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 تحصیلیسوابق 
 

  علوم اسالمی دانشگاهدکترای ،ICIS لندن  
  دانشگاه آزاد اسالمی، الهيات و معارف اسالمیکارشناس ارشد 

  زبان وادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرسکارشناس ارشد 
  مهندسی مکانيک، دانشگاه تهرانکارشناس 

 

 آموزشی سوابق
 

  1174 تا 1164سالاز ن تهرادبيرستان نيکان تدریس در 

 1199تا 1169 سالاز تهران دبيرستان احسان  تدریس در 

 1111تا  1112سال از ی دانشگاه آزاد اسالمدر  تدریس 

  1117تا 1112 سالاز  دانشگاه عالمه طباطباییتدریس در 

 1111 تا 1115 سالاز  ییرجا ديدانشگاه شهدر  تدریس 

 1196 تا1116 سالاز  ثیدانشگاه قرآن و حددر  تدریس 

 1194 تا 1111 سالاز  فنون قرآن و دانشکده علومدر  تدریس 

  1191 سال بنياد امامتتدریس در 

 

  اجرایی سوابق 
 
 1111تا  1171 از سال مستدرك بحاراالنوار ،طراحی، اجرا و نظارت بر تدوین جامع حدیثی 

 تا کنون 1114 سال از ،به شورای مدیران ی مشاورهمدیریت و ارائه 

 تا کنون 1114 سال از، مؤسسات فرهنگی )نيکان، احسان و حامد(به  ی مشاورهمدیریت و ارائه 
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  1112شمس الضحی، سال تاسيس موسسه فرهنگی 

  تا کنون 1116از سال  دانشگاه قرآن و حدیثعضو هيئت علمی 

 1119تا  1117 از سال در مركز طبع و نشر قرآن كریم ،عضویت در گروه ترجمه قرآن 

  1191تا  1119از سال  معاون گروه کالم دانشگاه قرآن و حدیثمدیر و 

 1195تا  1192از سال  معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث 
 1191، سال تاسيس موسسه فرهنگی ارمغان نگاه ژرف 

  1041تا  1197مدیریت گروه نهج البالغه پردیس تهران از سال 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1111سال  ،رمز حيات و جاودانگی ،والیت .1

 1110سال  ،هستی بخش ایمان (،عليه السالم)علی  .2

 1110سال  بر آستانه غدیر .1

 1044، چاپ اول، سال آن سوی پنجره .0

 

 های ترجمه ایکتاب
 

  1111سال  قبسی از آتش طور .1

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

  1190بهار  ،75شماره ، علوم حدیث (،عليه السالم)تفسير مستندات الهيات سلبی در روایات علوی  .1

تبيين و نقد دیدگاه کالمی، حکمی و عرفانی قاضی سعيد قمی در باره جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی کالم  .2

 1196بهار ،  141اسالمی شماره 

  1196تابسنان ،  61شماره  ،اندیشه دینی ، های قرآن و عترتی آموزهدر سنجه« حی متأله»ی نظریه .1

های فارسی معاصر قرآن کریم مطالعات ترجمه قرآن و حدیث و نقد ترجمه« من دون اهلل»معنای عبارت  بررسی .0

 1197پایيز و زمستان ، 14شماره 

 هایپژوهش، (عليه السالم)تاملی در تعریف کالمی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی  .5

 1197 زمستان، 19شماره ، قرآنی
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 ترویجیمقاالت علمی 
 

 1195بهار  ،54بررسی تطبيقی نقش خدای متعال در عالم تکوین بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی سفينه شماره  .1

 

 تخصصیمقاالت علمی 
 

 1190تابستان،  7شناسی و اهميت تربيت جهادی از نگاه قرآن و نهج البالغه کتاب و سنت شماره مفهوم .1

 

 های تحقیقاتیه ژروپ
 

 1119، سال دو جلد آموزان مقطع راهنماییکتاب درسی عربی برای دانش .1

 1194ترجمه واژگان قرآن، مرکز طبع و نشر جمهوری اسالمی، سال  .2

های جامع تعاملی روانشناختی، تربيتی و اجتماعی برای اعتالی مشارکت در طرح پژوهشی طراحی و اجرای برنامه .1
 1191تا  1191 ،از سالدانشگاه تهران ،تربيتینشکده روانشناسی و علوم دا، باورها و رفتارهای دینی دانشجویان

 1041 ،روش آموزش خداشناسی .0

 1041ویراستار علمی قرآن به ترجمه انگليسی، سال  .5

 نامهمشاوره و داوری رساله و پایان، راهنمایی
 

 2راهنمایی:  .1

 10مشاوره:  .2

 79: داوری .1

 

 افتخارات
 1115 در سال ،هامعظم رهبری در دانشگاه استاد برگزیده نهاد نمایندگی مقام -1

 1119 در سال ،ثیدانشگاه قرآن و حد دهیاستاد برگز -2
 

 


