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 حسین نام: 

 جعفری علی نام خانوادگی: 

 جعفری شهرت:

 3237 متولد: 

 متأهل وضعیت تأهل: 

 7426363329 کد ملی: 

 تهران محل سکونت:

-------------- -------------- 

 سوابق تحصیلی

 ادیان و عرفان تطبیقی الهیات و معارف اسالمی دکترای تخصصی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

 تحقیقات
3269 

 قرآن و حدیث و معارف اسالمی الهیات دکترا )سطح چهارم(

مرکز عالی تعیین و ارتقاء دانش تخصصی 

کاربردی، مؤسسه علوم و فنون رهروان 

 دانش

3477 

 ادیان و عرفان تطبیقی الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

 تحقیقات
3263 

کارشناسی ارشد )سطح 

 سوم(
 استراتژیک مدیریت اجرایی

مرکز عالی تعیین و ارتقاء دانش تخصصی 

کاربردی، مؤسسه علوم و فنون رهروان 

 دانش

3262 

 3267 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنواب آموزش دینی و عربی الهیات کارشناسی

 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کاردانی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران 

 مرکزی
3200 

 فرهنگی، روابط عمومی، صنعتی، تجاری، مالی، بازرگانی و ...قرآنی، ساعت دوره آموزشهای  حدود هزارگذراندن 

 سوابق شغلی

 

 3296-3203 ستاد کل )اداره بازرسی( سپاه پاسداران انقالب اسالمی )خدمت مقدس سربازی(

 3203 حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 3203 مسئول واحد حروفچینی و صفحه آرایی )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی(مؤسسه انتشارات امیرکبیر 

 3202 مسئول واحد تولید کتاب مؤسسه انتشارات امیرکبیر )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی(

 آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن

 )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
 3204 سرپرست سایت رایانه

 الملل مؤسسه انتشارات امیرکبیر و چاپ و نشر بین

 )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی(
 3200تا  3203 مسئول واحد تولید کتاب

 3203 همکاری با معاونت سیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن

 )شورای هماهنگی اسالمی کردن دانشگاهها(
 3209-3203 سایت رایانه مسئول

 آوری  وزارت علوم، تحقیقات و فن

 ها( )ستاد اسالمی کردن دانشگاه
 3203-3209 مسئول سایت رایانه

 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 المللی مذاهب اسالمی( )دانشگاه بین

مسئول دفتر رییس دانشگاه )دکتر عبدالکریم 

 آزار شیرازی( بی
3200 

 3200مسئول آماده سازی کتاب در انتشارات و ویراستار  انقالب اسالمیمرکز اسناد 
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 محتوایی

 3209-3200 مدیر بازرگانی شرکت فرآوری اطالعات مهندسی ودانشگاهی

 3209-3200 همکاری در بدو تأسیس مؤسسه مؤسسه شابک

 3206 روابط عمومیکارشناس ارشد  مؤسسه انتشارات امیرکبیر )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی(

 3227-3223 مدیرعامل کارخانه شرکت پاکتران بنیاد نور

 3223 مدیر بازرگانی شرکت نشر شهر

 قضاییه قوه 

 آموزی و صنایع زندانیان کشور( )بنگاه تعاون و حرفه

خانجات زندانهای: ررییس بازرگانی کا

حصار و  شهر، قزل شهیدکچویی، قصر، رجایی

 همچنین روز نامه حمایت

3223-3223 

 3223 االختیار در اداره اقالم مازاد و ضایعاتی نماینده تام خودرو شرکت ایران

 شهرداری مناطق یک، دو، شش، هفت، هشت، یازده، دوازده تهران
های مختلف عمرانی و  پیمانکار منتخب در زمینه

 زیباسازی
3224-3222 

 3223-3262 فرهنگیمدیر انتشارات و عرضه محصوالت  ستاد اقامه نماز

 تا کنون 3263 مدیرمسئول  انتشارات حکمت و عرفان

 تا کنون  63 مدیرمسئول  مؤسسه فرهنگی و هنری چند منظوره حکمت و عرفان

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 )ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور(

الملل و مشاور  مدیرکل روابط عمومی و امور بین

 همچنین مسئول ستاد اقامه نماز – ستاد عالیدبیر 
 60تا  62

 تا کنون  62 دبیرکمیته و جانشین  کمیته مساجد دهه فجر انقالب اسالمی

 3264 دبیر شورای پژوهش و تألیف ستاد اقامه نماز

  66تا  63 مدیرعامل  موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز کشور

 تا کنون 3226 مدیرمسئول انتشارات انقالب اسالمیعضو رسمی مجمع ناشران 

 کنونتا  3263 عضو  انجمن علمی ادیان دانشگاه علوم و تحقیقات

سازی، سدّسازی و صنایع  شرکت سیمان رزین، مجری طرحهای عمرانی، راه

 دریایی
 تا کنون 63 مشاور عالی 

 3260 از شهریور  اجراییمشاور امور  ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

 3266تا  3269ز ا مشاور امور اجرایی ستاد اقامه نماز کشور

 ستاد اقامه نماز کشور
ستاد اقامه نماز کشور در حوزه نشر،  دستیار

 مهدویت، قرآن و تفسیر
 3266از خرداد 

 3473از ابتدای   مدیرکل آموزش و پژوهش ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

  3477 مشاور امور مطبوعات و رسانه شرکت توسعه پلیمر پادجم

 دبیر کمیته ربع قرن تالش ستاد عال کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور.

الملل ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد  دبیر شورای ارتباطات و امور بین

 کشور.

 ریزی راهبردی ستاد اقامه نماز. عضو کمیته برنامه

 عضو کارگروه مشترک ستاد اقامه نماز و وزارت آموزش و پرورش.

 فرهنگیان - عضو فعال بسیج ادارات

 های کشوری. برگزاری همایش 

 المللی. برگزاری و مدیریت نمایشگاههای ملی و بین

انجام دهها مصاحبه و گفتگوی خبری در صدا و سیما، مطبوعات و پایگاههای 

 خبری.

و مدیرعاملی در دهها واحد فرهنگی، تولیدی، صنعتی، سوابق اجرایی مدیریتی 

 بازرگانی و فنی دیگر با عنوان مشاور، ناظر و مدیر.

 عضو مدعوّ مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها.

 عضو انجمن علمی ادیان دانشگاه علوم و تحقیقات.

------------------------ ---------- 



 
 
 
 

ستاد عالی کانونهای « گفتگوهای فرهنگی به مثابه راهبرد حل مسأله»دبیر علمی 

 گی هنری مساجد کشور.فرهن

 سوابق علمی و پژوهشی:

 تا کنون. 3203های مختلف از سال  سازی در تولید بیش از پنج هزار عنوان کتاب در حوزه همکاری، مشاوره، نظارت و آماده -3

 کتاب شامل: تدوین و ترجمه، تألیف -3

 .حدیث، بیانات مقام معظم رهبری و فرهنگ جامعهاقتصاد مقاومتی در پرتو: قرآن،  -

 .پانصد حدیث پیرامون نماز و مسجد. )چاپ پانزدهم( -

 .ق کتاب الهدایه الی فرائض القلوبترجمه و تحقی -

 .کامل کتاب وظایف قلبها از زبان عبری، عربی و آلمانی به فارسی و چاپ ترجمه -

 معروفات در رابطه با خود. -

 خالق. معروفات در رابطه با -

 معروفات در رابطه با اجتماع. -

 منکرات در رابطه با خود. -

 منکرات در رابطه با خالق. -

 منکرات در رابطه با اجتماع. -

 یهودی. –گفتگوی صوفی  -

 تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت. -

 میالدی. 3377عرفان در میان یهودیان در عالم اسالم از قرون وسطی تا  -

 جاتکه، با نگاه به مثنوی.رنج از دیدگاه بودا در  -

 .ییزن، خانواده و ازدواج در بودا -

 در دین هندویی. زن، خانواده و ازدواج -

 .در دین مزدایی زن، خانواده و ازدواج -

 تأثیر مهرپرستی )میترائیسم( بر مسیحیت. -

  سلسله سهروردیه در شبه قاره هند. -

 سیری در فلسفه یهودی. -

 )کاباال(.سیری در عرفان یهودی  -

 نامه، اندیشه و تألیفات بحیا ابن پاقودا اندلسی. زندگی -

 داراشکوه. محمد آثار ، اندیشه ونامه زندگی -

 پژوهشی شامل:  –علمی   نگارش و چاپ مقاالت متعدد پژوهشی تخصصی در حوزه دین در  فصلنامه -2

 پاقودا اندلسی و محمد غزالی.های بحیا ابن  با عنوان: مقایسه آراء و اندیشهرساله دکترای تخصصی  -

 .الدین علوم احیاء و القلوب فرائض الی الهدایه اثر دو بر تأکید با غزالی و پاقودا ابن اخالقی –های عرفانی  اندیشه -

 نامه و آثار فخرالدین عراقی. زندگی -

 .پژوهشی –علمی  چاپ مقاالت نشریات مختلف -

 


