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 تحصیلیسوابق 
 

  کالم امامیهدکترای 
  علوم حدیث گرایش کالم وعقاید اسالمی، دانشگاه قرآن و حدیثکارشناس ارشد 
 الت حوزوی :یتحص  
   پایه دهم کتبی و شفاهی  3اتمام سطح 
  فقه واصول حوزه علمیه قم  خارجاتمام سطح چهار 
 قم  ،در موسسه امام صادق )ع( یاسالمرشته كالم ی سطح چهار تخصص اتمام 

  حوزه علمیه قم کالم اسالمی از واحد مدارج 0سطح و دانشنامه  اخذ مدرک  
   

 سوابق آموزشی
 
 تا کنون 1311از سال  ،تدریس در حوزه برادران و خواهران 

 1331 تا1331سال ، از ولی عصر رفسنجان تدریس در دانشگاه 
 تا کنون 1331سال ، از ،تهران، مشهد، اصفهان( حدیث )قم تدریس در دانشگاه قرآن و 
 1311تا  1311سال از  ،بین المللی امام رضا )ع( تدریس در دانشگاه 
  1044تا  1313سال از  ،تهران )پردیس فارابی قم(دانشگاه تدریس در  
 

  اجرایی سوابق 
 

 1331مختلف کشور از سال  یدر شهرها و روستاها غیتبل 

 1311حج وعمره وعتبات از سال  یكاروان ها یروحان 

  1330تا  1331رفسنجان از سال معاون آموزشی حوزه علمیه سفیران هدایت  
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 و  یبه صورت متناوب در مراكزحوزو یجلسات پرسش و پاسخ با موضوعات اعتقاد لیو تشک غیتبل
 تاكنون 1333ازسال  کشور یدانشگاه

  1331تا  1330از سال  رفسنجانمدیر حوزه علمیه سفیران هدایت 
  1314تا  1331حدیث از سال مدیر حوزه ریاست دانشکده علوم  
 1311تا  1311 موزشی دانشگاه قرآن وحدیث از سالمدیر نظارت وارزشیابی آ 
  1311تا  1311 دانشگاه قرآن وحدیث از سال کالممعاون گروه آموزشی 

  تا کنون 1311 از سالمدیر گروه کالم و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

   1311 ، انتشارات مجلسی ، چاپ1مقاالت معارف حسینی مجموعه .1

 1311 آفات خرد" انتشارات مجلسی ، چاپ .1

 1313 گستره معنایی حکمت الهی در کالم امامیه و نصوص دینی، انتشارات مجلسی ،چاپ .3

 1313 عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری و دکتر علی شریعتی ، انتشارات مجلسی ، چاپ   .0

 1311فاطمه زهراء سنجه های غضب و رضای خدا، انشارات فروغ فردا، چاپ  .1

 1044توفیق الهی از منظر آیات و روایات ، انشارات فروغ فردا، چاپ  .3

 1041پ سلفی گری از ادعا تا واقعیت"، انشارات فروغ فردا، چا .1

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1311تابستان  یقات كالمیه " چاپ شده در مجله تحقیدر كالم امام یحكمت اله ییگستره معنا" .1

 1313 تابستان یقات كالمیچاپ شده در مجله تحق ""رابطه ذات و صفات الهی از دیدگاه ابن میثم بحرانی .1

  1313ذهن , چاپ بهار  , به صورت مشترک , مجله"در فرایند شناخت  نقش خداوند" .3

بررسی سندی و داللی حدیث" لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله" و نقد برداشت های نادرست" مجله تحقیقات  .0

  1313کالمی ، زمستان 

 1311مجله تحقیقات کالمی ، پاییز  ،تولد امام زمان و اعتقاد به او نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی .1

  1311" مجله تحقیقات کالمی ، زمستان  کالمی شام بین نفی و اثباتمدرسه  .3

1. isi  به صورت مشترک1411آموزه امامت در اندیشه هشام بن حکم، مجله مکزیک، چاپ اکتبر ،  

بررسی انتقادی دیدگاه ابن عربی در ناسازگاری خلود در عذاب با صفت رحمت و عدل الهی از منظر آیت اهلل جوادی   .3

   1313آملی" مجله تحقیقات کالمی ، پاییز 
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 اپچ. امامیه پژوهشنامه مجله"تیمیه ابن و اشعری ابوالحسن آراء در خداوند انگاری وار انسان مقایسه"  .1

  1311 سال بهار

   1311چاپ  ، مجله تحقیقات کالمی ،بست عدالت عرفی در انگاره اسالم رحمانی و نقد آن کار .14

 1311 روش استدالل عقلی در مدرسه کالمی شیراز، مجله تحقیقات کالمی ، چاپ .11

  1414عراق نوامبر ، دانشگاه اسالمی نجف اشرف مجله پذیرش ، منابع و گستره علم امام در نزد متکلمان امامیه .11

 امامیه امهپژوهشن مجله پذیرش کرسی، و عرش مسئله در امامیه متکلمان آثار در بطلمیوسی هیئت فرضیه تاب باز .13

  1044چاپ ،

  11-11-11 ، امامیه پژوهشنامه مجله پذیرش بررسی و ارزیابی نظریه رای در افعال الهی از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی ، .10

 1011زمستان  33روایات فطرت" مجله تحقیقات کالمی , شمارهتولید ایمان اجتماعی بر مبنای تحلیل  .11

 1044-11-1، امامیه پژوهشنامه مجله پذیرش آثار وضعی و احکام افعال نیک و بد انسان از منظر کالم امامیه ،  .13

پذیرش در مجله فلسفه دین دانشگاه  حقیقت نفس در مدرسه کالمی اصفهان و تاثیر آن در جنسیت مندی نفس .11

 1011مرداد تهران ، 

 فصلنامه پژوهش های هستی دو چگونگی مواجهه متکلمان امامیه با بخش فیزیک قدیم در مباحث فرجام شناسی .13

 1041 چاپشناسی ، 

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1313حدیث اندیشه پاییز  ،بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر علی )ع( .1

 1310تابستان  حدیث و اندیشه ،روش شناسی مناظرات هشام بن حکم در موضوع امامت .1

  1311مجله حدیث و اندیشه چاپ سال  ،منطق حاکم بر مناظرات امام رضا )ع( با اصحاب ادیان .3

  1411، 11در روایات امامیه، مجله انگلیسی سفینه ، ش نحن المثانی ،مصداق شناسی .0

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

مقاله )در همایش ملی گفتگو و مناظرات رضوی ، اردبیل  پذیرفته شده" روش شناسی مناظرات کالمی مومن الطاق .1

 1311سال  ،(برگزیده همایش بین المللی

گردانی مردم از بیعت غدیر در پرتو روایات اهل بیت )علیهم السالم(، پذیرفته شده در یرو یاجتماع ،یاسیعلل س .1

   المللی غدیرهمایش بین 

 1313 سال نقد برداشت های نادرست برگزیده همایش حدیث پژوهش بررسی سندی و داللی حدیث جرجیر و .3
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 علمی تخصصیمقاالت 
 

 دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان، مجله کتاب و سنت ، بهار .1

1310 

  11شماره اول ، بهار نقد نگاه انسان وارانه به خدا از منظر نهج البالغه، مجله معرفت اعتقادی ،  .1

  11مجله معرفت اعتقادی ، پاییز  ،شناسی در مباحث راهنما ،اندیشه های کالمی شهید اول .3

 11 ، تابستان1 در قیام عاشورا، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، شماره ،روش شناسی مناظرات امام حسین )ع( .0

  11، زمستان 3پژوهشنامه معارف حسینی، شماره در قیام عاشورا، مجله ،منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد )ع( .1

  1313موانع اخالقی تعقل، مجله کتاب و سنت ، بهار  .3

  11منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب )س(، در قیام عاشورا، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، زمستان  .1

  13پژوهشنامه معارف حسینی، بهار منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین )ع(، در دفاع از آموزه امامت، مجله  .3

  13تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس بر اساس زیارت نامه ایشان، مجله پژوهشنامه معارف حسینی،  .1

  13تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اریعین" ، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، چاپ پاییز سال  .14

  13معارف حسینی، چاپ زمستان سال  رجعت امام حسین )ع( از منظر روایات، مجله پژوهشنامه .11

  11تحلیل گزیده هایی از زیارت نامه حضرت علی اکبر )ع(، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، بهار سال  .11

منطق خون در قیام امام حسین )ع(، با نگاهی به شهادت حضرت علی اصغر، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، تابستان  .13

  11سال 

  11آثار توحید باوری در قیام امام حسین)ع(، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، پاییز   .10

  11تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی، مجله پژوهشنامه معارف حسینی، زمستان   .11

  1313موانع احساسی عاطفی خرد ورزی، مجله کتاب وسنت  .13

 1313 ه کتاب و سنت پاییزمالک استضعاف فکری از منظر آیات و روایات، پذیرش در مجل .11

  13 تابستانحسینی،  مجله پژوهشنامه معارف ،در خطبه کوفه ،تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب )س( .13

  13 وهشنامه معارف حسینی، پاییزمجله پژ ،حسین منّی و انا من حسینبررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی  .11

  13 مجله پژوهشنامه معارف حسینی، زمستان ،رویش ها و ریزش ها در قیام امام حسین )ع( .14

  11 ،بهار حسینی، معارف پژوهشنامه مجله ،شام خطبه در( س) زینب حضرت قرآنی های اقتباس تحلیل .11

  11 ، تابستان حسینی، معارف پژوهشنامه ، مجله1نام ویادکرد حضرت رقیه در منابع کهن تا پایان قرن  .11

  11 ،پاییز حسینی، معارف پژوهشنامه ،مجله شام شهر در سجاد )ع( مناظرات امام قرآنی های اقتباس تحلیل .13

  11 ،حسینی، زمستان معارف پژوهشنامه شخصیت شناسی شمر بن ذی الجوشن و نقش او در مصائب کربالء، مجله .10

  1044تابستان حسینی، معارف پژوهشنامه مجله سیمای امام حسین )ع( در احادیث نبوی منابع اهل تسنن، .11

  1044زییپا ،ینی،مجله پژوهشنامه معارف حس نامه حضرت عباس )ع( ارتیاز ز ییها دهیگز یکالم لیتحل .13
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 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 31راهنمایی:  .1

 13 مشاوره: .1

 11داوری:  .3

 افتخارات
 

  1044-1314ممتاز و شایسته تقدیر در دانشگاه قرآن وحدیث رتبه استاد سال14کسب متوالی  .1

 افتخار تقدیر و دیپلم اردبیل ، ، دریافت لوح ،علمی پژوهشی گفتگو و مناظرات رضوی، همایش ملی کسب رتبه ممتاز .1

 1311سال 

ال س در قیام عاشورا ،کسب رتبه ممتاز همایش حدیث پژوهش ، ، با عنوان مقاله روش شناسی مناظرات امام حسین )ع( .3

1311 

 عنوان مقاله بررسی سندی و داللی حدیث جرجیر و نقد برداشتهای نادرست با، کسب رتبه ممتاز همایش حدیث پژوهش .0

 1313سال برگزیده همایش حدیث پژوهش 

 
 


