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 تحصیلیسوابق 
 

  اسالمی واحد تهران مرکزیعلوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد دکترای 

 کارشناس ارشد علوم حدیث، گرایش کالم و عقائد، دانشکده علوم حدیث 
 کارشناس الهيات و معارف اسالمی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه تهران 

 حوزه در مدرسه علميه معصوميه قم  1سطح  یاز پایه ها ی: گذراندن نيمیحوزو التيتحص 
 

 آموزشی سوابق
 

  تا کنون 1317از سال  ث،یعلوم حد یدانشکده مجازتدریس در 

  1311، سال (السالم هيعل یعل)امام  یدانشگاه افسرتدریس در 

  تا کنون 1334سال از  ث،یدانشگاه قرآن و حدتدریس در 

  1330تا  1333سال از شعبه تهران،  ،)ره(ینيموسسه امام خمتدریس در 

  1333تا  1331 از سال دانشگاه فرهنگيان،تدریس در 

  1333 سال ،یدانشگاه مذاهب اسالمتدریس در 
 

  اجرایی سوابق 
 

 1313تا  1317مجازی علوم حدیث، سال  انشکدهد 

  1331تا بهمن  1334کارشناس امور آموزشی و هيأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، تير 

  تا کنون 1331عضو هيأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، بهمن 
  تا كنون 1331انجمن علوم قرآن و حدیث، از سال عضو 

 1333تا آبان  1331های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور مدیر پایان نامه 
  1333تا آبان  1331مدیر پژوهش پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 
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 مقاالت علمی پژوهشی

 

م قرآن و حدیث، مقاالت و بررسيهای سابق، دانشگاه تهران، بازشناسی منابع حدیثی اسفار مالصدرا، مجله علو .1

 1331، سال 1شماره

 1331پژوهش دینی، سال  ، مجلهپذیرش مقاله تحليل رویکرد حدیثی مالصدرا در کتاب اسفار .1

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1317، سال 11شماره سفينه،  ای با عنوان بررسی اصالت خطبة البيان از ميرزای قمی، مجلةتحقيق و تصحيح رساله .1

 1330، سال 01، مجله سفينه، شماره «(عليه السالم)طالب مواهب الواهب فی فضائل أبی»شيخ جعفر نقدی و کتاب  .1

 1332، سال 21سفينه، شماره  ، مجلهنقد تبيين حکما از مسئله اختيار در اندیشه مال محمدطاهر قمی .3

  1332-23سفينه، شماره مجله ، شناسی کالمیاهواز از دیدگاه روشبه اهالی (،  عليه السالم) امام هادی هبررسی نام .0

 1044، مجله پژوهش های مهدوی، سال هيامام شهیدر زمان ظهور در اند یمخالفت با منج .2
 

 تخصصیمقاالت 
 

)نقدی بر خاطرات استاد علی دوانی در کتاب نقد « ای بيش نيست!مسجد سهله شایعهچهل شب چهارشنبه در »آیا  .1

 1317چاپ شده در مجله برنا، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، سال عمر(، 

جشن نامه استاد عزیزاهلل ، ق(1131شش قصيده فارسی و عربی در مدح خاندان والیت از ميرزا ابوالقاسم قمی )م .1

 1334عطاردی با عنوان عطارد دانش، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، سال 

 

 المعارفی دائرةمقاالت 
 

 1041از مدخل عرفه، دانشنامه جهان اسالم (،عليه السالم)عرفه امام حسين  یاصالت تتمه دعا یزیر عنوان بررس .1

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 2: راهنمایی .1

 0: مشاوره .1

 02داوری:  .3


