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 تحصیلیسوابق 
 

  :قم  هیعلمفقه و اصول، حوزه حوزه  0سطح تحصیالت حوزوی 

 

 آموزشی سوابق
 

  1731 تا 1730 از سال ،دانشگاه تهرانتدریس در 

 ،1733 سال تدریس در دانشگاه صنعتی شریف 

  تا کنون 1714 از سال ،دانشگاه قرآن و حدیث : ری، قم و اصفهانتدریس در 

 تدریس در دانشکده اصول دین، متفرقه 

 تدریس در موسسه امام خمینی )ره(، متفرقه 

 المصطفی، متفرقه ةجامع تدریس در 

 تدریس در موسسه بنت الهدی، متفرقه 

 تدریس در حوزه علمیه قم، متفرقه 

 
 اجرایی سوابق 

 

  1735تا  1734، از سال سال( 5مدیریت مركز تحقیقات دارالحدیث )تاسیس و 

 1710تا  1735 ، از سالسال( 9مركز تحقیقات دارالحدیث )  یمدیریت گروه موسوعه نگار 

  1711تا  1711 ، از سالسه دوره() علوم حدیثمدیر گروه علوم حدیث دانشكده 
  1719تا 1715از سال  ،دو دوره ()معاونت پژوهش دانشكده علوم حدیث 
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 2 صفحه 1041/ رزومه/  یمسعوددکتر 

 

 1719تا 1715، از سال  ول مجله حدیث اندیشهئجانشین مدیر مس 

  1713داور جشنواره فارابی و چندین مجله مانند علوم حدیث، حدیث حوزه، پژوهش های قرآن و حدیث سال 
 تا کنون 

  تا کنون 1794 ، سالرئیس انجمن حدیث حوزهعضو موسس و 
 تا کنون 1794داور کتاب سال حوزه، بخش حدیث و نیز ترجمه سال 

  1790تا  1791از سال  ،حدیثرئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و 

 تا کنون 1791 (،ثیپژوهشگاه قرآن و حد) ،)ع( تیاهل ب ریپژوهشکده تفس مؤسس و مسئول 

 تا کنون 1791)ع(،  تیاهل ب ریمسئول مجله تفس ریمد 
  ،1044تا  1790قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث 

 تا  1790 از سال ،ثیدر بخش حد یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یمتون درس نیتدوگروه  کار سیرئ بینا
1044 

  تا کنون 1791ی از سال و فناور قاتیوزارت علوم، تحقعضو کمیسیون توسعه آموزش و پژوهش قرآنی 

 تا کنون  1799سال  مسئول هیئت داوری کتاب سال حوزه، بخش حدیث 

  تا کنون 1044ی سالو فناور قاتیوزارت علوم، تحقعضو هیئت ممیزه 

 تا کنون 1044انشگاه قرآن و حدیث، سال ریاست د 

  تا کنون  1041ی سال و فناور قاتیوزارت علوم، تحقعضو شورای دانشگاه های خاص 
 

 سوابق پژوهشی
 های تألیفیکتاب

 

 1715(مبانی، منابع، روش و آسییب شناسی) ،انتشارات دارالحدیث ،جلد 1جامع،  ییروا ریتفس .1

  1713(مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، )دارالحدیثانتشارات ، 0و  1 ثیفقه الحد .1

 1711 انتشارات سمت، ثیوضع و نقد حد .7

 1719.انتشارات دارالحدیث، ثیدر پرتو حد .0

 1719.انتشارات دارالحدیث، ثیحد مینس  .5

 1719.انتشارات دارالحدیث، ثیدرسنامه فهم حد .6

 1791 انتشارات سمت، ثیروش فهم حد .3

 1791 انتشارات سمت، ثیحد یشناس بیآس .1

 1796.انتشارات دارالحدیث، قرآن در روایات .9

 1796.انتشارات دارالحدیث، ثیدرسنامه فقه الحد .14
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 3 صفحه 1041/ رزومه/  یمسعوددکتر 

 

 1791.انتشارات دارالحدیث ،روابط اجتماعی در قرآن کریم .11

 1791انتشارات حوزه علمیه قم  ،جلد 1اخالق اسالمی  .11

 1799.انتشارات دارالحدیث ،روش فهم قرآن .17

 1041 (ع) الحسنی، المؤمنین به روایت حضرت عبدالعظیمشرح احادیث امیر  .10

 1041حدیث شناسی مقارن، دانشگاه باقر العلوم، )ع(  .15

 

 های ترجمه ایکتاب
 

 1714سال  ،نماز در کتاب و سنت موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث .1
  1711 سال ،علم و حکمت در کتاب و سنت موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث .1

  1711سال ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیثراهنمای محبت  .7

  1711 سال ،کیمیای عشق موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث .0

 ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،چهار جلد از دوازده جلد()بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ  ،دانش نامه امیرالمومنین )ع( .5
  1711سال

 ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،خ) ده جلد از چهارده جلد(بر پایه قرآن، حدیث و تاری ،دانشنامه امام حسین )ع( .6
 1717 سال

 1710 سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،چشم تماشا )ترجمه نزهة الناظرو تنبیه الخاطر( .3

 1715 سال ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،جلد(ده ) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ ،)ع( ام مهدیدانش نامه ام .1
 1713 سال ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،نامه عقاید اسالمی) سه جلد از هفت جلد(دانش  .9

 1791، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، دو جلد، شناخت نامه نماز .14

 1790سال  ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،(هفت جلد) ،)ص(خاتم سیره پیامبر .11

 1790 سال زائر انتشارات ،(ةالباهر ةترجمه الدر)مروارید درخشان  .11

 1795سال  موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (،بخش فتوح ابن اثم کوفی)واقعه عاشورا در منابع کهن  .17

 1793، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیثحکمت نامه سالمند  .10
  1041 ، سالموسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،انفاق در قرآن و حدیث .15

 1041موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،المؤمنین (ادای حقوق مؤمنان ) ترجمه قضاء حقوق  .16

 1041 سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیثنبوت عامه،  .13

 1041 سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیثنبوت خاصه ، دو جلد  .11

 

 و همکاری یتصحیحلخیصی، تهای کتاب
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 4 صفحه 1041/ رزومه/  یمسعوددکتر 

 

 1730 از سال دارالحدیث، ( 11)تا جلد ،، نقد و مدخل نویسی(تحلیل قرآن و حدیث)گردآوری،دانش نامه  .1
 1044تا 

 1733، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سیمای نماز .1

 1733، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث حج و عمره در قرآن و حدیث، محقق همکار، .7

 1739، سال زائرانتشارات ، ، مصحح، لدرة الباهرة من األصداف الطاهرةا .0

 1714، سال فرهنگی دارالحدیثموسسه علمی ، سیمای علم و حکمت .5

 1711، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، محقق همکار ، راهنمای محبت .6

 1711، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سیمای اهل بیت .3

 1717، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،  تلخیص، ةاکسیر المحب .1

 1710، سال دارالحدیثموسسه علمی فرهنگی  ،محقق همکار، فرهنگ نامه ی اذان .9

 1710، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، همکار  ،العقائد االسالمیه ةموسوع .14

 ،بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، نگارش تحلیل و بیان، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (،ع) مهدیدانشنامه امام  .11
 1710سال 

 1715ال ، سموسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، المجلسیاالسس الحدیثیه و الرجالیه عند العالمه الشیخ محمدتقی  .11

 1715، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، محقق همکار ، ةحکمالعلم و ال .17

 1716، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث محقق همکار ، العقل و الجهل، .10

 1713، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، محقق همکار ، فرهنگ نامه ادب .15

 1711، سال موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، محقق همکار ، میزان الحکمه دانش نامه .16

 ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، نگارش تحلیل و بیان، بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ (،ع) دانشنامه امام حسین .13
 1711سال 

 1711سال  ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، دو جلد ،ترجمه فارسی اصول کافی، االولیاء ةتصحیح تحف .11

 1717 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، حیصحت، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر .19

 1711 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، تلخیص، ةدلیل المحب .14

 1717 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، کیمیای عشق .11

 1795موسسه علمی فرهنگی دارالحدیثمجمع النورین ) دو جلد(  .11

 1044موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،سه جلد() (،عرتوی از تفسیر اهل بیت )پ .17

  1041، در دست انتشار، حیصحت، المجتنی .10

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 :مقاالت مستقل 

 

 1736 سال ، 6 ،علوم حدیث، قسمت اوّل علوم حدیث ،عرضه حدیث بر امامان )ع( .1
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 1731 سال ، 17،علوم حدیث، سیر تدوین غریب الحدیث علوم حدیث .1

 1739 سال ، 9، علوم حدیث ،علوم حدیثدوم قسمت  ،بر امامان )ع(عرضه حدیث  .7

 1711 سال ، 19شماره  ،علوم حدیث ،«ها و موانعزمینه»گیری از حدیث در روانشناسیبهره .0

 1717 سال ، 70 ،علوم حدیث ،اول در فهم متنهای مجلسی تالش .5

 1717 سال ،71 ،علوم حدیث ،های تحمّل و مهار مصیبت از دیدگاه احادیثشیوه .6

 1715 سال ، 75 ،علوم حدیث،دیگر  یبه روایتی تفسیر روای .3

 1794 سال ، 9 ،یمطالعات اسالم و روانشناس ،هیجانات مثبت از دیدگاه اسالم یو الگوی پایه نظر .1

 13، یقرآن یاز دیدگاه آیات و روایات آموزه ها ،«توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» یتحلیل معناشناخت .9

  1791،سال

 1334بهار  55شماره   ،علوم حدیث، احادیث صعب و مستصعب .14

 1335، بهار 75 شماره ،روایات طبی، تبار و اعتبار، علوم حدیث .11

 1044، تابستان 144شماره  ،حدیث علوم در روایات، ،(مفهوم )عقل عن اهلل .11

 

 : مقاالت مشترک 

 

 1794،  9 شماره ، یهیجانات مثبت از دیدگاه اسالم ، مطالعات اسالم و روانشناس یو الگو یپایه نظر .1

 1331زمستان ، 22 شمارهمولفه های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی، علوم حدیث  .2

  14شماره  ،1332زمستان  « پژوهش های اخالقی  ،«خویشتن داری در انسان»و « توجه به علم خدا»نسبت  .7

 1791، 13، شماره یقرآن یآموزه ها ، مجلهتوجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» یتحلیل معناشناخت .0

 2931تابستان  27شماره ، علوم حدیث، لعه انتقادی دیدگاه عمر فالته درباره آغاز پیدایش جعل حدیثمطا .5
  1332زمستان  ،4شماره  پژوهشنامه نهج البالغه ،از حکمت های نهج البالغه ،«ره»نقدی بر ترجمه ی استاد دشتی  .6

پاییز و  ،11اره شم ،های تفسیر تطبیقیپژوهش، بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنتتاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف  .5

  1337زمستان 
  1333زمستان  27مجله امامت پژوهی، شماره  ،باطن والیی قرآن .7
 112، شماره علوم حدیث، ر قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفسبررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبا .3

  1411زمستان ،
 بهار ،113، شماره علوم حدیث، توحیدی قرآنبررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات  .14

2042 
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1464/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58140
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58140
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1677306/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=272
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1546/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/118243
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/118243
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/118243
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853448/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/12/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/132433
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1907061/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مقاالت ترویجی
 

 1355بهمن  ،23شماره   ، فرهنگ کوثر ،مجله، «األزهر»زارش دیدار از األزهر: گ .2
 1714 جلد چهارم، ،، دانشنامه امام علی )ع(و منافقان از دیدگاه امام موحّداننفاق  .1
 1371تابستان  ،41شماره  ، میقات حج مجله ،وظایف اخالقی حاجیان .9
 1374زمستان ، 54شماره   ، میقات حج ، فلسفه ی مناسک حج  .4

 2934پاییز  ،53شماره  ، حجمیقات  (،2(ها  فلسفه ی نامگذاری ،اماکن و آثار .5

 2935زمستان  ،57شماره   ، میقات حج، اسرار مناسک حج .6

 1331و زمستان  پاییز،  3شماره  ، حدیث حوزه، تعامل حدیث با دانش های بشری .7

 .2932 ، بهار و تابستان 0حدیث حوزه، شماره  ،پنداره نحوست ماه صفر .3

 .1335بهار و تابستان  ،12شماره  ،حدیث حوزه ،ن نهج البالغهگونه پژوهی نقدهای عالمه شوشتری بر شارحا  .3

 1333بهار و تابستان ،  21شماره  ، حدیث حوزه ،اخالق حدیث پژوهی .24

 

  مقاالت کوتاه در مجله حدیث زندگی و متفرقه: 
 

 سوره گل .2
 لبخند روح .1
 روح سبز دریا .9
 كوچه شادى .0
 یك آسمان ستاره .5
 شور زندگى .6
 و همبستگىیوستگى پ .7
 سامان تو، سامان من! .3
 تحكیم خانواده .3

 )ع(سار نماز امام علىدر سایه .24
  همتای تقوا .22

 

 یهمایش هایو کنفرانس مقاالت همایشی
 

 1739مکتوب،  به صورت ،همایش نکوداشت عالمه مجلسی)ره( ،ستفاده عالمه مجلسی از احادیث اهل سنتا .1
 1717سخنرانی و مکتوب،  ،گو و مناظره با ادیان و مذاهباحیای سنت گفت و همایش ، مناظره از منظر دین .1
 1717مکتوب،  به صورت  ،مذاهباحیای سنت گفت و گو و مناظره با ادیان و  همایش ،مناظره های مکتوب .7

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/469614/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=155
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/634/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/634/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/24750
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/24750
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49357
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/875350/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AD%D8%AC?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=150
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/46431
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/46431
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/875338/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-1?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=151
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/46430
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/46430
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/926220/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AD%D8%AC?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=175
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/993/%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49348
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49348
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1034323/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=219
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1002/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1002/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1190568/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87?q=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&score=16.0&rownumber=170
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 1717 ،)س(، مکتوببزرگداشت حضرت عبد العظیم حسنی، خلق عظیم  .0

 1710مکتوب،  با روایات درباره ی عجب همایش نکوداشت نراقی ها ها مقایسه ی تطبیقی نظرات نراقی .5
همایش اندیشه های اخالقی  ،(روایات خودپسندی بادر باره  ،)ره(ات امام خمینی ر)مقایسه نظ پسند خویشتن .6

 1710عرفانی امام خمینی )ره( مکتوب، 

 1372خرداد  ،تهران مکتوب،، «کرامت انسان»، و قلمرو دین )ره(همایش امام خمینی تاج كرامت انسان .3
  1711و پرسش و پاسخ،  ی( مشهد، سخنران1)یپژوه ثیحد شیهما ،یپژوه ثیحد یعرصه ها .1
 1719و کارگاه،  یمشهد، سخنران ،(1)یپژوه ثیحد شیهما ،یپژوه ثیحد یها ستهیبا .9

همایش بررسی اندیشه های علمی آیت ،« الحدیث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀ»معرفی کتاب ،از روایت تا درایت  .14
 1793مکتوب و سخنرانی ،  1 ،اهلل العظمی جعفر سبحانی)مدظله العالی(

اسالمی، سخنرانی و  –انسانی  یش علومجایگاه قرآن و حدیث در علوم، مجموعه نشست های علمی اولین هما .11
 1041مکتوب، بوستان کتاب، بهار 

 
 علمی تخصصیمقاالت 

 
  1411پاییز و زمستان  ،2شماره ، تفسیر و علوم قرآنی حکمت بالغه، مجله مفهوم شناسی حکمت بالغه .2
 

 های تحقیقاتیپروژه
 

  1040 تا 1730از سال، دانشنامه قرآن و حدیث، پژوهشکده حدیث .1

 1791 سال روایی، پژوهشکده تفسیر، مبانی و روش تفسیر آسیب شناسی منابع، .1
 1797 سال مبانی و روش تفسیر روایی، پژوهشکده تفسیر، .7

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 07راهنمایی:  .1

 01مشاوره:  .1

 07: داوری .7

 افتخارات
 

 ترجمه دانشنامه عقاید اسالمی() 15 ورهد ،جمهوری اسالمی ایرانتقدیر نامه کتاب سال  .1
 کتاب وضع و نقد حدیث() 15 ورهد ،فصل جمهوری اسالمی ایرانتقدیر نامه کتاب  .1
 (کتاب روش فهم حدیث)تالیف  ،دوره هشتم ؛تقدیر نامه کتاب سال حوزه  .7

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1915559/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-35
https://www.noormags.ir/view/fa/search?f_auf=849087&f_mtf=4780&origin=creator_statistic
https://www.noormags.ir/view/fa/search?f_auf=849087&f_mtf=4780&origin=creator_statistic
https://www.noormags.ir/view/fa/search?f_auf=849087&f_mtf=4780&origin=creator_statistic
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1911178/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/4769/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/4769/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/136740
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/136740
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 (ج)ع مهدیدانشنامه امام  )ترجمه هفدهم، دوره ؛تقدیر نامه کتاب سال حوزه  .0

 تفسیر روایی جامع( ، )شایسته تحسین کتاب سال حوزه دوره نوزدهم .5

 


