دکتر حسین خالق پرست

سال تولد1344:
وضعیت تاهل :متاهل
وضعیت جسمانی :جانباز شیمیایی  35درصد

سوابق تحصیالت حوزوی:
 حوزه علمیه شیخ عبدالحسین ( تلمذ در محضر مرحوم استاد گرانقدر آیت اهلل خسرو شاهی )
 حوزه علمیه مشهد ( تلمذ در محضر مرحوم استاد اخالق آیت اهلل موسوی نژاد)
 حوزه علمیه مروی تهران ( تلمذ در محضر استاد مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی و دیگر اساتید حوزه )
 حوزه علمیه کرج ( تلمذ در محضر اساتید حاج آقا کریمی ،حجت االسالم متانت ،درس خارج تلمذ در محضر
اساتید حاج آقا کازرونی و مرحوم حاج آقا مدرسی )

سوابق تحصیالت دانشگاهی:
 کارشناسی :فقه و حقوق مبانی اسالمی

 کارشناسی ارشد :فقه و حقوق مبانی اسالمی
 دکتری تخصصی :علوم قرآن و حدیث

سوابق تدریس:
 تدریس در مدارس شاهد کرج در مقاطع راهنمایی و دبیرستان
 تدریس در مدارس ناحیه یک کرج در مقاطع راهنمایی و دبیرستان
 تدریس در حوزه علمیه امام صادق (ع)
 تدریس در حوزه علمیه شاه آبادی

سوابق فعالیت های سیاسی و سوابق مبارزه در جبهه های جنگ تحمیلی :
 آشنایی با افکار امام خمینی (ره) و شرکت در راهپیمایی ها در سن نوجوانی ( از سال  55تا پیروزی انقالب
اسالمی )
 حضور در جبهه جنگ تحمیلی از سن  17سالگی
 شرکت در عملیات والفجر 1
 شرکت در عملیات والفجر 4
 شرکت در عملیات کربالی 1
 شرکت در عملیات بدر
 شرکت در عملیات کربالی 4
 شرکت در عملیات کربالی 5

افتخارات :
 ملبس به لباس مقدس روحانیت بدست مبارک حضرت امام خامنه ای
 مدال سربازی والیت
 کارشناس نمونه اقامه نماز در شهر کرج
 اولین امام جمعه کمالشهر (  20اسفند )1389
 اولین دبیر و مسئول راه اندازی حزب موتلفه اسالمی در استان البرز

 موسس مدرسه علمیه حضرت ام البنین( س) کمالشهر
 موسس بنیاد نیکوکاری سلمان یار مهربان استان البرز

سوابق فعالیت های اجرایی:
 مدرس آموزش و پروش مدارس شاهد و ناحیه یک کرج
 کارشناس اقامه نماز
 امام جماعت مسجد امام حسین (ع) منطقه کالک  -کرج
 امام جماعت مسجد امام صادق (ع) منطقه شاهین ویال  -کرج
 امام جماعت مسجد حضرت ولی عصر (عج) منطقه قلمستان  -کرج
 امام جماعت مسجد امام حسین(ع) در شهرک اوج حسن آباد  -کرج
 امام جماعت مسجد جامع کمالشهر
 امام جمعه کمالشهر (  20اسفند )1389
 امام جمعه شهرستان اشتهارد
 تاسیس مرکز نیکوکاری کمالشهر
 تاسیس مدرسه علمیه حضرت ام البنین( س) کمالشهر
 تاسیس بنیاد نیکوکاری سلمان یار مهربان استان البرز
 اولین دبیر و مسئول راه اندازی حزب موتلفه اسالمی در استان البرز
 ساخت مرکز تجاری در مسجد جامع کمالشهر
 سرناظر و مدرس آموزش ناظرین شورای نگهبان در کرج
 رابط نمایندگی ولی فقیه در حوزه های بسیج
 نظارت بر ساخت چند مسجد ،حسینیه و درمانگاه در کمالشهر

