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به نام هستی بخش 

خااااااااططمراااطتینتمیکتا

 صات فردی

 اطالعات شخصی

.6632به شماره شناسنامه  1631متولد ، غالمحسین ، فرزندمریم والیتی کبابیان .1

.66/12معدل با  27در سال ک یزیاضی فیپلم رشته ریددارای مدرک  .6

.70/91و معدل رتبه چهارم کل دوره با  67سال در  کده علوم حدیثدانشاز علوم حدیث  کارشناسیفارغ التحصیل  .6

 رتبه سوم  کل دورهبا  73در سال  دانشگاه الزهراء )س(الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث از  روزانه کارشناسی ارشدفارغ التحصیل  .4

 .91/91و معدل 

)دانشکده علوم حدیث  هرنخست دورتبه با  دانشگاه قرآن و حدیثرشته علوم قرآن و حدیث در  دکتریمقطع  فارغ التحصیل .5

.57/91و معدل  1631در سال  شهرری(

 .61/13و دفاع از رساله ی دکتری با درجه ی عالی و نمره ی  1/13آزمون جامع دکتری با نمره موفقیت در  .3

 شرقی.  6، واحد 1، پالک 1/14یوسف آباد، میدان سلماس، خ کاج شمالی، نبش خیابان   .و ساکن تهرانمتاهل  .2

  mvelayati7@gmail.com       13164313421      تباطی:رراه های ا .8

 پایان نامه ارشد 

سارکار خاانم دکتار قرآن کریم، به راهنماایی  63و  67طب در جزء های تصویرپردازی های هنری قرآن بر اساس نظریۀ سیدق .1

.21/13درجه عالی با نمره ، 1673، جاللی سرکار خانم دکتر و مشاوره یمشکین فام 

 دکتری رساله

مدرسه تفسیری شیعه در کوفه؛ ادوار، گفتمان ها و نگره ها به راهنمایی جناب آقای دکتر علی راد و مشاوره استادان جناب آقای  .1

.61/13درجه ی عالی با نمره ی ، 1631، دکتر مهدوی راد و جناب آقای سید علیرضا حسینی شیرازی

 ایی ها ناوت

تسلط به زبان عربی در سطح درک مطلب. .1

متون تخصصی زبان انگلیسای دائاره در دوره آشنایی با و شرکت (  EQ&EI)تسلط در ترجمه متون تخصصی دائره المعارف ها  .6

و اخذ گواهی شرکت در این دوره. دکتر مرتضی کریمی نیا، آقای المعارف قرآن

و خوانداری و تسلط نسبی در درک مطلب.  یرآشنایی با زبان عبری در سطح نوشتا .6

توانایی کار با نرم افزارهای حدیثی، رجالی، تفسیری و نهج البالغه از جمله مکتبه، جامع تفاسیر ناور، ناور السایره، درایاه الحادیث،  .4

دانشنامه امیر المومنین )ع( ، مشکاة االنوار و .... .

mailto:mvelayati7@gmail.com-
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 سوابق پژوهشی

 تابک

از رابارت گلیاو،  "دم شیعه؛ برخی شیوه های تفسیری منسوب به امامان شیعهتفسیر متق"با عنوان  هلاقترجمه انگلیسی به فارسی م .1

.1631، ، انتشارات دارالحدیث"میه در پژوهش های غربیتفسیر اما"تحت عنوان  "مقاالتمجموعه "چاپ شده در کتاب 

 "مجموعاه مقااالت"یلیام تیسدال، چاپ شده در کتاب و زا "افزوده های شیعه به قرآن"ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان  .6

.1631، ، انتشارات دارالحدیث"قرآن پژوهی امامیه در پژوهش های غربی"تحت عنوان 

. ات دانشگاه الزهرا سانتشار، 1637، "هجری 11تا  1ی در فاصله قرون در عرصه حدیث و علوم حدیثفرهنگ نام آوران ایرانی " .6

بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی. ، 1633 مهر ،"دو قرن نخست هجری در فهعه در کویش یگفتمان های تفسیر" .4

تمیمی؛ قرآن پژوه امامی کوفه در قرن نخست، ارزیابی شده و دارای پذیرش قطعی برای چاپ در مجموعه مقاالت اصبغ بن نباته  .1

. ، دارالحدیثاعالم نگاری مفسران شیعی

 پژوهشی -ی مقاالت علم

  .1671سال ، تحقیقات علوم قرآن و حدیثمحدثان، مریم والیتی، اژة حافظ در میان ماالت وعتسا بررسی .1

، ساال تحقیقاات علاوم قارآن و حادیثنقش عنصر حرکت در حیات بخشی به تصاویر قرآنی، بتول مشکین فام، مریم والیتی،  .6

1673. 

آماوزه هاای  ، شادی نفیسی، مریم والیتای،عیت اهل ب قح روایات تاویلی درسبت به پیشینیان در مسئله رویکرد شیخ طوسی ن .6

 .1636سال ، قرآنی

، بتول مشکین فام، سهیال قاعده تصویرپردازی هنری قرآن به تفکیک آیات مکی و مدنی؛ با تاکید بر سوره های مدثر و منافقون .4

. 1631، سال ی قرآنیآموزه ها جاللی کندری، مریم والیتی،

  .1631سال  ،مطالعات قرآن و حدیثعلی راد، مریم والیتی، تی، صبغ و گفتمان امامت وصایاوفه؛ ک رد هی تفسیر شیعن کاوگفتما .1

تحقیقات علوم قرآن علی راد، مریم والیتی، گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازشناسی اندیشه های تفسیری سعید بن جبیر،  .3

.62، پیاپی 1632 ، بهار1ال پانزدهم، شماره س ،و حدیث

مطالعات قارآن و حادیث ، مریم والیتی، محمدعلی طباطبایی، ی جهاددرباره ناسازگاری در آموزه های قرآنفایرستون  دیدگاه دقن .2

.1632، بهار و تابستان 66دانشگاه امام صادق ع، شماره 

پاییز ست و ششم، یبسال ، 37شماره ن و حدیث، یری، مطالعات تاریخی قرآن مُطحاکم عبیساژوه معاصر؛ ی اسالم پحدیثرویکرد  .7

.1633و زمستان 

و حادیث علاوم قارآن  ،، ساارا طااهرینکبابیا ، مریم والیتیو تاریخ انگارهریشه شناسی واکاوی داللت ماده )عصم( بر اساس  .3

.1411اسفند  16پذیرفته شده، انتشار آنالین از تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، 
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 .1/3/1411خ موردارای تاییدیه یرپژوهی، سفتی، ا ارغیانی کبابیان، زهروالیت مریمب نزول در تفسیر تسنیم، بسری قاعده تفسی .11

وری.در حال دا، ث، مطالعات قرآن و حدیو تاریخیع حدیثی منابپایۀ  برعاشورا های گفتمان گونه شناسی  .11

 

 یجیترو -ی علم تمقاال

.1623 لساه، حدیث اندیشحدیثی ابوحمزه ثمالی، مریم والیتی،  – زندگی نامۀ علمی .16

ادیث شیعه، سیدعلیرضا ا تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احگری ایرانی بسلفی جریان  ژوهیحدیث پ ویکردآسیب شناسی ر .16

.1632ار هب، 17شماره زدهم، سفینه، سال پان حسینی شیرازی، مریم والیتی، 

 مقاالت همایشی

 هشاتیهید بدر دانشاگاه شابرگزارشده  رب )رویکرد انتقادی(غی مقاله در همایش بین المللی مطالعات اسالمی در یده کچتایید  .14

با تاکید بر مطالعات تفسیری غرب.ر زبانی در تفاسیر شیعه امامیه؛ ، با عنوان  هویت فرقه ای و تفسی1636درسال 

.1631مایش ملی قرآن و هنر، قم، خرداد یم، هرکیات مکی و مدنی قرآن تفکیک آ بهی هنرردازی تصویرپ .11

حاال ، در ژوهش، هماایش ملای حادیث پایم والیتی کبابیانیانی، مرزهرا ارغر تفسیر تسنیم، عدة روایات تفسیری داکاربست ق .13

.اورید

 ISIمقاله 

A Critical Analysis of Firestone’s Hypothesis Regarding the Qurʾānic Legislation 

on Holy War, Mohammad Ali Tabataba’i (MehrDad) /Maryam Velayati. Al-Bayān – Journal of Qurʾān and 

Ḥadīth Studies 17 (2019) 147-167.

 مروریمقاالت 

آیینه حین، مریم والیتی، قد محتوایی صحینومعتزلیان و نی؛ نگاهی به کتاب نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث از اسماعیل کرد .1

 .1634، پژوهش

.1631، حدیث عات قرآن ومطالد نقفصلنامه  ،نقد آن، مریم والیتی گذری بر کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری و .6



به ها و امتیازاتتر

 رشناسی علوم حدیث.مقطع کادر  76 – 71در سال تحصیلی  رتبه ممتاز علمیکسب  .1

 م از رتبه نخست.صدر چها در دوره کارشناسی ارشد تنها با اختالف ه سومکسب رتب .6

 . 11/13معدل  در مقطع دکتری با ستخنو هم چنین رتبه ی ممتاز  رتبهکسب  .6

. 31-73تحصیلی  در سال 33مدرس تهران با نمره تربیت قبولی در تافل دانشگاه  .4
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شایسته ی ر اثوان به عن"سی امامیه در پژوهش های غربیشنا قرآن"و  "ر امامیه در پژوهش های غربیسیتف"انتخاب کتاب های  .1

 وری اسالمی.هه ی کتاب سال جمو پنجمین دور تقدیر در سی

یف مرباو  باه و انجام وظاا المی به مناسبت فعالیت های کمیته پژوهشهنگ اسمطالعات قرآنی و فرنجمن از ا قدیرنامهدریافت ت .3

 ."رعاصهان ممطالعات اسالمی در ج"جله یریت اجرایی ممد

نشاگاه علاوم و اب ساال داتاشانوارة کدر ج ی شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجریهای تفسیربه دوم کتاب گفتمان کسب رت .2

 .1411، آذر کریممعارف قرآن 

 و سمت یت عضوجرایی؛ سوابق ا

 .1671 تا 1676ث، ش آموزش مجازی دانشگاه قرآن و حدیدر بخ "فقه و اصول"وین دروس در گروه ل تدمسئو .1

 تا کنون. 1636می، از سال ی و فرهنگ اسالقرآنعات عضو انجمن ایرانی مطال .6

تاا  1636) گایت فرهنو مطالعااانسانی  ومبسته به پژوهشگاه علی وارانی مطالعات قرآنه پژوهش انجمن ایتاصلی و دبیر کمیعضو  .6

1633). 

 (1632و  1633) "ی مطالعات خاورشناساناسشنش رو"، حلقه الملل انجمن ایرانی مطالعات قرآنیعضو کمیته روابط بین  .4

 .(ونکن ات 1633) تفسیری حوزهعضو کارگروه تصویب پایان نامه های  .1

ی ئولی خانم دکتر فروغ پارسا و سردبیری آقاااصر، به مدیرمسدر جهان معیجی مطالعات اسالمی ترو مدیر اجرایی مجله ی علمی ا .3

 .(1632-1633) دکتر احمد بادکوبه

 (1632اسی زبان های سامی )نشه شی ریعضو حلقه  .2

 .آن کریمرعضو انجمن علمی قرآن و عهدین وابسته به دانشگاه علوم و معارف ق .7

 صطفی )ص(عه المنامه های ارشد جامگروه تصویب پایان عضو کار .3

 سن بشیر.اه امام صادق)ع( به ریاست آقای دکتر حده تحلیل گفتمان دانشگعضو کارگروه تحلیل گفتمان دینی وابسته به اندیشک .11

 

 طرح های پژوهشی در همکاری

 صله ی سالهایی دیگر در فاشگاهموزشی و دانها برای مراکز آازی آن سآماده  ری با پروژه های مرتبط با فقه و اصول فقه وکاهم .1

 ث.ی دانشگاه قرآن و حدیمجازبخش در  71ا  71

به پژوهشگاه  وابسته "و اهل سنتتقدم شیعه ر تفاسیر میقی جریان تاویل گرایی دمطالعه تطب"کاری در طرح پژوهشی با عنوان مه .1

 .36ا  31ی ار سال همطالعات فرهنگی دعلوم انسانی و 

رآنیِ پژوهشگاه ات قطالعوابسته به انجمن م، "ملی سنادبر اساس اکریم آن مومی قرآموزش ع"ا عنوان همکاری در طرح پژوهشی ب .3

 فرهنگی. علوم انسانی و مطالعات
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 هسارگرو نعناوا به، "مطالعات قرآنی"نِ بخش کمیته ی پژوهش انجم نی و مطالعات فرهنگی، درانساشگاه علوم همکاری با پژوه .2

لعاات مطا ناسایروش ش"ان عضو حلقه ی عنو ل بهی امور بین المل ین کمیتهو هم چن "سطح ملیرصد پژوهش ها در "کارگروه 

 در حال حاضر. "خاورشناسان

بخش مربو  به اعالم نگااریِ حاوزه ی ت ع، در ر اهل بیده ی تفسییث، پژوهشکگی دارالحدسسه ی علمی ا فرهنبا مو همکاری .7

 یر.سآن و تفقر

 صطفی )ص(.های علمیه و جامعه الم ما با حوزهوان استاد راهنعنه نامه بدر امور پایان ی ارهمک .3

 

 ست های علمیو نشبرگزاری کارگاه ها 

وز.ر 6به طور فشرده در مدت  "میسالا ی علومهابا نرم افزارایی آشن"شی برگزاری کارگاه آموز .1

شیوه هاای آشنایی با "ضوع ا موهش بفته پژوناسبت هفاطمه )س( به م تحوزه حضر 6و  6ایراد سخن رانی برای طالب سطح  .6

 (.1636( )سال ، )"بع الکترونیکیرسی به منادست

داناش  نقش اسااتید در"ژوهش با موضوع پ تهناسبت هففاطمه س به مضرت زه ححو 6و 6ایراد سخن رانی برای طالب سطح  .6

(.1636) "ویانجدر طالب و دانش افزایی و ایجاد روحیه پژوهش

(.1633ب )س( )میه حضرت زیندر حوزه عل "مقاله نویسی آشنایی با فنون"وزه یک ر کارگاهگزاری رب .4

(1632ه )حوز سه برگزاری کارگاه طرح نامه نویسی برای طالب سطح .1

به مادت  س()ضرت فاطمه ، حوزه ح"آنوم قرلتفسیر و عخصصی ت دروسدر  ی مجازیمحتواتولید "عنوان  با کارگاه برگزاری .3

عت.سا 61

.1633ند اسف 61وفه، د کتاب گفتمان های تفسیری شیعه در کنق مایی وزی رونلسه مجاج .2

.1411ی شیعه، شهریور ثبع حدیورا در مناکاوی روایات عاشگفتمان  حرم با عنوانم 3ن، شب دانشگاه نورث وسترارائه علمی  .7

 13ص(، المصاطفی )معه جا، "ژوهش های دینیۀ پکارآمد در عرص وگفتمان کاوی؛ روشی نو "برگزاری نشست علمی با عنوان  .3

.1411 اسفند

حاوزه هاای علمیاه معای از ج، "شنایی با روش گفتمان کااوی در پاژوهش هاای دینایآ"ساعته با عنوان  11کارگاه برگزاری  .11

.1411خواهران، اسفند 

ت در نشست ها و همایش هارکش 

 م حدیثی.حوزة حدیث و علوم در به نااتید ری از محضر اسیگ رهو به ه کارشناسیرحدیثی در دو –علمی  یاهمایش هدر  شرکت .11

قاام معظام رهباری در ،  برگزار شده از ساوی نهااد نماینادگی ماههمایش ملی تفسیر قرآن و نهج البالغه در دانشگشرکت در  .16

 .1673سال ها در  دانشگاه
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باه ری قرآن ردازی هنرپقاعده تصوی"عنوان  اب لهه مقاو ارائ 6361در تاریخ اردیبهشت  رریم و هنان کی قرمایش ملدر هشرکت  .16

 در این همایش. "تفکیک آیات مکی و مدنی

ایش.ر همشرکت د و اخذ گواهی ی موسسه تبیانبرگزار شده از سو ی اعجاز قرآن کریمش ملهمایشرکت در نخستین و دومین  .14

 آن کریم.ن شناسی در آیات قریجنع موضو تبیان( با هز قرآن )موسسارد اعجابررسی مود و ت نقر اولین نشسرکت دش .11

 تشکیل تگرگ از نگاه آیات قرآن.کت در دومین نشست نقد و بررسی موارد اعجاز قرآن )موسسه تبیان( با موضوع نحوه رش .13

با حضور  هشگاه علوم انسانیپژودر  "ندهز آیانداحال و چشم  وضعیتی، ات قرآنمطالع "متوالی با موضوع  نشست هایشرکت در  .12

.1636، سال ی نیاراد، دکتر شاکر و دکتر کریم دکتر مهدویجمله آقایان جناب  زا فناتید اس

 رانیاه خاواهمرکز مدیریت حاوزه هاای علم از سوی برگزار شده "ا روش تحقیق پیمایشیآشنایی ب"شرکت در کارگاه آموزشی  .17

 .1636ال ، سهشرکت در دورواهی واخذ گ

در ور جناب آقای دکتر پاکات چای ا حضب "ثلم حدیال پژوهی در حوزه عجر ایسته هبای"موضوع ار کارگاه آموزشی بت دشرک .13

.1636، سال ورهو اخذ گواهی شرکت در د پژوهشکده تاریخ اسالم

ی در تر پااکت آقای دک جنابضور با ح "آیندهنداز م اال و چشوضعیت ح، مطالعات قرآنی "ا موضوع شرکت در کارگاه آموزشی ب .61

.1636، سال ر دورهداهی شرکت و اخذ گو یعات فرهنگالمطسانی و علوم ان هپژوهشگا

 وم انسانی وپژوهشگاه علجناب آقای دکتر پاکت چی در  با اجرای "روش تحقیق تخصصی"شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع  .61

 .6361، سال دورهت در ی شرکگواه و اخذمطالعات فرهنگی 

پژوهشگاه علوم ناب آقای دکتر پاکت چی در با اجرای ج "ه ی تاریخیق در حوزروش تحق" ا موضوعی بشرکت در کارگاه آموزش .66

. 1636، سال رهو اخذ گواهی شرکت در دو انسانی و مطالعات فرهنگی

ب آقای دکتر پاکات چای ناای جبا اجر "رآندات قناشناسی تاریخی ا ریشه شناسی مفرمع"ا موضوع اه آموزشی بشرکت در کارگ .66

. 1631، سال و اخذ گواهی شرکت در دورهه تهران زمان جهاد دانشگاهی دانشگاف دینی سان و معارآمرکز قردر 

جناب آقای دکتر پاکات چای در با اجرای  "قرآن و حدیثرد تاریخ انگاره در مطالعات کارب"ه آموزشی با موضوع شرکت در کارگا .64

. 1631، سال واهی شرکت در دورهگ اخذ وام صادق ع اه امدانشگ

گاه پژوهشابا اجرای سرکار خانم دکتر ماریم صاانع پاور در  "ل شیعه شناسی غربتحلی"کت در دوره ی آموزشی با موضوع شر .61

در دوره. و اخذ گواهی شرکت ات فرهنگی علوم انسانی و مطالع

اه قرآن و حدیث دانشگر ناب آقای دکتر غالمعلی دج جرایبا ا "مدار رآیندروش تدریس ف"شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع  .63

. 1636، سال ( و اخذ گواهی شرکت در دوره)پردیس تهران

اب آقای سیدعلیرضا حسینی با حضور جن "جال شناسان شیعهی جرح و تعدیل در میان رمبان"شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع .62

.1636، سال دورهر کت دخذ گواهی شرو ا مدر پژوهشکده تاریخ اسالشیرازی 

 " scriptural hermeneutics "روزه با حضور اساتید آلمانی و به زبان انگلیسی تحت عنوان  6آموزشی  کارگاه شرکت در .67

 .(1631) گاه علوم انسانیپژوهش در
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 و هاریش، محماد قنادیض بخابا حضور آقایان محسن ف "مطالعه تطبیقی قرآن و عهدین صی،تعقل ن"شرکت در درس گفتار  .63

(.1632در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) آنالین(کورت ری اردسون )ارائه 

(.1632قم( )، دانشگاه قرآن و حدیث )"آشنایی با نرم افزار پژوهیار"شرکت در کارگاه آموزشی  .61

1411بهشت یارد 11ز، جای شهید مطهری و نظریه اعازمجست ششرکت در ن .61

صاادر شاده، ، گاواهی 1411ت اردیبهشا 13ن پاوری، حسیمین تاری، اخحسین م، یای کافیافته همجازی نوست شرکت در نش .66

بهرمان 

 1411خرداد  1امین حسین پوری، نحوه انتقال احادیث طوال، ست شرکت در نش .66

.1411ستان د معارف، تابهی استاد مجیور دوره حدیث پژشرکت د .64

و ... ، اول و دوم دی مااه  صاریحسن ان تر گرامی، دکتردکرف، معا ان دکترقایآاه حدیث پژوهی مقارن با حضور شرکت در کارگ .61

1411.

.1411، دی و بهمن جباریشرکت در دورة فاطمه شناسی تاریخی، مهدی  .63

ی، دکتر علی راد، حجه االسالم رحمان ستایش و ...، بهمن حجت االسالم مسعودشرکت در دورة مشق حدیث پژوهی، با حضور  .62

1411.

 



 فرهنگی -فعالیت های علمی                                سیاسی -ی گهای فرهن فعالیت

برگزاری یک دوره و  27اده در بسیج مسجدالرضا )ع( خیابان نیلوفر تهران در سال  کامل کالس های آموزش خانو دورهشرکت در  .1

 ه.علوم حدیث بنا به تقاضای واحد نامبرد نشکدهسیج دادر ب وادهانس های آموزش خکال

گزار شده از برسبات بین المللی کشورها منا و ، مسایل خانوادگی مرتبط با مسائل زنان س هایدوره کالچندین جلسه از  ر شرکت د .6

 سوی شهرداری تهران.

شاامل ؛ 71در ساال لاوم حادیث کده عر دانششور داز کج ی اعزام به خارشرکت در دوره کامل کالس های آموزش بین الملل برا .6

 .ارتهای ارتباطی و کالم و عقایدلل، مهبین الم، حدیث، حقوق لیسیانگ  زبانآموزش دروس 

 در مقطع کارشناسی. "روایت"مسئول بخش سیاسی نشریه دانشجویی ولیت های مدیریت اجرایی و مسئ عهده دار .4

 حدیثی در سال دوم کارشناسی.قی و ت اخالوضوعابا م  زیونی در ارتباانجام یک مصاحبه تلوی .1

 سب مقام در بخش مفاهیم نهج البالغه.سی و ککارشنا ات فرهنگی در مقطعرخی مسابقشرکت در ب .3

 مراکز حدیثی مهم و مورد توجه در شهرهایی هم ون قم، مشهد و ... در مقطع کارشناسی.اردوهای علمی و آشنایی با در  شرکت .2

 .72می در سال باطات اسالبه جهت همکاری با سازمان فرهنگ و ارت حدیث ه علومانشکدوی دس معرفی  شده از .7

 . ضرت علی بن موسی الرضا )ع(یه حای تفسیر تخصصی خانم بروجردی در حوزه علمکالس هرکت در ش  .3
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ر ز کشوخارج اهای  شگاهانی شامل روسای دهمکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان مترجم همراه گروه های علم .11

 ن سفر می کنند.ی به ایراکه به جهت توسعه همکاری های دانشگاه

  )آقای کرمی، خانم کامیار( تس مربو  به امامزنگری درورهنگی دفتر آیت اهلل سیستانی در بابخش ف کاری باهم .11

 .قای رییسیستاد آ 3 هبانوان منطقییس در سمت ر، 1411هوری خرداد ریاست جم باتهمکاری در تبیلغات انتخا .16

 

 و تدریس ها پژوهشی  سوابق آموزشی

 ناسی ارشدکارشمقطع تدریس در 

 دانشگاه قرآن و حدیث شاهر ری، ساالایی با علم رجال، آشنآشنایی با دانش حدیث، ، ان شناسی راویانیل و جریح و تعدجربانی م .11

.تا کنون 1633

1636ر ری )بخش مجازی(، سال دانشکده علوم حدیث شه ی،ا و مکاتب حدیثحوزه هاریخ حدیث و تاریخ تفسیر، ت .11

 6ب ساطح د ترجمه قرآن، حوزه حضرت فاطماه )س( بارای طاالی و قواعو مبان آنات قرقرآن، مفرد زبانروش تحقیق پیشرفته،  .16

.1634تا  1631)کارشناسی ارشد(، سال 

دانشاجویان ارشاد برای  شرقانتسقرآن و م، د(ره حدیسومفاهیم عقلی ) 6تفسیر ترتیبی  ،امامت و والیت( )آیات 6وعی ر موضتفسی .16

نون(تا ک 1633) جامعه المصطفی



 سیکارشنا عطمقدر تدریس 

.(77-73سال ) 6به مدت دانشگاه الزهراء )س( موضوعی قرآن،  تفسیر .14

از ، سدانشگاه الزهرا ...،   ی، دانش حدیث وتفسیر درک متونن، قرائت و ب قرآآشنایی با نهج البالغه، تعلیم و تربیت در قرآن، اعرا .11

.تا کنون 36سال 

.(77-72) سال 1به مدت ران تهدانشگاه تفسیر موضوعی قرآن،  .13

مدت یک ترم.  دانشگاه آزاد اسالمی بهوضوعی نهج البالغه، تفسیرم .12

فهم حدیث، مستشرقان تحقیق، مبانی  ت، روشی اهل سنجوامع حدیث قرآن،آشنایی با علوم ، تاریخ تفسیر، علوم قرآن، تاریخ حدیث .17

آشانایی باا داناش رجاال، دشناسای، بیقای سنطتری و ، مبانی نظ6دیث و قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی، فقه الحدیث و ح

 تا کنون. 1673( از سال بخش حضوری)شهر ری  دانشگاه قرآن و حدیث

( از مجاازی)بخاش هر ری ش دانشگاه قرآن و حدیث خذ شناسی حدیث،مآآن، و علوم  ایی با قرآنو آشنتاریخ تفسیر، فقه الحدیث  .13

تا کنون. 73 سال 

علوم دانشگاه ذشناسی حدیث، ، مأخ6فقه الحدیث مصطلح الحدیث، انش حدیث، د ایی با، آشنینقیاه فردیث از دیدگمبانی شناخت ح .61

.تا کنون 1633، سال و فنون قرآن
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 (.گاه قرآن و حدیثشدان 1633) ی در دوران معاصرالعات حدیثی مطن شناس، جریا4 فقه الحدیث ،1یث ه الحدفق .61

 .گاه قرآن و حدیثدانش 1411، ترم بهمن خصصیزبان ت .66

 

 ارشدی پایان نامه راهنمای

 دانشگاهی

.(1633ر مه) فی واژگان ملۀ و أمۀ، آمنه دقیق شیرازیی ا توصیتاریخسی ااشنمعن .1

.کاکلهفاطمه علوی، ر دفع مکاید شیطان بر اساس آموزه های دتاثیر توحید  .6

 ان.یداورمهری انسان،  تیهو یریآن بر شکل گ ریاثو ت ینعقال تیترب یشاخصه ها .6

 زرگران هحانی، رات امامان شیعه در کتب ششگانه اهل سنتکاوی روای گفتمان .4

.، مریم نجفیعقل در نهج البالغه و کتاب مقدس یرکردهابه کا یقیتطب کردیرو .1

تاریخ انگارة والیت نزد مفسران اجتهادی فریقین، رضا وردست آرانی. .3

)ص(. ، جامعه المصطفیقرآن. حکیم زولنکیفیت بارة تزلیان و قرآن پژوهان معاصر ایران درنومع دیدگاهطبیقی ررسی تب .2

استاد ور، فاطمه لطفی پو کارکرد فرهنگی،  صداق یابی؛ مفهوم شناسی، مان برگزیدة ایشانة یارتعابیر هویت بخش امامان دربار .7

الزهرا)س(.ه راهنمای دوم، دانشگا

 

 یوزوح

.(1632) محمدپور طمهز منظر قرآن کریم، فات روان در خانواده ابهداش عوامل ایجاد .3

(1632) زهرا عسگریان شاد قرآن، از منظر آیاتگریزی یهود لل والیت ع .11

.(1637) ار و تالش اقتصادی، منصوره شفیعیبه ک قی قرآنرد اخالیکور .11

.(1637) ارغیانیرازی، زهرا فخر  "الکبیر تفسیرال"دی آملی و جوا "یمتسن"تفسیر اعد تفسیر در قو بررسی تطبیقی اصول و .16

.(1633) الهی، فاطمه مجردی لی و تبرایتو نقش عقل و جهل در .16

(1633ارستانی )فهیمه د ،اشوراع مقیااعتقادی ابعاد  هنگ سازیفر .14

(1633)اسفند  ثبات قدم، مهدیه شیخعلی بیگ نقش و تاثیر معرفت شناسی در .11

(.1411)مهر  گفتارونیکم اکرت انشائی آیات سوره احزاب، یی جمالپیام نما .13

جو.طهرمه اسوره مبارکه حج، فاطمالت انشائی نمایی ج پیام .12

بابایی.ه زانفر آیات زنانه قرآن، درباره مرنیسی منه ودود و فاطمهبیقی رویکرد آبررسی تط .17

.(1411)آذر  یگاه آیات و روایات، مالیمردم از ن و نبیابل احقوق متقاتبیین  .13

علینقی.، ناسیآسیب ش ل شناسی وبر اساس آیات قرآن، مد هگفت و گو در خانواد .61
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خانم شمس، ، تفسیر تنزیلی آیات مربو  به خانواده .61

رویکرد تفاسیر فی ظالل القرآن و تسنیم در خصوص آیات امامت و والیت، فاطمه احمدی،  .66





 (زویو حو )دانشگاهی مشاوره پایان نامه ارشد

. (1633) مدالنتر معتکسادات اطمه فالهی،  رتبا  آن با مراتب فعلمیه و ام اماه آن در کالو جایگاتوفیق  .66

مهر طرح اجمالی در تایید صطفی، سوره توبه، مرادی، جامعه الم 64مان و فسق بر اساس آیه ن با ای  آارتبا وی انسان منظومه محبت .64

1411.

.، حنان عیسی، جامعه المصطفی )ص(ره حمدسوصوص خ قای جوادی آملی درآی و ی امام خمینروش تفسیریقی تطببررسی  .61

 

 )دانشگاهی( دکتری نامه شاوره پایانم

وذری. رخشان، متین ابار دنوایر سالقی در تفاسی اخنانسان ش .63

 ها داوری

 / ترویجی مقاالت علمی ـ پژوهشی

:تالمجاوری مقاالت علمی ا پژوهشی در د

 ؛حدیث دانشگاه امام صادق ع مطالعات قرآن و -1

؛نشگاه اصفهانی زبان شناختی قرآن داوهش هاپژ -6

؛)انجمن مطالعات قرآنی( میفرهنگ اسال مطالعات قرآنی و  -6

 م حدیثوعلمه فصلنا -4

فسیر و زبان قرآنهشنامه تپژو -1

اسالم و علوم اجتماعیفصلنامه  -3

زهرا سم قرآن و حدیث دانشگاه الوعلتحقیقات  -2

حدیث و اندیشهنامۀ نیم سال -7

سالمی رضویعلوم انشگاه آموزه های حدیثی دا -3

11- 
 مقاالت همایشی

 "حدیث پژوهش"همایش ابی مقاالت حدیثیِ ارزی -1
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دانشگاه علوم و معارف قرآنی شاهرود "حدیثابردی قرآن و کقیقات تح"ش ارزیابی مقاالت همای -6

 

 ایان نامه ارشدپ

ن ، دانشگاه قرآکریم م و معارف قرآنلوع ی ارشدناظررا ها: آزاده عباسی، دانشجو: زراهنمدشمن شناسی از دیدگاه قرآن و روایات،   -1

.1633د . اسفنحدیث و

د علوم قرآن زینت مجرد، ارشراهنما: مجید معارف، دانشجو: سی اصالت آن، رو بر "کتاب من الیحضره الفقیه" مدارک و مستندات  -6

.1632یث دانشگاه تهران، مهر دو ح

و حادیث علاوم قارآن  رشادجو: سارا فردوسای، اد معارف، دانشیمج: راهنمانین ع، مالیت پذیری اصحاب امیرالموآسیب شناسی و  -6

.1637دانشگاه تهران، مهر 

دانشاجو: فاائزه نیکخاواه  ،فیو زهرا صر ادهزنما: پروین بهارثر، راهغه با سوره ی تکابالنهج ال 661به طخ بیقیتط تحلیل محتوای  -4

.1633مهر زهرا )س(، شمی، دانشگاه الکال

آن و باقر. ارشد دانشگاه قار ییکربال دیدانشجو: وح ،یهنما: احمد غالمعلمأثور، را اراتیز هیبر پا انیعیدن شانشرک خونگاره مانقد   -1

.33. بهمن ثیدح

طمه عالیی رحمانی و فاهنما: رامی، ، زینب رحی33فند هرا س، اسلزاشگاه از نگاه مفسران فریقین، دانت و نفی از تفرقه حدومفهوم  -3

فی.رصزهرا 

سهیال جاللی کندرینما: ، فاطمه فتاحی مریم آبادی، راه1411ا س، تیر نگاه وهابیت دانشگاه الزهرزه از معج -2

زاده.اهنما: دکتر فقهی نعیم، ر، آرمین فرشی 1411هریور ن، شنظر نهج البالغه، دانشگاه تهرام میت اسالمی ازدر حاک نقش مردم -7

ت راهنما: دکتر عتر، 1411هر سیدمصطفی قهاری، ماالئمه االثنی عشر، ص علی نصوی الف ثرکفایه االایات کتاب تحلیل مضمون رو -3

دوست.

ی.وری نژاد، دکتر بهارزاده و دکتر زهرا صرفف، میترا غ1411زهرا س، مهر گاه الشج، دانتفسیر ساختاری سوره معار -11

تار رضای صارفی، مشااور دکتار دک ، نرگس مجیادی،1411هر تحلیل محتوای مفهوم قلب در نهج البالغه، دانشگاه الزهراس، م -11

بهابادی.

، مشاور: روح اهلل شهیدیراهنما: و حدیث، قرآن ه ب و تبیین حدیث؛ مطالعه موردی الحیات، دانشگاایش اجتماعی در تبوینقش گر -16

.1411بهمن  61اد، دانشجو زهرا خوش صحبتان، رمحمدعلی مهدوی 

محمدرضاا شااهرودی، زیناب  ئز، مشااور:گاه تهران، راهنما: قاسم فا، دانشیبر اصالح سبک زندگ دیانس با قرآن و آثار آن با تأک -16

)کنسل شد( 1411بهمن  61سادات طاهری، 

واره، راهنما: بی بی ساادات رضای، مشااور: )س(، محبوبه جمالی ز ءهراج(، دانشگاه الزای دعای معرفت امام زمان )عیل محتوتحل -14

.1411بهمن ست، ت دومحمد عتر
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یر، خسال ا 61یت زنان در افغانستان در کرد تحلیلی تطبیقی به وضعمنظر قرآن کریم با روی در خانواده از زنقوق آیات حبازتحلیل  -11

.1411فند ضی و فاطمه عالیی رحمانی، اسما: بی بی سادات رجیبه لعلی، راهننالزهرا)س(، دانشگاه 

13- 
 

 دکتری پایان نامه

لیال پاروین، نماا: جهع، را اماام صاادقموزه های دوم و سوم از آن قر رحدیث عامه دنابع ذیری ماثرپ ه هاین و حوززالیل میحت -12

.1633ر هنشگاه قرآن و حدیث، محمدرضا کرمی، دادانشجو: ا

 



 همکاری با خبرگزاری ها ر

1411زاری تسنیم، شهریور خبرگ تحلیلی بر زمینه های رخداد قیام عاشورا،ا عنوان ب انتشار مطلب -1

 (7931) شاد انیر.1411بان تسنیم، آ ن، خبرگزاریازدر تفسیر المی "ال تخلو من خفاء"عبیر انتشار مطلب با عنوان کاربست ت -2

 لسسحننزتتتزتز.(7931) یعیمنصوره شف ،یصاد ش اقتقرآن به کار و تال یخالقا کردیرو .9

فخر  "ریالکب ریالتفس"و  یآمل یجواد "میتسن" ریدر تفس ریفسواعد تاصول و ق یقیتطب یبررس .4

یانیزهرا ارغ ،یراز  (7931). 

یجردفاطمه م ،یاله یو تبرا یدر تولجهل  نقش عقل و .5  (7933). 

یتاندارس مهیعاشورا، فه امیق یادابعاد اعتق یفرهنگ ساز .6  (7933) 

 سی ارشد.گیب یخعلیش هیت قدم، مهدثبا در یمعرفت شناس رینقش و تاث .1

(ینامه )حوزو نایو مشاوره پا ییراهنما  

7 رفاطمه محمدپو م،ین کرر قرآاده از منظخانو وان دربهداشت ر جادیعوامل ا 7931 و  ییراهنما 

(ینامه )حوزو انیمشاوره پا 

 پورفاطمه محمد م،یمنظر قرآن کر در خانواده از شت روانبهدا جادیوامل اع 

 شاد انیا عسگرقرآن، زهر اتیاز منظر آ هودی یزیگر تیلل والع 
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 یعیمنصوره شف ،یتصادو تال ش اق کار هقرآن ب یاخالق کردیرو 

اله دکتریسر.گیب یلخعیش 


