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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 مسئول    1375 1374 سازمان تبلیغات اسلامی 1

 . مقیم قم و فضلاي بروجردينماینده طلاب     1387 1371 مجمع نمایندگان طلاب 2

3 
هاي علمیه خارج از حوزه سازمان

 کشور وابسته به دفتر رهبري
1373 1375    مدیر و مدرس حوزه علمیه کشور غنا 
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4 
هاي علمیه خارج از حوزه سازمان

 کشور وابسته به دفتر رهبري
1376 1376    

مدیر و مدرس  موقظ حوزه علمیه کشور 

 ساحل عاج

5 
هاي علمیه خارج از حوزه انسازم

 کشور وابسته به دفتر رهبري
1371 1381    مدیر و مدرس حوزه علمیه کشور نیجر 

 مدیر گروه قرآن و حدیث    1387 1315 مجمع جهانی تقریب 6

 پژوهی.عضو هیأت علمی گروه قرآن    1311 1385 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 7

 1311 1387 اندیشه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و  8
       
        

 پژوهی،مدیر گروه قرآن

مدیر حلقه تفسیر موضوعی تخصصی 

 ايبینارشته

 اي قرآن و شیعهمدیر گروه  دانشنامه    1317 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1

     1317 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 11

 دبیر علمی همایش ملی المیزان و علوم انسانی    1317 1311 و اندیشه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ  11

 وضعیت تحصیلات ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

 سطح چهار حوزه علمیه قم

 
 حوزه علمیه قم 1384 تفسیر و علوم قرآن

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

 )دکتري( 4سطح  تاکنون 71از سال  تفسیر و علوم قرآن قرآن پژوهی 1

 15با مرتبه دانشیاري پایه  

 

 های خارجیآشنایی با زبان .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه از متون تخصصیتوان استفاده  نام زبان خارجی ردیف

چند سال تدریس به زبان عربی  ٪111 ٪111 ٪111 عربی 1

داشته ام و نیز دو کتاب به زبان 

ام چند اثر را عربی جدید نگاشته

 امنیز ترجمه نموده

 - ٪11 ٪31 ٪11 انگلیسی  2

 

 نه و . . . (های غیرمطالعاتی )رایامهارت .3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف
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 در حد مورد نیاز براي یک محقق - سال  31 رایانه 1

 

 ( سوابق آموزشیهـ

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 - مختلف سال سه آزاد –حوزه علمیه قم  ادبیات عرب 1

 - کارشناسی ارشد یک ترم الزهراجامعه اصول فقه )کفایه( 2

 - کارشناسی ارشد یک سال حوزه شهررضا مکاسب 3

 - کارشناسی ارشد یک سال  حوزه شهررضا رسایل 4

  کارشناسی ارشد یک ترم حوزه شهرضا فلسفه 5

 - کارشناسی ارشد یک سال مدرسه حجتیه )حوزه علمیه( علوم قرآن 6

 - ارشدکارشناسی و  دو ترم تهران –دانشگاه علامه  تفسیر موضوعی 7

 به زبان عربی کارشناسی چهارترم العالمیهالمصطفیجامعه تفسیر ترتیبی )المیزان( 8

 به زبان عربی کارشناسی چهارترم العالمیهالمصطفیجامه تفسیر ترتیبی 9

 به زبان عربی کارشناسی ارشد  ترم دو یةجامعة المصطفی العالم 4تفسیر ترتیبی عرفانی 11

 فارسی کارشناسی ارشد یک ترم  دانشگاه اهل البیت قم نفسیر عرفانی 11

 فارسی کارشناسی ارشد یک ترم دانشگاه اهل البیت قم قرآن و عرفان 12

 فارسی دکتري 17-18سال هیالعالمیالمصطفجامعه مکاتب و روشهاي تفسیر 13

 

 ( جوایز علمیو

 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره یفرد

 مبانی قرآنی نهضت امام حسین )ع( ممتاز عاشورا پژوهی 1

 سال 8به مدت  مدیریت گروه علمی قرآن پژوهی مدیر نمونه جشنواره علامه طباطبایی 2

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال بوطمؤسسه یا مرکز مر نوع همکاری ردیف

 - 84-85 جامعه المصطفی العالمیه تدریس 1

 - 86-85 دانشگاه علامه تدریس 2

 - 86-81 مجمع جهانی تقریب تألیف کتاب و مقاله 3

 - 86 هانهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه تألیف کتاب 4

 - 86 سازمان اوقاف تألیف مقاله 5
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 - 64 معاونت فرهنگی حرم تألیف مقاله 6

 - 87 هانهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشکاه اخذ مصاحبه از اساتید دانشگاه 7

  13 انجمن قرآن پژوهی نشست علمی 

  14 مرکز اندیشه انقلاب  نگارش مقاله 1

  15 صندوق حمایت از پژوهشگران نگارش کتاب 11

 

 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 منتشر شدهکتاب افته/ یتحقیقات اتمام .1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 
/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی

 و . . . تصحیح انتقادی

تاریخ 
 اتمام

محل انتشار یا ارائه )نام 
 ناشر(

 مجمع جهانی تقریب 84 کتاب تألیف القرآنالاحادیث المشترکه حولالبیان فیجامع 1

 هافقیه در دانشگاهنهاد نمایندگی ولی 87 کتاب تألیف قرآن و سکولاریسم 2

 مجمع جهانی تقریب 1386 کتاب تألیف المناهج المشترکة التفسیریة بین الشیعة و السنة 3

 منتشر نشده مجمع جهانی تقریب 1381 کتاب ترجمه ترجمه تفسیر المختصر المفید فی تفسیر القرآن المجید 4

 وهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیپژ 1311 کتاب تألیف قرآن شناخت 5

 15-85 کتاب تألیف صفحه( 2511تفسیر مختصر قرآن مجید )در حد  6
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 در حال ویرایش ادبی

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1315 مقاله تألیف قرآن ت مذاهب اسلامی راجع مشترکا 1

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1315 مقاله تألیف علوم قرآن  مقاله دانشنامه اي شیعه و 2

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1315 کتاب تألیف مبانی قرآن شناختی علوم انسانی 3

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1316 تألیف کتاب تفاسیر عرفانینقد و بررسی  4

 صندوق حمایت از پژوهشگران 1315 تألیف کتاب نقد و بررسی برداشتهاي قرآنی بهائیت 5

 (  ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ مقالهنوع 

 / ترجمه و...تحقیق
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا مجموعة مجله )نام 

 حکومت اسلامی 71 مقاله تألیف رابطه دین و دنیا 1

 کتاب نقد 83 مقاله تألیف نقد و بررسی شبهات قرآنی سکولارها 2

 کوثر 84 مفاله تألیف روش امام سجاد در تفسیر قرآن 3

 دانشنامه قرآنی 87 مقاله تألیف قرآن جاودانگی و جهانی بودن 4
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 مجموعه مقالات سازمان اوقاف 86 مقاله تألیف مبانی قرآنی نهضت امام حسین )ع( 5

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 86 مقاله تألیف الموهبه در تفسیر از منظر استاد معرفتعلم 6

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 86 مقاله تألیف استاد معرفت و دفاع از مواضع قرآنی شیعه 7

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 86 مقاله تألیف مبانی تعامل با آیات متشابه از منظر استاد معرفت 8

اثر یوسف  القرآنتعامل معکیف ن"کتاب نقد و تلخیص ترجمه، 1

 قرضاوي(
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 83 تلخیص و نقد ترجمه،

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 83 ترجمه می در پنج دهه گذشتهاقتصاد اسلا 11

 مجمع تقریب مذاهب 87 مقاله ترجمه حدیث غدیر حدیثی متواتر 11

 دانشگاه علوم قرآنی 1312 مقاله تالیف هاي وحیانیکمال عرفانی در آموزه 12

 فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه 1381 مقاله تألیف نقد و بررسی شبهات قرآنی بهائیت             13

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1381 مقاله تألیف نقد و بررسی شبهات روایی بهائیت               14

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1381 مقاله تألیف جاودانگی وجهانی بودن قرآن 15

 سلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ا 1311 مقاله تألیف عفت در قرآن 16

 پژوهشگاه باقرالعلوم 1388 مقاله تألیف اانقطاع پیامبر از غیر خد 17

 پژوهشگاه باقرالعلوم 1388 مقاله تألیف اسراف 18

 پژوهشگاه باقرالعلوم 1388 مقاله تألیف پیامبر و آمیزش 11

 مجله علمی پژوهشی قبسات 1381 مقاله تألیف مبانی برخورد قرآن  با فرهنگ زمانه 21

 مجله علمی پژوهشی قبسات 1311 مقاله تألیف مبانی تفسیري شیعه و معتزله 21

 مجله علمی پژوهشی قبسات 1311 تألیف نقد و بررسی کتاب نقد الخطاب الدینی 22

 1381 مقاله تألیف فلسفه شرور از منظر قرآن کریم 23
 مجله علمی پژوهشی 

 فصلنامه علوم انسانی

 مجله علمی پژوهشی قبسات 14 مقاله تألیف ذاب جاودانهنظام توحیدي قرآن نافی ع 24

 انجمن قرآن پژوهی  14 مقاله تألیف قرآن در اندیشه عرفانی امام خمینی 25

 مرکز اندیشه انقلاب 14 مقاله تألیف قرآن  از منظر امام و رهبري 26

27 
امکان علوم انسانی اسلامی در قرآن از منظر علامه 

 طباطبایی 
 15 همقال تألیف

مجله فلسفه دین دانشگاه 

 تهران

28 
ضرورت علوم انسانی اسلامی در قرآن از منظر علامه 

 طباطبایی
 15 مقاله تألیف

علمی پژوهشی براي مجله 

 82قبسات ش

 16 مقاله تألیف هدایت و ضلالت در قرآن 21
دانشنامه قرآنی پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 16 مقاله تألیف لعن در قرآن 231
پژوهشگاه  یدانشنامه قرآن

 یاسلام شهیفرهنگ و اند

تأیید شده براي همایش  15 مقاله تألیفنقد و بررسی شریعت قرآنی در عرفان با رویکرد نظر  31
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 استاد معرفت استاد معرفت

 همایش فلسفه عرفان 17 مقاله لیفتأ فلسفه تفسیر عرفانی 32

 

 نقد و مناظره علمیوری، نوآپردازی، های نظریهحضور در کرسی .4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 - 86 - داوري نقد آراي ابوزید در تفسیر قرآن 1

 

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشحضور در  .5

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری هاندیشی/ کارگاه/جلسهمهمایش/ نام  ردیف

 سال یک 86 تقریب مجمع شرکت و ارائه مقاله کنفرانس وحدت 1

 - 88-82 مجمع تقریب شرکت کنفرانس وحدت 

 - 84 مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب ارائه مقاله زاهدان -اندیشی مذاهبهم 2

 - 86 اوقاف سازمان ارائه مقاله تهران –عاشورا پژوهی  3

  17 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دبیري همایش همایش المیزان و علوم انسانی 4

 

 های علمیحضور در انجمن .7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

 ادامه دارد 84 حوزه علمیه عضو دایم انجمن قرآن پژوهی 1

 

تحقیا  کلیادی، تأسایج مجل اه، تأسایج انجمان علمای، طراحای علمی ابتکااری ویا ه )مانناد  هایاجرای طرح .9

 اندازی سایت علمی و . . .(راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

همایش المیزان و علوم انسانی  1

 اسلامی

پژوهشگاه  

فرهنگ و اندیشه اسلامی

 - 

تا 

 17سال

دو جلد تحت  –یر علمی به عنوان دب

عنوان المیزان و علوم انسانی تدوین 

 و منتشر شد

 

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

 تلویزیون پخش شد. 2در شبکه  84 مجمع جهانی تقریب وحدت در عرصه قرآن پژوهی 1

هاي اینترنتی پخش در سایت 86 قرآن پژوهی انجمن حدتوقرآن و  2
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 شد.

3 
 راجع مسایل قرآنی

سایتهاي مختلف 

 وخبرگزاري هاي گوناگون
تا  81

 کنون
 ده ها مورد

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

 توضیحات مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیههعجام دیدگاه قرآن و حدیثاز  دینی گراییکثرت 1

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیههعجام تحقیق مقالات العباد فیض کاشانی 2

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیههعجام التأویل 3

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیههعجام سلام از منظر قرآن و حدیث 4

 - کارشناسی  المصطفی العالمیههعجام علی در تفاسیر اهل سنتامام  5

 - کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قرآن امام حسین و قرآن 6

 - کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قرآن امام سجاد و قرآن 7

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیهجامعه ازدهار و انهیار الحضارة القرآن الکمریم 8

اسلامی از منظر قرآن و سنت انسجام  1

 هاي تحقق آن در هندوستانوشیوه
 المصطفی العالمیهجامعه

 - کارشناسی ارشد

 - کارشناسی ارشد المصطفی العالمیهجامعه الاسلام دین الامن والاسلام 11

  کارشناسی ارشد المصطفی العالمیهجامعه تفسیر آیات طهارت و صلاه از دیدگاه فریقین 11

ق کتاب منهاج النجاه فیما وجب تحقی 12

 علی کل مسلم و مسلمه
 المصطفی العالمیهجامعه

  کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد حوزه علمیه قم گرایی از منظر قرآن و حدیثپوچ 13

  کارشناسی ارشد المصطفی العالمیهجامعه الاعتقاد بمنجی العالم فی القرآن و العهدین 14

لفقه الاسلامی دراسة مقارنة التشبه الحرام فی ا 15

 فی ضوابطه و موارده المیتحدثة
 مشاور دکتري جامعة المصطفی العالمیة

کارکردهاي سیاسی دین در جامعه از منظر  16

 قرآن با نقد آراي دگراندیشان
 مشاور دکتري حوزه علمیه

    و موارد دیگر 17

 

 )راهنمایی، مشاوره و نظارت( تحقیقات مصاحبت .12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط مصاحبتنوع  عنوان تحقیق ردیف

 نظارت قرآن و سکولارسیم 1
و  پژوهشگاه فرهنگ

 اندیشه اسلامی
84 - 

     و موارد دیگر 
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 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

 گوناگون تا کنون 5731از  تلفمخ بیش از یکصد اثر 

 های علمی. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت15

 توضیحات سال موضوع ملاقات شخصیت علمی  مرکز یانام  نام محلّ سفر  ردیف

 ، ابوسلط و الوجیز در سوریهمؤلف تجرالمنبر 84 ناپذیري قرآنتحریف الزحیلیهدکتر وهب هتل آزادي -تهران 1

2 
 صبور شاهیندکتر عبدال عباسی هتل –اصفهان 

دکتر نصر حامد 

 غیب در قرآن -ابوزید
84-85 

 اندایشان داور محکمه ابوزید در مصر بوده

 نیز مشغول نگارش کتابی در باره غیب دز قرآن بودند

 

 51حدود یز و ن  و ... و ارزیابی اجمالی بیش از چهل پایان نامه و نیز افزون بر یکصد کتاب و مقاله سایر موارد: .11

 هاي مختلف و ...مصاحبه با خبرگزاري

 

 

 


