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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ژوهشيپ _ سوابق علمي

 1حسام الدین رباني
 

 

  

I. پژوهشي -و علمي  سوابق آموزشي 
 

 

 تحصیليالف. 
 

a. :حوزه علمیه 

 (1616تا1631) و سطح  ی مقدماتدوره .1

 (1611تا  1688) فقه و اصول 4سطح  .2

 تا اکنون( 1616دوره ی خارج فقه و اصول ) .6
 

 تدریس ب. 
 

b. حوزه علمیه 

  تحت اشراف آیت اهلل مکارم شیرازی (علیه السالم)مدرسه علمیه امام کاظمسطوح عالی مدرس  .1

 آیت اهلل گلپایگانی رهمدرسه علمیه مدرس سطوح عالی  .2

 و فیضیه دار الشفامدرسه علمیه مدرس سطوح عالی  .6

                      تاکنون                                      0931تدریس خارج فقه واصول و فلسفه از سال 

. 

 

c. ها و مراکز آموزشي عاليدانشگاه 

  .دانشگاه قرآن و حدیثگروه فقه و حقوق،  و مدیر عضو هیئت علمی .1

                                                 

 09123533798: ماره تماسش .1

 hesam.rabbani@gmail.com: پست الکترونیک

 91-92 اول سال نیم

 دانشگاه دکتری ارشد کارشناسي کارداني گروه واحد درس ردیف

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- علوم حدیث 2 1متون فقه  01

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 2 و فقها تاریخ فقه 02
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 91-92 دوم سال نیم

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 4 1متون فقه استداللی  03

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 5اصول فقه  04

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 2 حقوق اساسی 05

 92-93 اول نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 6مباحث اصول فقه  00

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1متون فقه  00

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 4اصول فقه  00

 92-93 دوم نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 4 2متون فقه استداللی  09

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 امآیات االحک 10

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1متون فقه  11

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1متون فقه  12

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 6اصول فقه  13

 93-94 اول نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 6متون فقه استداللی  14

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 4 1مباحث اصول فقه  15

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 متون فقه تطبیقی 10

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1متون فقه  10

 93-94 دوم نیم سال

.قرآن و حدیثد -- * -- -- فقه و حقوق 2 2مباحث اصول  10  

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 6متون فقه  19

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 5متون فقه  20

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 5اصول فقه  21

 94-95 اول نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 6متون فقه استداللی  22

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 6 1مباحث اصول فقه  23

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 متون فقه تطبیقی 24

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1اصول فقه  25

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 2 تاریخ فقه و فقها 20
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 نشست های علمي و کرسي های نظریه پردازی 

 دانشگاه قرآن و حدیث.، "ازدواج سفید"نشست علمی با عنوان  اقدن .1

 . «قاعده احسان در روابط زوجین»با عنوان نشست علمی نظریه پرداز   .2

 «.شادی در خانواده»نشست علمی با عنوان نظریه پرداز  .6

 .«ثبوت هالل»نشست علمی با عنوان ه پردازنظری .4

 
 

 

 الکترونیکي سوو تولید در جزوه درسيتالیف . ج

 94-95 دوم نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 2صول فقه مباحث ا 20

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 1اصول فقه  20

29         

 95-90 اول نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 4 1مباحث اصول فقه  30

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 6مباحث اصول فقه  31

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 ون فقه تطبیقیمت 32

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 4متون فقه  33

34         

 95-90 دوم نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 2 2مباحث اصول فقه  35

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 2 1قواعد فقه  30

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 6ن فقه متو 30

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 6 6اصول فقه  30

 90-90 اول نیم سال

 د.قرآن و حدیث -- * -- -- فقه و حقوق 4 1مباحث اصول فقه  39

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- فقه و حقوق 2 2قواعد فقه  40

 د.قرآن و حدیث -- -- * -- وقفقه و حق 6 3متون فقه  41
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برای دوره های آموزش  ، تولیدگرایش فقه و حقوق ،رشته الهیات ،مقطع کارشناسی 2درس فقه تولیدی بسته: 2فقه  .1

 .: حسام الدین ربانیارائه دهنده درس .دانشگاه قرآن و حدیث الکترونیکی

برای دوره های آموزش  ، تولیدگرایش فقه و حقوق ،رشته الهیات ،مقطع کارشناسی 6بسته تولیدی درس فقه :3فقه  .2

 .ارائه دهنده درس: حسام الدین ربانی الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

بانی مگرایش فقه و  ،رشته الهیات ارشد، مقطع کارشناسی 1استداللی  بسته تولیدی درس فقه :1فقه استداللي  .6

 .ارائه دهنده درس: حسام الدین ربانی برای دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث. ، تولیدحقوق

 یفقه و مبان شیگرا ات،یارشد، رشته اله یمقطع کارشناس 2 مباحث اصولدرس  یدیبسته تول :2. مباحث اصول 4

 .یربان نی. ارائه دهنده درس: حسام الدثیدانشگاه قرآن و حد یکیآموزش الکترون یدوره ها یبرا دیحقوق، تول

 

 

 پژوهشي-مقاالت در ژورنال های علمي. د

 –ی علمی ، نشریهبررسي رویکرد تاریخمندانه به معرفت دیني(. 1615). راضیه موحدی نیا.حسام الدین ربانی .1

 .و انتشار یافته پذیرش قطعی، معرفت شناختیهای پژوهش شیـپژوه

 .کرامت انساني در پارادایم اسالم و غرب(. 1615)الدین ربانیحسام  .2

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید (. 1611حسام الدین ربانی، مهدی ساجدی) .6

 ، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته. قربان

، نشریه علمی تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حجحکم عمره (. 1611الدین ربانی )حسام  .4

 پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته.

امکان سنجي سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه (. 1444ربانی، مهدی ساجدی)حسام الدین  .5

 تشار یافته.، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انیافته

اثیربیماری های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و ت(. 1444ربانی)حسام الدین  مهدی ساجدی، .3

 ، پذیرش قطعی و انتشار یافته.فقه و اصول، نشریه علمی پژوهشی مناسک حج

ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطینه در هتل و (. 1611ربانی، مهدی ساجدی)حسام الدین  .1

 ، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته.المتياحراز س
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تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید (. 1611ربانی، مهدی ساجدی)حسام الدین  .8

 ، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته.قربان

همراهي محرم با بانوی حج گزار شرط استطاعت یا مقدمه (. 1611)نوید امساکیربانی،  حسام الدین .1

 ، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته.وجوبي

 ه. مقاالت ارائه شده در همایش های ملي

. انتشار یین احکام شرعيمالک های تاثیر شان در تع. (1618. حسام الدین ربانی، زهرا حسینی، سجاد طاهری )1

 .1444یافته. کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 

 18(. ازدواج و تمتع مرد از همسر در محدوده خردسالی تا 1611. حسام الدین ربانی، زهرا حسینی، هانیه رسولی )2

 .1444کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز سالگی. انتشار یافته. 

 

 و. کتاب ها

 (. تعارض قاعده درء و تسبیب در اثبات قتل.1611، زهرا حسینی، روزبهانی ). حسام الدین بانی1

 (. گستره اختیارات زوجه.1441. مهدی ساجدی، حسام الدین ربانی )2

 

  يدانشگاه های نامه انیرساله و پا یي. راهنماز

 دانشگاه نام دانشجو سال گروه مقطع عنوان رساله ردیف

 د.قرآن و حدیث - 16 فقه و حقوق رشدا تاثیر شان در احکام شرعی  01

 د.قرآن و حدیث - 16 فقه و حقوق ارشد کفایت و عدم کفایت مالیات از وجوه شرعیه  02

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد مجازات های جایگزین زندان در حقوق ایران و فرانسه  03

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد خصوصی سازی با نگاه تطبیقی به اقتصاد مالزی و ایران  04

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد ارزش و مالیت در فقه و اقتصاد  05

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد تعارض قاعده تسبیب و قاعده درء در قتل  00

.قرآن و حدیثد - 14 فقه و حقوق ارشد بررسی موضوعی تمییز و آثار آن در ابواب مختلف فقه  00  

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد بررسی موضوعی رشد و تاثیر آن در ابواب مختلف فقه  00

 د.قرآن و حدیث - 14 فقه و حقوق ارشد حکمت و علت در فقه و اصول  09

 د. اصول الدین - 14 فقه و حقوق ارشد بررسی عده در وطی غیر مقتضی حمل 10
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 هاو رساله پژوهشي-مجالت علمي یداورارزیابي و . ح

 .پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق 50داوری بیش از  .1

 ارزیاب امور نخبگان حوزه علمیه قم. .2

 

 

II. مهارت ها و دوره های گذرانده شده: 

 .1616روش تخصصی تدوین متون درسی دانشگاه قرآن و حدیث، ی دوره .1

 .1616دانشگاه قرآن و حدیث،  ی مجازیتدریس در فضای دوره  .2

 

III. افتخارات 

 .1616دانشگاه قرآن و حدیث،  "استاد ممتاز"حائز عنوان  .1

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد ت محدث فیض در باب طهارتنقد و بررسی نظرا  11

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد نظرات متاخرین در باب مفطرات صومبررسی   12

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد بررسی نظرات متاخرین در خمس درآمد های غیر کسبی 13

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد ظرات امام خمینی و آیت اله خوئیبررسی تطبیقی غنا با تکیه بر ن  14

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد با توجه به نظرات امام خمینی و آیت اله خوئی نکاح معاطاتی  15

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد اهانت به مقدسات در مذاهب خمسه  10

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد ه بر نظرات متاخرینحدود پوشش زن با تکی  10

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد تفاوت احکام مسلمان و کافر در جزائیات  10

 د.قرآن و حدیث - 15 فقه و حقوق ارشد بررسی زکات در نقد رایج  19

   11 فقه و حقوق ارشد بررسی وجوب نفقه در رحم جایگزین  20


