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 com.abp111@yahoo آدرس پس  الکترونیک:

 دانشیار رتبه علمی:

تحصیلی:2
 . سوابق 

 سطح چهار حوزه علمیه قم/ رشته علمی تفسیر و علوم قرآن تحصیالت حوزوی:

 تألیفات: .1

 :تالیفات منتشر شده. الف

 
 ناشر سال انتشار نام کتاب ردیف

 رشته تخصصی مذاهب اسالمی 4831 آیا مدعی تحریف مرتد است؟  1

 دفتر تبلیغات اسالمی قم 4831 مدخلی بر استخراج اصول فرهنگی تحویل دینی با نگاه قرآنی  2

 دفتر تبلیغات اسالمی قم 4838 شناسی تحلیلی توصیفی قران و فرهنگ زمانه کتاب  1

 مؤسسه ثقلین 4831 4تفسیر همگام با وحی جلد   4

 دفتر نشر معارف 4838 ویسندگان(تفسیر موضوعی قرآن )جمعی از ن  1

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4831 )ویراست دوم(« همگام با وحی»جلد اول   6

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4831 « همگام با وحی»جلد دوم   7

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4814 «  همگام با وحی» سومجلد   8

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4811 «  همگام با وحی» چهارمجلد   9

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4811 «  همگام با وحی» پنجمجلد   11

 مؤسسه فرهنگی تمهید 1191 های قرآن کریم ه های بیان تفسیر سور مهارت  11

 مؤسسه فرهنگی تمهید 4811 های قرآن کریم نامه تنزیلی سوره شناخت  12

 انتشارات بوستان کتاب 4833 درآمدی بر اصول تحول فرهنگی  11
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 نهاد رهبری 4811 ما و قرآن  14

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 4811 سیر به ترتیب نزول)مبانی، اصول، فوائد، قواعد(تف  11

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1192 تفسیر تنزیلی )به ترتیب نزول(  16

 موسسه مذاهب اسالمی 1188 تفسیر فریقین  17

 مؤسسه فرهنگی تمهید 1196 در قرآن یپوشش اسالم یساز فرهنگ روش  18

 مؤسسه فرهنگی تمهید 1196 در قرآن ها ینفوذ  19

 در دست اجراء: تالیفاتب. 

 .نیقیفر یریتفس یبان. م1
 اسالمی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اهداف قرآن در قرآنل 2
 / موسسه تمهید«یهمگام با وح» ششمجلد  فیل تأل1
 اصول و قواعد تفسیر موضوعی تنزیلی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی -4

 االتمق.4

 :مقاالت منتشر شده. الف

 

 تاریخ اتمام عنوان مقاله ردیف
 محل انتشار یا ارائه

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 تهران تایمز 4831 اسالم و مسیح 1

 ها نشریه پرسمان نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه 4834 بیت در قرآن نیامده است چرا نام اهل 2

 41نشریه پرسمان شماره  4831 انیفرهنگ قرآن انسانی یا عربست 3

 44بینات شماره  4838 های استاد معرفت بررسی زندگی علمی، مجموعه آثار و نوآوری 1

 جزوه آموزشی مسئوالن دفاتر فرهنگ دانشگاه آزاد 4831 راه زندگی اعراض از لغو، رهایی از لهو 5

 مجموعه مقاالت مهدویت دفتر تبلیغات 4831 های ظهور مهدی بازشناسی امدادهای غیبی در ایجاد زمینه 6

 شانزدهمین همایش علمی تحقیقاتی مذاهب اسالمی 4838 بررسی دیدگاه شیعه در مورد سنت صحابه 7

 نشریه افق حوزه 4831 «اهلل معرفت نقد نقد آیت»خویش را تأویل کن  8

 فصلنامه طلوع 4838 تأویل در نگاه شیعه و نقد اندیشه ذهبی 9

 اهلل معرفت کنگره آیت 4831 هل بیت و صحابه در تفسیرنقش ا 11

 دانشنامه قرآنشناسی 4831 مقاله تفسیر 11

 قبسات 4831 روش طرح توحید در قرآن 12

 مجموعه مقاالت )معرفت قرآنی( 4831 اهلل معرفت سیری در زندگی عملی آیت 11

 (قرآنی مقاالت)معرفت مجموعه 4831 قرآن و فرهنگ زمانه 15

 قرآن و علم )مؤسسه علمی پژوهشی المهدی)عج(( 4833 تربیت در قرآن 16

 های قرآنی دفتر تبلیغات پژوهش 4831 رجحان تفسیر به ترتیب نزول 17

 شناسی دانشنامه قرآن 4831 ها جدول ترتیب نزول سوره 18

 شناسی دانشنامه قرآن 4831 تفسیر تنزیلی 19

 11فصلنامه قبسات/ ش 4811 یتحد اتیآ یلیتنز ریس یبررس 21

 شناخت فصلنامه قرآن 4811 اهداف قرآن نییصاحب نظران در تب دگاهید یابیارز 21

 یقرآن و علوم انسان شیهما 4811 یلیتنز ریاهداف قرآن در س 22

 11ش /حسنا  4818 فوائد نه،یشیرسالت قرآن، پ 23
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 11ش راهبرد فرهنگ/ 4818 روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی 21

 81ش /ینید نینو شهیاند 4811 )ع(یاز بازخواست هارون)ع( توسط موس ییعالمه طباطبا لیتحل یبررس 25

 1ش /یقرآن، فقه و حقوق اسالم 4811 قرآن یفقه تیظرف یریتوسعه پذ 26

 :مقاالت در دست اقدام. ب

 قرآن ای جمع . مقاله دانشنامه1

 ای تفسیر . مقاله دانشنامه2

 ای بهشت و بهشتیان شنامه. مقاله دان3
 

 سوابق ژپوهشی:. 

 های پژوهشی:الف. همکاری

 (.؟؟)عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  .1

 (.؟؟)دانشنامه قرآن یعالعضو شورای  .2

 .(1191) شرفتیپ یپژوه قرآن تهیکمعضو  .1

 تا کنون( 1181)ها نزول سوره بیبا الهام از ترت ینیفرهنگ د یطرح مهندس .4

  

 اه:اه و همایشکنگره. 6

 المللی:الف. بین

  

 ب. ملی:

  

 ایج. همایش منطقه

  

 افتخارات:. 7

 ها و لوح یادبود:الف. تقدیرنامه

 1831 -1811های  / سالخادم برتر قرآن .1

 1813/ رتبه اول پژوهش برتر  .2

 نامه:ها و اجازهب. تفریظ

1.  

 ج. تندیس:
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 سوابق و تجارب آموزشی: .1

  :مراکز علمی 

  ینیمؤسسه امام خم .1

 قم هیحوزه علم یمؤسسه مذاهب اسالم .2

 ریتفس یمرکز تخصص .1

 دانشکده علوم قرآن قم .4

 هیحجت یمدرسه عال .1

  هیمدرسه معصوم .6

  گاه باقرالعلومدانش .7

 دیموسسه تمه .8

   و معارف ریدانشکده تفس .9

 خواهران هیحوزه علم هیمدرسه معصوم .11

   دانشگاه معارف .11

   یالمصطف جامعه .12

 یا خامنه اهلل تیفقه آ یمدرسه تخصص .11

  :مواد درسی 

  خارج فقه .14

 ریتفس .11

   ریتفس خیتار .16

 قرآن ریتفس یمبان .17

   قرآن یبیترت ریتفس .18

   یموضوع یلیتنز ریتفس .19

   یموضوع ریتفس .21

   نزول بیبه ترت ریتفس .21

 در قرآن یاسیس ریتفس مباحث .22

 ت یب اه  یریتفس روش .21

  قرآن و مستشرقان ر،یتفس .24

 (دیدر قرآن )توح ینظر مباحث .21

 پژوهان معاصر قرآن یها دگاهید یررسب .26

  قرآن علوم .27

 قرآن خیتار .28

   تیب و اه  قرآن .29

 اسالم ینظر یمبان .11

 ن  یقیفر یریتفس یمبان .11

 یلیتنز یموضوع ریو قواعد تفس یبیترت ریقواعد تفس ،یمباحث نظر دوره .12

 یو موضوع یبیترت ریقواعد تفس دوره .11
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 اهی ژپوهشی: اهی علمی رساهل راهنمایی و مشاوره. 9

 :/دکتریالف. راهنمایی مقطع کارشناسی ارشد

 دانشگاه معارف/ در قرآن رتیبصرساله  .1

 / دانشگاه علوم حدیثقرآن رینقش غرض در تفس .2

 / سطح سه مدرسه معصومیهاسماء و صفات قرآن در قرآن یلیتنز ریس یها امیپ .1

 / دانشگاه باقرالعلومیقرآن یگفتگوها یگفتمان یبند و صورت میترس .4

 حوزه. تیریمرکز مد /ان در قرآنگفتار فرشتگ .1

 .ینیمؤسسه امام خم /قرآن تیجامع .6

 .هیمعصوم یمدرسه عال ریتفس یمرکز تخصص /بشر یدر زندگ ینقش وح .7

 حوزه. تیریمرکز مد /یاسالم و روابط اجتماع .8

 .هیحجت یمدرسه عال /قرآن یجیحکمت نزول تدر .9

 صدر اسالمدر جامعه  یاله تیکردن باور به ربوب نهنهادی در قرآن روش .11

 (18/1/1196/ دانشگاه باقرالعلوم)یموضوع انسجام اجتماع دیبا تاک میقرآن کر یفرهنگ یگذار یمش خط یالگو .11

 :یتحقیقاتعع راهنمایی و نظارت علمی. ب
 )ره(. ینیمؤسسه امام خم /موانع شناخت از منظر قرآن، مشاور .1
 یمحالت دیدانشگاه شه/ کیو رابطه آن با هرمنوت یبه رأ ریتفس .2

 یمحالت دیدانشکده شه /  ها تمدن یو گفتگو قرآن .1

 قم هیحوزه علم/ «تیو معنو نیرابطه د» مشاوره .4

 حوزه خواهران/ رساله ادب در قرآن یداور .1

 حوزه خواهران تیریمد/ انسان در قرآن .6

   یاسماء و صفات اله .7

 یجامعه المصطف/ «االحکام اتینزول آ بیترت» نامه انیپا مشاوره .8

کا .01  :ژپوهشی با مراکز و نهاداهی علمی –ری اهی علمی عضویت و هم

    ها دانشنامه هیاجالس .1

 (1188) شاپور یدانشگاه جند/  دیاسات جمع .2

 (1188) دزفول/ امیپ میتنظ/  یانصار خیش کنگره .1

 (1188) قم غاتیدر دفتر تبل یشیاند هم .4

 (1188) قرآن و نهج البالغه شیهما ی/ دانشگاه معارف، نهاد رهبر .1

 (1181ی/ ناقد )پژوه آنانجمن قر .6

 (1188) از منکر یامر به معروف و نه یمل شیهما /خورسگان یدانشگاه آزاد اسالم .7

 (1188)رابطه قرآن با علوم شیهما/  باهنر کرمان دیدانشگاه شه .8

 (1188) دیاسات یشیاند هم / کرمان باهنر دیدانشگاه شه .9

 (1188) اصفهان/  از نظر قرآن یاجتماع یها تیمسئول شیهما .11

 (1172) قم ل دزفول/ ارائه مقاله /یانصار یمرتض خیش کنگرهر یدب .11
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 .ربگزاری نشستهای علمی00

 (1181) / ارائه دهنده/ دفتر تبلیغات اسالمی قمنزول بیبه ترت ریسبک تفسنشست  .1

 (1187) / ارائه دهنده/ دفتر تبلیغات اسالمی مشهدنزول بیبه ترت ریسبک تفسنشست  .2

 (4831) ارائه دهنده/ موسسه فهیم/ تفسیر به ترتیب نزول .8

 (4831پردازی ) های حمایت از نظریه دهنده/ کرسی / ارائهرویكردی نو در تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول .1

 (4811)در مشهد مقدس ییکارگاه روش برداشت از قرآن/ دانشگاه عالمه طباطبا .1

 (4811)برادران آبادان هیپوشش درقرآن / حوزه علم کارگاه .1

 (4811) اعجاز قرآن / اهواز کارگاه .1

 (4811) خواهران / مشهد  تیریمرکز مد دیپوشش/ اسات کارگاه .3

 (4811) ی/ مشهد/دانشگاه فردوس ییعالمه طباطبا یری: روش تفسییعالمه طباطبا ادوارهی شیهما .1

 (4811) روش پژوهش عالمه معرفت؛ کرمان شیهما .41

 (4811) )قم و اصفهان(ینیالت دبه سوا ییگو پاسخ یبا کارشناسان مرکز مل یعلم نشست .44

 (4811) اهتمام یجامعه/ آقا یقرآن تیروش ترب رامونیاصفهان پ یاسالم لغاتیدر دفتر تب یعلم یها نشست مجموعه .41

 (4811) یاسالم یعلوم انسان یپرداز دهیو ا ینظام خانواده/ مرکز نوآور یستیهندسه رئال .48

 (4811) / دانشگاه قمیپرداز هینظر یکرس یداور .41

 (4811)  یقرآن یساز نشست نظام یوردا .41

 (4811) / دانشگاه قمیمنطق فاز ناقد .41

 (4811) / دانشگاه قمیمعرفت/ خانم غرو اهلل تیآ لیتأو هینظر ناقد .41

 

 اه:ساری فعالیت. 12 .11

 های مدیریتی )فرهنگی، علمی و اجرائی(:الف. فیالی 

 قم هیحوزه علم یمعاون آموزش .1

 ها در دانشگاه یبرنهاد مقام معظم ره یمعاون فرهنگ .2

 دانشنامه علوم قرآن)دوجلد( یمعاونت علم .3

 فرهنگ فاطمیدانشنامه  یمعاونت علم .1

 آزاد یها در دانشگاه یقائم مقام نهاد مقام معظم رهبر .5

 پژوهی مرکز تخصصی قرآن ریاست .6

  یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ینگار پژوهشکده دانشنامه استیر .7

 خواهران تیریمدمرکز  یپژوه گروه قرآن سییر .8

 قم هیمدارس حوزه علم تیریمد .9

 تبلیغی تمهید -مدیر مسئول موسسه فرهنگی .11

 مدیر گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی .11

 نکوداشت استاد معرفت شیستاد هما تیریمد .12

 یشناس شناخت دانشنامه قرآن قرآن مدیر گروه .13

 مدرس تیه تربدر دانشگا ینهاد مقام معظم رهبر مسئول .11

 خوزستان یقاض اهللتیآ هیمسئول حوزه علم .15
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 آموزش و پرورش یعالعضو شورای  .16

   هیحوزه علم یمجوزها یاعطا یشوراعضو  .17

 کتاب سال حوزه یشوراعضو   .18

 / مدرسه امام کاظم)ع(ریتفس یرشته تخصصعضو شورای  .19

  الزهرا جامعه یامنا ئتیهعضو  .21

 خواهران تیریمرکز مد یآموزش یعضو شورا .21

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نظارت بر چاپ و نشر قرآن یضو شوراع .22

 خواهران تیریمرکز مد یغیتبل یفرهنگ یعضو شورا .23

 خوزستان و درفول یجهاد سازندگ .21

 غاتیدفتر تبل یقرآن هایتیمرکز فعال یقرآن یشورا .25


