ شبکه سه –
آشنایی با قانون اساسی؛ شبکه چهار – گستره سیاست؛ شبکه پنج – تا نیایش؛ شبکه شش – اعیاد و
مناسبتها؛ شبکه هفت – مصاحبه؛ شبکه هشت – مناسبتها
✓ حقوقدان و وکیل پایهیک قوه قضاییه
✓ عضو فعال بسیج ناحیه مقاومت والیت
✓ حضور در جبهههای حق علیه باطل
✓ مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث

