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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 مدرس  *  1511 1531 کلاهحوزه علمیه رستم 1

 مدرس  *  1531 1531 زاد اراکدانشگاه آ 2

 مدرس  *  1531 1533 الشهداءمرکز رهپویان سید 5

 مدرس  *  1514 1531 رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی 4

 عضو هیئت علمی    * تاکنون 1533 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 3

 معاونت بخش چهارم دانشنامه   * تاکنون 1511 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1
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 وضعیت تحصیلات (ج

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

     سطح سه

  قم 1382 تفسیر سطح چهار

     اجتهاد

 دانشگاهی .2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

      کارشناسی

      ارشدکارشناسی

      دکتری

      دکتریفوق

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

  سال 15حدود   تفسیر قرآن 1

  سال21  البلاغهنهج 2

  سال 21  زن و قرآن 3

  سال7  فقه مقارن 4

  سال21  تاریخ اسلام 5

 های خارجیی با زبانآشنای .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف
  ⁎ ⁎ ⁎ عربی 1

2      
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 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . (مهارت .3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

1     

2     

 ق آموزشی( سوابهـ

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

  کارشناسی سال 5 دانشگاه آزاد اراک تفسیر قرآن 1

  سطح دوم سال1 در رشته تفسیر مدیریت البلاغهنهج 2

 ارداستمرار د سطح دو و سه سال 14 رشته تخصصی تفسیر تفسیر قرآن 5

   سال11 حوزه شهرستان و قم فقه واصول 4

  دکتری ترم 1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تفسیر مجمع البیان 3

تدوین مقالات علمی پژوهشی و  شیوة 1
 ایدانشنامه

  سطح سوم ترم 2 مرکز معصومیه خواهران

  سطح چهار ترم 1 جامعه الزهرا زن در قرآن کریم 3

  سطح چهار ترم 1 رکز معصومیه خواهرانم آیات الاحکام 3

1      

 ( جوایز علمیو

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

 دایره المعارف فقه مقارن )نویسنده مقاله وعضو شورای ارزیابی مقالات( اول   1533 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1

2    

 کز و مؤسساتز( همکاری علمی ـ اجرایی با مرا

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  11 رشته تخصصی تفسیر علمی آموزشی 1

  1 رشته تخصصی حدیث علمی آموزشی 2

  5 دانشنامه قرآن شناسی  علمی اجرایی 5

 سازی تفسیر نمونه و مدیر گروه فقه و حقوق مسئول غنی 1 دفتر آیت الله مکارم علمی اجرایی 4

  25 دفتر آیت الله مکارم علمی پژوهشی 3
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 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهتحقیقات اتمام .1

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

 و . . . تصحیح انتقادی

تاریخ 
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( اتمام

 روزنامه اطلاعات 35 تألیف سف اسوه پاکانیو  .1

 مرکز کامپیوتر نور 34 تحقیق بررسی روزه در آیات و روایات  .2

 مرکز کامپیوتر نور 34 تحقیق القدر در آیات و روایاتلیله  .5

 مرکز جهانی 33 تحقیق و تألیف زن در فرهنگ اسلامی  .4

 لامام علی بن ابی طالبمدرسه ا 31 همکاری در تألیف و تدوین کلیات مفاتیح نوین  .3

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 32 تحقیق و تألیف زنان و سه پرسش اساسی  .1

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تحقیق و تألیف ها، رویدادها، پیامدهاها، انگیزهعاشورا، ریشه  .3

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تدوین حدیث دوات و قلم  .3

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تحقیق و تألیف ومازدواج ام کلث  .1

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تحقیق و تألیف مشروعیت سقیفه  .11

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تحقیق و تألیف شورای شش نفره  .11

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 33 تدوین بانوی بهشتی در عرصه های حضور  .12

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 31 تدوین ا شرک؟توسل توحید ی  .15

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 11 همکاری در تالیف و تدوین جلد13پیام امام امیر المومنین )شرح نهج البلاغه(  .14

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 11 تحقیق و تألیف جلد(5المعارف فقه مقارن)دایره  .13

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب 15 نظیمتهیه و ت زن در تفسیر نمونه  .11

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 13 تالیف نقدو بررسی شبهات حقوق کیفری در قرآن کریم  .13

 13 همکاری در تالیف و تدوین مبانی عرفان اسلامی ) شرح صحیفه  سجادیه(  .13
مدرسه الامام علی بن ابی طالب جلد اول 

 منتشر شده است.

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 13 در نوبت چاپ قرآن فلسفه حقوق در  .11

21.  
مجموعه مقالات نقش شیعه در اصول فقه و فقه 

 مقارن
 11 تدوین

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش 

 علوم اسلامی

21.  
مجموعه مقالات نقش فقهای شیعه در حل مسائل 

 مستحدثه
 11 تدوین

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش 

 امیعلوم اسل

 11 تدوین مجموعه مقالات نقش ائمه و فقهای شیعه در فقه  .22
کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش 

 علوم اسلامی

 تحقیقات در دست اجرا .2 

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 11 در حال نگارش حقوق خانواده در قرآن 
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 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ تحقیق/ ترجمه مقالهنوع 

 و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا مجموعة مجله )نام 

 گره عرفانی امام خمینیکن 33 تحقیق و تألیف ذکر و آثار آن 1

 دانشنامه قرآن شناسی 33 تدوین تهجد و نافله 2

 کنگره اوقاف مازندران 31 تحقیق و تألیف امام حسین و عاشورا 5

 دانشنامه قرآن شناسی 31 تدوین اعتکاف 4

 دانشنامه قرآن شناسی 11 تدوین احکام شرعی در باره قرآن 3

 سیدانشنامه قرآن شنا 15 تدوین طلاق 1

 45حقوق اسلامی شماره  14 تدوین قاعده حریم حمی 3

 13آبان  تحقیق و تدوین ایلزوم فقهی طرح منطقه عاری از صلاح هسته 3
الملل )صلح و ایران و حقوق بین

 ای( دانشگاه قمامنیت منطقه

 الله معرفتیتهمایش نکوداشت آ 11 تحقیق و تدوین  الله معرفت تیآ دگاهیبه د یمجازات مرتد با نگاه 1

 شناسیدانشنامه قرآن 13 تحقیق و تدوین الصادقینای کونوا معمقاله دانشنامه 11

 شناسیقرآندانشنامه 13 تحقیق و تدوین ای حیامقاله دانشنامه 11

 نقد و مناظره علمینوآوری، پردازی، های نظریهحضور در کرسی .4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف
 انجمن قرآن پژوهی  11  ارایه نظریه  نظریه پردازی  مبانی حقوق در قرآن  1

 مرکز تخصصی تفسیر 14  یه نظریهاار نشست علمی قاعده حریم حمی 2

  13  دهندهارائه نشست علمی نقد کتاب حقوق کیفری 5

  13  ناقد کرسی ترویجی مهندسی حجاب در عصر نبوی 4

3 
مندی قرآن و تحلیل و نقد مبنای ختاری

 شناختی آنوحی
  13  ناقد کرسی ترویجی

 مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ .5

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعوّ ردیف

1     

2     

3     

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .ههای تخصصی/ کارگااندیشیجلسات و همها/ همایشدر حضور  .6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسههمهمایش/ نام  

نشست تخصصی حوزه های علمیه و جهان معاصر )تزاحم  1

 و تعارض احکام شرعی با قوانین کشورهای غیر اسلامی (

کارشناس و نماینده دفتر 

 ازی الله مکارم شیرآیت

  11 ه قم معاونت بین الملل حوزه علمی

  11مرکننز تخصصننی تفسننیر و علننوم کارشنننناس و نمایننننده  شیوه بهره برداری تفسیر نمونه ازروایات 2
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 قرآن حوزه علمیه قم  الله مکارم شیرازیآیت

انجمننن قننرآن پژوهشننی و مرکننز  نظر ةارایه دهند زن در تفسیر نمونه  5

 تخصصی تفسیر

15  

نقش شیعه در پیدایش و گسترش علنوم المللی ه بینکنگر 4

 اسلامی

نماینننده پژوهشننگاه در 

 / مدیر گروه فقه کنگره

 11  

 های علمیحضور در انجمن .7

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

  14تا31  عضویت  انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم  1

2      

5      

 های مطالعاتیاستفاده از فرصت .8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

1     

2     

 اندازی سایت علمی و . . .(تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راهطراحی )مانند های علمی ابتکاری ویژه اجرای طرح .9

 توضیحات سال مؤسسه مربوطدانشگاه یا  عنوان طرح ابتکاری ردیف

1     

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

رادیو معارف و سنیمای اسنتانهای  سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد 1

 قم و مازندران

تا  33

14 

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

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

 1532 2 رشته تفسیر در موضوع تفسیر قرآن 1

 1535 5 رشته تفسیر در موضوع تفسیر قرآن 2

 1534 4 رشته تفسیر در موضوع تفسیر قرآن 5

ف رعلوم قرآنی و رشته معا، های تفسیردر رشته رساله31حدود 4

 داشتم ماییراهن داوری و

 32از سال  4و  5 

 (14تاکنون )

 1513 دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اخلاقی قرآن در مقابله با عوامل طلاقراهکارهای تربیتی و  3
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 )راهنمایی، مشاوره و نظارت( تحقیقات مصاحبت .12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط مصاحبتنوع  عنوان تحقیق ردیف

1      

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

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

بیش از پنجناه اثنر و مقالنات متعندد ارزینابی   1

 علمی تفصیلی شده است

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ انجمن  1513 -1533 

 قرآن پژوهی/ الگوی اسلامی پیشرفت

2     

 های علمی. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت14

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

شیخ ماهر حمود وشیخ قبلنان وهینات   بنان ل 1

 کبار علمای شیعه و اهل سنت 

وحدت امت اسلامی وآشنایی با مراکنز 

 علمی و دانشگاهی و اموردیگر

این سفر ازسوی معاونت بین  11تابستان 

الملل حوزه علمیه قم تدارک 

 دیده شد

2      

 


