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 باسمه تعالی

 رزومه محمدمهدی کرباسچی

 عضو هيأت علمی پيمانی دانشگاه قرآن و حديث )پرديس شهرری(

 سوابق تحصيلی:

  1731سال دبيرستان علوی، ديپلم: رياضی فيزيک،  -1

 دانشگاه خواجه نصير طوسی )ناتمام(روزانه، گرايش آب،  ،کارشناسی: رشته عمران -2

 1731گرايش فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه تهران، سال  ،کارشناسی: رشتة الهيات و معارف اسالمی -7

 1731سال  گرايش کالم و عقائد، دانشکده علوم حديث، ،کارشناسی ارشد: رشته علوم حديث -4

 1731سال  ،واحد تهران مرکزی و حديث، دانشگاه آزاد اسالمیدکتری: رشته علوم قرآن  -1

 1731تا  1731از سال  حوزه در مدرسه علميه معصوميه قم 1گذراندن تقريبا نيمی از پايه های سطح  -1

 

 سوابق پژوهشی:

 مقاالت:

 1733، سال 11ترويجی سفينه، شماره ای با عنوان بررسی اصالت خطبة البيان از ميرزای قمی، مجلة علمی تحقيق و تصحيح رساله -1

)نقدی بر خاطرات استاد علی دوانی در کتاب نقد عمر(، چاپ « ای بيش نيست!چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله شايعه»آيا  -2

 1733شده در مجله علمی تخصصی برنا، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال 

ق( در جشن نامه استاد عزيزاهلل عطاردی با 1271)م از ميرزا ابوالقاسم قمیشش قصيده فارسی و عربی در مدح خاندان واليت  -7

  1731عنوان عطارد دانش، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، سال 

بازشناسی منابع حديثی اسفار مالصدرا، مجله علمی پژوهشی علوم قرآن و حديث، مقاالت و بررسيهای سابق، دانشگاه تهران،  -4

 1731، سال 2شماره

 1731، مجله علمی پژوهشی پژوهش دينی، سال پذيرش مقاله تحليل رويکرد حديثی مالصدرا در کتاب اسفار -1

 1734، سال 43، مجله علمی ترويجی سفينه، شماره «طالب عليه السالممواهب الواهب فی فضائل أبی»شيخ جعفر نقدی و کتاب  -1

 1731، سال 12، مجله علمی ترويجی سفينه، شماره اختيار در انديشه مال محمدطاهر قمینقد تبيين حکما از مسئله  -3

 17شماره  ، سفينه،شناسی کالمیبه اهالی اهواز از ديدگاه روش عليه السالم بررسی نامة امام هادی -3

 دانشنامه جهان اسالم، از مدخل عرفه تتمه دعای عرفه امام حسين عليه السالمپذيرش زير عنوان بررسی اصالت  -3

 1411، مجله مشرق موعود، سال هيامام شهيدر زمان ظهور در اند یمخالفت با منجپذيرش مقاله  -11

ی لواء الحمد، ، مجله الکترونيک(یقم یرزايم یرساله حسن و قبح عقل حي)تصح نييالحسن و القبح العقل یرسالة فتحقيق و تصحيح  -11
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 1411سال 

 

 پايان نامه و رساله:

تأليف پايان نامه دورة کارشناسی ارشد با عنوان بررسی متن، سند، شروح و نسخ خطی مصادر اوليه قسمت دوم دعای عرفه  -1

 1731سيدالشهداء عليه السالم، سال 

 1731تأليف رساله دکتری با عنوان جايگاه حديث شيعی در کتاب الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه العقليه، سال  -2

 

 :انتشارهای در دست ابکت

 از رسائل اعتقادی ميرزای قمی مخطوط رسالة فارسی 11تحقيق و تصحيح  -1

 محمدطاهر قمی از مال منهج النجاة و تتمه تحفة األخيار علی الحکماء و الصوفيّة، الفوائد الدينية فی الرّدهای تحقيق و تصحيح کتاب -2

 والد أميرالمؤمنين أبی طالب عليهما السالم، از مرحوم شيخ جعفر نقدی تحقيق و تصحيح کتاب مواهب الواهب فی فضائل -7

 

 ويرايش کتاب:

ويرايش يادنامة مرحوم محدث ارموی با عنوان هدية بهارستان به استاد ميرجالل الدين محدث ارموی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد  

 1733مجلس شورای اسالمی، سال 

 

 منابع الکترونيکی:

های آمادگی سر فصلهای مباحث علوم قرآنی و ضبط آن در استديوی دانشکدة مجازی علوم حديث شهرری، جهت دورهتدريس اهم 

 1733کنکور کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآن و حديث، سال 

 

 سوابق آموزشی:

 1733، دانشگاه افسری امام علی عليه السالم، سال  2انديشة اسالمی -1

 تا کنون 1733دانشکده مجازی علوم حديث، از سال آشنايی با فرق اسالمی،  -2

 1731، دانشکده علوم حديث، سال 2تاريخ اسالم -7

 1731علوم قرآنی، دانشکده علوم حديث، سال  -4

 1731آشنايی با قرآن و علوم آن، دانشگاه مجازی قرآن و حديث، سال  -1

 1731سال دانشگاه قرآن و حديث،  آشنايی با فلسفه اسالمی، -1
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 1737سال شعبه تهران، مقدمات پژوهش، موسسه امام خمينی،  -3

 1734 شعبه تهران، سال ، موسسه امام خمينی،4اخالق -3

 1734دانشگاه قرآن و حديث، سال  کارشناسی ارشد،کتابشناسی احاديث اعتقادی،  -3

 1734، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حديث، 2روش تحقيق -11

 1733دانشگاه قرآن و حديث،  ،1تفسير ترتيبی -11

 1733، دانشگاه قرآن و حديث، 2يبیتفسير ترت -12

 1733تفسير موضوعی نهج البالغه، دانشگاه فرهنگيان،  -17

 1733، دانشگاه فرهنگيان، 2و1معارف اسالمی -14

 1734عدل الهی در قرآن و حديث، مرکز الکترونيک دانشگاه قرآن و حديث، سال  -11

 1733مکاتب تفسيری، کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگيان، روشها و  -11

 1733، کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگيان، 1علوم قرآنی -13

 1733آشنايی با سيره اميرالمؤمنين و سابقه نهج البالغه، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حديث،  -13

 تا کنون 1733کالم اسالمی، دانشگاه قرآن و حديث،  -13

 1733شيعه و انديشه تقريب ميان مذاهب اسالمی، دانشگاه قرآن و حديث،  -21

 1733روش تحقيق در علوم قرآن و حديث، دانشگاه قرآن و حديث،  -21

 1733آشنايی با اديان بزرگ آسمانی، مرکز الکترونيک دانشگاه قرآن و حديث،  -22

 1733رآن و حديث، ارتباط نهج البالغه با قرآن، کارشناسی ارشد، دانشگاه ق -27

 ، سالهای متمادی، دانشگاه قرآن و حديث1، 4، 7، 2، 1کالم و عقائد -24

 1733دانشگاه قرآن و حديث، کتابخانه های ديجيتالی،  -21

 1733فقه الحديث المقارن، دانشگاه مذاهب اسالمی،  -21

 1733روشهای تفسيری، دانشگاه مذاهب اسالمی،  -23

 1411، دانشگاه قرآن و حديثروشها و شيوه های تدبر در قرآن کريم،  -23

 1411، دانشگاه قرآن و حديث، 7فقه الحديث -23

 1411، دانشگاه قرآن و حديثآسيب شناسی حديث، مرکز الکترونيک  -71

 1411دانشگاه قرآن و حديث، مبانی فهم حديث،  -71

 

 نامه:راهنمايی پايان



4 
 

الحسنه در آيات و روايات اهل بيت عليهم السالم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبيات و بررسی جايگاه قرض  -1

 1734علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حديث، جواد زارع جعفری، تابستان 

ی، و« فی األمر بين األمرين بهجة الدّارين » نظريه أمر بين األمرين در انديشه مال محمد طاهر قمی و تصحيح و تحقيق رساله  -2

 1734فهيمه جعفری کفرانی، اسفند گروه کالم،  پرديس تهران، دانشگاه قرآن و حديث،

عليه السالم، دانشگاه قرآن و حديث، پرديس تهران، گروه نهج البالغه، مرضيه  علل گرايش به شرک در ربوبيت از منظر امام علی -7

 1731علی عسگری، شهريور 

، دانشگاه قرآن و حديث، پرديس تهران، گيتا حری شناسی کالمیبه اهالی اهواز از ديدگاه روش عليه السالم هادی بررسی نامه امام -4

 1731رضايی، اسفند 

 1733مرداد ، دانشگاه قرآن و حديث، علی پارسا خصال، تي)احمد الحسن( و بهائ یماني یمدع انيجر یمشترکات کالم یبررس -1

 1733 مهرمهناز محمديان، مخالفان امام عصر عليه السالم در زمان ظهور، دانشگاه قرآن و حديث،  -1

 :پايان نامه مشاوره

، ن و حديثدانشگاه قرآو خاستگاه فکری شبهات ناظر به علم و عصمت امام در انديشه شيعه اثنی عشريه،  بررسی پيشينه تاريخی

 1733سيدحميد رضا شمس خو، اسفند 

 

  :پايان نامه داوری

 بوده است.متعددی در مقاطع ارشد و دکتری موارد بسيار 

 

 سوابق شغلی:

( و درس بررسی تطبيقی منابع رجالی شيعه در مقطع کارشناسی ارشد 2( و )1آموزشيار دروس مباحث اعتقادی در نهج البالغه ) -1

 1733تا  1733دانشکدة مجازی علوم حديث، سال 

 1731تا بهمن  1731ت علمی دانشگاه قرآن و حديث، تير أآموزشی و هيکارشناس امور  -2

 1737تا آبان  1732های پرديس تهران دانشگاه قرآن و حديث، شهريور مدير پايان نامه -7

 1737تا آبان  1732مدير پژوهش پرديس تهران دانشگاه قرآن و حديث، شهريور  -4

 تا کنون 1731بهمن عضو هيأت علمی دانشگاه قرآن و حديث،  -1

 تا کنون 1731عضو انجمن علوم قرآن و حديث، از  -1


