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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

   * 7731 7711 مرکز فرهنگ و معارف قرآن  
پژوهشگر بخش پاسخ به شبهات فرهنگ 

 های نوآمد قرآنی()پژوهش

 تخصصی -پژوهش و ویرایش فنی   * 7731 7737 مرکز مطالعات 1

 تخصصی کتب بخش علوم قرآن  -ویرایش فنی    7731 7731 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2

 مسئول واحد ترجمه *   7731 7731 مرکز فرهنگ و معارف قرآن  4

 پژوهیعضو هیئت علمی گروه قرآن   * تاکنون 7733 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 5

 پژوهیمدیر گروه قرآن *   تاکنون 7711 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 6

 رئیس تحصیلات تکمیلی رشته علوم قرآنی *   7711 7711 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 7
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 وضعیت تحصیلات ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

فقه و اصول و علووم قورآن و   سطح سه

  ثیو حد ریتفس

 یدفاع با درجه عال قم هیحوزه علم 1383

فقه و اصول و علووم قورآن و  چهارسطح 

 ثیو حد ریتفس

 یدفاع با درجه عال قم هیحوزه علم 1332

 

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

  1381از سال   فقه و اصول 

  حدود پانزده سال  علوم قرآن 

  حدود ده سال  تفسیر 

  ود هشت سالحد  ترجمه 

  حدود ده سال  ادبیات فارسی 

    شناسی زبان 

 

 هـ( سوابق آموزشی

نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه  عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 علمیه

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس

علمیه؛ دانشگاه  حوزهبه وابسته  مؤسسات علوم قرآن 7

قرآن و حدیث و دانشگاه علووم و معوارف 

 قرآن وابسته به اوقاف

مدرسه علمیه الهادی؛ مؤسسوه  تخصصی ها سال

 تیوومرکووز ترببنووت الهوودی؛ 

 یکبور قهیمدرس حضرت صود

مرکوووز ؛ (هوووای)سووولام اللوووه عل

و  کرموان یرکن الهد یتخصص

... 

اه علمیه؛ دانشگ حوزهوابسته به  مؤسسات تفسیر 1

 قرآن و حدیث

, ارشد تخصصی دو سال

 و  دکتری

 

  نیمه تخصصی یک سال حوزة خواهران روش تحقیق 1

  تخصصی یازده سال دانشگاه علوم و معارف قرآن  اصول و مبانی ترجمه قرآن 1

  تخصصی نه سال مؤسسه تحقیقاتی جواد الائمه اصول و مبانی ترجمه 1

  نیمه تخصصی کسالی مدرسه علمیه الهادی علوم قرآن 1

  تخصصی سال چهار مرکز تخصصی مهدویت ادبیات  3

  تخصصی دو سال دانشکده علوم قرآن فن ترجمه 1
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  تخصصی دو سال دانشکده علوم قرآن اعجاز 71

 

 ( جوایز علمیو

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

شاسوووووووته  کتاب فصل )نهمین( 1

 تقدیر

 رجمه )اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم(ت نامهسدر

کتوواب سووال حوووزه علمیووه قووم  2

 )دوازدهمین دوره(

شایسووووووته 

 تقدیر

 درسنامه ترجمه )اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم(

3    

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

مرکز فرهنوگ و معوارف قورآن،  هشگرپژو 1

 های نوآمد قرآنیپژوهش

  85و  77

   مؤسسه فقه اهل البیت )ع( پژوهشگر )تدوین مقاله( 2

  83و  81  مرکز مطالعات تدوین مقاله و کتاب 3

   با بسیاری از مؤسسات تدریس و آموزش 4

   88و 82 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علوم قرآن یمتون تخصص یتخصص شیرایو 5

مرکووز فرهنووگ و معووارف قوورآن واحد ترجمه تیمسئول 6

  

  88و 85

 

 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهتحقیقات اتمام .1

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

 و . . .

تاریخ 
 یا ارائه )نام ناشر(محل انتشار  اتمام

 قیام 1377 تالیف های علوم قرآندانستنی 1

 مؤسسه گرگان 1373 تألیف ابوبکر  3

 انتشارات عرش اندیشه 1381 تالیف و تحقیق نگارش یهایو دانستنهای رایج غلط 2

 مرکز مطالعات  1383 تحقیق و تدوین جستاری در وحی و نزول قرآن 4

 یپژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلام 1384 تالیف (1 پرسمان علوم قرآن )سطح 5

 دارالحسنین 1384 تالیف های برزخیحکایات دیده 6

7 
درسنامه ترجمه )اصول، مبانی و فراینود ترجموه 

 قرآن کریم(
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1387 تالیف و تصنیف

 ی/ ارائه مجازیشخص 1387 فیتال   شیرایدرسنامه نگارش و و 3

 شخصی 1388 تالیف عای ندبهشرح د 11

  ادامه دارد تدوین ترجمه قرآن 11

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1331 تألیف و تصنیف روش شناسی ترجمه قرآن کریم  13
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 1337 تالیف اعجاز و تحدی 14
پژوهشوووگاه فرهنوووگ و اندیشوووه 

 اسلامی

15 
  میقرآن کر یانیو ب یریاعجاز تاث

  
 1332 فیتال

 شوووهیاند پژوهشوووگاه فرهنوووگ و

 یاسلام

 1334 فیتال میقرآن کر یعیو تشر یاعجاز علم 16
 شوووهیپژوهشوووگاه فرهنوووگ و اند

 یاسلام

 هی قرآنی معاصرکنکاشی در ترجمه 17
نظارت بر تألیف )نویسنده اصلی: معصومه 

 غلامی(
 نشر مجمع ذخائر اسلامی 1334

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
تدوین/ تحقیق/  نوع تحقیق: تألیف/

 ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 1336 تالیف فلسفه علوم قرآن 
پژوهشوووگاه فرهنوووگ و اندیشوووه 

 اسلامی

 شخصی 1337 تألیف ناپذیری و برهان تاریخیتحریف 

 شخصی 1337 تألیف نقد تفسیر قرآن بر پایه ترتیب نزول 

 ادامه دارد -شخصی 1336 یفتأل برخی مباحث قرائات و قاریان قرآنباز خوانی  
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 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3

 نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و... عنوان مقاله ردیف
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

1 

 مقاله )مدخل( فرهنگ فقه: 73

 مجازفه؛ عیب .3 ل؛یباب جبرئ .2 ؛یناسب دوا .1

 .8 غ؛یوتبل .7 ؛یدگیپوسو .6 پرتواب؛ .5 ع؛یب .4

.12 ت؛یوتعن .11 ع؛یتسم .11 ت؛یتسل .3 تخم؛

 تلعثم؛ .13 ه؛یتق 

.16 تمتعووووه؛ .15 ؛یمصوووونوع حیتلقوووو .14

.18 د؛یوووووووتوح .17 ن؛یتمووووووور 

 ؛یجد .21 جامد؛ .21 ا؛یثر .13 ر؛یت 

 .26 حدا؛ .25 حجاز؛ .24 جواب؛ .23 جفر؛ .22

.23 خوور ؛ .28 ار؛یووخاو .27 ه؛یحمووره مشوورق

.32 دن؛یدوش .31 دانق؛ .31 خمر؛  

 ا؛یور .35 ه؛یورما .34 راه؛ .33 وار؛ید 

 سومعة؛ .33 سولاح؛ .38 سوتون؛ .37 زباله؛ .36

 .43 ر؛یشو .42 شراب. .41 سوسک؛ .41

.46 عجوووووووز؛ .45 ؛یضووووووورور .44صرف؛ 

 ت؛یوغسول م .48 عهد؛ .47 عدالت؛ 

 قرص؛ .52 قدم؛ .51 قدرت؛ .51 صبر؛قتل  .43

.56 لجوووه؛یک .55 ز؛یوووکن .54 قناعوووت؛ .53

 .58 ؛یمرغووواب .57 مجثمة؛ 

.61 مسوووووجد رد الشووووومس؛ .53 مزبلوووووه؛

مقوام  .62 مصبوره؛ .61 مسجد فتح؛ 

 .65 مون؛ .64 ل؛یومقوام جبرئ .63 )ع(؛ میابراه

.63 نووشّ؛ .68 نوواودان؛ .67 نووارنج؛ .66 ت؛یووم

 نماز اسوتخاره؛ .71 ات؛یآ نماز  

 وزن؛ .73 نماز باران؛ .72 ؛یجارینماز است .71

 1382 تالیف
فرهنگ فقه و موسسوه فقوه اهول 

 البیت )ع(

 مجله یاس دو شماره 1382 تحقیق و تألیف آداب خوردن و آشامیدن در اسلام 2

 285پاسدار اسلام ش  1382 تحقیق و تدوین جستاری در چگونگی نزول قرآن 3

 مرکز مطالعات 1383 تحقیق و تالیف دو گوهر گرانبهاثقلین  4

 سایت اندیشه -کیهان 1383 تحقیق و تألیف پیامبر )ص( و دریافت وحی 5

 کیهان 1384 تحقیق و تألیف انس با قرآن 6

 سایت دفتر 1385 تحقیق و تدوین گویی به انتظارات بشردین و پاسخ 7

 و رایحه 21و13پژوهش و حوزه،  1385 تحقیق و تدوین قرآنپژوهش در اصول، مبانی و فرآیند ترجمه  8

 1386 تحقیق و تدوین مقاله ترجمه  3
دایره المعارف قورآن کوریم مرکوز 

 فرهنگ و معارف قرآن
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 43و42های قرآنی پژوهش 1386 تحقیق و تدوین پژوهش در انواع ترجمه قرآن 11

 های قرآنیپژوهش  1387 تحقیق و تدوین شناسی در ترجمه قرآنابهام 11

 1383 تألیف مبانی ترجمه قرآن 12
 -دانشنامه جهوانی شویعه و قورآن

 لندن

 مجله نقدو نظر 1383 تحقیق و تألیف نقد نظریات بهائیت در مورد اعجاز قرآن  13

 پژوهشی قبسات  –مجله علمی  1331 تألیف بازخوانی نظریه صرفه  14

 تخصصی بینات   -مجله علمی 1331 ألیفت شناسی و تحلیل واژگان قرآنقاموس 15

 1331 تألیف دلالت امی بودن پیامبر)ص( بر اعجاز قرآن 16

همایش جریان شناسی نومعتزلیان 

پژوهشوووگاه فرهنوووگ و اندیشوووه 

 اسلامی

17 
بررسی نظریوه خطوابی در بواره اعجواز توأثیری 

 قرآن کریم
 پژوهشی قبسات –مجله علمی  1333 تألیف

  1335 تألیف در قرآنتجلی متنی خدا  18

13 
واکاوی ملوا  تحودی در قورآن و نقود منطوق 

 تنزلی
 1335 تألیف

پژوهشووووی  -فصوووولنامه علمووووی

 های قرآنیپژوهش

 1338 تألیف برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم 21
همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله 

 فاضل لنکرانی

 1337 تألیف مهندسی حجاب در عصر نبوی 21
ه مقالوووات؛ پژوهشوووگاه مجموعووو

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 در انتظار چاپ -قبسات 1338 تألیف اعجاز شبکه معارفی و تشریعی 22

23 
رینه زمان نوزول و خطوای راهبوردی در فهوم ق

 مفسر
  1338 تألیف

24 
در « کموا ننوزل» یریتفسو یهواچالش یبررس

 اتیروا
  1338 تألیف

 معارف قرآنی در لیست انتشار 1338 تألیف نزولنقد نظریه تفسیر بر پایه ترتیب  25

 1383 تألیف مقاله تفسیر نمونه 26
دانشنامه قرآن پژوهی پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 دانشنامه قرآن 1332 تألیف مقله تفسیر تبیان 27

 دانشنامه قرآن 1333 تألیف البیانمقاله تفسیر مجمع 28

 

 نقد و مناظره علمینوآوری، دازی، پرهای نظریهحضور در کرسی .4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 نقد و ارزیابی شناسی و ترجمهزبان 1
اندیشووووووی هم

 تخصصی
   

2       
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 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشحضور در  .6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسهنام همایش/ هم ردیف

فنی و کمیتة  ترجمه آزاد 1

 تخصصی

  1386 مرکز فرهنگ

کمیتة فنی و  نقد مقالات 2

 تخصصی

  1387 مرکز فرهنگ

نشست علمی امکان سنجی تأسیس  3

 روش در تفسیر قرآن

سالن کنفرانس پژوهشگاه  دبیر علمی

 فرهنگ و علوم اسلامی

1388  

نشست ترجمه )رویکردهای جدید در  4

 ترجمه قرآن(

  1388 ایکنا کارشناس مدعو

نشست  علوم انسانی در گفتمان دینی  5

 )جامعیت چهار وجهی بودن زبان قرآن(

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ناقد

 اسلامی

1331  

نمایشگاه بین المللی قرآن  کارشناس کارگاه قرآن پژوهی 6

 کریم

1331  

  1336 مؤسسه فقهی ائمه اطهار  ارائه دهنده کرسی اعجاز شبکه معارفی و تشریعی 7

پژوهشگاه فررهنگ و اندیشه  ارائه دهنده سی مهندسی حجاب در عصر نبویکر 8

 اسلامی

1337  

نمایشگاه بین المللی قرآن  کارشناس کارگاه قرآن پژوهی 3

 کریم

15/5 /31  

 

 های مطالعاتیاستفاده از فرصت .8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشوه  دوره دانش افزایی  1

 اسلامی

1331  

2     

 

 دازی سایت علمی و . . .(انتحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راهطراحی های علمی ابتکاری ویژه )مانند اجرای طرح .3

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

تکمیول و ارائوه مقدمات انجام شده و در راه  1388 مرکز فرهنگ انداری سایت تخصصی ترجمه قرآن کریمراه 1

است و نموای کلوی فعلواو روی سوایت مرکوز 

 فرهنگ موجود است.

2     

3     
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 ای سخنرانی و مصاحبه علمیاجر .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  زیاد مساجد، حسینیه ها و ... های مذهبیهیئت 1

ده هووا مصوواحبه علمووی در موضوووعات تخصصووی  2

 )ترجمه، علوم قرآن و ...(

 1386 ایکنا، ایسنا و ...

 به بعد

ینترنت با جستجوی نام این جانب  در ا

 به راحتی در دسترس قرار می گیرد.

3     

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

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

و ارشووواد و  وزارت فرهنوووگ متنوع حدود بیست عنوان 1

 نمایشگاه تهران

مشوواوره دکتووری و 

 کارشناسی ارشد

 

شناسووی التحقیووق فووی کلمووات القوورآن روش 2

 الکریم

 1332-1331 کارشناسی ارشد دانشگاه معارف

 1332-1331 حوزه 3سطح  حوزه علمیه قم اعجاز علمی از دیدگاه نومعتزلیان 3
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