استاد دکترعلی قائمی

پدر من و چهار نسل قبلی او همه روحانی بودند .شش ساله بودم که پدرم از دست رفت .وصیت کرده بود که بچههایم دروس
دینی بخوانند .من از همان طفولیت طلبگی را پیشهام ساختم ،حاال هم بدون تعارف خودم را طلبه میدانم.

دکتر علی قائمی چهار دهه پیش از دانشگاه سوربن ،دکترای علوم تربیتیاش را دریافت میکند ،بعد از گذراندن دوره دکترای
جامعهشناسی مذهبی ،هنگام مراجعت از ایران به پاریس برای ارائه تز دکتری از سوی ساواک ممنوع الخروج میشود .در
پروندهاش نوشته شده بود «او خمینیست است».
دکتر علی قائمی  802عنوان کتاب را به رشته تحریر درآورده که  802جلد در حوزه مسائل دینی است.
من چیزی از خودم ندارم برایتان بیان کنم ،فقط میگویم معلمی با حدود  45سال سابقه هستم.
او در دانشگاههای مختلف تدریس میکند .تدریسش در دوره کارشناسی ارشد و دکتری است .از روزی که دکترای علوم تربیتی
تاسیس شده است تا به حال دکتر قائمی این درس را در هر دو دوره تدریس میکند و دروسش اؼلب دروس اسالمی است.
دکتر قائمی فارغالتحصیل دانشگاه سوربن فرانسه در رشته علوم تربیتی است .یک دکترای دیگر هم در جامعهشناسی مذهبی
دارد .از سن هشت سالگی تاکنون در کار طلبگی بوده اما به دالیل متعددی لباس نپوشیده است.
او نماینده دوره اول خبرگان قانون اساسی و دوره اول مجلس شورای اسالمی بوده در حالی که هر چهار سال عضو هیئت رییسه
بوده است .بعد از آن به دلیل مسئولیتهای دیگر مانند شورای عالی جوانان ،شورای فرهنگ عمومی کل کشور و کارهای
تالیفاتی که داشته ،مسئولیت نپذیرفته است.

والدت  :متولد  8181در استان مازندران -شهر امیرکاله -بابل
خانواده  :ایشان تا 5نسل روحانی بوده و از ناحیه مادری به یکی از مراجع تقلید زمان خود برمی گردد
تحصیل و تدریس  :در حوزه های علمیه (از  2سالگی شروع درس طلبگی و هم اکنون این ارتباط با حوزه ادامه دارد) ( 80
سال تدریس در حوزه علمیه قم در سطوح باالی روحانیت ،تدریس درس اسالم شناسی برای طالب درس خارج و پژوهشگران
حوزه ها )
تحصیالت  :تحصیل در دانشسرا در ایران و دانشگاه سوربن فرانسه ،دکترای علوم تربیتی و دکترای جامعه شناسی مذهبی
تدریس  :در دانشگاه های تربیت مدرس ،تهران ،شهید بهشتی ،تربیت معلم ،آزاد اسالمی ،تدریس در دانشکده فرماندهی و ستاد
سپاه ( 50سال تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و  10سال تدریس در مقطع دکترا )
سخنرانی های علمی  :ایراد سخنرانی بالػ بر نیم قرن در نهادها و مراکز آموزشی فرهنگی (دانشگاه ها ،حوزه های علمیه،
مراکز آموزشی و پرورشی انجمن های اولیا و مربیان و)...
وکالت :یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی(دوره اول مجلس) ویک دوره نمایندگی در مجلس خبرگان اول قانون اساسی
تالیفات  :دارای  885کتاب چاپ شده و  28جلد کتاب در دست چاپ در زمینه های تربیتی و خانواده
مقاالت  :بالػ بر  800مقاله در مجامع و کنفرانس های داخل و خارج کشور
افتخارات  :عضو شورای فرهنگ کشور – عضو شورای جوانان کشور
دارنده کتاب برگزیده سال  ( 8128کتاب حدود آزادی و تربیت )
دارنده کتاب برگزیده سال  ( 8121کتاب در مکتب فاطمه )
 840تقدیر نامه از نهادهای علمی تحقیقاتی کشور و دارنده مدال فرهنگی
فهرست برخی از کتب تربیتی استاد دکتر علی قائمی
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