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 تحصیلیسوابق 
 

  مركز تربیت مدرس دانشگاه قم کالم )گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کالمی(،دکترای 

  و کالم اسالمی، دانشگاه مفید قمفلسفه کارشناس ارشد 
 آزاد تهران شمال د،یشه امیپ یخارج یهازبان یدانشکده ،یسیزبان انگل یمترجم یکارشناس 

  حوزه علمیه قمخارج فقه و اصول 0تحصیالت حوزوی: سطح ، 

  ی کنفرانسزبان انگلیسی و ارائهتسلط بر مکالمه، درک مطلب و قرائت متون به 
 تسلط بر مکالمه، درک مطلب و قرائت متون زبان عربی و ارائه ی کنفرانس 

 

 آموزشی سوابق
 

 ،1۷۳۱تا  1۷۳۱ از سال تدریس در مرکز تخصصی کالم اسالمی حوزه علمیه قم 

  تا کنون 1۷۳4 سال ،پژوهیی عالی حکمت و دینمدرسه، دانشگاه بین المللی المصطفیتدریس در 

  ،1۷۳0تا  1۷۳1از سال تدریس در مرکز تخصصی تربیت راهنما حوزه علمیه قم 
  ،1۷۳۳تا  1۷۳۱از سال تدریس در دانشگاه پیام نور قم 
  ،1۷۳۱تا  1۷۳۳از سال تدریس در دانشگاه پیام نور شازند اراک 
 ،تا کنون 1۷۳۱ سالاز  تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث قم، تهران و الکترونیکی 

  1۷۱1تا  1۷۳۱از سال ، دانشگاه تهران، پردیس قمتدریس در 
 ،1۷۱1 سال تدریس در دانشگاه قم 
  ،1۷۱0تا  1۷۱۷از سال تدریس در دانشگاه هدی 
 1044 -1۷۱۱-1۷۱0 سالهای السالم حوزه علمیه قم،تدریس در مرکز تخصصی معارف اهل بیت علیهم 

 ،1۷۱۳ سال تدریس در انجمن کالم حوزه 
  1۷۱۱تا  1۷۱۳از سال ، (صلی اهلل علیه و آله)تدریس در موسسه حوزوی آموزش عالی خاتم النبیین 
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  الس جتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی،م، دانشگاه بین المللی المصطفیتدریس در 
1044 

 1044 سال حوزه علمیه گرگان، )عج(، تدریس در مرکز تخصصی حضرت ولی عصر 

 
  اجرایی سوابق 

 

 تا کنون 1۷۱۱ سال دروس عمومی دانشگاه قرآن و حدیث زبان و مدیر گروه 

  عضو علمی شبکه الهیات عرفانی دانشگاه آکسفورد(MTN) 

 عضو علمی انجمن فلسفه دین ایران 

 عضو علمی انجمن كالم اسالمی 

 عضو گروه علمی فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسالمی 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1۷۱۱شدن ایمان، قم، راسخون، زمینه و زمانه عرفی ،حضورانسانالهیات  .1

 1۷۱۱فراغ فضیلت از ساحت شریعت، قم، راسخون، ، الهیات مصلحت .1

االخالق، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و برگرفته از دعای مکارم ،اصول و راهبردهای اخالق اجتماعی اسالم .۷

 1044ارتباطات، 

ینی اثر و   کتابباز آفر
 

تاب پرتوی ، بازآفرینی بخشی از ک(صلی اهلل علیه و آله)در احادیث پیامبر  (،السالمعلیه)از نگاه آفتاب: سیمای امام حسین  .1

قدس ، قم، انتشارات مسجد م(محمدصادق منتظری ، نوشته صافی گلپایگانی لطف اهلل، )همکار پژوهشی:عظمت حسین از

 1۷۱۱؛ چاپ مجدد 1۷۳۳جمکران، 

نوشته  ،، بازآفرینی بخشی از کتاب پرتوی ازعظمت حسین(السالمعلیه)ی جمال نگرشی بر مکارم اخالق امام حسین آینه  .1

؛ چاپ 1۷۳۳قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران،  (،محمدصادق منتظری صافی گلپایگانی لطف اهلل، )همکار پژوهشی:

 1۷۱۱مجدد 

 تحقیق و اهتمام در تولید کتاب
 

 1۷۳۳راسخون،  یگانی لطف اهلل، حدیث بیداری، به کوشش: احمد کریمی، قم،صافی گلپا .1

 1۷۳۳راسخون،  صافی گلپایگانی لطف اهلل، بزم حضور، به کوشش: احمد کریمی، قم، .1

  1۷۳۳راسخون،  صافی گلپایگانی لطف اهلل، آفتاب مشرقین، به کوشش: احمد کریمی، قم، .۷
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عاشورایی، به کوشش: احمد کریمی، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، صافی گلپایگانی لطف اهلل، گفتمان  .0

1۷۳۳ 

 1۷۳۳انتشارات مسجد مقدس جمکران،  صافی گلپایگانی لطف اهلل، با عاشوراییان، به کوشش: احمد کریمی، قم، .۱

دس جمکران، قصافی گلپایگانی لطف اهلل، پرتوی از فضائل امیرمؤمنان، به کوشش: احمد کریمی، قم، انتشارات مسجد م .۱

1۷۳۳ 

صافی گلپایگانی لطف اهلل، با جوانان، به کوشش: احمد کریمی و حسین کریمی، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران،  .۳

1۷۳۳ 

 قم، انتشارات مسجد مقدس صافی گلپایگانی لطف اهلل، احکام نوجوانان، به کوشش: احمد کریمی و حسین کریمی، .۳

 1۷۳۳جمکران، 

های علمی شیعه، محقق: احمد کریمی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار آیه اهلل العظمی ، سیر حوزهصافی گلپایگانی لطف اهلل .۱

 1۷۳۳صافی، 

های مهدوی، به اهتمام: احمد کریمی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار آیه اهلل العظمی صافی گلپایگانی لطف اهلل، پیام .14

 1۷۳۱صافی، 

اهلل العظمی ، به کوشش: احمد کریمی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار آیه۷صافی گلپایگانی لطف اهلل، معارف دین جلد  .11

 1۷۱4صافی، 

صافی گلپایگانی لطف اهلل، صبح صادق، به کوشش: احمد کریمی و مهدی کریمیان، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار آیه  .11

 1۷۱4اهلل العظمی صافی، 

 

 کتاب های ویرایش شده
 

 1۷۳4احمد کریمی، قم، راسخون،  های او در قرآن، ویراستار:نشانه .1

 1۷۳4سیمای امیرمؤمنان در نهج البالغه، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون،  .1

 1۷۳4، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، (سالم اهلل علیها)سیره و سخن فاطمه  .۷

 1۷۳4، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، (السالمعلیه)ی محمد امام حسن مجتبی ریحانه .0

 1۷۳۷یکصد و یک پیام از قرآن، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون،  .۱

 1۷۳0، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، (السالمعلیه)در مکتب امام حسین  .۱

، ویراستار: احمد کریمی، قم، (علیهماالسالم)امیرمؤمنان به امام حسن  ۷1ی ی فاضله شرح نامهبه سوی مدینه .۳

 1۷۳0راسخون، 

 1۷۳۱مستقیم در قرآن، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون،  صراط .۳

 1۷۳۱چشمه سار تربیت علوی، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون،   .۱
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 1۷۳۱، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، (سالم اهلل علیها)در ستایش فاطمه  .14

 1۷۳۱مهر والیت از آسمان ایران، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون،  .11

 1۷۳۱، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، (صلی اهلل علیه و آله)ی رسول اهلل سیری در سیره .11

  1۷۳۱ها، ویراستار: احمد کریمی، قم، راسخون، بهار جان .1۷

  1۷۳۳آستان دوست، ویراستار: احمد کریمی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی،  .10

  

 مقاالت علمی پژوهشی
 

ی مارهش های اخالقی دانشگاه قم،ی پژوهشنامهاجتماعی در دعای مکارم االخالق، فصل پذیرینگرشی بر مسئولیت .1

 1۷۱4، تابستان 0

 1۷۱۷، زمستان 1۳ های اخالقی دانشگاه قم، شمارهی پژوهشنامهگرایانه در اصول فقه سنی، فصلهای فایدهسویه .1

 : علیرضا امینی(مشترک با)

: همکار)نویسنده  1۷۱۱، زمستان 1۱ نامه تحقیقات کالمی، شمارهمسئله شر، فصلهای شیعی به حل  نیایش رهیافت .۷

 مازنی محمدصالح(

، ۱۱، شماره 10نامه نقد و نظر، دوره رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی، فصل .0

 (اسماعیلی : مرضیههمكارنویسنده ) 1۷۱۳زمستان 

، 1۷۱۳، بهار و تابستان 10ظر قرآن و زیست شناسی، فصلنامه علمی قرآن و علم، شماره رفتارشناسی پرندگان از من .۱

 (مقدم : مهرناز باشی زادهنویسنده همكار) 

ناختی آن شنیتس و استاد مطهری درباره معنا و گستره معرفت فطری و لوازم معرفتای دیدگاه الیببررسی مقایسه .۱

 : محسن احمدی(همکار)نویسنده  1۷۱۱پاییز ، ۷4ماره ش نامه تحقیقات کالمی،در الهیات، فصل

 1۷۱۱، زمستان ۱۱مشرق موعود، شماره  نامهها و عوامل معناداری زندگی در حکومت مهدوی، فصلبازشناسی مولفه .۳

 1۷۱۱، زمستان ۷4شماره  نامه تحقیقات کالمی،بررسی انتقادی کاربست عدالت عرفی در نظریه اسالم رحمانی، فصل .۳

 با محمد رنجبر حسینی و نویسنده مسئول: جعفری موحد عذرا( ) مشترک

فلسفی کالمی،  هاینامه پژوهششناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کالرک پیناک، فصلنقد و ارزیابی مبانی روش .۱

مانی رکنامه دکتری ت، ) مشترک با محمد ابراهیم ترکمانی و رسول رضوی؛ مستخرج از پایان1۷۱۱، زمستان ۳۱شماره 

 محمد ابراهیم، دانشگاه قرآن و حدیث، استاد راهنما: احمد کریمی(

، پاییز 11شناسی بنیادی، شماره نامه غرب، فصلبینانه نیچه به اسالمهای خوشها و تحلیل دالیل نگرهبررسی مولفه .14

 1۷۱۱و زمستان 

ماره ش نامه تحقیقات قرآن و حدیث،فصلاالثر، ها و مبانی اعتبارسنجی روایات در کتاب شریف منتخبفرضپیش .11

 : فاطمه دانشی( همکار)نویسنده  1044، تابستان ۱4
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سیر های تفنامه پژوهشدر آیه علمه البیان بر نطق و تکلم انسان، فصل« البیان» سنجی واژه داللت .11

 فیروز اصالنی( :همکار، ) نویسنده 1044، پاییز و زمستان 10شماره تطبیقی، 

نتشار ه، اوث، فصلنامه حکمت و فلسفزیابی اشکاالت معاصر غربی بر ادله کریگ در صغرای برهان حدتحلیل و ار .1۷

نامه انمستخرج از پایفر؛ نویسندگان همکار: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی و امیرحسین غفاری، )1044آنالین شهریور 

 حمد کریمی(، دانشگاه قرآن و حدیث، استاد راهنما: افر امیر حسینغفاریدکتری 

مشترک  ، )1044زمستان  ،0۱نامه معرفت ادیان، شماره فصل بررسی و نقد نظریه صلح در مکتب منونایت مسیحی، .10

 رحیمی(صدیقه  :با

،) 1044، زمستان ۷۱نامه تحقیقات کالمی، شماره ، فصلتولید اجتماعی ایمان در تحلیل روایی آموزه فطرت .1۱

وشه سیده نامه دکتری ان، علی سلیمی و محمد رنجبر حسینی، مستخرج از پایاننویسندگان همکار: سیده شیما انوشه

 ، استاد راهنما: احمد کریمی(1041شیما، دانشگاه قرآن و حدیث 

، ۷۱نامه حکمت(، شماره ، پژوهشنامه فلسفه دین )های الهیات عملیگیریتفسیرپذیری ایمان و نقش آن در جهت .1۱

یده شیما انوشه، مستخرج از پایان نامه دکتری انوشه سیده شیما، دانشگاه قرآن و ، ) نویسندگان همکار: س1041تیر 

 PRR.2022.76209/10.30497 ، استاد راهنما: احمد کریمی(، شناسه دیجیتال:1041حدیث 

( از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در Neuroplasticityپذیری نورونی )تبیین انعطاف .1۳

، ) مشترک با مهرناز باشی زاده مقدم و 1041، شماره دوم، تیر 1۱نامه فلسفه دین، دوره ، فصلایمان اشتدادپذیری

 JPHT.2022.341205.1005897/10.22059 علی راد(، شناسه دیجیتال:

، شماره 1۱نامه فلسفه دین، دوره ، فصلمندی نفسحقیقت نفس در مدرسه کالمی اصفهان و بازتاب آن در جنسیت .1۳

 JPHT.2022.345889.1005913/شناسهدیجیتال:  یمحمدرنجبرحسین،زینبتاجیکبا ،مشترک1041دوم،تیر

140114۱۱ 

ماره های قرآنی، شنامه آموزه، فصل«لسان عربی مبین در قرآن کریم» بررسی و ارزیابی نظریات مفسران پیرامون  .1۱

 QD.2022.3594.1774/10.30513 خو، شناسه دیجیتال: بزرگ بانرگس مشترک ،1041،پاییزوزمستان ۷۱

، بهار و تابستان 1۱های ادیانی، شماره فرآیند آفرینش در سفر پیدایش؛ انجیل یوحنا و روایات امامیه، فصلنامه پژوهش .14

 ، )مشترک با: دکتر رضا دارینی(1041

فلسفی،  نامه معرفت، فصل«از معرفت؛ عدول یا پایبندی به تعریف چهار جزیی فارابی؟ تعریف سه جزیی ابن سینا»  .11

فابخش شنامه دکتری ؛ مستخرج از پایان؛ ) نویسندگان همکار: علی شفابخش و مهدی نصرتیان1041، بهار ۳۷شماره 

 ، دانشگاه قرآن و حدیث، استاد راهنما: احمد کریمی(علی

 

 

 

https://dx.doi.org/10.30497/prr.2022.76209
https://jpht.ut.ac.ir/article_88224.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88224.html
https://dx.doi.org/10.22059/jpht.2022.341205.1005897
https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://dx.doi.org/10.30513/qd.2022.3594.1774
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 ایترجمهمقاالت 
 

 1۷۱۳، ۱المعارف قرآن، جلد ی فارسی دائرهاز دائره المعارف قرآن لیدن، انتشار در ترجمه« مراحل زیست انسان در قرآن»  .1

 ی علمی پژوهشی کالم اسالمیمترجم چکیده مقاالت فصلنامه .1

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1۷۳1دولت یار، نگرشی بر ویژگی های اساسی عصر ظهور، شمس والیت، تبریز،  .1

 1۷۱۱، پاییز ۷0های مهدوی، شماره نامه پژوهش، فصل«بازآفرینی هویت در خوانش عقالنی و وجودی از امامت و مهدویت» .1

 

 (المللی و ملی داخل کشورهای بینکنفرانس در)مقاالت همایشی
 
 1۷۱4، دومین همایش ملی اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، «مادر جایگزین و فعل اخالقی»  .1

 1۷۱1 ی دین تهران،المللی فلسفه، اولین کنفرانس بین«ی شر و چشم اندازهای خیر در قرآنمسئله » .1

 المللیچهارمین کنفرانس بین ،«های عملیها و سنجهچیستی، مؤلفه های علوی؛ی معنا در آموزهبازخوانی مسأله»  .۷
 1۷۱0ی دین، تهران، فلسفه

 1۷۱0تهران،  المللی علوم قرآن و حدیث،ی بیناولین کنگره ،«ی شررهیافت اخالقی قرآن کریم به مسأله»  .0

 :(COI)، ، شناسه مقاله«ی عمران ظاهری و عمران معنوی شهرها از منظر قرآن و روایاتی دو سویهرابطه»  .۱

ICSAU03_1879 1۷۱0سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دی  منتشر شده در (
 مقاله مستخرج از درس سمینار. (رکمشت

ساموئل تیلور کولریج )شاعر ماهنشانِ ایران( و  1۳نشانی )شاعر قرن همضامین اسالمی در شعر میرزا صادق اوریادی ما» .۱
 ، ارائه مشترک 1۷۱۱، همایش علمی پژوهشی ماه نشان، فروردین «دوونِ انگلیس( 1۳قرن 

اثر برگزیده در نخستین همایش بین المللی ، االثرروش شناسی اعتبار سنجی و استنباط روایات مهدویت در منتخب .۳
 1۷۱۳گفتمان مهدویت، گلپایگان، 

اثر برگزیده در نخستین همایش بین المللی گفتمان مهدویت،  ی،ظرفیت های امیدبخش آموزه مهدویت و نقش آن در زندگ .۳
  1۷۱۳گلپایگان، 

ی مللی فلسفهالکنفرانس بین هشتمین ،«السالمگرایی دینی در مناظرات امام رضا علیهمساله ابانه حق در الگوی کثرت»  .۱
 (ISC) 1۷۱۳، مشهد، «تنوع ادیان» با محور  دین

نهمین کنفرانس  ،«سازی فلسفه دین اسالمیهای جهانیروش آموزش فلسفه در آثار آیه اهلل مطهری و ظرفیت»  .14
 (ISC) ۱/۷/1044،تهران، «آموزش و پژوهش» با محور  ی دینالمللی فلسفهبین

 ،الهیات عملیالمللی کنفرانس بین اولین ،«هیات عملیهای الگیریتفسیر پذیری ایمان و نقش آن در جهت»  .11
 (ISC: 00211_99216) 1۱/11/1044،تهران

، «گانههای هفتتحلیل روابط بینامتنی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم با تکیه بر توصیه»  .11
1۱/11/1044 ،(ISC: 59238_99200)  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQwOv_t6XRAhUBaRQKHcJDCxoQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2584_%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1_%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AC&usg=AFQjCNEVQqcBSYqRi3TlX_Uk-OcxaVDHuQ&sig2=7w0cL0hhMQ8GfpYfHL8ffg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQwOv_t6XRAhUBaRQKHcJDCxoQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2584_%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1_%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AC&usg=AFQjCNEVQqcBSYqRi3TlX_Uk-OcxaVDHuQ&sig2=7w0cL0hhMQ8GfpYfHL8ffg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQwOv_t6XRAhUBaRQKHcJDCxoQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2584_%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1_%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AC&usg=AFQjCNEVQqcBSYqRi3TlX_Uk-OcxaVDHuQ&sig2=7w0cL0hhMQ8GfpYfHL8ffg
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 (خارج از کشور یپژوهش یهاو کارگاه اهشیارائه شده به هما)مقاالت همایشی
 

 پذیرش مقاله و ارائه سخنرانی تحت عنوان  .1
‘The Role of Applying the Maslaha (Islamic Expediency) Element in Salafi Islam to Invert Ethical and 
Religious Values’ 

 ارائه آنالین(المللی دین و تغییر فرهنگی، هلسینکی، فنالند ) در کنفرانس بین
Religion and Cultural Change, 7-9 June 2021, Finland 
Online summer school and conference organized by the Centre for the Study of Christian Cultures, the 
Donner Institute for Research in Religion and Culture, and the Inez and Julius Polin Institute for 
Theological Research. 

 پذیرش مقاله و انتشار چکیده تحت عنوان  .2
“A Moral Approach to Islamic Tradition and its Role in the Construction of Muslim Selfhoodness” 

 و دعوت به سخنرانی در کارگاه پژوهشی تالیفی ساخت تصویر فردیت انسان مدرن، کخل آلمان 
Modernity, Islamic Traditions and the Good Life – Constructing Images of Modern Muslim Selfhoods (Symposium 
on June 8-11, 2017, at the Georg-von-Vollmar-Akademie e.V. in Kochel am See, Bavaria. Organized by the Modern 
Muslim Subjectivity Project, Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark) 
 

 شار چکیده تحت عنوانتپذیرش مقاله و ان .3
“The Possibility of Mystical Experience in the Shade of Soul Purification, Rereading Avicenna's 
Philosophical View”. 

 و دعوت به سخنرانی در کنفرانس بین المللی عرفان در نظرگاه تطبیقی، گالسگو، انگلیس
 Mysticism in Comparative Perspective conference (14-16 December 2016, Glasgow) 

 

 مقاالت دائرة المعارفی
 

 البالغه، تهران، خانهالبالغه، در کتاب اخالق اجتماعی در نهجنظام اخالق اجتماعی در نهجاصل انصاف؛ بنیان شهودی »  .1
 1044كتاب و ادبیات ایران، 

البالغه(، تهران، خانه كتاب و ادبیات ایران، در کتاب اخالق اجتماعی در نهج« البالغهاخالق امانت و وفاداری در نهج»  .1
1044 
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 8 صفحه 1041/ رزومه/ ی میکردکتر 

 

 هاتدوین سرفصل
 

های پژوهش، به سفارش معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه، رشته مهارت ۷سرفصل مهارت نقد، سطح تدوین  .1
 1۷۱۱حوزه علمیه قم، 

های پژوهش، به سفارش معاونت پژوهش مرکز حوزه علمیه، رشته مهارت ۷سطح  تدوین سرفصل مطالعات تطبیقی، .1
 1۷۱۱مدیریت حوزه علمیه قم، 

 1۷۱۱تطبیقی، مقطع دکتری رشته کالم امامیه، شناسی تدوین سرفصل دین .۷

 1۷۱۱تدوین سرفصل فلسفه دین و مسائل جدید کالمی، مقطع دکتری رشته کالم امامیه،  .0

 1۷۱۱البالغه(، ) گرایش علوم و معارف نهج البالغه، مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیثتدوین سرفصل زبان نهج .۱

) گرایش علوم و معارف  الغه، مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیثالبشناسی در نهجتدوین سرفصل معرفت .۱
 1۷۱۱البالغه(، نهج

 1۷۱۱تدوین سرفصل زبان تخصصی انگلیسی الهیات، مقطع ارشد رشته علوم قرآن و حدیث،  .۳

 1۷۱۱تدوین سرفصل زبان تخصصی عربی الهیات، مقطع ارشد رشته علوم قرآن و حدیث،  .۳

 1۷۱۱عربی، مقطع ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، خوانی تدوین سرفصل متن .۱

 1۷۱۱های روز آمد پژوهش در علوم اسالمی، مقطع ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، تدوین سرفصل روش .14

 دکتری رشته علوم قرآن و حدیث البالغه، مقطعشناسی پژوهش در متون دینی با تاکید بر نهجتدوین سرفصل روش .11
 1۷۱۱البالغه(، گرایش علوم و معارف نهج)

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 1۷راهنمایی:  .1

 10مشاوره:  .1

 1۱: داوری .۷

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

  ۱/۳/1۷۱۱های سکوالریستی نسبت به وحی، بررسی و نقد دیدگاه»دبیر علمی نشست علمی  .1

همایش علمی کتاب عیون ، پیش(السالمعلیه) االرضدر تحلیل گفتمان عیون اخبار الهیات نجات ارائه دهنده مقاله  .1
 ۳/14/1۷۱۱های آستان قدس رضوی، از نگاه فرهیختگان، بنیاد پژوهش (،السالمعلیه)اخبارالرضا 

های عصر جدید، انجمن کالم اسالمی حوزه و های ایمان، همایش ایمان و چالشمساله حق و چالشارائه دهنده کرسی  .۷
 1۱/11/1۷۱۱دانشگاه تهران، 

 1۷/۱/1044، «شناسی خود و دیگری در سوره یوسفکاربست الگوهای نشانه» ناقد کرسی ترویجی  .0
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 افتخارات
 

 نینخست در دهیاالثر به عنوان اثر برگزدر منتخب تیمهدو اتیو استنباط روا یاعتبار سنج یانتخاب مقاله روش شناس .1
 (یدوم: فاطمه دانش سندهی)نو1۷۱۳ گان،یگلپا ت،یگفتمان مهدو یالملل نیب شیهما

انتخاب مقاله ظرفیت های امیدبخش آموزه مهدویت و نقش آن در زندگی به عنوان اثر برگزیده در نخستین همایش  .1
 ) نویسندگان همکار: محبوبه کرمی و علیرضا قدیمی ماهانی( 1۷۱۳بین المللی گفتمان مهدویت، گلپایگان، 

 1044رآن و حدیث، آذر رتبه اول استادان ممتاز پژوهشی دانشگاه ق .۷


