
  دانشگاه قرآن و حدیث
 

 1 صفحه 1041دکتر میرزائی/ رزومه/ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پوران میرزائی :دگىاخانو نام و نام

 استادیار :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس

 : ــــــــــــــتلفن

 : ـــــــــــــفکس

 Mirzae.P@qhu.ac.irسازمانی:  لکترونیکا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه تربیت مدرس ,علوم قرآن و حدیثدکترای 
 کارشناس ارشد تفسیر اثری, دانشگاه قرآن و حدیث 
 کارشناس علوم حدیث, دانشگاه قرآن و حدیث  
 

 آموزشی سوابق
 

  تا کنون 1831قرآن و حدیث از سال دانشگاه تدریس در 

  1831تا  1831دانشگاه پیام نور سال تدریس در 

  1833تا  1831تدریس در دانشگاه شاهد سال 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1831تا  1838سال  ث،یدانشگاه قرآن و حد یکیو نشر مرکز آموزش الکترون شیرایاداره و سیرئ 

 1831تا  1831سال  ث،یدانشگاه قرآن و حد یکیاداره ارائه دروس مرکز آموزش الکترون سیرئ 

 1831تا  1833سال  ث،یدانشگاه قرآن و حد یکینامه مرکز آموزش الکترون انیو امور پا یلیتکم التیتحص ریمد 

 تا کنون 1831از سال  ثیدانشگاه قرآن و حد ثیگروه حد یعلم ئتیعضو ه 

 گاه دانش یانقالب اسالم ی(, مرکز مطالعات عالیسی)انگل یمعاصر انقالب اسالم یهاژورنال پژوهش ییاجرا ریدب
( از سال Contemporary Research on Islamic Revolutionتهران )
 1044تا  1833
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 تا کنون 1044از سال  ثیدانشگاه قرآن و حد یعلم ئتیامور ه ریدب 

 ناسب مت ح،یصح یابینامتعارف در نهج البالغه و معادل یخطابها یهاو نقد ترجمه یبررس» یقاتیپروژه تحق ریمد
علوم  یطرح جامع اعتال...(«, ها و , استعارات, مثلاتی: اعم از کنایمجاز یبر خطابها هیمعاصر )با تک اتیبا ادب
 1041سال  ،یمطالعات فرهنگ و یکشور, پژوهشگاه علوم انسان شرفتیمعطوف به پ یانسان

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

ـ 111ـ 1, شابک: 1833پژوهشکده عالمه طباطبائی آستانه مقدسه, بهار , انتشارات زائرقم, تفسیر قمی، در  پژوهشی .1

  313ـ 310ـ 134

، و ترجمه لو، مجموعه مقاالتپوران میرزائی و صدیقه ملک، چهره ابراهیم علیه السالم در قلم مستشرقان معاصر .2

 313ـ 122ـ 1330ـ 48ـ 1شابک:  ،1041، پاییز انتشارات سراچه دلتهران، 

ارات ، پوران میرزائی و عطیه سلمانی، قم، انتشتشبیه انسان به حیوان در نهج البالغهتأثیر تمایزات فرهنگی در فهم  .8

 دارالحدیث، در دست چاپ

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 113 ص) 55شماره  ,1831بهار ، فصلنامه علوم حدیث ,بازکاوی انتساب تفسیر قمی در خالل مقایسه مقدمه با متن .1

 (113تا 

ر, قم, انتشارات زائ ,, مجموعه مقاالتکنگره ملی علی بن ابراهیم قمی ,تشکیک در انتساب مقدمه تفسیر قمی .2

 (104تا  122ص , 1ج )، 1833پژوهشکده عالمه طباطبائی آستانه مقدسه, بهار 

ژوهشکده قم, انتشارات زائر, پمجموعه مقاالت,  کنگره ملی علی بن ابراهیم قمی, نقد نظریه توثیقات عام تفسیر قمی .8

 (112تا  101, ص 1ج )، 1833عالمه طباطبائی آستانه مقدسه, بهار 

، 10، شماره 13وره , دفصلنامه علوم حدیث, معناشناسی, مختصات و مصادیق حجب و سرادقات در حدیث شیعه .0

 .1838زمستان 

 .1830، تابستان 11، شماره 24دوره , فصلنامه علوم حدیثبه حدیث دفن البنات من المکرمات,  نگرشی نو .1

6. Analyzing the AntiـArrogance Discourse in the Sayings of the Leader, 

Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, Tehran 

University 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/31686
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های معاصر انقالب اسالمی )انگلیسی(, ژورنال پژوهش ,واکاوی گفتمان استکبارستیزانه در بیانات مقام معظم رهبری

ئی, نویسنده دوم پوران میرزامرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران, نویسنده اول و مسئول: شیوا صادقی, 

 (83تا  11)ص  1833نویسنده سوم سمیه تاتیان, دوره دوم, شماره سوم, زمستان 

 (, فصلنامه پژوهشنامه نهج«ال أبَا لِغَیرِک»و « ال أبَا لَک»البالغه )مطالعۀ موردی: نقدی بر ترجمۀ کنایات در نهج .1

 .1833, تابستان 84البالغه, سال هشتم, شماره 

رویکرد عالمان شیعی در تحلیل روایات دالّ بر معرفت اضطراری, مجله مطالعات قرآن و حدیث, دانشگاه امام صادق  .3

 1833, پاییز و زمستان 21علیه السالم, شماره 

, مجله حدیث پژوهی, دانشگاه کاشان, نویسنده اول و نویسندۀ مسئول: از ذم تا مدحدر روایات، « ا لَکال أبَ»کاربست  .3

 134ـ118ص  ,28 شمارۀ ، 1833 تابستان و بهار ،12 ن میرزائی؛ نویسنده دوم: محسن خاتمی, سالپورا

مجله علوم حدیث, دانشگاه قرآن و حدیث, «, جا شدن دنیا در تخم مرغ»های حلی در احادیث مشکل دال بر رویکرد .14

 1833, تابستان 31پوران میرزائی: )نویسنده و مسئول(, شماره 

رویکرد عالمان شیعی در تحلیل روایات دالّ بر معرفت اضطراری, مجله مطالعات قرآن و حدیث, دانشگاه امام صادق  .11

 1833, پاییز و زمستان 21, پوران میرزائی: )نویسنده و مسئول(, شماره (علیه السالم)

12. Investigating the Interaction of Shia Political Jurisprudence and the Islamic 

Revolution of Iran 

های معاصر انقالب اسالمی )انگلیسی(, مرکز ژورنال پژوهش تاثیر متقابل فقه سیاسی شیعه و انقالب اسالمی, بررسی

سن محمد مسئول: حنویسنده نویسنده دوم و  مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران, نویسنده اول: پوران میرزائی,

 (34تا  11)ص  1044میرزائی, دوره سوم, شماره چهارم, پاییز 

نامه فصل«, کراهت یا عالقه مومن به مرگ»و راهکار فریقین در حل مشکل و تعارض اخبار « تردید»شناسی مفهوم .18

 )گواهی پذیرش( 1044زائی, پاییز مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا, نویسنده و مسئول: پوران میر

 «(,هبل»تاب روایی در بستر صدور )مطالعه موردی: ترکیبات روایی معناشناسی و تحلیل فرامتنی اصطالحات نفرین .10

دو فصلنامه پژوهشهای قرآن و حدیث دانشگاه تهران, نویسنده اول و مسئول: پوران میرزائی, نویسنده دوم: محسن 

  1044 شهریور، 1، شماره 10دوره خاتمی, 

ول: , فصلنامه علوم حدیث, نویسنده و مسئ«ثَکِلَتکَ أمُّک»مادرت به عزایت بنشید! تاملی در مشتقات تعبیر روایی  .11

 )گواهی پذیرش( 1044پوران میرزائی, پاییز 

 

https://jcrir.ut.ac.ir/article_75436_fa.html
https://jcrir.ut.ac.ir/article_75436_fa.html
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 ایترجمهمقاالت 
 

ابراهیم علیه السالم در قلم ، مجموعه مقاالت چهره دائرة المعارف اسالم. چاپ اول. مدخل ابراهیم .ابراهیم .1
  313ـ122ـ1330ـ48ـ1شابک   ،1041مستشرقان معاصر )کتاب(، 

Ibrdim. Encyclopedia of Islam. First edition. Ibrahim Entry 

مجموعه مقاالت چهره ابراهیم علیه السالم در قلم  «حضرت ابراهیم )ع( در اسالم: »شناسی آکسفوردکتاب .2
 313ـ122ـ1330ـ48ـ1شابک   ،1041)کتاب(، مستشرقان معاصر 

Oxford Bibliographies in Islamic Studies.UK 

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 . 0، شماره 1831تابستان ، فصلنامه حدیث و اندیشه, آشنایی با صحیح بخاری .1

 (22تا  3)ص  12و  11شماره  ـ 1838ز و زمستان ییپا، فصلنامه حدیث و اندیشه, تفسیر فی ضالل قرآن .2

 2, شماره 2، دوره 1838, فصلنامه کتاب و سنت دو ,های چیدمان متن در تفسیر قمیچالش .8

 1831، فصلنامه کتاب و سنت دو , های فارسی(وجوه معنایی واژه امت در قرآن )بررسی و نقد ترجمه .0

 (81تا  11)ص, 1831, پاییز 81فصلنامه مشکوه, سال , های معنایی بخل در قرآن و روایاتکاربرد گزاره .1

های خروج از مشکل محدثان در روایات متعارض تاب فریقین )مطالعه موردی: روایات دال بر خداانگاری رهیافت .1

 1041، بهار و تابستان 88، شماره 11اندیشه، پوران میرزائی، دوره  ، دوفصلنامه حدیث وآفرینش صورت انسان(

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

1. Semantic Aspects of the word “Ummah” in the Quran and Survey and 

Analysis of Contemporary Translations 

  .28/91/1818دانشگاه عالمه طباطبایی, همایش بین المللی ترجمه قرآن, پژوهشکده مطالعات ترجمه 

ارائه مقاله شبهه وجود الفاظ رکیک در نهج البالغه، زدایش ناسازگاری با حفظ کرامت انسان )طرح رویکردهای حلی  .2

 ، استان فارس. 1831اسفند ماه  11در خالل مطالعه موردی(, همایش ملی ریحانه النبی، 

وم ث, کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علیالحدو گسترش دانش مشکل  شیدایعه در پینقش ش .8

 313ـ310ـ188ـ813ـ8, مجموعه مقاالت, شابک: 1831اسالمی, اردیبهشت 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/594
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عه، تراجم اعالم النساء، اعالم النساء ین الشریاحیعه )با تاکید بر ریهای تراجم بانوان شبازشناخت موسوعه .0

, مجموعه 1831در پیدایش و گسترش علوم اسالمی, اردیبهشت المومنات(, کنگره بین المللی نقش شیعه 

 313ـ310ـ188ـ813ـ8مقاالت, شابک: 

 

 دائرة المعارفیمقاالت 
 

 22/3/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« عباده بن نسی»نگارش مدخل  .1

 22/3/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« طیالسی, ابوالولید» نگارش مدخل .2

 3/1/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« عمر بن ذر» نگارش مدخل .8

 3/1/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« عمرو بن شرحبیل»نگارش مدخل  .0

 10/3/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« عمرو بن حارث مصطلقی»مدخل نگارش  .1

 10/3/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از «عمرو بن حریث»مدخل  نگارش .1

 3/1/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« بن سعید عبد الوارث»مدخل نگارش  .1

 3/1/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از «بن عطاء الخفاف عبد الوهاب»مدخل  نگارش  .3

 10/3/1831 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« عمرو بن شعیب»مدخل نگارش   .3

 1833چاپ,  ,المعارف جهان اسالم دائرةاز « شماخی»نگارش مدخل   .14

 0/0/1833 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« صوری، محمد بن علی»نگارش مدخل   .11

 0/0/1833 المعارف اسالمی دائرةبنیاد  از« ابوحازم، العبدویی»نگارش مدخل   .12

 

 های تحقیقاتیپروژه 
 

فقه  ینامتعارف در نهج البالغه با مبان یخطابها یهاینیگزل و نقد معادلیحلت (ی)طرح پژوهش یقاتیپروژه تحق .1

(, طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت  ...ات، اصطالحات ویه بر مجازها اعم از کنای)با تک یثیالحد

 .1833, شهریور ماه فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهکشور, 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 3راهنمایی:  .1

 1مشاوره:  .2

 1: داوری .8
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 های علمیبرگزاری نشست
 

 (,مطالعه موردی عبارات الابالک و الابالغیرک)های کنایات در نهج البالغه نقدی بر ترجمه برگزاری نشست .1

با همکاری  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه, مرکز تحقیقات امام علی)ع( ,11211کد: ، 43/41/1831

 و حدیث اه قرآندانشگ

 

 افتخارات
 

 1834های برتر قرآنی کسب رتبه دوم کشوری, جشنواره پایان نامه .1

 1831 کنگره ملی علی بن ابراهیم قمی, کسب رتبه پژوهش برتر .2

 1833کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی, کسب رتبه برتر .8

 1833قرآن و حدیث   کسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه .0

 1833 قرآن و حدیث  کسب رتبه استاد نمونه دانشگاه .1

 1044 قرآن و حدیث  کسب رتبه استاد نمونه دانشگاه .1

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/category/544/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-
http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/category/544/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-

