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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مهدی غالمعلی : ام و نام خانوادگین

 محمد باقر  :نام پدر

      1353 : تاریخ تولد
    

 قم : محل سکونت
 mahdigh53@gmail.com : پست الکترونیک

      

 تحصیالت

 خارج فقه و اصول: حوزوی

 دکتری، مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون: دانشگاهی
 کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش تفسیر اثری             

  عنوان رساله دکتری : مبانی جرح و تضعیف راویان در نزد رجالیان متقدم، دانشگاه قرآن و حدیث،
 عنوان پایان نامه ارشد: بررسی سیر تطور مسأله غیبت امام عصر در روایات

 

 ....................................................................................... فعالیت ها

  : آموزشی

 دانشکده علوم و معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیثگروه حدیث استادیار 

  : اجرایی

 .4111تا  4931از  رییس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 . 31تا  39 معاون پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث

 ( تا کنون.4933از ابتدا) «حدیث حوزه» رویجیت ـ مجله علمیسردبیر 

 4931تا سال  گروه علوم حدیث دانشکده علوم و معارف حدیث مدیر

 31تا  33مدیر آموزشهای آزاد دانشگاه قرآن و حدیث سالهای 

 39تا  31مدیرکل امور فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سالهای 

 . 4931انجمن علمی حدیث حوزه علمیه قم از ه و عضو هیئت مدیرقائم مقام 
 معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت.

  :فرهنگی

 39دبیر نخستین همایش ملی حدیث رضوی علیه السالم سال 

 39تا  31مدیرکل امور فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سالهای 
 ( و..، برنامه های حدیث و رضویتا کنون )برنامه سیاه و سپید ـ شرح احادیث خصال 39از سال  کارشناس رادیو معارف
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  :پژوهشی

 .تا کنون 4911پژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف حدیثی از سال 

 مشاور علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد

کتاب سال ا(، تحقیقات کالمی و.. ارزیاب کتابهای ارزیاب مقاالت مجالت علمی ـ پژوهشی علوم حدیث ، قرآن و حدیث )الزهر
 .کتاب سال حوزه، کتاب سال والیت و برخی از همایشهای علمیجمهوری اسالمی، 

 
 ................................................................................................ ها کتاب

 الف( کتب پژوهشی

 . 4939جلد یک )ماوراء النهر و بلخ(، دارالحدیث، تاریخ حدیث خراسان  .4

 .4933حکمت نامه لقمان ، نویسنده همکار، انتشارات دارالحدیث،  .9

 .4933بررسی مساله غیبت امام عصر برپایه قرآن و حدیث، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث قم،  .9
 4939رساله دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، مبانی جرح و تضعیف راویان در نزد رجالیان متقدم،  .1

 .4933 تضعیف راویان )بازشناسی مبانی و معیارهای قدما در جرح راویان(، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، .1

 .4933گزیده دانش نامه امیرالمومنین، دارالحدیث،  .1

 

 ب( کتب درسی دانشگاه ها

 4933سبک شناخت کتابهای حدیثی، انتشارات سمت ، .1

 .4931شناسی، رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد، انتشارات دارالحدیث، سند  .3

کتابشناخت حدیث، بازشناسی مهمترین کتابهای حدیثی شیعه و اهل سنت، مشترک با دکتر هادی حجت،  .3
 .4931دارالحدیث، 

 .4931نشر جمال  درسنامه قرائت و درک متون حدیث، حدیث خوانی روشمند، .41

 .4933همکار، نشر جمال دانش حدیث، نویسنده  .44

 )ویژه خارج از کشور( .4931درآمدی بر حدیث شناسی، جامعة المصطفی،   .49

.)کتاب درسی 4933رجال کاربردی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان  .49
 دوره کارشناسی رشته علو قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی(

قواعد رجالی، بازنویسی و تحقیق درس مبانی جرح و تعدیل آیت اهلل مسلم داوری، متنا، مرکز آموزش الکترونیکی  .41

 .4933،دانشگاه قرآن و حدیث 

تحقیق موضوعی در حدیث، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان  .41

 قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی(.)کتاب درسی دوره کارشناسی رشته علو 4933

 

 خطیج( تحقیق و تصحیح نسخ 
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 4931، تصحیح و تحقیق، دارالحدیث)للحسین بن سعید األهوازی(الزهد .41

 4939، تحقیق، دارالحدیث، )لعدّة الرواة(االصول الستة عشر .41

 

 ترویجیـ د( کتب علمی 

 4913سبز تر از سبز، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی،  .43

 4933اخالق نبوی در جنگها، طه ، سیره و  .43

 4934عصر عاشورا ، دارالحدیث،  .91

 4913گلبرگ هدایت، همای غدیر.  .94

 4939سودای حقیقت، شرح حدیث عنوان بصری، بهار دلها  .99

 .4931مدرسه امام باقر )ع(، نشر جمال،  .99

 .4931پرتوی از کالم امام علی )ع(، سازمان بسیج دانش آموزی،   .91
 4939نشر جمال، زندگی به سبک خورشید،  .91

 )پر تیراژ ترین کتاب در موضوع امام هشتم(.4939به نشر، انتشارات امام رضا و زندگی،  .91

 4939دارالحدیث،  زندگی نامه تحقیقی ولی به زبان ساده،  ماه هشتم،  .91
 4931نجواهای عاشقانه، مناجاتهای حضرت موسی، دارالحدیث  .93

 .4933سفر به اوراسیا، فرهنگی دانشکده علوم حدیث،  .93

 .4934تحفه هند، معاونت فرهنگی دارالحدیث،  .91

 .4933آشنایی با حدیث، نویسنده همکار،  .94

 .4931فرنگستان، گزارش سفر به اروپا، معاونت فرهنگی دارالحدیث،   .99

 .4931در جستجوی خورشید، بازخوانی راویان و یاران امام رضا علیه السالم در خراسان، انتشارات به نشر،  .99

 .4931مان یافتن خانواده در پرتو پنجاه پرسش و پاسخ، انتشارات به نشر، خانه آرام، سا .91
  .4931 ، دارالحدیث ویژه بانوان شرح احادیث ، آبشار معرفت  .91

 

 

 .................................................................................................................. مقاالت

 4939، 93به یک ترجمه، علوم حدیث، ش نگاهی  .4

 4931، 9درآمدی بر غیبت نگاری، حدیث اندیشه، ش. 9

 4931، 19سیر تاریخی سبک های نگارشی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش . 9

 4931، 93و91آشنایی با گروه تفسیر پژوهشکده معارف حدیثی، علوم حدیث، ش  .1

 .4933، 19روایات، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش  بن مایه های غیبت امام عصر در .1

 4931، 9اباصلت ره یافته ی خراسان، حدیث حوزه، ش. 1

 4933، 13نقش آسیای میانه کهن در نشر حدیث شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، ش  . 1

 4933، 3و3، حدیث اندیشه، ش«مختصر تاریخ دمشق»سبک شناسی کتاب  . 3

 4934، 11بلخ در نشر حدیث شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، شنقش . 3
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 4934، 1سبک شناسی آثار حدیثی شیخ بهایی، حدیث حوزه ش. 41

 4931، 44و 41مختار ثقفی در گستره آثار رجالیان، حدیث اندیشه، ش. 44

 .4939، 499 تس، فصلنامه مشکوة، شخاستگاه إسناد در روایات اسالمی و سنت شفاهی یهود، نقدی بر مقاله هورووی .49

 4931حدیث خراسان در عصر صادقین علیهما السالم، یادنامه آیت اهلل فلسفی )عالم ربانی، فقیه صمدانی(،  . 49

فرهنگ سازی نبوی در پایداری ایثار و شهادت، تقدیر شده در همایش ملی ایثار و شهادت، دانشکده اصول الدین،  .41

4931  

 4933شتی روایت، روش شناسی سفینة البحار، مجموعه مقاالت کنگره محدث قمی، گشتی در ک .41

 4934عبودیت نخستین گام در راه نیل به مقامات عرفانی، مجموعه مقاالت کنگره آیت اهلل قاضی طباطبایی، . 41

 4934، سیطره سبک مناقب نگاری در سده ششم هجری، مجموعه مقاالت کنگره عبد الجلیل رازی قزوینی . 41

بررسی منابع و اسناد ادعیه رضوی در کتاب الصحیفة الرضویة الجامعة، جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر  . 43
 .منتشر شده در کتاب مقاالت همایش دانشگاه امام صادق 4939الصحیفة الرضویة الجامعة،

 4939یت اهلل مشکینی، ، مجموعه مقاالت کنگره آ«المواعظ العددیه»سبک شناسی آثار همسو با  . 43

، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات « فرقه واقفه» با تکیه بر « احادیث امامیه»و « باورهای اعتقادی» رابطه. 91
 .4939، زمستان 1کالمی، ش 

، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره «حدیث پژوهی راویان»رجالیان متقدم در حوزه « معیارهای تضعیف .94
 .39فروردین ، 14

، 3خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن، دو فصلنامه علمی ترویجی حدیث حوزه، شماره   .99
4939. 

نقد و بررسی سه نظریه وحید بهبهانی در توثیقات عام )توثیق مشایخ بنو فضال، جعفر بن بشیر و اشعری(، کنگره   .99
 .  4931کربال، تابستان بین المللی عالمه مجدد وحید بهبهانی، 

  4931، مهرماه 9، همایش ملی حدیث رضوی «جایگاه مکاتبات رضوی در حل معضالت کالمی امامیه  .91

، سال 91، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره «نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد  .91
 .31دوازدهم، پاییز 

 .4931ث جرح پذیری، دو فصلنامه علمی ترویجی حدیث حوزه، گونه شناسی راویان از حی  .91

  .4931فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کالمی،  حل معضالت کالمی امامیه، ومکاتبات رضوی   .91

ناقدان حدیث شیعه در اردن؛ کتابشناسی جدید ترین کتب اهل سنت درباره حدیث شیعه، دو فصلنامه علمی ترویجی   .93
 .4931حدیث حوزه، 

کتابشناخت آثار انتقادی دانشگاهیان اهل سنت در تعامل با احادیث اهل البیت، دو فصلنامه علمی ترویجی حدیث حوزه،  .93
4933 . 

مصطفی امیری، مهدی غالمعلی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، نقد دیدگاه مشهور رجفه در فتنه شام قبل از ظهور،   .91
 ش.4933، زمستان 33ش 

 .4933آیت اهلل محمد محمدی ری شهری، شناختنامه چهل شخصیت قرآنی معاصر، جلد دوم،  حدیث پژوه قرآنی،  .94

 و .... .99
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 ..... (حوزه 4و  3، سطح دانشگاه هاکتری دپایان نامه ارشد و و بیست )بیش از یکصد   و مشاوره  راهنمایی

.............................................................................. 

 

 :مانند (تا کنون 33از سال  پایان نامه 411 بیش از)تعدادی از پایان نامه ها ، مشاوره و داوریراهنمایی

 33شهریور  بررسی نقش مردم در غیبت و ظهور امام مهدی، خانم رجب عصارها، دانشکده عوم حدیث، . 4

 39بررسی تطبیقی تعامل پیامبران اولوالعزم در برخورد با مخالفان از منظر قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور  . 9

 34تاثیر محبت بر اطاعت پذییری، رحمان الهی مهر، دانشکده علوم حدیث، اردیبهشت . 9

 4939ه اصول الدین، بازنویسی سفر امام رضا بر پایه روایات، محمد سنجری، دانشکد. 1

  .4934بررسی سندی و داللی روایات تفسیری امیرالمومنین، علیرضا شائق، دانشکده علوم حدیث، مهرماه . 1

 .4939تاثیر شرک ورزی بر رفتارهای اخالقی انسان، محدثه شریعتی فر، دانشگاه قرآن و حدیث ، بهمن . 1

 .4939اسی، دانشگاه قرآن و حدیث، بهمن گستره حسن ظن در تعامالت اخالقی ...، داود عب . 1

 .39بررسی اندیشه های کالمی عبداهلل بن ابی یعفور در پرتو روایات وی، زهرا میری، دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور  . 3

 .39سبک شناخت اقبال االعمال، فاطمه حسن ازناوی، دانشگاه قرآن و حدیث، آذر . 3

 .4933، دانشکده اصول الدین، حق و حق مداری، محمد جواد طبسی . 41

 و.... 44

 . 4933، )مشاوره( آبان 1..تبیین رویکرد فهرستی، فوالد زاده ، رساله سطح  .…
 
 
 

 ..................................................................................... تدریس   

 الحدیث و...(عناوین کالسها: علوم حدیث )رجال، تاریخ حدیث، فقه 

 :کارشناسی

 : سال در مراکز علمی 41مقطع کارشناسی 

 ،قم ،دانشگاه قرآن و حدیث )تهران

  مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

 تهران )پردیس فارابی(دانشگاه 

 باقر العلوم قم

 و مراکز حوزوی و دانشگاهی دیگر

 :کارشناسی ارشد

 : سال در مراکز علمی 41در مقطع کارشناسی ارشد 

 (مشهد و اصفهان ،قم ،دانشگاه قرآن و حدیث )تهران

 دانشگاه قم
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  حدیث حوزه علمیهعلوم مرکز تخصصی 

 دانشکده اصول الدین

 جامعة المصطفی العالمیة

 مراکز تخصصی فقه و.... در حوزه

 و مراکز حوزوی و دانشگاهی دیگر

 :دکتری

 سال 1

 دانشگاه قرآن و حدیث قم

 دانشگاه قم

 دانشگاه تهران پردیس فارابی

 دانشکده اصول الدین

 دانشگاه آزاد اسالمی قم

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 مراکز حوزوی و

 .......................................................................... نشانه ها و تقدیر نامه ها

با مقاله بررسی منابع و اسناد  4939الرضویة الجامعة دانشگاه امام صادق، رتبه دوم مقاالت همایش ملی الصحیفة  .4
  .ادعیه رضوی در کتاب الصحیفة الرضویة الجامعة، جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفة الرضویة الجامعة

نبوی در پایداری  با مقاله فرهنگ سازی 4931مقاله برگزیده همایش ملی ایثار و شهادت، دانشکده اصول الدین،   .9
 .ایثار و شهادت

مختار ثقفی در گستره آثار ، با مقاله  4934برگزیده دومین همایش حدیث پژوهش، تهران دانشکده علوم حدیث  .9
 ان.رجالی

 خورشید کتاب زندگی به سبک کتاب سال رضوی،جشنواره بین المللی هفتمین  کتاب برتربرگزیده   .1

 .4939کتابهای علمی ترویجی در حوزه سیره،مشهد مقدس ، رتبه دوم )امام رضا و زندگی(

 .4931استاد شایسته تقدیر دانشگاه قرآن و حدیث، روز معلم اردیبهشت   .1

ا ب برگزیده دهمین آیین دین پژوهان کشور به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه دین،پژوهشگر   .1

 .4931خرداد  1، «مبانی و معیارهای جرح و تضعیف راویان نزد قدمای شیعه»پژوهش 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،  اداره ارشاد اسالمی قم،، 9رتبه اول مقاالت همایش ملی حدیث رضوی .1
با مقاله جایگاه مکاتبات رضوی در حل  4931دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و نهادهای همکار. مهرماه 

 .معضالت کالمی امامیه
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مبانی و معیارهای جرح و تضعیف »در بخش حدیث، با  سال حوزه کتابهفدهمین دوره  کتاب برگزیدهتنها   .3

  .4931بهمن  93، «راویان نزد قدمای شیعه

د، ، با کتاب در جستجوی خورشیبرگزیده کتاب برتر دهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی .3

 .4931مرداد بازشناسی یاران، راویان و همراهان امام رضا علیه السالم در خراسان، مشهد مقدس 

برگزیده کتاب شایسته تقدیر، بیست و دومین دوره کتاب سال حوزه، در بخش حدیث، با   .41

 «رجال کاربردی»کتاب 

 ش. 9911 بهمناستاد نمونه مراکز تخصصی حوزه  علمیه قم ،   .44


