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 تحصیلیسوابق 
 

  قرآن و متون شیگرا یمعارف اسالم یمدرسدکترای  
  یاثر ريتفس شیگرا ثیعلوم حدکارشناس ارشد  
  علوم و معارف اسالمیکارشناس 

 خارج فقه و اصولیحوزو التيتحص : 

 

 آموزشی سوابق
 
  به بعد 04از دهه  گرید یو دانشگاه یباقر العلوم قم و مراکز حوزوتدریس در 

  به بعد 04از ده ، مهدویت، تاریخ و... فقهتخصصی  حوزه علميه قم نظير مرکز یمراکز تخصصتدریس در 

  1801سال  مشهد ،ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  1808سال  تهرانقرآن و حدیث دانشگاه تدریس در  
  1801 سال نیدانشکده اصول الدتدریس در 

  1801 سال ةيالعالم یجامعة المصطفتدریس در 

  1801سال قم،  ،ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  1801 سال هيحوزه علم ثیعلوم حد یمرکز آموزش تخصصتدریس در 

  1811سال  اصفهان ،ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  1811 سال قم یدانشگاه آزاد اسالمتدریس در 

  1811 سال شهیپژوهشگاه فرهنگ و اندتدریس در 

  1811 سال یفاراب سیپرد دانشگاه تهرانتدریس در 
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  اجرایی سوابق 
 

  1808معاون آموزش و پژوهش اردوهای والیت حوزه علميه قم  

  1814تا  1800 از سالمدیر آموزشهای آزاد دانشگاه قرآن و حدیث  

 تا کنون 1801سال از « حدیث حوزه»رویجیت ،سردبير مجله علمی 

  1932تا  1931از سال مدیرکل امور فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 

  1811تا  1814 از سالمدیرکل امور فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث  

  1932دبير نخستين همایش ملی حدیث رضوی عليه السالم سال 

 تا کنون 32از سال ، حدیث و رضوی شرح احادیث خصال، برنامه های،برنامه سياه و سپيد ، کارشناس رادیو معارف 

 1810تا  1811 ازسال معاون پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث  

 1044تا  1810از  ریيس مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حدیث 

  1811تا  1811 از سالقائم مقام و عضو هيئت مدیره انجمن علمی حدیث حوزه علميه قم  

 1811سال  گروه علوم حدیث دانشکده علوم و معارف حدیث مدیر 

 1810 سالمدیر کميته عترت نمایشگاه بين المللی قرآن در 

  1810عضو هيئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات اعتبار سنجی حدیث، حوزه علميه خراسان سال 

  1811سال معاون آموزش انجمن علمی حدیث حوزه 

  1811سال  مه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنتشورای برنامعاون آموزش و پژوهش دبيرخانه 

  1811 سال نمایندگان ولی فقيه در مناطق قومیمعاون آموزش و پژوهش شورای 

 

 سوابق پژوهشی
 های پژوهشی کتاب

 

 1808 ث،یدارالحد ق،يلعدّة الرواة(، تحقااالصول الستة عشر) .1

 1801 ثیدارالحد ق،يو تحق حي(، تصحیاألهواز ديبن سع نيالزهد)للحس .1

 1800حكمت نامه لقمان ، نویسنده همكار، انتشارات دارالحدیث،  .8

 1800بررسی مساله غيبت امام عصر برپایه قرآن و حدیث، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث قم،  .0

 1801گزیده دانش نامه اميرالمومنين، دارالحدیث،  .1

 1818رجاليان متقدم، رساله دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، مبانی جرح و تضعيف راویان در نزد  .1

  1818تاریخ حدیث خراسان جلد یک )ماوراء النهر و بلخ(، دارالحدیث،  .1

 1811تضعيف راویان )بازشناسی مبانی و معيارهای قدما در جرح راویان(، بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی،  .0
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 دانشگاه ها یدرس کتاب های
 

 1800 ای حدیثی، انتشارات سمت ،سبک شناخت کتابه .1

  1800 ،دانش حدیث، نویسنده همکار، نشر جمال .1
  1814 ،نشر جمال درسنامه قرائت و درک متون حدیث، حدیث خوانی روشمند، .8
  1811سند شناسی، رجال کاربردی با شيوه بررسی اسناد، انتشارات دارالحدیث،  .0
تنا، م شيعه و اهل سنت، مشترک با دکتر هادی حجت،کتابشناخت حدیث، بازشناسی مهمترین کتابهای حدیثی  .1

  1811 مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حدیث ،
  1811 ، )ویژه خارج کشور(درآمدی بر حدیث شناسی، جامعة المصطفی، .1
)کتاب درسی  1810رجال کاربردی، وزارت علوم تحقيقات و فناوری با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان  .1

 ره کارشناسی رشته علو قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی(دو
درس مبانی جرح و تعدیل آیت اهلل مسلم داوری، متنا، مرکز آموزش الکترونيکی  قریرقواعد رجالی، بازنویسی و ت .8

 1810 دانشگاه قرآن و حدیث ،

 1810حدیث، تابستان تحقيق موضوعی در حدیث، وزارت علوم تحقيقات و فناوری با همکاری دانشگاه قرآن و  .9
 )کتاب درسی دوره کارشناسی رشته علو قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی(

(، دفتر تبليغات اسالمی نویسنده همکارعبد الهادی مسعودی و مهدی غالمعلی )درسنامه حدیث پژوهی مقارن،  .01
 1810 ،خراسان رضوی

 فرهنگی کتاب های
 

  1810، )ره(خمينیسبز تر از سبز، موسسه تنظيم نشر آثار امام  .1

 1811گلبرگ هدایت، هماي غدیر .  .1
  1800پرتوی از کالم امام علی )ع(، سازمان بسيج دانش آموزی،  .8
  1801امام باقر )ع(، نشر جمال،  مدرسه .0

 1800در جنگها، طه ،  یو اخالق نبو رهيس .1

  1801سفر به اوراسيا، فرهنگی دانشکده علوم حدیث،  .1
  1801همکار، آشنایی با حدیث، نویسنده  .1

  1811تحفه هند، معاونت فرهنگی دارالحدیث،  .0
 1811عصر عاشورا ، دارالحدیث،  .1

 1811سودای حقيقت، شرح حدیث عنوان بصری، بهار دلها  .14
 1811زندگی به سبک خورشيد، نشر جمال،  .11

  )پر تيراژ ترین کتاب در موضوع امام هشتم(1818به نشر، انتشارات امام رضا و زندگی،  .11

 1818دارالحدیث،  زندگی نامه تحقيقی ولی به زبان ساده، هشتم،ماه   .18
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 1810نجواهای عاشقانه، مناجاتهای حضرت موسی، دارالحدیث  .10

  1810فرنگستان، گزارش سفر به اروپا، معاونت فرهنگی دارالحدیث،  .11

ت به نشر، در خراسان، انتشارا (،عليه السالم)در جستجوی خورشيد، بازخوانی راویان و یاران امام رضا  .11
1811  

  1811خانه آرام، سامان یافتن خانواده در پرتو پنجاه پرسش و پاسخ، انتشارات به نشر،  .11

  1811 ثیبانوان ، دارالحد ژهیو ثیآبشار معرفت ، شرح احاد  .11
 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1801، 11ش  ث،یحد علومفصلنامه ترجمه،  کیبه  ینگاه .1

 1800، 80و81علوم حدیث، ش آشنایی با گروه تفسير پژوهشکده معارف حدیثی، فصلنامه  .1

 1801، 01، فصلنامه علوم حدیث، ش سير تاریخی سبک های نگارشی .8

 1800، 18بن مایه های غيبت امام عصر در روایات، فصلنامه علوم حدیث، ش  .0

 1801، 10، ش نقش آسيای ميانه کهن در نشر حدیث شيعه، فصلنامه علوم حدیث  .1

 1811، 10نقش بلخ در نشر حدیث شيعه، فصلنامه علوم حدیث، ش  .1

، زمستان 1، فصلنامه تحقيقات کالمی، ش « فرقه واقفه» با تکيه بر « احادیث اماميه»و « باورهای اعتقادی» رابطه .1
1818 

 1818، 11، فصلنامه علوم حدیث، شماره «حدیث پژوهی راویان»رجاليان متقدم در حوزه « معيارهای تضعيف» .0

، سال دوازدهم، 11، فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حدیث، شماره «نقد پنداره رویگردانی محدثان شيعه از اسناد .1
 1810پایيز 

  1811قات کالمی، فصلنامه تحقي حل معضالت کالمی اماميه، ومکاتبات رضوی  .14

 علی عنایتی نوینارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگيری مشارکتی در آموزش عالی،  .11
 1811، پایيز 18رزشيابی آموزشی، شفر، فرهاد سراجی، مهدی غالمعلی، فصلنامه مطالعات اندازه گيری و ا

عملکرد متقدمان، مهدی غالمعلی، دو فصلنامه مطالعات با تکيه بر « یروی عن الضعفاء»مفهوم شناسی عبارت  .11
 1810شماره دوم، پایيز و زمستان  اعتبار سنجی حدیث،

، 10نقد دیدگاه مشهور رجفه در فتنه شام قبل از ظهور، مصطفی اميری، مهدی غالمعلی، فصلنامه علوم حدیث، ش  .18
 1811زمستان 

ت ارج نامه آی ،شناسی، منتشر شده در جلد دوم )حدیث پژوهی(تحقيق موضوعی حدیث، سير تطور، گونه ها و روش  .10
  1811 ،11ص  محمد محمدی ری شهری، اهلل

درآمدی بر فهم احادیث مشکل اعتقادی با مطالعه موردی در احادیث علوی، یاسين پور علی، مهدی غالمعلی، سيد  .11
 1044 فصلنامه تحقيقات کالمی،حسين رسولی، 

صلنامه ف ؛ یمهد ،ی. غالمعل«یگفتمان ليتحل»بر  هيبا تک «بتيغ» ۀعصر حضور به مسئل انيعيشباورمندی  .11
 1044 زیيپا، 80شماره  ،تحقيقات کالمی
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هج ننقد مبانی نظریه عقالنيت و معنویت از منظر نهج البالغه، حسن احسانی، مهدی غالمعلی، فصلنامه  .11
 1041، پایيز 10البالغه، ش 

 یعل ؛یجواد نفر ،در انتقال تراث یو ینیاثبات وثاقت و نقش آفر ،«ديج   یابن أب» تيشخص یبازشناس .10
  1041، فصلنامه علوم حدیث ،یغالمعل یمهد ؛یبيعندل

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

  1801، 8درآمدی بر غيبت نگاری، حدیث اندیشه، ش .1

 1800، 1و0، حدیث اندیشه، ش«مختصر تاریخ دمشق»سبک شناسی کتاب  .1

 1814، 11و 14گستره آثار رجاليان، حدیث اندیشه، شمختار ثقفی در  .8

 1814، 1ش دو فصلنامه حدیث حوزه،اباصلت ره یافته ی خراسان،  .0

 1811، 1سبک شناسی آثار حدیثی شيخ بهایی، حدیث حوزه ش .1

، 111خاستگاه إسناد در روایات اسالمی و سنت شفاهی یهود، نقدی بر مقاله هوروویتس، فصلنامه مشکوة، ش  .1
1818 

 1818، 1استگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجاليان کهن، دو فصلنامه حدیث حوزه، شماره خ .1

 1811گونه شناسی راویان از حيث جرح پذیری، دو فصلنامه حدیث حوزه،  .0

کتابشناسی جدید ترین کتب اهل سنت درباره حدیث شيعه، دو فصلنامه حدیث حوزه،  ،ناقدان حدیث شيعه در اردن .1
1811 

 1810کتابشناخت آثار انتقادی دانشگاهيان اهل سنت در تعامل با احادیث اهل البيت، دو فصلنامه حدیث حوزه،  .14

 1811،  0آموزه های حدیثی، شماره نقش حسين بن سعيد در انتقال تراث اماميه، مجله  .11

 1811، 11حوزه، ش  ثیحدطرحی نو در سير مطالعاتی منابع رجالی اماميه، دو فصلنامه  .11

 1811 اختاری ـ محتوایی و مبانی رجالید الرجال سيد مصطفی بن حسين تفرشی، ویژگی های سنق  .18

، پایيز و 81ش  ،شهیو اند ثیحددو فصلنامه . هيّامام سینو مستدرک نينخست یحل   قیابن بطر ابن بطریق حلی .10
 1044زمستان 

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1801شناسی سفينة البحار، مجموعه مقاالت کنگره محدث قمی، گشتی در کشتی روایت، روش  .1

رهنگ سازی نبوی در پایداری ایثار و شهادت، تقدیر شده در همایش ملی ایثار و شهادت، دانشکده اصول الدین، ف .1
1814 . 

 1811عبودیت نخستين گام در راه نيل به مقامات عرفانی، مجموعه مقاالت کنگره آیت اهلل قاضی طباطبایی،  .8

 1811سيطره سبک مناقب نگاری در سده ششم هجری، مجموعه مقاالت کنگره عبد الجليل رازی قزوینی،   .0

بررسی منابع و اسناد ادعيه رضوی در کتاب الصحيفة الرضویة الجامعة، جستاری در ادعيه رضویه با تکيه بر   .1
 1811)ع(،  م صادقمنتشر شده در کتاب مقاالت همایش دانشگاه اما الصحيفة الرضویة الجامعة،
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 1818، مجموعه مقاالت کنگره آیت اهلل مشکينی، «المواعظ العددیه»سو با  سبک شناسی آثار هم  .1

نقد و بررسی سه نظریه وحيد بهبهانی در توثيقات عام )توثيق مشایخ بنو فضال، جعفر بن بشير و اشعری(،  .1
  1810کنگره بين المللی عالمه مجدد وحيد بهبهانی، کربال، تابستان 

  1810، مهرماه 8، همایش ملی حدیث رضوی «جایگاه مکاتبات رضوی در حل معضالت کالمی اماميه .0

ترش در پيدایش و گس نقش شيعه در گسترش حدیث در خراسان، مهدی غالمعلی، کنگره بين المللی نقش شيعه .1
 1811-011ش شيعه در گسترش علوم حدیث، صعلوم اسالمی، منتشر شده در مجلد سوم نق

 
 تخصصیمقاالت علمی 

 

 1800حدیث خراسان در عصر صادقين عليهما السالم، یادنامه آیت اهلل فلسفی )عالم ربانی، فقيه صمدانی(،  .1

 1811حدیث پژوه قرآنی، آیت اهلل محمد محمدی ری شهری، شناختنامه چهل شخصيت قرآنی معاصر، جلد دوم،  .1

  1044له حبل المتين، ، مجکتابها و روش ها ران،یاهل سنت ا ینیدر مدارس علوم د یخوان ثیسُن ت حد .8

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

  11راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .1

 81: داوری .8

 

 افتخارات
 

با مقاله فرهنگ سازی نبوی در پایداری ایثار و  ،شهادت، دانشکده اصول الدینمقاله برگزیده همایش ملی ایثار و  .1
 1814، شهادت

، نابا مقاله مختار ثقفی در گستره آثار رجالي ،برگزیده دومين همایش حدیث پژوهش، تهران دانشکده علوم حدیث .1
1811 

، با مقاله بررسی منابع و اسناد )ع(تبه دوم مقاالت همایش ملی الصحيفة الرضویة الجامعة دانشگاه امام صادقر  .8
جستاری در ادعيه رضویه با تکيه بر الصحيفة الرضویة ادعيه رضوی در کتاب الصحيفة الرضویة الجامعة، 

  1811، الجامعة

و  )ع( امام رضا) کتاب سال رضوی، کتاب زندگی به سبک خورشيدجشنواره بين المللی هفتمين  کتاب برتربرگزیده  .0
 1818، رتبه دوم کتابهای علمی ترویجی در حوزه سيره،مشهد مقدس زندگی(

 1810قرآن و حدیث، روز معلم اردیبهشت  استاد شایسته تقدیر دانشگاه  .1

ی و مبان»برگزیده دهمين آیين دین پژوهان کشور به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه دین، با پژوهش پژوهشگر   .1
 1810خرداد  1، «معيارهای جرح و تضعيف راویان نزد قدمای شيعه



 دانشگاه قرآن و حدیث 

 7 صفحه 1041/ رزومه/ ی غالمعل یمهددکتر 

 

سسه علمی فرهنگی مو اداره ارشاد اسالمی قم، ، 8رتبه اول مقاالت همایش ملی حدیث رضوی .1
دارالحدیث، دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و نهادهای همکار با مقاله جایگاه مکاتبات رضوی در حل 

 1810مهرماه ، معضالت کالمی اماميه

مبانی و معيارهای جرح و تضعيف راویان »تنها کتاب برگزیده هفدهمين دوره کتاب سال حوزه در بخش حدیث، با   .0
  1810بهمن  11، «نزد قدمای شيعه

برگزیده کتاب برتر دهمين جشنواره بين المللی کتاب سال رضوی، با کتاب در جستجوی خورشيد، بازشناسی یاران،  .1
 1811راویان و همراهان امام رضا عليه السالم در خراسان، مشهد مقدس مرداد 

 «ردیرجال کارب»یث، با کتاب برگزیده کتاب شایسته تقدیر، بيست و دومين دوره کتاب سال حوزه، در بخش حد  .14
1811 

  1811قم، بهمن  هيعلم حوزه یاستاد نمونه مراکز تخصص .11

 


