
 

 

 

مشخصات فردی      -1  

 نام و نام خانوادگی: محمد رنجبرحسین

رفسنجان - 1531یکم تیرماه   تاریخ و محل تولد:  

ranjbarhosseini@gmail.com  : پست الکترونیک    

تحصيالت حوزوی   -2  

1511ورود به حوزه علمیه قم :    

1531)پایه دهم کتبی و شفاهی (5سطح اتمام   

1531اتمام سطح چهار فقه واصول حوزه علمیه قم :    

 1( و اخذ مدرک  و دانشنامه سطح 1512اتمام  سطح چهار تخصصی رشته کالم اسالمی در موسسه امام صادق )ع( قم )

 کالم اسالمی از واحد مدارج علمیه حوزه علمیه قم      

)شش ( سال   1ول مراجع عظام) آیات عظام :  سبحانی ، مکارم شیرازی ،جوادی آملی( همراه با سال درس خارج فقه واص21

 قبولی مصاحبه علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 

تحصيالت دانشگاهي   -5  

 کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کالم وعقاید اسالمی، دانشگاه قرآن و حدیث

  دکتری کالم امامیه

  

اشتغالوضعيت     -1  

گروه کالم و عقاید اسالمی مدیرو  1531از سال استادیار وعضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه قرآن وحدیث    

سوابق تدريس :)حوزوی و دانشگاهي(    -3  
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و در مقاطع :کارشناسی ، کارشناسی  5و سطح  2سال تدریس  در مراکز حوزوی برادران  و خواهران در مقاطع سطح  21 

ری دانشگاه های دولتی وغیر دولتی مانند:   دانشگاه تهران )پردیس فارابی قم( ، دانشگاه  بین المللی امام رضا ارشد و دکت

 )ع( ، دانشگاه  ولی عصر رفسنجان ، دانشگاه قرآن و حدیث ) قم  ،تهران، مشهد، اصفهان(  

المی ، کالم قدیم ، کالم جدید، منطق ، دروس تدریس شده :  معارف اعتقادی در نهج البالغه،  کالم نقلی ، معارف اس

دبیات عرب، فقه و اصول     ا -علوم حدیث  -ه ، تفسیر موضوعیفلسفه ، فرق و مذاهب ، عقاید خاص  

:سوابق پژوهشي  -1  

الف : راهنمايي و مشاوره و داوری پايان نامه   

    راهنمایی ، مشاوره، داوری پایان نامه ها  متعدد دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  مورد 111بیش از صد    -1

 در موضوعات کالمی ، معارف قرآنی وحدیثی

)  بیش از  5راهنمایی, مشاوره  وداوری تحقیقات پایانی و پایان نامه های حوزه های علمیه خواهران وبرادران  سطح    -2

مورد.( با موضوعات اعتقادی و معارف قرآن و حدیث 51  

ب: مقاالت    

 چاپ شده در مجله تحقیقات کالمی "گستره معنایی حکمت الهی در کالم امامیه "مقاله علمی ، پژوهشی  .1

 32تابستان 

چاپ شده در مجله تحقیقات   "رابطه ذات و صفات الهی از دیدگاه ابن میثم بحرانی"مقاله علمی ، پژوهشی  .2

 35کالمی تابستان

  1535, به صورت مشترک , مجله ذهن , چاپ بهار "نقش خداوند  در فرایند شناخت "مقاله علمی ، پژوهشی  .5

های  و نقد برداشت "لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله "دیثبررسی سندی و داللی ح "مقاله علمی پژوهشی .1

 31مجله تحقیقات کالمی ، زمستان  "نادرست

مجله  "  "نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی  تولد امام زمان و اعتقاد به او  "مقاله علمی پژوهشی .3

  33تحقیقات کالمی ، پاییز 

  33مجله تحقیقات کالمی ، زمستان  "مدرسه کالمی شام بین نفی و اثبات   "مقاله علمی پژوهشی .1

بررسی انتقادی دیدگاه ابن عربی در ناسازگاری خلود در عذاب با صفت رحمت و عدل  "مقاله علمی پژوهشی   .3

   31پاییز  ، کالمی تحقیقات مجله" الهی از منظر آیت اهلل جوادی آملی

پذیرفته شده  در  همایش ملی  گفتگو و  "روش شناسی مناظرات کالمی مومن الطاق "ی پژوهشی مقاله علم .1

 )مقاله برگزیده همایش بین المللی (  33مناظرات رضوی ، اردبیل سال 



، به صورت 2113. آموزه امامت در اندیشه هشام بن حکم، مجله مکزیک، چاپ اکتبر isiمقاله علمی پژوهشی،  .3

 مشترک

شعری ابوالحسن آراء در خداوند انگاری وار انسان مقایسه " پژوهشی علمی مقاله .11   امهپژوهشن مجله"تیمیه ابن و ا

 1533 سالبهار  چاپ. امامیه

ذیرش پمجله تحقیقات کالمی ،  "کاربست عدالت عرفی در انگاره اسالم رحمانی و نقد آن "مقاله علمی پژوهشی  .11

 1533چاپ  شده 

 1533چاپروش استدالل عقلی در مدرسه کالمی شیراز، مجله تحقیقات کالمی ،  مقاله علمی پژوهشی   .12

 پذیرش ،کرسی و  عرش مسئله در امامیه متکلمان آثار در بطلمیوسی هیئت فرضیه تاب بازمقاله علمی پژوهشی  .15

 33-1-11 ، امامیه پژوهشنامه مجله

هم )علیگردانی مردم از بیعت غدیر در پرتو روایات اهل بیت اجتماعی روی -علل سیییاسییی مقاله علمی پژوهشییی  .11

 33فروردین  21السالم(، پذیرفته شده در همایش علمی پژوهشی بین المللی غدیر ، مقرر بود 

علمی پژوهشی دانشگاه  مجله پذیرش ، منابع و گستره علم امام در نزد متکلمان امامیه پژوهشی علمی مقاله .13

 2121نوامبر عراق  -اسالمی نجف اشرف

 لهمج پذیرش ،بررسی و ارزیابی نظریه رای در افعال الهی از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی مقاله علمی پژوهشی  .11

 33-11-13 ، امامیه پژوهشنامه

دوفصلنامه  "چگونگی مواجهه متکلمان امامیه با بخش فیزیک قدیم در مباحث فرجام شناسی "مقاله علمی پژوهشی  .13

 1111-11-11 شناسی ، پذیرش و در نوبت چاپپژوهش های هستی 

 نامهپژوهش مجله پذیرش ،آثار وضعی و احکام افعال نیک و بد انسان از منظر کالم امامیه  "مقاله علمی پژوهشی  .11

 1111-12-3، امامیه

برگزیده همایش  "بررسی سندی و داللی حدیث جرجیر و نقد برداشتهای نادرست " iscمقاله علمی ترویجی  .13

 1531حدیث پژوهش 

 35حدیث اندیشه پاییز   "بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر علی )ع( "ترویجی  -مقاله علمی  .21

 31ابستان حدیث و اندیشه  ت"روش شناسی مناظرات هشام بن حکم در موضوع امامت "مقاله علمی ترویجی  .21

مجله حدیث و اندیشه    چاپ  "منطق حاکم بر مناظرات امام رضا )ع( با اصحاب ادیان  "مقاله علمی ترویجی -  .22

 33سال 

،  "دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان"مقاله علمی ترویجی   .25

 1531مجله کتاب و سنت ، بهار 

 1531، مجله کتاب و سنت ، بهار  "موانع اخالقی تعقل "رویجی مقاله علمی ت  .21

  1531مجله کتاب وسنت  "موانع احساسی عاطفی خرد ورزی  "مقاله علمی ترویجی  .23

 31پذیرش در مجله کتاب وسنت پاییز "مالک استضعاف فکری از منظر آیات و روایات   "مقاله علمی ترویجی  .21



 2121، 21در روایات امامیه، مجله انگلیسی سفینه ، ش "نحن المثانی مصداق شناسی  "مقاله علمی ترویجی  .23

ت مجله کتاب وسن، پذیرش در  "ادله اثبات معاد از دیدگاه استاد آیت اهلل مصباح یزدی    " ترویجیمقاله علمی  .21

 31پاییز 

، معارف حسینی ، مجله پژوهشنامه"روش شناسی مناظرات امام حسین )ع( در قیام عاشورا "مقاله علمی تخصصی  .23

 33سال  2شماره

در قیام عاشورا، مجله پژوهشنامه معارف "منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد )ع( "مقاله علمی تخصصی   .51

 33سال 5حسینی، شماره

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب )س( در  قیام عاشورا ، مجله پژوهشنامه معارف "مقاله علمی تخصصی   .51

 33ال حسینی،  چاپ  زمستان س

، مجله پژوهشنامه  "منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین )ع( در دفاع از آموزه امامت"مقاله علمی تخصصی   .52

 31معارف حسینی،  چاپ  بهار سال 

امه ، مجله پژوهشن "تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس بر اساس زیارت نامه ایشان "مقاله علمی تخصصی   .55

 31معارف حسینی،  چاپ  تابستان سال 

، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ   "تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اریعین"مقاله علمی تخصصی   .51

 31پاییز سال 

، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ   "رجعت امام حسین )ع( از منظر روایات"مقاله علمی تخصصی    .53

 31زمستان سال 

، مجله پژوهشنامه معارف  "زیارت نامه حضرت علی اکبر )ع( تحلیل گزیده هایی از "مقاله علمی تخصصی   .51

 33حسینی،  چاپ  بهار  سال 

، مجله  "منطق خون در قیام امام حسین )ع( با نگاهی به شهادت حضرت علی اصغر "مقاله علمی تخصصی   .53

 33پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ  تابستان  سال 

، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ  پاییز   "یام امام حسین)ع( آثار توحید باوری در ق"مقاله علمی تخصصی   .51

 33سال 

، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ   "تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی "مقاله علمی تخصصی   .53

 33زمستان  سال 

ارف شنامه مع، مجله پژوه " تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب )س( در خطبه کوفه"مقاله علمی تخصصی  .11

 31سال   تابستانحسینی،  چاپ  

، مجله پژوهشنامه  " بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی :حسین منّی و انا من حسین"مقاله علمی تخصصی  .11

 31سال   پاییزمعارف حسینی،  چاپ 



، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  چاپ  " رویش ها و ریزش ها در قیام امام حسین )ع("مقاله علمی تخصصی  .12

 31سال   زمستان

، مجله معرفت اعتقادی ، شماره اول  "نقد نگاه انسان وارانه به خدا از منظر نهج البالغه  "مقاله علمی تخصصی   .15

 33، بهار 

اییز ، پ ، مجله معرفت اعتقادی "اندیشه های کالمی شهید اول در مباحث راهنماشناسی   "مقاله علمی تخصصی  .11

33 

  عارفم پژوهشنامه مجله ، "  شام خطبه در( س) زینب حضرت قرآنی های اقتباس تحلیل " تخصصی علمی مقاله .13

 33 سال  بهار چاپ  حسینی،

  حسینی، معارف پژوهشنامه مجله ،3نام ویادکرد حضرت رقیه در منابع کهن تا پایان قرن  "مقاله علمی تخصصی  .11

 33 سال  تابستان چاپ

صی علمی مقاله .13 ص سجاد )ع( قرآنی های اقتباس تحلیل  " تخ شنامه مجله،  شام شهر در مناظرات امام    پژوه

 33 سال  پاییز چاپ  حسینی، معارف

 نامهپژوهش ،مجله  شخصیت شناسی شمر بن ذی الجوشن و نقش او در مصائب کربالء  " تخصصی علمی مقاله .11

 33 سال  چاپ در زمستان  حسینی، معارف

 معارف پژوهشنامه ،مجله  سیمای امام حسین )ع( در احادیث نبوی منابع اهل تسنن  " تخصصی علمی مقاله .13

 1111تابستانچاپ در    حسینی،

 معارف پژوهشنامه ،مجله  تحلیل کالمی گزیده هایی از زیارت نامه حضرت عباس )ع(  " تخصصی علمی مقاله .31

 1111پاییزچاپ در    حسینی،

 ترویجی -مقاله علمی , پژوهشی و علمی  111داوری و ارزیابی بیش از  .31

تاليفات و توليدات ج:   

1533، انتشارات مجلسی ، چاپ  1مجموعه  مقاالت معارف حسینی "کتاب  -1  

 1533  انتشارات مجلسی ، چاپ "آفات خرد "کتاب  -2

 1531 چاپ کتاب گستره معنایی حکمت الهی در کالم امامیه و نصوص دینی، انتشارات مجلسی ،  -5

 1531 چاپ  ، انتشارات مجلسی ، عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری و دکتر علی شریعتیکتاب  -1

 1533کتاب فاطمه زهراء سنجه های غضب و رضای خدا، انشارات فروغ فردا، چاپ  -3

 1111کتاب توفیق الهی از منظر آیات و روایات ، انشارات فروغ فردا، چاپ  -1

 1111، انشارات فروغ فردا، چاپ "سلفی گری از ادعا تا واقعیت "کتاب -3



پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده با درجه عالی با موضوع )گستره معنایی حکمت الهی در اندیشه متکلمان امامیه     -1

 و متون دینی ( ، دانشگاه قرآن و حدیث 

عقل و دین از دیدگاه دکتر علی "حوزه علمیه قم با  موضوع  اسالمی()دکتری  کالم   1پایان نامه دفاع شده  سطح     -3

"شریعتی و استاد شهید مطهری  

)توحید و معاد( برای مقطع کارشناسی ارشد مجازی نهج البالغه،  " 1مباحث  اعتقادی نهج البالغه "تولید درس     -11

 دانشگاه قرآن و حدیث

برای مقطع کارشناسی ارشد مجازی نهج البالغه،  نبوت و امامت() "2البالغه مباحث  اعتقادی نهج "تولید درس  -11

 دانشگاه قرآن و حدیث

، ویژه مقطع کارشناسی ارشدرشته ارتباطات گرایش حج و زیارت ، دانشگاه بین المللی  "کالم جدید"تولید درس     -12

 امام رضا )ع( ، مشهد مقدس

رشته کالم حوزه علمیه خواهران. جامعه الزهراء  5ح ویژه سط "تولید درس کالم نقلی     -15  

حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور 2ویژه اساتید سطح "روش مقاله نویسی  "تولید درس     -11  

موفقيت ها - 3         

1111-31سال  رتبه استاد  ممتاز و شایسته تقدیر در دانشگاه قرآن وحدیث11کسب متوالی     -1  

، دریافت لوح  تقدیر 33اردبیل ، سال   "علمی پژوهشی گفتگو و مناظرات رضوی  "رتبه ممتاز  همایش ملی کسب     -2

 و دیپلم افتخار

روش شناسی مناظرات امام حسین )ع( در قیام  ، با عنوان مقاله 1533کسب رتبه ممتاز همایش حدیث پژوهش ، سال  -5

 عاشورا

، با عنوان مقاله بررسی سندی و داللی حدیث جرجیر و نقد  1153، سال  کسب رتبه ممتاز همایش حدیث پژوهش - -1

  برگزیده همایش حدیث پژوهش "برداشتهای نادرست

مقاله مشترک دانشجویی به همایش فوق و چاپ چکیده مقاالت در کتاب نسیم رضوان  3پذیرفته شدن     -5  

سوابق اجرايي: - 1  

11-12سفیران هدایت رفسنجان معاون آموزشی حوزه علمیه        .1  

13-11مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت رفسنجان       .2  



31-13مدیر حوزه ریاست دانشکده علوم حدیث       .5  

  1533  - 31مدیر نظارت وارزشیابی آموزشی دانشگاه قرآن وحدیث از سال         .1

1533آذر 31سال   معاون گروه آموزشی کالم  دانشگاه قرآن وحدیث از       .3  

1533. مدیر گروه کالم و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث از اول  دی ماه 1  

: سوابق فرهنگي -3  

1513الف : تبلیغ در شهرها و روستاهای مختلف کشور از سال   

و  تاکنون به صورت متناوب در مراکزحوزوی 1515ب: تبلیغ و تشکیل جلسات پرسش و پاسخ با موضوعات اعتقادی ازسال 

 دانشکاهی کشور

1533ج: روحانی کاروان های حج وعمره وعتبات از سال   

  


