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تحصیالت: .2
 

 حوزوی:
 سال ردیافت دمرک انهمموضوع اپیان رمزک تأیید کننده سطح ردیف

 58  فقه و اصول دو 1
 اتکنون58از سال   فقه و اصول اشتغال هب ردس خارج 

گاهی:   دانش

 رگایش رشته مقطع ردیف
گاه/  دانش
 دانشکده

 انهمموضوع اپیان
سال ردیافت 

 دمرک

 کالم و عقائد علوم حدیث ارشد 1
گاه رقآن و حدیث  دانش

 قم
 55 ربرسی علیت یا افعلیت خداوند رد هستی از منظر آیات و روایات

 1/11/85-رزن  محل و اتریخ تولد:                 علیانم پدر:          مهدی نصرتیان اهور انم و انم خانوادگی:

 15471459- 95185555579شماره تماس)اثبت و همراه(:  1559119975شماره ملی:    17248شماره شناسناهم:           

 .157پالک  25قم نیروگاه ده متری اعالئی رفعی نشانی پستی:  

 mehdi.nosratian@gmail.comنشانی پست الکترونیک:



 دمرسی معارف دکتری 2
رقآن و متون 

 اسالمی
گاه رقآن و حدیث  دانش

 قم
گاه ادهل نقلی رد کشف آموزه اهی اعتقادی  52 جای

 
 فعالیت اهی ازجائی  .1

 دمت محل عنوان ردیف
گاه رقآن و حدیث قم دبیر شورای آموزشی ژپوهشی دانشکده علوم و معارف اسالمی 1  57-51 دانش

گاه رقآن و حدیث قم معاون رگوه کالم رد بخش مجازی   1158ات  1151 دانش
گاه رقآن و حدیث قم دمری ژپوهش    اتکنون1155 دانش
گاه رقآن و حدیث قم دبیر هیات ارجائی جذب   اتکنون 1155 دانش

 (:انهم و ....آموزشی)عضو هیئت علمی، تدریس، مشاوره، راهنمایی و داوری اپیان -اهی علمیفعالیت .7

 سال انجام رمزک انجام مقطع عنوان ردیف
گاه رقآن و حدیث ارشد )اپزنده باب(  االستداللی الفقه فی تمهیدهی ردوس   55و 55 دانش
حوزه علمیه لبنانیها )ردس ربای رعب زبانها و هب رعبی تدریس می  کارشناسی و ارشد االستداللی الفقه فی تمهیدهی ردوس 

 شد(
1799 

حوزه علمیه لبنانیها )ردس ربای رعب زبانها و هب رعبی تدریس می  کارشناسی و ارشد حلقه اثلثه  
 شد(

1799 

گاه رقآن و حدیث کارشناسی آشنایی با اصول فقه مقدماتی   1157 دانش
گاه رقآن و حدیث کارشناسی (، متن مختصر النافع1فقه مقدماتی )   1157 دانش
گاه رقآن و حدیث کارشناسی ( رشح لمعه تقریبا هب صورت کامل1فقه )   1799ات1154 دانش

گاه تهران رپدیس افرابی کارشناسی ارشد روش تحقیق رد علوم رقآن و حدیث   55-58 دانش
گاه تهران رپدیس افرابی کارشناسی ارشد مبانی احتجاج رد رقآن و حدیث   54-55 دانش
گاه تهران رپدیس افرابی کارشناسی ارشد مبانی فهم احادیث اعتقادی   55-58 دانش
گاه تهران رپدیس افرابی دکتری راهنماشناسی   54-55 دانش

 

کاری با رمازک ژپوهشی، ارزیابی و ....(:ژپوهشی)تألیف کتاب، مقاهل، زجوه -اهی علمیفعالیت .8  ی ردسی، هم



 

 سال انجام/ انتشار ردهج علمی نشرهی رمزک انجام/ انرش نشرهی/مسئولیت عنوان ردیف

 58 کتاب دارالحدیث دار الحدیث کتاب روش شناسی استنباط رد علم کالم 1
گاه علوم زپشکی اتریخ و اخالق زپشکی شناسی رمگ موضوع 2  52رفوردین  علمی ژپوهشی دانش
 52 علمی ژپوهشی انجمن کالم حوزه علمیه قم تحقیقات کالمی نخستین واجب اعتقادی 1
 52 علمی ژپوهشی انجمن کالم حوزه علمیه قم تحقیقات کالمی مقصود اصلی از اعتقادات 7
روش نقلی کالمی کاربست عقل ازباری رد  8

 با تکیه رب متون کالمی
 52اتبستان  علمی ژپوهشی موسسه امام خمینی )ره( معرفت کالمی

کار ات پذریش 5  52 علمی ژپوهشی موسسه امام خمینی )ره( معرفت کالمی تقلید رد اعتقادات؛ از ان
 52 علمی ژپوهشی موسسه امام خمینی )ره( اتریخ رد آینه ژپوهش نقش فلسفه رد تمدن اسالمی 4
کتابشناسی رقآن و کتاب مقدس ردون ماهی  5

 اهی مشترک
 52 علمی رتویجی موسسه نبا سفیه

 51 علمی رتویجی موسسه نبا سفیه روش شناسی تبیین رد علم کالم 5
گاه ادهل نقلی رد اخالق 19  52 علمی رتویجی موسسه امام خمینی )ره( معرفت اخالقی جای
معرفت، معرفت دینی و معرفت مفهوم  شناسی  11

 اعتقادی
مجله کالم اهل بیت علیهم 

 السالم
ژپوهشکده کالم اهل بیت علیهم 

 السالم قم
 رد استاهن نشر علمی تخصصی

 51 علمی ژپوهشی انجمن کالم حوزه علمیه قم تحقیقات کالمی کاربست عقل عملی رد استنباط کالمی 12
گاه نمایندگی نهاد رهبری اندیشه نوین دینیفصلناهم  اعتبار ظنون رد اعتقادات 11  57 علمی ژپوهشی دانش
گاه افرابی رپدیس تهران ثقلین کاررکد تذرکی وحی 17  51 علمی رتویجی دانش
 51  رمزک نشر آاثر امام خمینی ره(  دمخل رخید و رفوش خون 18
 51  رمزک نشر آاثر امام خمینی ره(  دمخل پیوند اعضا 15
14 

  رمزک نشر آاثر امام خمینی ره(  و رفوش اعضادمخل رخید 
51 

 
نقد معناشناسی رتجمه اهی روایت ما بعث  15

 اهلل....
 51 علمی تخصصی دانشکده عالهم طباطبایی رساج منیر



 لیعقلوا روایت معناشناسی رد رفضی قیاس نقش  15
 اهلل عن

گاه رفهنگ و اندیشه ذهن مجله  51 علمی ژپوهشی ژپوهش

گاه رفهنگ و اندیشه ذهن مجله سینوی حکمت رد علیت نظرهی  29  51 علمی ژپوهشی ژپوهش
گاه رقآن و حدیث السالم علیهم بیت اهل کالم کالمی نقلی معرفت رد توجیه مولفه 21  57 علمی تخصصی ژپوهش

 


