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 تحصیلیسوابق 
 

  قم ث،یدانشگاه قرآن و حد ث،یعلوم قرآن و حد ،یمعارف اسالمدکترای 

  قم ث،یدانشگاه قرآن و حد ،ییروا ريتفس ،یمعارف اسالمکارشناس ارشد 
  تهران ،یبهشت ديدانشگاه شه ،یجانور ،یشناسستیزکارشناس 

 

 آموزشیسوابق 
 

  1133تا  1131 از سال یاسالمدانشگاه معارف تدریس در 

  1133تا  1139 از سال ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  1131تا  1131 از سال حوزه خواهران تیریمرکز مدتدریس در 

  1133تا  1131 از سال )ص( یجامعة المصطفتدریس در 

 

 سوابق پژوهشی 
 کتاب

 

 1131 سال بهشتینشر کتاب طه ارد ،ها )ترجمه(هنر شناخت بچه .1

 به عهد در نهج البالغه یاخالق امانت و وفا ۀمقال ،یمیدکتر احمد کر یدر نهج البالغه با همکار یاخالق اجتماع  .2

  1044 سال ،رانیا اتيکتاب و ادب ۀخان

 

 مقاالت علمی پژوهشی
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 سال ،یريمطالعات تفس هیرشد نشر یانسان از منظر قرآن و روانشناس اتيادوار حپنج گرایش انسانی و  .1

1131 

 1131 سال ،قرآن و علم هینشر یشناس ستیپرندگان از منظر قرآن و ز یرفتارشناس .2

در « نقاب»از  یناش یهاآن با کنش سهیسالم در قرآن و مقا یهاتيشخص ینما کنش دوگانه نييتب .1

 1044 سال م،يفصلنامه کتاب ق یشناسروان

در « نقاب»های ناشی از آن با کنشهای سالم قرآنی و مقایسه نمای شخصيتهای دوگانهتبيين کنش .0

 1044سال  شناسیروان

و بازتاب آن در  یقرآن به مناسک عباد زیتجو ۀ( از نگرNeuroplasticity) ینورون یریپذانعطاف نييتب .9

 1041 سال ن،یفصلنامه فلسفه د مان،یا یریاشتدادپذ

 

 علمی ترویجیمقاالت 
 

 1131سال  شه،یو اند ثیحد نامهسالمين یقرآن اتیاز منظر آ یو جوان ییگرانتیز .1

 مقاالت همایشی
 

 یالملل نيب کنفرانس یبا مفهوم نقاب در روانشاس امبرانيپ ینمامتناقض یرفتارها یقيتطب ی: بررسدهيچک ۀارائ .1

 1131 ، سالقم یعلوم انسان

 و ی،اجتماعیکنفرانس مطالعات فرهنگ نياول یشناسستیپرندگان از منظر قرآن و ز ی: رفتارشناسیسخنران ۀارائ .2

  1131 ، سالقم ثیحوزه قرآن و حد یهاپژوهش

 . 1131الگوی نقاب اجتماعی ممدوح در نگره آیات قرآن کریم سال  .1

4. The Quranic Viewpoint to the Construction of Muslim Identity through the 

Conflict of Inner Faculties of Soul International ILEM Summer school7 

Turky 2021 

 طریق از ایمان پذیری اشتداد در پایين به باال نگرۀ و (Neuroplasticity)نورونی پذیری ارائۀ چکيده: انعطاف .9

  1041 ، سالالمللی االهيات عملی )مجازی(اسالم کنفرانس بين دین مناسک انجام

فلسفه  یلالملنياز منظر قرآن کنفرانس ب یورز مانیا یو جهان شمول ییايجبر جغراف ۀنگر یواکاو ،یسخنران ۀارائ .1

 1041 ، سالتهران( ،ی)دانشگاه خوارزم روشيپ یهامعاصر و افق نید

 

 تخصصیمقاالت علمی 
 

 1139سال  ،یو روانشناس یتيفصلنامه نقد کتاب اخالق، علوم ترب یتيترب دیجد کردیآگاهانه با رو یفرزندپرور .1
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 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 4: راهنمایی .1

 2: مشاوره .2

 4: داوری .1

 

 افتخارات
 

 1133 آذر ثیدانشگاه قرآن و حد دهیپژوهشگر برگز .1
 1044 بهشتیارد ثیدانشگاه قرآن و حد ریتقد ۀستیاستاد شا .2
 1041 بهشتیارد ثیدانشگاه قرآن و حد یعلم أتياستاد برتر ه .1


