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  محمد کاظم طباطبایی

 
 شهرستان قمشمسی  4311سال  تولد:

 4331 سال : دیپلم ریاضی
 4334سال سطح چهار حوزه :

 تحصیالت حوزوی

  4331 سال:  ورود هب حوزۀ علمیه قم
 4331ـ  4331 سال دوره ادبیات:

 4333ـ  4331 سال سطح:دوره 
    4331 - 4333 سال خارج: دوره

  دبیات:ساتید اا
 آیینه وند, .4

 رضوانی،  .1
  ,طالقانی .3
 علوی رخاسانی. .1
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  اصول فقه:
 )اهدوی( معالم: .4

  : سعیدی،اصول فقه .1
 (،نیری همدانی ـ )استادی رسائل .3
 (.)ره(: )قدرییکفاهی .1

 فقه:
 )راستی کاشانی، تهرانی( :لمعه .4

کاسب .1  ()ره(اپیانی) بیعمحرهم و  :م
 ()ره(, روشنی )ره(مصلحی اراکی): خیارات .3

 دورۀ خارج:
  فقه:

 4333ـ  4333 سال :آیة اهلل تبرزیی .4
 4331ـ  4331 سال :آیة اهلل دمدی .1
 4331ـ  4333 سال :آیة اهلل زنجانی .3

  اصول:
  4333ـ  4333 سال آیة اهلل تبرزیی: .4
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 4331ـ  4333 سال آیة اهلل وحید رخاسانی: .1
 تدریس دروس حوزوی: 

 ادبیات )جامع المقدمات ـ سیوطی( .4
 اصول فقه. .1
 .لمعه .3
کاسب محرهم .1  .م
 .بیع .1

 :پژوهشیهای فعالیت

کاری با آیة اهلل ری شهری رد  :4331ـ  4334سال .4 اهل،  ,زحم ,لمح  : امل,ژپوهش ابوابحدیثی )اهی ژپوهشهم
 (مؤسسۀ دارالحدیث) (تجسس ,حدیث امت، مجالسة، انس، الفت،

کاری رد تدوین موسوعۀ امام علی)ع( )4333ـ  4331 سال .1  (مؤسسۀ دارالحدیث) مجلد( 41: هم

 (مؤسسۀ دارالحدیث) تدوین موسوهع امام مهدی)ع( :4333ـ  4331 سال .3

گاه رفهنگ و اندیشه( دانشنامۀ افطمیرگوه اتریخ عضو  :4333ـ  4333 سال .1  )ژپوهش
گاه  کمیتهعضو : 4333 ـ 4331سال  .1  انتظار نورعلمی ژپوهش
 راهنمایی و مشاوره اپیان انهم اهی حوزوی اتکنون: -4331سال  .3
 رگوه رقآن و حدیث امور روحانیون بعثه رهبریعضو : 4333 ـ 4331سال  .3
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 عضو کمیته علمی انتشارات رمزک تحقیقات حج: 4333 ـ 4333 سال .3
 حج و زیارتشورای تخصصی امور روحانیون عضو : اتکنون ـ 4333 سال .3

گاه رفهنگ و اندیشه(عضو کمیته علمی دانشناهم افطمی: 4333ـ 4333سال  .41  )ژپوهش
گاه رفهنگ و اندیشه(دانشنامۀ عضو رگوه اتریخ : 4331ـ  4333سال  .44  رقآن )ژپوهش

 رگوه حدیث دمارج علمی حوزه علمیه قمعضو : اتکنون ـ 4333سال  .41
 عضو کمیته علمی دمارس اهل سنت اتکنون: – 4331سال  .43

گاه رفهنگ و اندیشه(عضو شورای کلیات دانشناهم نبوی:  4331 – 4331سال  .41  )ژپوهش

 )سازمان حج(عضو شورای علمی دانشناهم حج و زیارتاتکنون :  – 4331سال  .41
 
 :اجراییهای فعالیت

گارسرپستی رگوه فقه و حقوق  ـ اتکنون: 4331 سال .4  (رالحدیثمؤسسۀ داحدیث ) رقان وه / ژپوهش

 (مؤسسۀ دارالحدیث/ )حدیثرقان و ه گانهج البالهغ دانش  : دمری رگوهاتکنون ـ 4331 سال .1

 عضو هیئت امناء موسسه دارالحدیث: اتکنون ـ 4333سال  .3
گاریاست ژپوهشکده علوم و معارف حدیث/ : اتکنون ـ 4331سال  .1 ؤسسۀ م )حدیث  رقان وه ژپوهش

 (دارالحدیث

 حدیثرقان و ه گادانش /  ریاست دانشکده حدیث :اتکنون ـ 4334سال  .1
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 الحدیثعضو شورای انتشارات موسسه دار: ات کنون ـ 4334سال  .3

 عضو هیئت امناء ژپوهشکده حج و زیارت: اتکنون ـ 4334سال  .3

 شورای کمیسیونهای تخصصی حوزه عضو: اتکنون ـ 4333سال  .3

 شورای مشاوران نماینده ولی فقیه رد سازمان حج و زیارت عضوـ ات کنون:  4333سال  .3
 

 :های آموزشیفعالیت

 
 مقاطع تدریس:

 کارشناسی  .4
 کارشناسی ارشد  .1
 دکتری .3

 عناوین تدریس شده:
 ـ دانشکده علوم حدیث: 4

 4331ـ  4334 سال :الف( دوره کارشناسی
 نقد حدیث .4

 مبانی شناخت حدیث .1
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 مبانی فهم حدیث .3
 

 ات کنونـ  4333 سال :ب( دورۀ کارشناسی ارشد
 مبانی فهم حدیث  .4

 کتابشناسی احادیث اعتقادی  .1
 مباحث اعتقادی رد نهج البالهغ  .3
 رقآن و حدیث  امامت و والیت رد .1
 اتریخ تحلیلی امام علی)ع(  .1
 اهی حدیثیمکتباه و حوزه .3
 استناد نهج البالهغ و کتابشناسی .3
 شبهات متنی نهج البالغة .3
 اخالق رد نهج البالهغ .3

 مبانی فهم احادیث اعتقادی .41
 مشکل الحدیث .44
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  ج( دوره دکتری

 / متعدد البالغةشناخت نهج  .4
 / متعدد فقه الحدیث با تأکید رب نهج البالغة .1
 (4334-4331 سالرابطه رقان و سنت ) .3
 ( 4333-4334اتویل حدیث )  .1
 علوم حدیث .1
 مبانی فهم نهج البالهغ .3
 البالهغ نهج یاخالق  می مفاه  .3
 سنتو اهل عهی کهن ش  یث ی وامع حدج  .3

 
 موسسات دیگر:

 :دمرهس امام خمینیـ  4
 (4333ـ  4331 سالحدیث ) اتریخ تدوین .4

 (4333 سالحدیث شناسی ) .1
 (4333 سال) شناخت نهج البالغة .3
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 (4333 سال) مبانی فهم حدیث .1
 )دکتری( (4334-4331 سالرابطه رقان و سنت ) .1
 )دکتری( (4334-4331 سالحدیث و علوم اجتماعی ) .3
 ( )دکتری(  4333مبانی و روشهای استنباط از سیره ) .3
 ( )دکتری(  4333)اتریخ تحلیلی ایپمبر ص  .3

 (4333 سالاتریخ تدوین حدیث ) ـ واحد اهل سنت بعثه رهبری: 1
  ـ رگوه تخصصی تبلیغ: 3

 (4331 سالشناسی)حدیث .4
 (4333 سال) شناخت نهج البالغة .1

 (4333ـ  4333 سال: منطق فهم حدیث )ـ تخصصی مهدویت 1
 (4331ـ  4333 سال: منطق فهم حدیث )ـ بنیاد نهج البالغة 1
 تخصصی حدیث حوزه: - 3

 (4331 منطق فهم حدیث )سال .4
 ات کنون( 4333مشکل الحدیث ) .1

 (4331ـ  4333 سالحدیث شناسی ) ـ رتبیت راهنما: 3
 ( 4333ـ  4333 سال) اهی رفاگیر حدیث:ـ دوره 3
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 شهر ری, .4
 ,دوره ( 3)مشهد .1
 ارومیه,  .3
 همدان  .1

  ـ دانشکده مجازی: 3
 (4331ـ  4331 سال )( 1و  4)اتریخ حدیث شیعه  .4

 (4333 سالمبانی شناخت حدیث ) .1
 (4333 سالمشکل الحدیث ) .3
 (4333 – 4334مبانی فهم احادیث اعتقادی ) .1
 ( 4333- 4334استناد نهج البالهغ و مشکل الحدیث ) .1

گاه: 41 گاه حوزه و دانش   ـ ژپوهش
 (4333 سال)منبع شناسی .4

 (4331 سالنقد حدیث  ) .1
 (4331- 4331رابطه رقان و سنت ) .3

  (4333-4331 سال:حدیث شناسی ) سازمان حج -44

 (4333 سالمنطق فهم حدیث ) ـ مؤسسۀ آینده روشن: 41
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گاه بارق العلوم 43  ( 4331 - 4333 سالاهی اتریخی ): تأثیر حدیث رد ژپوهش ـ دانش
 (4333 سال: حدیث شناسی اتریخی )مؤسسۀ امام خمینی  - 41
 منابع معرفتی :ـ تخصصی کالم حوزه 41
 منابع معرفتی شیعه :ـ موسسه امامت 43
 
 
 

 سایر کشورها:

 تدریس:       
 ( 4331 )کشور رتکیه() سال شناخت نهج البالغة .4

 ( 4334 /نقد حدیث )کشور افغانستان() سال مبانی فهم حدیث .1
 (4333منطق فهم حدیث ) کشور اپکستان( )  .3

 دیدار علمی:       

 (4333سورهی ) .4
 (4331)  رمنستانا .1
 (4333 ایتالیا ) .3
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 (4333آلمان )  .1
 (4333یوانن )  .1
کان .3  (4333)  واتی
 (4331، 4331، 4333رعاق ) .3
 (4331لبنان ) .3
 (4333آرذبایجان ) .3

 
 تألیفات:

 الف( کتاب: .4
کاری با آیة اهلل ری شهری( )جلد  41رد  موسوهع االمام علی بن أبی طالب)ع(  .4  (4333- 4331سال)هم

 (4331 سالوزارت ارشاد اسالمی ) وافق اجتماعی رد سخن و سیره امام علی)ع(:  .1
 (4331 سال: حوزۀ علمیه خوارهان )اتریخ و منابع حدیث  .3
 (4333 سال( )جدیدویب روایات صالة مسارف هب شیوه ب )تنظیم و ت  صالة مسارف  .1
 (4333 سالانتشارات سمت ) (4331 سالدانشکده مجازی ) (:4اتریخ حدیث شیعه )  .1
 (4331 سال) دارالحدیثانتشارات  (4331 سالدانشکده مجازی ) (:1اتریخ حدیث شیعه )  .3
کاری با آیة اهلل ری شهری(: انتشارات دارالحدیث ) اإلمام المهدی)ع( من منظار حدیث الثقلین  .3  (4333 الس)هم
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کاری با آیة اهلل ری شهری(: انتشارات دارالحدیث ) آرزو  .3  (4333 سال)هم
 (4333 سالدانشکده مجازی ) مبانی شناخت حدیث:  .3

 (4333 سال: دانشکده مجازی ) مشکل الحدیث  .41
 (4331 سال: مؤسسه امام خمینی)ره( )منطق فهم حدیث  .44
 (4111ـ 4334 سالانتشارات دارالحدیث ): (جلد  3)ات کنون اهل السنهفقه دمارک   .41

 (4111ـ 4333)  دمرییت دمارس اهل سنتجلد(: 1الموسوهع الفقهیه علی المذاهب االسالمیه )ات کنون  .43

کاری با آیة اهلل ری شهری( جلد( 41)  دانشناهم امام مهدی )ع( .41  (4333سال انتشارات دارالحدیث ): )هم

 (4331سال انتشارات دارالحدیث ) :مبانی شناخت حدیث از دیدگاه رفیقین .41

 (4331سال انتشارات دارالحدیث ) :مشکل الحدیث .43

 (4333سال دارالحدیث )انتشارات  :البالهغنقد شبهات نهج .43

 (4333 )سالوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  مبانی شناخت حدیث:.43
  (4111 )سالوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :  مشکل الحدیث  .43
 اعتبارسنجی حدیث: کتابخاهن مجلس شورای اسالمی  .11
 4111موسسه بیان  عهی ش  ثی حد .14
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 مقاالت: .1
 (4333 سالمجلۀ علوم حدیث ) «:والقرابةخالهف بالصحابة ل اتکون ا»بحثی ردبارۀ   .4

 (4333 سالمجلۀ علوم حدیث ) عیار نقد:  .1
 (4333 السکنگره بین المللی نهج البالهغ )رتبة نخست( ) مشورت از منظر امام علی)ع(:  .3
 (4331 سالدانشنامۀ امیرالمؤمنین)ع( ) ادهل و نصوص رب امامت امام علی)ع(:  .1
 (4331 سالدانشناهم امیرالمؤمنین)ع( ) :استناد نهج البالغة  .1
 (4331 سالمجلۀ علوم حدیث ) نقش روایات رد فهم آیات:  .3
 (4331 سالکنگره احمد بن اسحاق قمی ) :احمد بن اسحاق  .3
 (4331 سالمجلة انتظار ) حدیث عدالت مهدوی: .3
 (4333 السهمایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین ) رکامت انسانی رد سخن و سیره امام علی)ع(:  .3

 (4333 سال: سازمان حج و زیارت ) تحریف مارجای غدری خم  .41
گاری کلینی و صدوق)ره(: .44  (4333 السکنگره بین المللی ثقة االسالم کلینی ) مقایسه توحید ن

 (4333 : زبرگداشت عالهم شعرانی )سالمصارد حدیثی از دیدگاه عالهم شعرانی .41
 (4334 سال) مجله علوم حدیثژپوهشی رد رساهل ذهبیه : .43

 ( 4331)(مجله علوم حدیث):فضای صدور حدیث  .41
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 (4333 سالدانشناهم رفهنگ افطمی ) ازدواج حضرت افطمه)ع(: .41
 (4333 دانشناهم افطمی )سالوالدت حضرت زرها)ع(:   .43

 (4333 دانشناهم افطمی )سال :و مهدویت )ع(افطمه زرها .43

 (4333)حدیث حوزه ( )عبداهلل بن سبا ، آنچه بود و آنچه نبود .43
 (4333)و ارزیابی اعتبار حدیث وحید بهبهانی  .43

 (4333 دانشناهم امام مهدی )سالی اتریخی و اعتقادی مهدویت زگاره اه .11

 (4333 دانشناهم امام مهدی )سالژپوهشی رد روایات رایات سود :  .14

 (4333 مهدی )سالدانشناهم امام  (4333نهاد وکالت) .11
 (4333)میراث حدیث شیعه رد هس سدۀ نخست .13

 (4331 )سال : سیره خاتم االنبیاءقواعد استنباط از سیره  .11

 ( 4331) مجلۀ علوم حدیث: مفهوم شناسی و ربرسی چگونگی اتویل رد مکتب عقلی مال صدرا .11

 (4331مجله آیت بوستان )اعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین ع :  .13

 (4333)دانشناهم رقان و حدیث،  :جبن .13

 (4333)دانشناهم رقان و حدیث،  :جن .13

 (4333)دانشناهم رقان و حدیث،  :جنون .13
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  (4331مجله آیت بوستان ),  :هدایت پذریی و هدایت انپذریی .31

 4331حوزه  ثی حد مجله :«سنت»و  «ثی حد»دو اصطالح  یو نسبت سنج  یمفهوم شناس 
  4331 ثی علوم حد مجله: مالصدرا یرد مکتب عقل  ثی احاد لی تأو یچگونگ  یو ربرس  یشناس  مفهوم .34

  4331 یژپوه  ثی حد مجله: رخصت: مفهوم، کاررکد، اعتبار ۀصدوق و اقعد خی ش 
  4333 یرفهنگ رضو مجله، رد عصر امام رضا )ع( دیگفتمان توح  شبردی ارثگذار رب پ  یاعتقاد یاه بی آس  نی رت مهم .31
  4333حوزه  ثی : حدمجله، آن هچ بود و آن هچ نبود« بن سبا عبداهلل» .33
  4331 یمهدو یژپوهش اه مجله، نهاد امامت یاجتماع  یکاررکداه .31
  4331 یکالم  یاعتقاد یژپوهش اه مجله، امامت ری رد مس  نی نخست  انیعباس  ین ی چالش آرف یاه گوهن .31
کاف  .33   4334 ثی :علوم حدمجله قم یث ی و گفتمان حد یال
  4334 یامامت ژپوه  مجله، السالم هی آغاز امامت امام کاظم عل  یچالش اه یشناس  بی رد آس  یجستار .33
 4334 ثی علوم حد مجله هی رد اعتبار رساهل ذهب  یژپوهش  .33
  4334حوزه  ثی حد مجله، «روشمند یخوان  ثی حد» یمطالعات  ربانهم .33
 4331 خی ژپوهشناهم اتر مجله امامت ری مس  ین ی و چالش آرف نی نخست  انیعباس  .11
 4331 ثی علوم حد مجله، اتیرد فهم آ اتیروا نقش .14

 4333 ثی علوم حد مجله، أ تکون الخالفة بالصحابة والقرابة؟»ردباره  یبحث » .11
 4333 ثی علوم حد مجله، …(و اتیل ی و نشر ارسائ  هریرب مقاهل )ابوره ینقد نقد اریع  .13
  4331حوزه  ثی حد مجله، ةی رب کتاب الموسوعة ارلجال  دیرمسل با اتک  یرد کشف سنداه یاهلل ربورجد تی آ یشناس  روش .11
  4331بهار   ین ی ژپوهش انهم معارف حس  مجله، السالم هی عل  نی کتب مقاتل امام حس  یاعتبارسنج  .11
 4331 نهی سف  مجله، السالم هی رد مورد حضرت ابوطالب عل  یژپوهش  ی ستهی نکته و با هس .13
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  4333 ثی رقآن و حد یدانش اه و آموزه اه مجله، (یو نمودار ی)هب صورت فهرست  عهی ش  ثی مطالعه حد ری س  .13
  4333 یخ ی اتر یژپوهش اه مجله، و صدر اسالم تی پوشش رد عصر جاهل  تی وضع  ةردبار یحجاب حداقل  هینظر یربرس  .13
  4331 ین ی ارف حس انهم مع ژپوهشمجله ، اهلل بن رح دیو عب  نی بن ق  ری رفتار زه  یمورد ی! ربرس یریانپذ تی و هدا یریپذ تی هدا .13
  4331انتظار  مجله، یمهدو استیس  دینما ،یجهان  عدالت .11
  4333رقآن و طب  هینشر، یطب  اتیرد روا« استناد»و  «یمحتو» .14

  4333(، زمستان 31)ایپپی «  ثی علوم حدمجله ، ثی رسمقاهل مجله علوم حد .11
  4331 یکالم  قاتی تحق  هینشر، اصل امامت رد عصر حضور نیی تب  رماحل .13
 4333 33مجله نقد و نظر شماره ، ییجبررگا ای هیتور نتی اخبار ط  نیی تب  .11
  4333(، اتبستان 31)ایپپی «  ثی علوم حد همجل ، نی قبول خبر از منظر قدماء و متارخ طی رشا نیی تب  .11
 4333، زمستان  1شماره  یاخالق ژپوه  مجله، قدرت رنم دیو کاررکد آن رد تول  استی)ع( هب اخالق رد حوزه س  یامام عل  کردی رو .13
 (411ش  ثی علوم حد)مجله  ثی آدمن مشکل الحد دیپد یاهنهی زم  .13
 (4111)411ش  ثی رو مجله علوم و حد شی افق پ  مقاهل .13
 (4111مجله اتریخ ژپوهی) السالمهی حضرت ابوطالب عل  رهی رب س  دیبا تأک  رهی س  یساز یعصر .13

 
 
 

 
 

 :و سرفصل سطراحی و تولید در

 
 رطاحی ردس اتریخ و سیره .4
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 احادیث اعتقادیتولید مجازی ردس مبانی فهم  .1
 ی و متنی نهج البالهغاستنادشبهات تولید مجازی ردس   .3

 )حوزه علمیه خوارهان(تولید مجازی ردس چشمه خورشید)نهج البالهغ( .1

 )ردسناهم حدیثی روحانیون حج ( حدیث شناسی .1
 (4111ـ 4333رسفصل حدیث حوزه خوارهان) .3

 (4111) رسفصل حدیث رشته علوم رقان و حدیث .3
 

 
 های حوزوی و دانشگاهی:مشاوره پایان نامهاهنمایی و ر

 
 (4331 سالاهی حکومت مهدوی )چالش .4

 (4333 سالروش عالهم مجلسی رد فهم حدیث ) .1
 (4333 سالوالدت امام مهدی)ع( )اپسخگویی هب شبهات( ) .3
 (4333 سالمالصالح مازندرانی ) ژپوهیربرسی شیوه حدیث  .1
 (4333 سال) ف فی الحدیثتصحی ال  .1
 (4333 سالستایشگری از دیدگاه رقآن و حدیث )رفایند  .3
 (4333 ربرسی مسئله غیبت رد رقآن و احادیث: )سال .3
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 (4333 تجرد مالئکه رد رقآن و حدیث)سال .3
 (4333 )سال (یوذهب  یآراء عسال،فهدارلوم  نقاداهن هب کردی )باروری ردتفس  هی امام  یکالم  یمبان  .3

 (4333 اهی امام از دیدگاه امام رضا)ع( )سالوژیگی .41
 (4333 حشر انسان از منظر آیات و روایات)سال .44

گاه رف مبرایپ یع ی تشر تی وال ۀگستر .41  (4333 )سالنی ق ی ارکم از ن
 (4333 نقش رمدم رد حکومت از منظر امام علی)ع( )سال .43
 (4331 سال)البالهغ از مصارد کهن نهج یک ی هب عنوان  یبن وهب جهن  دیکتاب ز یاب یباز .41
 (4331 سال)یرد اصول کاف  یاعتقاد ثی )ره( رد نقل احادین ی منابع رمحوم کل  یاب یباز .41
 (4331 سال)رد دمرهس کوهف و بغداد یمسأهل عقل و وح  یق ی تطب  یربرس  .43
 (4331 سال)مسأهل علم و معرفت رد دمرهس کوهف و بغداد یق ی تطب  یربرس  .43
 (4331 سال)اتیو روا اتیگناه ردمعرفت از منظر آ ری تأث .43
 (4331 سال) علوم آل محمد )ع( یبصارئ الدرجات ف  قهی و تعل  حی تصح  .43
 (4331 سال ))ع( تی اهل ب  اتیمخالفان رد رقآن و روا ری تکف  .11
 (4331 سال) دوازده امام )ربرسی روایات و شبهات( .14

گان از منظر رقآن و روا یبخش  قداست .11  (4331 سال) اتیهب گذشت
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 (4331 سال)و بصارئ الدرجات یاصول کاف  اتیروا سهی علم امام رد مقا گستره .13
 (4331 سال)نهج البالهغ دگاهیکارزگاران از د یلغزشها .11
 (4331 سال)البالهغ رد نهج یخارج  استیاصول و اهداف س  ،یمبان  .11
 (4331 سال)مورد امامت ربرسی با ع تی اهل ب  دیعقا نیی رد تب  یخ ی عنارص اتر نقش .13
 (4331 سال)اتیالسالم از منظر رقآن و روا همی ائمه عل  یع ی تشر تی وال .13
 (4334 )سالکوهف و بغداد یمسأهل بداء رد دمرهس کالم  یق ی تطب  یربرس  .13
 (4334 الی)ست ی رتب  کردروی  با ع رمومنانی ام  رةی رد س  یاپسخ منف  لی و تحل  یربرس  .13
 (4334 )سالالسالمهی امامت پس از شهادت امام صادق عل  انیرج یدت یعق  یاهچالش .31
 (4334 )سال نی رالمؤمن ی از منظر ام  یمفاسد و انحراافت اجتماع  یری شگ ی پ  یکاراهراه .34

 (4334 کاستی عقل زانن)سال .31
 (4334 )سالاسالم رد سده اول شرفتی جهاد رد پ  نقش .33
 (4334 سال)البالهغرد نهج یمان ی ا نی ق ی  .31
 (4333) (اتیو روا اتیاسالم )آ دگاهیاز د Ethanasia یرتحم  قتل .31
 (4331( )4اشارات رقآنی نهج البالهغ ) .33
 (4331( )1اشارات رقآنی نهج البالهغ ) .33
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 (4331( )3اشارات رقآنی نهج البالهغ ) .33
 (4331( )1اشارات رقآنی نهج البالهغ ) .33
 (4333( )1اشارات رقآنی نهج البالهغ ) .11
 (4333آگاهی و معنویت ) .14

 (4333رجح و تعدیل رد آاثر قدما) .11
 (4333روش شناسی ااتن کلبرگ ) .13
 (4333نقش میراث مکتوب ) .11
 (4333دوره امام علی ع ) شبهات اعتقادی رد .11
 (4331تحلیل روایات نقصان ایمان زانن ) .13
 (4331چگونگی حجاب رد عصر ایپمبر ص) .13
 (4331اهی دینی)نظرهی  توسعه کاررکد فعل معصوم رد استنباط آموزه .13
 (4333توسعه نفوذ والیت فقیه رد رعهص بین الملل) .13
 پورعلی یاسین .11
 ( 4331) یو کفر کاف  مانی رد کتاب ا یمان ی ا اخالق .14

 ( 4333اخبار طینت ) .11
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 شنایی .13
 جعفر طیاری .11
 (4331)  می رد رقآن رک مبرانایپ یدعااه یشناس  سبک .11
 (4333مفهوم معروف عوامل پدیداری و روند شکل گیری ) .13
 (4111سازوکاراهی ارثزگاری ارم هب معروف و نهی از منکر ) .13
 (4333تجرهب رعافنی ) .13
 محمد حاریی شیرازی .13
 4333البالهغ نهج یتکمله اه یل ی تحل  یف ی کتاب شناخت توص  .31
 4111صدوق  خی از روزگار ش قم قبل یث ی دمرهس حد یمهدو ثی احاد .34

 البالهغاز منظر نهج یاجتماع  یتفاوت یب  .31
کافل اجتماع  یالگو .33  یجامع ت
 (4111الگوی تحلیلی بازسازی جغرافیای اتریخی کالم امامان ع) .31

 
 

 علمی: و کارگاههای  هاهمایش
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 (4333 )بنیاد نهج البالغة،سیرۀ اداری امام علی  .4

 (4333 )دفتر نشر آاثر امام خمینی, امام خمینی)ره( و رکامت انسان .1

 (4333 )انجمن عالی حکمت,تطور اتریخی شیعه  .3

 (4333 سال)کنگره بین المللی ثقة االسالم کلینی  .1
 (4333 )مؤسسۀ دارالحدیث,اعتبار سنجی مصارد حدیثی  .1

گاری  .3  (4333 )انجمن عالی حکمت,سیر معجزه ن
 (4333 )مؤسسۀ دارالحدیث,تحلیل نویسی حدیثی  .3
 ( 4331 ) العتبه الحسینیه, وحید بهبهانیبین المللی کنگره  .3
 (4331 ,) العتبه الحسینیهربیع الشهاده بین المللی همایش  .3

 (4333)مقارن  یسنت شناس  یاهکارگاه چالش .41
 حضرت ابوطالب شی هما( 4111)  السالمهی حضرت ابوطالب عل  رهی رب س  دیبا تأک  رهی س  یساز یعصر .44

کا )  .41 گاه نورث وسترن ارمی  (4111سیره ژپوهی ) انجمن اسالمی دانش
 (4111تحلیل روایات تشکیل حکومت قبل از ظهور انجمن حدیث حوزه ) .43
 (4111اعتبار ستجی  منابع حدیثی رفیقین ژپوهشکده حج و زیارت) .41
گاه رقان و حدیث .41  ( 4111)حدیث ژپوهی رگوهی: شیوه، بایسته اه، کاستی اه ژپوهش

 



23 

 

 
 همکاری با مراکز و نهادها:

 : سیمای جمهوری اسالمی

 (4333)(4)شبکه  صبح بخیر اریان .4

 (4333 ـ 4333)(4)شبکه   این شبها .1

گام ردنگ .3  (  4331 - 4333) (4)شبکه  هن

 ( 4331ـ 4331) (3)شبکه  مصباح .4

 (4333 ـ 4334) (3)شبکه  رد آستان خورشید .5

 1335( 1)شبکه روز خدا  .6
 1411ـ 1335( 2)شبکه کوی محبت  .7
  1411( 4)شبکه  آینه داران .8

 (1411ـ  1331شبکه رقان ) .3
 

 :  رادیو معارف

 
 (4331حدیث شناسی) .4
  (  4331 - 4333مهدویت ) .1
 (.4333فلسفه قیام عاشورا )  .3
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