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 عدنان نام پدر: حسین پورشریف نام و نام خانوادگی:

 تهران محل تولد: 4531 تاریخ تولد:

 37422323395 شماره تماس: متأهل وضعیت تأهل:

   h.poursharif@gmail.com پست الکترونیک:

 

 تحصیالت

 سال مقطع مؤسسه یا مرکز مربوط رشته ردیف

 7711 کارشناسی عالمه طباطباییدانشگاه  حقوق 1

 7737 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کاشان زبان و ادبیات فارسی 2

 7733 دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ساوه زبان و ادبیات فارسی 3

 7731 وزشی آزاد تخصصیآم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه تصحیح انتقادی متون فارسی 4

 7731 آموزشی آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن 5

 1331 آموزشی آزاد تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب آزمون بسندگی عربی )اشتمال( 6

 1331 آموزشی آزاد تخصصی اسالمیسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری  کارگاه آموزشی تصحیح متون 7

 1411 آموزشی آزاد تخصصی دانشگاه امام صادق )ع( و مرکز طبع و نشر قرآن کریم تحقیق مصاحف کهن 8

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 مقطع مؤسسه یا مرکز مربوط رشته ردیف

 7711ـ  7713 شماره( 51مجله حديث زندگي ) نويسندگي و مدير داخلي ،ويرايش 1

پاسداراسالم، بچه هاي بهشت، هم انديشي زيارت،  ويرايش و نويسندگي مقاله 2

 ، مهيار، زمزمميثاق با كوثر ياران امين،

7711- 7713 

مجله نسيم )مركز اسالمي انگليس/ وابسته به نهاد  دبير تحريريه 3

 رهبري(

 7731تا  7737

 7731تا  7735 مجله محدث )موسسه دارالحديث( سردبير 4

 7731تا  7735 نشريه سنجه )نقد كتب ديني عمومي( دبير تحريريه 5

 1399تا  7735 معاونت فرهنگي و هنري دارالحديث مدير توليد كتاب 6

 همکاری علمی ـ آموزشی
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 سال تحصیلی دانشگاه مقطع درس ردیف

 7517ـ  7733 دانشگاه قرآن و حديث كارشناسي آيين نگارش متون علميفارسي،  1

 7517 – 7511 دانشگاه مجازي المصطفي كارشناسي تاريخ ادبيات، آيين نگارش و ويرايش 2

 

 های علمی ـ  جنبیسوابق تحقیقاتی و فعالیت

محل انتشار یا ارائه )نام  تاریخ عنوان کتاب و مجله  نوع فعالیت ردیف
 ناشر(

1 

 بیش از ادبي و علمي يويراستار

ب حديثي، اكت عنوان 222

 و ادبي شناسي، علوم اجتماعيانرو

كتاب شناخت نامه امام مهدی )ع(، دانش

مكتب روحانیت، مالكیت معنوی زوجین، 

حديثي شیعه در كوفه )تا پايان قرن سوم 

 های حديث زندگيمجموعه كتاب، هجری(

جلد(، معاني االخبار، الگوی مصرف در قرآن و 6)

 جلد( و ...2حديث، حديث پژوهي)

1331   

 ونتا كن

پژوهي بشرا، دارالحديث، دين

، باهوش، دفتر شاخه طوبي

 و... عقل

 مجله های ويژۀ جوانان ويراستاري 2
حديث زندگي، میثاق با كوثر، ياران امین، 

 های بهشت، و...پاسدار اسالم، سراج، بچه

تا   1331

 كنون

دار الحديث، دفتر تبلیغات، 

 موسسه الزهرا و...

 

 هاهمایشحضور در 

 سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسهنام همایش/ هم ردیف

 1313 موسسه دار الحديث مجموعه آثار كنگره سرويراستار كنگره بزرگداشت كلیني 1

 1311 موسسه دار الحديث مجموعه آثار كنگرهسرويراستار  كنگره بزرگداشت عبد الجلیل قزويني 2

 1396 موسسه دار الحديث مجموعه آثار كنگرهسرويراستار  كنگره بزرگداشت سید مرتضي 3
    

 ترویجی و عمومیقاالت م

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ مقالهنوع 

 تحقیق/ ترجمه و...
 تاریخ اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا مجموعة مجله )نام 

 حديث زندگي 1311-1312 گردآوری عنوان( 32) نوشته ها  ـگفته ها  1

 حديث زندگي 1311 گزارش گفتگو با كارشناس 2

 حديث زندگي 1311-1311 تالیف های كوتاهداستان 3

 حديث زندگي 1311-1312 تحقیق (عنوان 25الی متون )البه از 4

 دانشگاه آزاد كاشان 1312 تالیف يـ اسالم يرانيشواهد عفاف در فرهنگ ا 5

 مهیار 1312ـ  1313 تالیف م و ادبمعرفي بزرگان عل 6

 داوری مقاالت
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 سال  دانشگاه یا موسسه اعتبار عنوان مجله ردیف

متون و  يپژوهشنامه انتقاد 1

 يعلوم انسان هايبرنامه

 علمي ـ پژوهشي

 

 يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

 رانيا يو انجمن مطالعات برنامه درس

7511 

 7517 دانشگاه قرآن و حديث ـ ترويجيعلمي  حديث و انديشه 2
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   علمی ـ پژوهشیمقاالت 

 مجله / همایش عنوان مقاله ردیف
چاپ / تاریخ 

 ارائه
 محل انتشار یا ارائه 

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 22فصلنامه بهار ادب، ش  1312تابستان بهار ادب شناسي نگارستان جوينيسبک 1

2 
 ي،گاميصـر سـلجوقع یهانگاشـتهيمطالعـ  فارسـ

 عصر نيا يادب ـ یفكر یهاشناخت كانون یسوبه

دومین همايش 

 سلجوقیان
1312 

مجموعه مقاالت دومین همايش 

 سلجوقیان 

 53و  56دوماهنامه گزارش میراث، ش  1312تیر  گزارش میراث گزارشي از تصحیح و تحقیق نگارستان جويني 3

 مجموعه مقاالت كنگره 1311 جلیل قزوينيعبدال شعرای شیعي يادشده در كتاب نقض 4

 دانشگاه يزد 1311بهار  كاوشنامه پژوهي نگارستان جوينيمتن 5

6 

 ينیحس« غُرِر دُرر» ينسخ خط يمعرف

 )زنده در قرن پنجم یسمرقند

 (یقمر یهجر 

پژوهشنامه 

متون  يشناسنسخه

 ينظم و نثر فارس

 نواحد دهاقا يدانشگاه آزاد اسالم 1313زمستان 

3 
« غُرَرِ دُرَر» يسبك یهایژگيو يبررس

 یسمرقند ينیحس
 51فصلنامه بهار ادب، ش  1422بهار  بهار ادب

 

 هاکتاب

 سال ناشر نوع همکاری عنوان ردیف

 1314 مؤلف گردآوری و تحقیق از ال به الی متون 1

 1311 دار الحديث به كوشش جوان، شادی و رضايت از زندگي 2

 1314 دار الحديث تالیف میبدان شتریاز رمضان ب 3

 1315 دار الحديث به كوشش يجوان، ازدواج و شادكام 4

 1313 باهوش به كوشش گفتگوهای آبي 5

 1313 باهوش به كوشش گفتگوهای نارنجي 6

 

 پیش از چاپ

 سال مرحله ناشر نوع همکاری عنوان عنوان ردیف

 1421 آراييصفحه ابخانه مجلسكت مصحح و محقق تصحیح نسخه خطي نگارستان جويني 1

 1422 پژوهش كتابخانه مجلس مصحح و محقق تصحیح نسخه خطي غرر درر حسیني سمرقندی 2

 1313 آرايي شدهصفحه آماده چاپ تالیف اهلل مكارم(های زندگي آيتياد غربت )داستان 3

 


