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 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه قرآن و حدیث ،مدرسی معارف گرایش قرآن و متوندکترای 

  علوم حدیث گرایش تفسير اثریکارشناس ارشد 

  : درس خارج فقه و اصول  0سطح تحصيالت حوزوی 

 

 آموزشی سوابق
 

  به بعد 04از ده ، )مرکز تربيت مدرس قم ( ،خواهرانتدریس در حوزه 

 رشته تخصصی اخالق، مدرسه  ،)رشته تخصصی حدیث، رشته تخصصی مهدویت ،تدریس در حوزه علميه

 به بعد 04از ده  ،شهيدین و حرم مطهر حضرت معصومه(

  تا کنون 1801 از سال و مشهد مقدس، اصفهان، ری، قمشهر دانشگاه قرآن و حدیث : تدریس در 

 ، 1801تا  1800 از سال تدریس در دانشگاه شاهد 

 ،1801 سال تدریس در پردیس فارابی دانشگاه تهران 

 (متفرقه) ،تا کنون 1831از سال  ،تدریس در دانشگاه معارف قم  

 1044و  1833سال های  ،تدریس دانشگاه قم 

  ،(متفرقه)تدریس در موسسه بنت الهدی 

 

  اجرایی سوابق 
 

mailto:gholamali.a@qhu.ac.ir
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 تا کنون 1831 (، از سالدو دورهکده علوم و معارف حدیث )معاونت پژوهش 

  تا کنون 31دبير تخصصی فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث از سال 

 تا کنون  1831کتاب سال حوزه، بخش حدیث از سال عضو هيئت داوری 

 1831و  1831سال های ، سرپرست دانشکده علوم و معارف قرآن 

  1800تا  1831 ، از سال(چهار دوره)و دانشگاه قرآن و حدیث  علوم حدیثمدیر گروه علوم حدیث دانشكده 

  کنون تا 1830معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از سال 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1801موسسه دارالحدیث ،نویسنده همکار ،التعبئه .1

 1800موسسه دارالحدیث  ،حکمت نامه جوان ) نویسنده همکار( .1

 1801 موسسه دارالحدیث ،شرح زیارت جامعه کبيره ) نویسنده همکار( ،تفسير قرآن ناطق .8

 1801 سازمان بسيج دانش آموزی (،عليه السالم)پرتوی از کالم امام علی  .0

 1800نشر جمال (،عليه السالم)مدرسه امام صادق  .1

 1800 نشر طه (،صلی اهلل عليه و آله)امر به معروف و نهی از منکر پيامبر اعظم  ،شيوه های نظارتی .1

 1800 همای غدیر ،محک حق ()مثل مدرس  .1

 1803 ،سمت ،شناخت نامه نهج البالغه .0

 1803نشر جمال  ،گروه مولفان ،دانش حدیث .3

 1830متن )سرگذشت حدیث، فهم حدیث، فرهنگ نيایش، جوان (،  0 ،آشنایی با حدیث .3

 1044موسسه دارالحدیث،  ،شنایی با صحيفه سجادیه، ادعيه و زیارات ماثورآ .14

 

 تلخیصیهای کتاب
 

 1831موسسه دارالحدیث ،نامه امام مهدی )عليه السالم(گزیده دانش .1

 

 یپژوهش یمقاالت علم 
 

 1803، پایيز  11علوم حدیث ، شماره  ،های مشترکدرونمایه ،قرآن و صحيفه .1
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 1803، زمستان  10شماره  ،علوم حدیث ،کهن در نشر حدیثنقش آسيای ميانه  .1

 1831، پایيز  13شماره  ،علوم حدیث ،اعتبار سنجی الصحيفه السجادیه .8

 1831، بهار 08شماره  ،علوم حدیث ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تاکيد بر روایت مکارم اخالق انبيا .0

  1833، بهار و تابستان  11پژوهشنامه قرآن و حدیث ، شماره ، وهمنشينی حکمت و کتاب در قرآن و زایش مفهومی ن .1

 1041، بهار  10ت اسالمی ، شماره ماهيت معنویت اسالمی با رویکرد تربيتی ، پژوهش در مسائل تعليم و تربي .1

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 . 1801، پایيز و زمستان  1حدیث و اندیشه ، شماره  ،ساختار نهج البالغه .1

، خرداد و شهریور  111و  111دکتر سيد محمد مهدی جعفری، آینه پژوهش  ،به ترجمه نهج البالغهنيم نگاهی  .1

1800 . 

، بهار و  11، حدیث و اندیشه ، شماره (عليه السالم)موانع اخالقی تشخيص حق از باطل در کالم اميرالمؤمنين علی  .8

 . 1831تابستان 

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

در صحيفه سجادیه ، سومين کنفرانس  (،عليه السالم)الگوی تصميم گيری اخالقی مدیران در ادعيه امام سجاد  .1
  1044 ،بين المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه

 

 مقاالت دائره المعارفی
 

 1800البر ، دائرة المعارف قرآن کریم  .1

صحيفه  .1 شنامه  سجادیه، دان صحيفه  شی وزارت آموزش و اعتبار  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموز سجادیه ، 
 1831پرورش 

 1831مستدرکات صحيفه سجادیه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش  .8

 

 های تحقیقاتیپروژه
 

 پژوهشکده علوم و معارف حدیث (،عليه السالم)نامه امير المؤمنين دانش .1

 پژوهشکده علوم و معارف حدیث (،عليه السالم)نامه امام مهدی دانش .1
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 پژوهشکده علوم و معارف حدیث نامه قرآن و حدیث،دانش .8

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

  18راهنمایی:  .1

 01مشاوره:  .1

 14: داوری .8

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


