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 تحصیلیسوابق 
 

  مدرس قم تیمرکز ترب ث،یعلوم قرآن و حددکترای 
  مدرس تیدانشگاه ترب ث،یعلوم قرآن و حدکارشناس ارشد 
  یبهشت دیفلسفه، دانشگاه شهکارشناس 

 

 آموزشی سوابق
 

  تا کنون 1731قرآن و حدیث از سال دانشگاه تدریس در 

  دوره ینچندقم  هیو علوم قرآن حوزه علم ریتفس یمرکز تخصصتدریس در 

  1781تا  1788از سال  قم یجامعة الزهراتدریس در  
  1711تا  1711از سال  ،یمحالت دیشه یمجتمع آموزش عالتدریس در 

  1041دانشگاه معارف، تدریس در 

 

  اجرایی سوابق 
 

  1787و 1781مدیر علمی دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی، دانشکده علوم حدیث، سالهای 

 71/6/11تا  10/1/80 سال معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم حدیث از 

  تا کنون  1781 از سال ، دانشگاه قرآن و حدیث،«حدیث و اندیشه»عضو هیأت تحریریه مجله 

  تا کنون  1711 از سال ، دانشگاه قرآن و حدیث،«کتاب و سنت»عضو هیأت تحریریه فصلنامه 

 تا کنون  1710از سال دانشگاه قم،  ،«های تفسیر تطبیقیپژوهش»عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه 
 1/7/11تا  1/3/11از سال  ،معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث 

 11/1/1718تا  1/7/11 از سال ،معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث 
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 1718تا  1716 های علمیه از سالانجمن حدیث حوزه دیرهعضو هیأت م 

  ،11/1/1718 سالرئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث 

 ،1718 سال رئیس کمیته علمی بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه قرآن و حدیث 

 1711914948 سال ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ویژه علوم قرآن و حدیث عضو کارگروه  
 ،1/1/1044 سال عضو کمیته دستگاهی پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث 

 14/3/1044 از سال ،ورزش اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث عضو کارگروه 

  المصطفی العالمیه ة جامع، «مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث»عضو هیأت تحریریه مجله 

 های علمیهعضو انجمن قرآن پژوهی حوزه 
 های علمیهسس انجمن حدیث حوزهؤعضو هیأت م 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

، 1731آینۀ احکام: احكام شرعی مربوط به قرآن كریم مطابق با فتاوای مراجع تقلید، دفتر تبلیغات اسالمی،  قرآن در .1

 1733 ،چاپ دوم

 1786 ،چاپ پنجم، 1731احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی، دفتر تبلیغات اسالمی،  .1

 1784چاپ دوم ، 1731عیار نقد بر ترجمان وحی، فرهنگ گستر،  .7

کتاب درسی برخی مراکز آموزشی، چاپ ، 1784ر، طرحی نو در آموزش ترجمه قرآن کریم، انتشارات قم، ترجمان نو .0

 1711،سیزدهم

 1717 ،مچاپ دو، 1781موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،  درسنامه ترجمه قرآن کریم، .1

درپاکستان  ،1044،یازدهمپ چا، 1783سمت،  ،جوامع حدیثی شیعه، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی .6

 نیز به زبان اردو چاپ شده.

 1781کتاب دانش حدیث، نشر جمال،  از ،«جوامع حدیثی شیعه»و « آشنایی با اصطالحات حدیثی»بخش  .3

 1714شنایی با حدیث ، دارالحدیث، از کتاب آ ،«منابع حدیثی شیعه»بخش  .8

 سسه علمی فرهنگییعه و اهل سنت(، موشناخت حدیث )بازشناسی مهمترین منابع حدیثی ش بخشی از کتاب .1

 1716دارالحدیث، 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 . 111 ، ص81، پاییز 14، اندیشه دینی، ش «تشبیه، تفویض و تأویل در مکتب اصحاب حدیث» .1

 . 166 ، ص1786، پاییز و زمستان 06و  01ش  ، علوم حدیث،«ارزیابی اسناد کافی از منظر عالمه مجلسی در مرآة العقول» .1

 . 66 ، ص1711، بهار 67ش  ، علوم حدیث،«ای ناسازوار به امام عصر )عج(نقدی بر انتساب لقب و کنیه» .7
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، بهار 63ش ، علوم حدیث،«سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث» .0

 مشترک.. 114-174 ، صص1711

فصلنامه ، دو«احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیرنیازی تفسیر قرآن از بررسی تطبیقی دیدگاه بی» .1

 .شترکم 184-164، صفحه 1718، پاییز و زمستان 14، شماره 1دوره  های تفسیر تطبیقی،پژوهش

، 11دوره  ، مشرق موعودچهارم و پنجم( ی)قرنها تیمهدو اتیآ ریدر تفس نیقیو روش مفسران فر یگستره موضوع .6

 .مشترک 73-11 حهصف1044، مهر 11شماره 

بررسی تطبیقی نقش مرجحات ادبی و سیاقی قرائات در تفاسیر مجمع البیان طبرسی و معانی القرآن فراء با بیان اثر  .3

 ، مشترک 1041، پاییز و زمستان 16تفسیری در آیات مربوط، پژوهشهای تفسیر تطبیقی، )علمی، رتبه الف(، شماره 

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 . 11، پاییز و زمستان 16، حدیث و اندیشه، ش«تفسیر الکشّاف و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان» .1

  63-71، صص1711، بهار و تابستان 11، حدیث حوزه، ش«آثارحدیثی و محدثان کرمان» .1

 
 علمی تخصصیمقاالت 

 

  10 ، ص1738، 1، ترجمان وحی، ش «فهرست مقاالت فارسی ترجمه قرآن کریم» .1

 01 ، ص1738، 6، ترجمان وحی، ش «تاریخچه نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم» .1

  31 ، ص1731، 8، ترجمان وحی، ش«طبقه بندی نقدهای مربوط به ترجمه های قرآن کریم» .7

 18 ، ص1787، 70ش  ، علوم حدیث،«زدگیگرایی و حدیثاصحاب حدیث حدیث» .0

، بهار و 1ی علوم قرآن و حدیث، ش، مجله دانشنامه«ی روایاتی اعتبار سنجمرزبندی قدما و متأخران در حوزه» .1

  1717تابستان 

 1717، پاییز و تابستان 0، تفسیر اهل بیت علیهم السالم، ش «گونه شناسی روایات معنا شناخت واژگان قرآنی» .6

  1717، تابستان 7، کتاب و سنت، ش «قرآن های معاصر فارسیاشتراک لفظی در قرآن کریم و تأثیر آن بر اهم ترجمه» .3

  1711، بهار و تابستان 1، کتاب و سنت، ش«عوامل قبولی عمل از منظر قرآن و روایات» .8

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 17راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .1

 11: داوری .7
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 افتخارات
 

نامه برگزیده مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان  .1

 انتخاب پایان نامه سال دانشجویی در پنجمین دوره ،احراز رتبه سوم کشوری

به عنوان کتاب برگزیده در سومین دوره کتاب سال  ،«احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی»انتخاب کتاب  .1

 1731در آبان  استان کرمان

 1711 ،1718 ،1716 ،1710 ،1711 ،1714عنوان استاد ممتاز در دانشگاه قرآن و حدیث در سالهای: انتخاب به  .7

 1411 ،1411 ، 1391 ،1793،1392انتخاب به عنوان استاد شایسته تقدیر در دانشگاه قرآن و حدیث در سالهای   .4


