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 تحصیلیسوابق 
 

  یو انقالب اسالم (ره) ینی، پژوهشکده امام خم(ره) ینیامام خم شهیو اند یعرفان اسالمدکترای  
  دانشگاه تهران ث،یعلوم قرآن و حدکارشناس ارشد  
  (س) دانشگاه الزهراء ث،یعلوم قرآن و حدکارشناس  
 

 آموزشی سوابق
 

  1831تا  1831 از سال ،(س) دانشگاه الزهراءتدریس در 

 1831 تا 1830 ن از سالتهرا ،(س) حضرت زهرا هیمدرسه علمدر  سیتدر 

  1831تا 1833 از سال صدرا یموسسه آموزش عالتدریس در 

  تا کنون 1834 سالاز  تهران،  ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  تا كنون 1831سال از  (،ره) یمطهر دیآثار شه یر مطالعاتیس یدوره ها سیتدر 

 1831تا  1830سال از ه سپا یاسالم تیترب یمرکز مطالعات راهبرددر  سیتدر 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1834تا  1811 از سال سازمان حج و زیارت، همکاری فرهنگی  
  از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ،«تاریخ تحلیلی صدر اسالم و تاریخ امامت»اخذ مجوز درس

 1813اساتید، سال  امور ها معاونت
 معاونت فرهنگی جهاد ، (س) دانشگاه الزهراء الزهراء واحد یجهاد دانشگاه، مسئول هسته پژوهشی قرآن و تفسیر

 1834تا  1831 از سال ،دانشگاهی
 1831تا  1831 سالاز  ،روشنگر یمجتمع فرهنگی آموزشبا  یو فرهنگی آموزش یهمكار 
 1831تا  1831سال از  ،مجتمع فرهنگی آموزشی تزکیه با یو فرهنگ یآموزش یهمكار 
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 1831تا  1831 از سال و برگزاری کارگاه های آموزشی هیتزك عضو کمیته فرهنگی دینی مجتمع  
 ،از زمان جذب در این دانشگاه تا کنون  ،مشاوره و داوری پایان نامه در دانشگاه قرآن و حدیثراهنمایی 
  1830 ،س دانشگاه الزهراء، داوری مقاالت و همکاری در کمیته علمی همایش پایداری خانواده ، تعالی جامعه 

 تربیت و اندیشه رشته در کریم قرآن دبستانی پیش و مهد مربی تربیت گرایش درسی عناوین تدوین در همکاری 
  1830مرکز علمی کاربردی سپاه محمد رسول اهلل ص، سال  اسالمی

 تا کنون 1830از سال  ،داوری مقاالت فصلنامه علمی ترویجی حدیث و اندیشه دانشگاه قرآن و حدیث 
 مقاله سال  11 (،س)دانشگاه الزهراء  ،داوری برخی مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 تا كنون  1830

 1831تا  1830حدیث، از سال دانشگاه قرآن و  ،معاونت گروه علوم قرآن 

 1833 و 1830ل های سا ،داوری برخی مقاالت همایش حدیث پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث 
  1831داوری مقاالت و همکاری در کمیته علمی همایش ملی آموزه های اسالمی انسان معاصر و نظام خانواده 
 مقاله 11، (ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی ی مطالعات فهم حدیثنامه علمی پژوهشداوری برخی مقاالت فصل، 

 تا کنون  1831 سالاز 
 1044 ، سالثیدر حوزه قرآن و حد یقات كاربردیتحقی ن المللیش بیمقاالت هما یبرخ یداور 
 تا كنون چهار دوره ،طراحی سواالت علوم قرآن آزمون ورودی طالب مقطع کارشناسی ارشد 
 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

  1831انیتب یو اطالع رسان یقم: موسسه فرهنگ ،نیالمسلم عة و جمهور علماءین علماءالشیخالف ب، کتاب الکترونیک  .1
 1833 ،چاپ اول ،حجاب چراو چگونه؟ بینا .1

 1833 ،چاپ اول، بینا ،عقرآن در مکتب امام رضا  ریروش تفس .8
 1833موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور و مجتمع تزکیه چاپ اول  ،اندیشه اسالمحکومت اسالمی و والیت فقیه در  .0

 1831 ،چاپ دوم و
موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور و مجتمع تزکیه چاپ  ،وهابیت از آغاز تا کنون نقد آراء و اندیشه های ابن تیمیه .1

 1831 ،اول
 1831 چاپ اول ، فهم به سفارش کانون مدارس اسالمی ،نماز در آیینه مدارس .1
 1831 چاپ اول ، فهم به سفارش کانون مدارس اسالمی ،حجاب و عفاف در آیینه مدارس .1
 1831 چاپ اول ، فهم به سفارش کانون مدارس اسالمی ،والیت فقیه در آیینه مدارس .3
 1831 چاپ اول ، فهم به سفارش کانون مدارس اسالمی ،قرآن در آیینه مدارس .3

 1044 چاپ اول ، نینشر مك ،ع در باب امامت ت و مناظرات امام رضااحتجاجا یوه هایاهداف و ش .14

 1044 چاپ اول ، نینشر مك ،ینش قرآنیدانش و ب .11
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 مقاالت علمی پژوهشی
 

  1831، 01شماره ، ن یپژوهشنامه مت (،ره) سلوك عرفانی از منظر امام خمینی ر ویمراحل س .1

 1831 ، سال3، شماره دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان(، رهن مبانی تفسیری داللی امام خمینی )بررسی مهم تری .1

 ،و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق (ع) چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی در آداب احتجاجات امام رضا .8

 30زمستان  ،11فصلنامه فرهنگ رضوی شماره 

ماره پژوهشنامه عرفان شدوفصلنامه  (،هر) آثار فردی هجرت انفسی از منظر قرآن و حدیث با تاکید بر آراء امام خمینی .0

 31پاییز و زمستان،  13

 فصلنامه مطالعات دو ،ر آنیترجمه و تفس یو چالش ها« شرح»در سوره « سری»و « عسر»مفهوم دو واژه  یبازشناس .1

 33زمستان  ،11شماره ثیترجمه قرآن و حد

فصلنامه پژوهش های قرآنی  ،در فلسفه و شرایط تعدد زوجات (،ره) مقارنه دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری .1

  33زمستان ،  38شماره 

،  11شماره  فصلنامه پژوهشنامه عرفان چاپ دو ،(ره) رابطه خدا و خلق در اشعار و تفسیر ادبی عرفانی امام خمینی .1

 33پاییز و زمستان 

 33، بهار فصلنامه معرفت ادیان ،«الرحله المدرسیه»روش شناسی عالمه بالغی در جزء نخست کتاب  .3

ه معرفت فصلنام ،مقارنه مسئله وعده مشروط خداوند به قوم بنی اسرائیل درباره سرزمین مقدس در قرآن و عهد عتیق .3

 33، ادیان پاییز 

ی دو فصلنامه آموزه های قرآن (،علیه السالم)درباره مراد از فصیح نبودن حضرت موسی  بررسی دیدگاه های مفسران .14

 33چاپِ بهار ،  81شماره 

ر یترجمه و تفس یسوره اعراف و چالش ها 111ه یدر آ یی: توسعه معنایمورد یبررس ییمفهوم توسعه معنا یبازشناس .11

 33بهار و تابستان ،  04شماره « ینیپژوهش د»دوفصلنامه  ،آن

ات یفلسفه و نوع حكم متعه بر اساس ادله صاحب جواهر و رواره در بحث  ید مطهریدگاه شهید ییروا یفقه یمبان .11

 33بهار  ،ثیفصلنامه علوم حد ،یباب متعه كتاب كاف

تقل آن و مفهوم مس« ما»چالش های ترجمه و تفسیر پنج آیه نخست سوره کافرون با تاکید بر بازیابی مفهوم لفظ  .18

 33زمستان  فصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث چاپ پاییز و دو ،در هر آیه

ات یآ یمورد یبررس و راهكار آن (ص) ات متشابه مربوط به عصمت رسول خدایقرآن در آ یترجمه ها یچالش ها .10

 1044ز و زمستان ییپا« ینیپژوهش د»دوفصلنامه  ،سوره توبه 08سوره هود و  11

دوفصلنامه  ،ه نجوایت آیبا محور یعیت اهلل معرفت در انكار نسخ تشریآ ییدگاه نهاین دییه نسخ و تبیتطور نظر .11

 1041رش و در نوبت چاپیپذ ،یپژوهشنامه مذاهب اسالم
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 ی جیترو مقاله های علمی 
 

 1831، 11فصلنامه حدیث و اندیشه شماره  ،تجلی قرآنی بایسته های اخالق اجتماعی در صحیفه سجادیه .1

 1831زمستان، فصلنامه حدیث و اندیشه  (،ع) تجلی ایمان در اعضاء و جوارح انسان در روایت امام صادق .1
شگاه سراج منیر دان (،اهللحفظه)و آیت اهلل جوادی آملی  (ره)ی سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمین .8

 1831بهار ،  11عالمه طباطبایی، چاپ شماره 

، 11فصلنامه حدیث و اندیشه شماره  ،مون در مسئله امامتناظرات امام رضا )علیه السالم( و مأاهداف و شیوه های م .0
 1831ز و زمستانییپا

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

  1810همایش زن و دفاع مقدس،  .1

 «نقش آموزش خانواده در تربیت فرزندان»، عنوان مقاله: 1810همایش بررسی نظام خانواده در جامعه اسالمی، .1

نقش امام خمینی )ره( در احیای »، عنوان مقاله: 1811رهنگ عاشورا، دومین كنگره بین المللی امام خمینی )ره (و ف .8
 «تفكر دینی متأثر از عاشورا

ویژگی های جلوه های قیام عاشورا و »،عنوان مقاله: 1811هفتمین سمینار سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(،  .0
 «انقالب اسالمی

راهكارهای اسالمی نمودن دانشگاه از دیدگاه »، عنوان مقاله: 1811كنگره اسالمی نمودن دانشگاه ها،  .1
 «رهخمینی امام

 «مریم، خدیجه و آسیه در قرآن، تورات و انجیل»، عنوان مقاله: 1811كنگره زن در ادیان توحیدی،  .1

نقش دانشگاه و مراكز آموزشی در »، عنوان مقاله: 1813كنگره رسالت دانشگاه و دانشجو از دیدگاه امام خمینی ره،  .1
 «و تربیت از دیدگاه امام خمینی )ره(تعلیم 

 «جامعه اسالمی یا جامعه مدنی؟»، عنوان مقاله: 1813همایش اسالم و مدرنیسم،  .3

سیره سیاسی پیامبر اعظم )ص( در »، عنوان مقاله: 1831كنگره آشنایی با اندیشه های سیاسی پیامبر اعظم )ص(،  .3
 «اجرای حكم حجاب

 «جهانی شدن و معنویت، بررسی راههای عملی»عنوان مقاله: ، 1831كنگره گفتگوی علم و دین،  .14

 «تحلیلی بر مسئله والیتعهدی امام رضا )ع(»، عنوان مقاله: 1831پنجمین جشنواره امام رضا )ع(،  .11

 «حجاب و ارتباط آن با حكومت و مصلحت نظام»، عنوان مقاله: 1831هم اندیشی حجاب،  .11

زن و انسجام اسالمی،نگاهی به برخی » ، عنوان مقاله: 1831همایش زن اتحاد ملی و انسجام اسالمی،  .18
 «انتظارات زنان

بررسی مسائل زنان و دختران جوان در » ، عنوان مقاله: 1831همایش چالش های فرهنگی مسكن و همسایگی،  .10
 «شهر تهران

 «و صفات امام امام رضا )ع( و ادله امامت» ، عنوان مقاله:1831ششمین جشنواره فرهنگی امام رضا ع، زنجان،  .11
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 «روش تفسیری امام رضا )ع( » ، عنوان مقاله:1831ششمین جشنواره فرهنگی امام رضا ع،كرمانشاه،  .11

، عنوان 1833چهارمین همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی،  .11
 «نوآوری های امام رضا )ع(، در شیوه استدالل و تفسیر قرآن كریم»مقاله:

ویژگی های زن مطلوب در نظام »، عنوان مقاله:1830ایداری خانواده، تعالی جامعه دانشگاه الزهرا )س(، همایش پ .13
 «خانواده از منظر اسالم

هشتمین كنفرانس بین المللی شیعه و سنی، عقاید، معنویت و جنبش های جدید اندونزی با همكاری دانشگاه كیوتو  .13
درگیری،  Conflict, tension and peaceful relation between Shia and Sunni، عنوان مقاله: 1830ژاپن، 

 تنش و روابط صلح آمیز میان شیعه و اهل سنت

 «جریان شناسی گسترش اهانت به پیامبر اعظم )ص( » ، عنوان مقاله: 1830همایش اخالق نبوی الگوی بشری، .14

 «امام صادق )ع(  تربیت فرزند از منظر» ، عنوان مقاله: 1831همایش مكتب امام صادق ع،  .11

مكتب »،عنوان مقاله:1831پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران،  یش ملین همایدوم .11
 «عرفانی امام خمینی )ره( و ریشه های تمایز عرفان ایشان

در عصر غیبت حكومت دینی »عنوان مقاله: ،1831همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسالم شناسان ایران و جهان،  .18
 «از منظر قرآن و عترت

شاخصه های نظام خانواده متعالی »، عنوان مقاله: 1831همایش آموزه های اسالمی، انسان معاصر و نظام خانواده،  .10
 «و زن مطلوب در آموزه های اسالم

اعظم )ص(:  واكاوی برخی ابعاد شخصیت پیامبر»، عنوان مقاله: 1831دومین كنگره بین المللی پیامبر اعظم )ص(،  .11
 «تجلی قرآن در سیره انقالبی مهم ترین دلیل تهاجم غرب به شخصیت ایشان

 

 مقاله های علمی تخصصی
 

 1830بهار ، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث  ،ترجمه قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزانكتاب نقد  .1
 1830، 8و  1فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث شماره  ،«مکاتب و روش های تفسیری»نقد و بررسی کتاب  .1

 (،ع) فصلنامه در مسائل معارف قرآن و عترت )ره(، جایگاه انسان در عالم هستی در تفسیر عرفانی امام خمینی .3
 1831 اصفهان (،ع) دانشگاه معارف قرآن و عترت

 فصلنامه پژوهش های دو ،خانواده حوزه در حجاب و حیا مقوله در دختران دینی تربیت بر موثر عوامل شناسی آسیب .0
 1831زمستان ،میان رشته ای قرآن کریم

 
 

 دائرة المعارفی هایمدخل
 

 1831 یدائره المعارف بزرگ اسالم ،«یبدو» .1
 1838ی دائره المعارف بزرگ اسالم ،«یكندیب» .1
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 1م جلد یدائره المعارف قرآن كر ،«رتیبص» .8
 1م جلد یدائره المعارف قرآن كر ،«بروج» .0
 1830 دانشنامه ایران ،«یعلیابو» .1

 1830 دانشنامه جهان اسالم ،«جامع العلوم» .1
 1831 دانشنامه ایران ،«ه / مسجد جامعیاروم» .1
 1834 دانشنامه جهان اسالم ،«خشوع» .3
 1834 دانشنامه جهان اسالم ،«دابه االرض» .3

 1834 دانشنامه جهان اسالم ،«خوف و رجاء» .14
 1834 دانشنامه جهان اسالم ،«یخوانسار» .11
 1831 دانشنامه جهان اسالم، «دروغ» .11
 1831 دانشنامه جهان اسالم، «دحواالرض» .18
 1831 دانشنامه جهان اسالم ،«یدان» .10
 1831 دانشنامه جهان اسالم، «ایر» .11
 1831 دانشنامه جهان اسالم، «روضات الجنات» .11

 1831 دانشنامه جهان اسالم، «شرح صدر » .11
 1831دانشنامه صحیفه سجادیه، «تربیت» ،«اقتصاد» ،«قرآن»مدخل های :  .13

 
 تحقیقاتی پروژه های

 1831ره  پژوهشکده امام خمینی ،(ره) طرح تحقیقاتی جهان شناسی عرفانی امام خمینی .1
 1834تربیتی وزارت آموزش و پرورش زش مبتنی بر رویکرد فرهنگیآمو لمکارمایه مع .1

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

، دانشگاه 1044سال  ،«( ع) یات موهِم لكنت زبان حضرت موسیمفسّران درباره آ یهادگاه ینقد د : »یعنوان كرس .1
 ثیقرآن و حد

 

 نامهمشاوره و داوری رساله و پایان ،راهنمایی
 

  13راهنمایی:  .1

 1مشاوره:  .1

  33داوری:  .8

 



 دانشگاه قرآن و حدیث 
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 افتخارات
 

 1811رتبه اول بخش مقاله نویسی اولین جشنواره طریق جاوید سال  .1

 1811در سال  دانشجوی نمونه کل کشور .1

 1811سال د یق جاویطر یهنر یش فرهنگین همایدوم یسیپلم افتخار بخش مقاله نوید .8

 1811سال  ان كشورین دوره مسابقات دانشجویدوازدهم، م یقرآن كر یمقام سوم حفظ مفهوم .0
 1811و  1811سال های دو دوره رتبه دوم كشوری در س و احراز  ح دانشگاه الزهراءیعضو گروه تواش .1
 1813كشور در سال  ینمونه فرهنگ یدانشجو .1
  1813 سالد یق جاویطر یهنر ین جشنواره فرهنگیسوم یسیرتبه اول بخش مقاله نو .1
 1813سال د یق جاویطر یهنر ین جشنواره فرهنگیششم یسیرتبه سوم بخش مقاله نو .3

 1831سال  ییان نامه سال دانشجوین دوره انتخاب پایر هفتمیلوح تقد .3
 ران یا یدانشگاه علوم پزشك ،یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما، 1831بهمن  ،آبان 18 یسیمسابقه مقاله نورتبه دوم  .14
وزارت فرهنگ و  1831 سالع  امام رضا یهنر ین جشنواره فرهنگیكتاب ششم یسیرتبه اول بخش خالصه نو .11

 الم یاستان ا یارشاد اسالم
 ،مایسازمان صدا و س،  1831 سالعفاف و حجاب نور  یالمللن ین جشنواره بیاول یسیرتبه سوم بخش مقاله نو .11

 عفاف و حجاب  یدات رسانه ایتول
  (ع)، مشهد دانشگاه امام رضا 1833 سالامام رضا  ییدانشجو یش علمین همایرتبه اول دوم .18

  1833سال ن جشنواره دختران آفتاب یسوم یسیرتبه دوم بخش مقاله نو .10
  1833سال برگزیده بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم  .11

  1831سال پذیرش مقاله در بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم .11
  1838کسب رتبه ممتاز درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث اردیبهشت سال  .11

  31و  30انشگاه قرآن و حدیث سال شایستگی تقدیر در میان اعضای هیات علمی د .13

  1831کسب عنوان بانوی فعال جهان اسالم در همایش بین المللی تجلیل از بانوان فعالی قرآنی ، سازمان اوقاف اردیبهشت  .13

 1831س شکوه شکیبایی  کسب رتبه در سومین جشنواره ملی حضرت زینب .22

 نصیر واجهخ نشان ایران دانشجویان مناظره ملی مسابقات دوره پنجمین در کننده شرکت دانشجویان تیم سرپرست .21
 فرهنگی معاونت و دانشگاهی جهاد دانشجویان گروه سازمان دانشجویان چهارم مقام کسب و 55 سال طوسی الدین
 1355 (،س) الزهراء واحد دانشگاهی جهاد

  1833و سال  1831کسب عنوان پژوهشگر برتر در میان اعضای هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث  .11

 جشنواره آثار و محصوالت ،کسب رتبه اول رشته مقاالت قرآنی اولین جشنواره آثار و محصوالت قرآنی شمیم وحی .18
  1831قرآنی شمیم وحی 

  1831حدیث اردیبهشت سال  کسب رتبه ممتاز درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه قرآن و .10



 دانشگاه قرآن و حدیث 
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رتبه اول حفظ مفهومی مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم مرکز آموزش قرآن کریم آستان  .11
 (ع ) مقدس حضرت عبدالعظیم

و ارائه مقاله در همایش  3/3/31 ،المللی بانوان قرآن پژوهایش بینپانزدهمین همن پژوه در کسب رتبه اول بانوی قرآ .11
 بانوان قرآن پژوهبین المللی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


