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 سمه تعالیب 

   مشخصات رفدیـ 1
 زاده مقدمانم و انم خانوادگی: مهرانز باشی

 mbashizadeh@yahoo.com الکترونیکی: پست
                          bmoghaddam14@gmail.com 

  

گاه رقآن و حدیث قم عضو هیأت علمی  دانش
 ()رگوه ردوس عمومی و زبان معارف رقآن علوم و دانشکده استادیار

 
 7173010330:  محل کار شماره تماس

 

 ـ سوابق تحصیلی 1
 شهر تحصیل انم واحد آموزشی رگایش رشته تحصیلی تحصیلیمقطع 

گاه رقآن و حدیث علوم رقآن و حدیث معارف اسالمی دکتری تخصصی  قم دانش
گاه رقآن و حدیث تفسیر روایی معارف اسالمی کارشناسی ارشد  قم دانش

گاه شهید بهشتی جانوری شناسیزیست کارشناسی  تهران دانش
 

 ژپوهشی علمی و ـ سوابق3
 اتریخ محل چاپ انم مقاهل

mailto:mbashizadeh@yahoo.com
mailto:bmoghaddam14@gmail.com
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 از( Neuroplasticity) نورونی پذرییانعطاف تبیین
 اشتدادپذریی رد آن بازاتب و عبادی مناسک هب رقآن تجوزی نگرۀ

 ایمان

1071اتبستان  فصلناهم فلسفه دین )علمی ـ ژپوهشی(  

آن با  سهی  رقآن و مقاسالم رد یاهتی شخص  ینماکنش دوگاهن نیی تب 
 یشناس رد روان« نقاب»از  یانش  یاهکنش

 

1077اتبستان  )علمی ـ ژپوهشی( فصلناهم کتاب قیم  

 (نشرهی رقآن و علم )علمی ـ ژپوهشی شناسیرفتارشناسی رپندگان از منظر رقآن و زیست
 

1331تیرماه  

 ـ ژپوهشی(نشرهی مطالعات تفسیری )علمی  ادوار حیات انسان از منظر رقآن و روانشناسی رشد
 

 1330 ماهمهر

 1331بهار و اتبستان  انهم حدیث و اندیشه )علمی ـ رتویجی(سالنیم رگایی و جوانی از منظر آیات رقآنیزینت

 1337بهار  فصلناهم نقد کتاب اخالق، علوم رتبیتی و روانشناسی رفزندرپوری آگااههن با رویکرد جدید رتبیتی

 1330مهر  سایت رتجمان )رتجمه(ددانیکمتر می ره هچ بیشتر اعتقاد داشته باشید

 اتریخ و محل ربزگاری کنفرانس/ همایش عنوان / همایشکنفرانسمقاهل رد عنوان  
 ورزیایمان شمولی انجه و جغرافیایی جبر نگرۀ واکاویارائۀ سخنرانی: 

 رقآن منظر از
گاهرو )دان اهی پیشالمللی فلسفه دین معارص و افقکنفرانس بین  1071رخدادماه  خوارزمی ـ تهران( ش

 و (Neuroplasticity)نورونی پذریی انعطافچکیده: ارائۀ 
 دین مناسک انجام یقرط از ایمان اشتدادپذریی رد اپیین هب باال نگرۀ

 اسالم
 

 1077اسفندماه   )مجازی( المللی االهیات عملیکنفرانس بین 

The Quranic Viewpoint to the 
Construction of Muslim Identity 

through the Conflict of Inner Faculties 
of Soul 

International ILEM Summer school 7 
Turky 

 
 

2021 

 مفهوم با ایپمبران نمایمتناقض رفتاراهی تطبیقی ربرسی چکیده:ارائۀ 
 روانشاسی رد نقاب

 کنفرانس بین المللی علوم انسانی  

 قم 
7931 
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 دیثح و رقآن حوزه اهیژپوهش و رفهنگی،اجتماعی مطالعات کنفرانس اولین شناسیستسخنرانی: رفتارشناسی رپندگان از منظر رقآن و زی ارائۀ 

 قم 

7931 

 اتریخ محل چاپ اپیان انهم
اه، ایشحیات انسانی رد رویکرد رقآنی؛ رماحل، رگ انهم ارشد:اپیان

 اهاه، تعارضآسیب
گاه رقآن و حدیث ) قم(  1330شهریور دانش

 و  شناسییستز از منظر گسترۀ اختیار رد شاکلۀ ایمان  :رساهل دکتری
 رقآن

گاه رقآن و حدیث   1071تیرماه  دانش

 اتریخ محل چاپ کتابانم 
 1330اردیبهشت  نشر کتاب هط اه )رتجمه(هنر شناخت بچه

 البالهغ  نهج رد عهد هب وافی و امانت اخالق مقالۀ
کاری دکتر احمد رکیمی  () رد کتاب اخالق اجتماعی رد نهج البالهغ با هم

 1077اپییز  خاۀن کتاب و ادبیات اریان

 اتریخ  محل چاپ زجوۀ ردسی
گلیسی( 3تدوین زجوۀ تفسیر موضوعی  گاه المصطفی )ص(  )ان  رد حال تدوین  دانش

گلیسی( گاه المصطفی )ص( )مؤسسه آموزش عالی بنت تدوین زجوۀ  علوم رقآنی کارشناسی ) ان  1333 الهدی(دانش
گلیسی( گاه تدوین زجوۀ علوم رقآن و حدیث ارشد  )ان  1331 (الهدیبنت عالی آموزش مؤسسه( )ص) المصطفی دانش

 اتریخ  محل چاپ اپیان انهم و مشاوره راهنمایی 
گلیسی راهنمایی اپیان انهم ارشد رد رگوه مطالعات رقآن و تفسیر هب ان 

 با عنوان:
 جامعه رب تأکید با آن هب وصول راههای و رقآنی متعالیه جامعه

 مهدویت

گاه المصطفی )ص(   رد حال تدوین  دانش

 رقآن رد الهی ربوبیت کاربست مشاور رسالۀ دکتری با عنوان:
 آن کالمی بازاتب و رکیم

گاه رقآن و حدیث  رد حال تدوین دانش
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فتمان مشاور رسالۀ دکتری با عنوان: معرفت شناسی تعارضات رد گ 
 نهج البالهغ

گاه رقآن و حدیث  رد حال تدوین دانش

 اتریخ داوری محل داوری
 1077مهر  دبیرخاهن کتاب سال حوزه  یمات زندگیکتاب رتجمه با عنوان: روانشناسی دین و مقابله با انمال

راب مبتنی رب اهی ردمان افسردگی و اضط : ربرسی مؤلفهارزیابی مقاهل
 شفقت گیلبرت رد نهج البالهغ

گاه رقآن و حدیث(  1330آرذ  نشرهی حدیث و اندیشه ) دانش

گلیسی ارزیاب چکیده  1071 فصلناهم مطالعات تبلیغ دینی اهی ان

 

 خارجیـ مهارت رد زبان 0
گلیسی  کانون زبان اریان و مؤسسه کیش؛ تهران (Advanced)اتمام دورۀ پیشرفته  زبان ان

 دمرک کفایة العربیه( فهم، رقأت و رتجمه متون رد حد خوب) زبان رعبی
 

 ـ سوابق تدریس 7
 اتریخ محل تدریس ـ رگایش تحصیلی مقطع تحصیلی ماده ردسی

گاه حضرت معصوهم )س( _ علوم رقآن و حدیث کارشناسی مبانی شناخت حدیث رفیقین  1077-1071 دانش
گلیس   علوم رقآن   جامعة المصطفی )ص( یکارشناسی ـ مطالعات اسالمی هب زبان ان

 الهدی(مجتمع آموزش عالی بنت)
1333-1077 

گلیسی علوم رقآن و حدیث  جامعة المصطفی )ص( ارشدـ مطالعات اسالمی هب زبان ان
 الهدی(بنت )مجتمع آموزش عالی

1333 

گلیسی مجازی رگوه)  تفسیر و رقآنی مطالعات ـ ارشد تفسیر موضوعی  1331-1333 (ص) المصطفیجامعة (ان
گل  مفردات رقآن رکیم   1331ـ1333 المصطفی )ص(جامعة یسی(ارشد ـ مطالعات رقآنی و تفسیر ) رگوه مجازی ان
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گلیسی( و تفسیر ) رگوه مجازی ارشد ـ مطالعات رقآنی فنون و آراهی اهی ادبی رقآن    1330ـ1333 المصطفی )ص(جامعة ان
گلیسی  1331ـ1330 رمزک دمرییت حوزه خوارهان ـ اتریخ اسالم حوزه3سطح  زبان تخصصی ان
گلیسی گاه رقآن و حدیث ناسیو روانش  کارشناسی ـ علوم رقآن و حدیث زبان تخصصی ان  1337ـ 1333 دانش
گلیسی گاه رقآن و حدیث وانشناسیو ر کارشناسی ارشد ـ علوم رقآن و حدیث زبان تخصصی ان  1337ـ 1333 دانش
گلیسی ی؛ کارشناسی ارشد ـ علوم رقآن و حدیث؛ تفسیر ارث زبان تخصصی ان

 مستشراقن
گاه رقآن و حدیث )مجازی(  1337ـ 1333 دانش

گلیسی ن اسالمی؛ منابع متو اهیرگایش کارشناسی ارشد ـ زبان تخصصی ان
خالق کالم اسالمی؛ اتریخ اسالمی؛ انقالب اسالمی؛ ا

  اسالمی

گاه معارف اسالمی  1333ـ 1333 دانش

 

 

 

 

 با اخذ گواهی اهی گذرانده شدهاه و کارگاهدوره ـ 1
 اتریخ محل ربزگاری انم دوره

گاه خداباوری المللیبین دمرهس گاه صنعنی رشیف ) مجازی( 1 رشیف دانش  1071شهریور روزه  17 دانش
 1071ای اتبستان جلسه 17کارگاه  رشیف ایرشتهمیان دمارس اه رد علوم زیستیآرخین یافته

 1071ای بهار جلسه 17کارگاه   ای رشیفرشتهدمارس میان نوروساینس و علوم شناختی  مفاهیم وژیه هفتمین دورۀ 
 1071ای بهار جلسه 1کارگاه  ای رشیفدمارس میان رشته دورۀ مغز، آگاهی و شناخت

گاه رشیف خداباوری المللیدمرهس بین گاه رشیف( 1 دانش  1077شهریور روزه  17کارگاه   مجازی )دانش
گاه امام صادق المللی رقآن و رفهنگدمرهس بین گاه تهران )مجازی(  دانش  1077شهریور روزه   0کارگاه    و دانش
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 1077شهریور  –تیر  مجازی( ) انجمن هیپوکامپ علوم شناختی و فلسفه ذهن
 1077شهریور  –تیر  ) مجازی( دمارس میان رشته ای رشیف نوروساینس پیشرفته

گاه علوم زپشکی جندیانجمن بین رشته  دورۀ  هس ماهه  جامع علوم اعصاب شناختی  1077شهریور  –رخداد  شاپور اهواز ای مغز و شناخت دانش
  وژیبیولوژی نورو فیزیولوژی و نوروسایکول دورۀ شش ماهه آشنایی با نورو 

 ای رشیف )مجازی(دمارس میان رشته
 شهریور رفوردین ـ 

1077 
 1077رخداد  رفوردین ـ انجمن هیپوکامپ دورۀ هس ماهه نوربیس

کامل  1331شهریورماه  مؤسسه ژپوهشی حکمت و فلسفه اریان )تهران( کارگاه هس روزه االهیات و نظرهی ت
 1330شهریور ـ اسفند  انجمن علمی حوزه ) انجمن روانشناسی اسالمی( دمت روانشناسی اسالمی دورۀ کواته

 1330تیر اهی اسالمی آستان قدس رضوی )قم(بنیاد ژپوهش «اه و کاررکداه؛ آموزهسیره امام رضا»همایش علمی 
گاه علوم انسانی و مطالعات رفهنگی کارگاه معناشناسی ایمان  1331آبان  )تهران( ژپوهش

 1331اردیبهشت  ژپوهشکده ادیان و ذماهب )قم( ایژپوهی هب مثاهب ارم میان رشتهکارگاه یک روزه دین
The First International Workshop on The 

Scriptural Hermeneutics )گاه علوم انسانی و مطالعات رفهنگی )تهران  1337آبان  ژپوهش
 1330اردیبهشت  (قم) ذماهب و ادیان ژپوهشکده شناسی دینکارگاه یک روزه جامعه

 1333اسفند  (قم) ذماهب و ادیان ژپوهشکده شناسی دینکارگاه یک روزه انسان
کامل: از علم ات فلسفه»کارگاه هس روزه   1333 شهریور )تهران( مؤسسه ژپوهشی حکمت و فلسفه اریان «نظرهی ت

گاه قم )قم( «رد  رقآنیی با رویک فن رتجمه افرسی هب رعب »کارگاه تخصصی آموزشی   1331اسفند معاونت ژپوهشی دانش
 1313-1337 مؤسسه آموزشی مجیب )مجازی( دورۀ آموزشی مترجمی زبان رقآن )مقدماتی ات عالی(

 1307 انجمن خوشنویسان اریان )تهران( انجمن خوشنویسان اریان )دوره خوش ـ عالی(
 

 اتریخ محل کارگاه و سمیناراهی ربزگار شده ـ  0
گاه رقآن و حدیث )قم(  ساعت( 11کارگاه زبان تخصصی روانشناسی )  1077 اردیبهشت انجمن روانشناسی اسالمی دانش

 1077اپییز  دمرهس روشنگر شهرک رغب )تهران( سمینار شناخت رفزندان
 1333اپییز  مجموهع دمارس مفید تهران ) نشست مجازی( سمینار  شخصیت شناسی رفزندان
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، مؤسسه خیرهی نذرلبخند ) نشست مجازی، جازموریان، دهکهان سیستان ساعت( 0) 1کارگاه زندگی رجأتمنداهن  
 اپکدشت، قم(

 1077شهریور 

، مؤسسه خیرهی نذرلبخند ) نشست مجازی، جازموریان، دهکهان سیستان ساعت( 0) 1کارگاه زندگی رجأتمنداهن  
 اپکدشت، قم(

 1077رمداد 

، مؤسسه خیرهی نذرلبخند ) نشست مجازی، جازموریان، دهکهان سیستان ساعت( 1اری و ربانهم رزیی )کارگاه هدف گذ
 اپکدشت، قم(

  1077رفوردین و اردیبهشت  1333اسفند  

گاه معارف اسالمی )قم( نشست  آمادگی ربای ازدواج گاه دانشجویان دانش  1330زمستان  خواب
گاه دانشجویان  نشست شادکامی گاه معارف اسالمی )قم(خواب  1330اپییز  دانش

گاه معارف اسالمی )قم( اهی دوستی(رس دلبری ) مهارتنشست   گاه دانشجویان دانش  1330اپییز خواب
 

 اتریخ محل افتخاراتـ 1
گاه رقآن و حدیث استاد ربرت هیأت علمی   1071اردیبهشت  دانش

گاه رقآن و حدیث استاد شایستۀ تقدری  1077اردیبهشت  دانش
گاه رقآن و حدیث ژپوهشگر ربزگیده   1333آرذ دانش

گاه رقآن و حدیث التدریساستاد نموۀن حق  1330اردیبهشت دانش
گاه رقآن و حدیث دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد  1330 دانش

 

 اتریخ عضویت رد انجمن اهی علمیـ  3
  عضو پیوسته انجمن فلسفه دین

 311شماره عضویت: 
 کنونات  -1071

 ات کنون -1333 دین ژپوهی اریان علمی عضو پیوسته  انجمن 
 ات کنون -1333 عضو وابسته انجمن عصب روانشناسی اریان
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 77173شماره عضویت :  
 1077 علمیه قم عضو پیوسته انجمن علمی حدیث حوزه

 


