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 تحصیلیسوابق 
 

  : تفسير تطبيقی در جامعة المصطفی ،حوزه رشته تخصصی 0سطح تحصيالت حوزوی 

 
 آموزشی سوابق

 

 1731و  1731 ، 1731 ، 1731 ، 1731 ، 1731، سالهای تدریس در دانشگاه مفيد 

  1731تا  1737تدریس در دانشگاه پيام نور ساوه از سال 

  1731تا  1733از سال  قمدانشگاه تدریس در 

 1041تا  1734 از سال تدریس در مدرسۀ معصوميه خواهران 

  1734 سالحوزه علميۀ قم در مدارس معصوميه و مرکز تربيت مدرس صدیقۀ کبرای خواهران، تدریس در 

 1733و  1734تا  1733 یهاتدریس در جامعة المصطفی در سال  
 تا کنون 1734دارالحدیث از سال  ،تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث 

  1731مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب، سال بخش توليد درس برای 

 1733سال  تدریس در مرکز ریحانة النبی اراک 

  ،1041نيز دارالقرآن عالمۀ طباطبایی مبانی شناخت حدیث 

 
  اجرایی سوابق 

 

  ره( خمينیمدیر دانشنامۀ امام خمينی؛ موسسۀ تنظيم و نشر آثار امام( 

 مدیر گروه ترجمۀ دارالحدیث؛ موسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث 

  مدیر فرهنگ موضوعی قرآن؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات 
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 ره( مدیر علمی موسوعة االمامة فی نصوص اهل السنة؛ کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی( 

 سازی مرکز فرهنگ قرآنمدیر گروه نمایه 

 ری ترجمۀ کتاب سال حوزهمدیر گروه داو 

  (السالمعليهم)معاون پژوهشکده تفسير اهل بيت 
 معاون گروه قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث 

 های علمی معارف قرآن و تفسير و علوم و قرآنیمدیر گروه 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1733)ع( ، چاپ مجمع جهانی اهل بيت)ع( شناسی اهل بيت کتاب .1

 1737، چاپ موسسۀ دارالحدیث)ع( دانشنامۀ امير المومنينهای نمایه .1

 1730امام علی)ع( و قرآن، چاپ  .7

 1731نامۀ عقایدی، چاپ موسسۀ دارالحدیثهای دانشنمایه .0

 1733نگ و اندیشه، چاپ پژوهشگاه فره)ع(، چاپ شده در پایان دانشنامۀ امام علی)ع( های دانشنامۀ امام علینمایه .1

 1730، چاپ موسسۀ دارالحدیث)ع( موسوعة امير المومنينهای عربی نمایه .1

 1731، به زبان عربی(ع)های موسوعة االمام الحسين نمایه .3

آوری و تنقيح مباحث زن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی در الميزان، چاپ مرکز احيار آثار عالمۀ زن در قرآن، جمع. 3
 1731طباطبایی

 1041زن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی، چاپ مرکز انتشارات هاجرآوری و تنقيح مباحث زن در اسالم، جمع .3

 )مشترك(کتاب 
 

 1733 مجلد، چاپ انتشارات صحيفۀ خرد 74موسوعة االمامة فی نصوص اهل السنة در  .1

 1731 مجلد )ناظر پروژه(، چاپ خانۀ کتاب قم 0شناسی جهانی قرآن، در  کتاب .1

 1733تبليغات اسالمیمجلد، چاپ دفتر  77فرهنگ موضوعی قرآن، در  .7

 1044راهنما، چاپ دفتر تبليغات اسالمی های تفسير همکاری در تدوین نمایه .0

 1044 مجلد، چاپ دفتر تبليغات اسالمی 14تفسير راهنما در  .1

 ای ترجمه های کتاب
 

 1731دارالحدیث، برندۀ کتاب سال حوزه ، چاپ شده در مؤسسۀ)ع(دو مجلد از موسوعة االمام الحسين .1
 1731صفات خدا نوشتۀ آقای محمد محمدی ری شهریکتاب  .1
 1731شهری نامۀ فاطمی، نوشتۀ آقای محمد محمدی ری حکمت .7
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 علمی پژوهشی
 

 1733اقوام در قرآن؛ چاپ در مجلۀ فصلنامۀ ميثاق امين .1

 1733بازگشت به قرآن؛ چاپ در مجلۀ فصلنامۀ ميثاق امين .1

 1733ها، چاپ در مجلۀ علوم حدیث رویکرد به تفسير اثری، عوامل و زمينه .7

 1733تفسير اثری؛ دالیل و رویکردها؛ چاپ در مجلۀ علوم حدیث .0

 1734در مجلۀ پژوهش حوزه، دی  چند و چون ترجمه، چاپ .1

 1731علوم حدیث 13نگاهی به حدیث المجالس باالمانة، چاپ در مجلۀ شماره  .1

 1731دفاع غير عامل؛ چاپ در مجلۀ مالک اشتر .3

سازی آن در جامعه، چاپ در مجلۀ فصلنامۀ ميثاق  قرآن در نگاه و اندیشۀ بزرگان دین و نهادینهشناخت قرآن؛  .3
 1737نامي

 1730معناکاوی جنگ تأویل، چاپ در مجله علوم حدیث .3
 1730سنجی عرضۀ روایات تأویلی باطنی بر قرآن، چاپ در مجله علوم حدیثامکان .14

 1731چاپ در مجلۀ علوم حدیث روایات تأویلی باطنی، تأویل یا تداعی معانی، .11

 1733مجلۀ علوم حدیث چاپ در، معالم المدرستين .11

 1733ها )مقدمۀ تفسير شيخ بهایی تصحيح واحد احيای دفتر تبليغات اسالمی(تفسير شيخ بهایی؛ مبانی و روش .17

 1733رفتار دادگرانه با یتميان از دیدگاه مفسران، چاپ در مجلۀ تفسير تطبيقی .10

 1044های قرآنی، چاپ در مجلۀ پژوهشگریزناپذیری تأویل .11

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1731ع()بررسی روایات تفسيری حضرت عبدالعظيم حسنی؛ چاپ در مجموع مقاالت کنگرۀ حضرت عبد العظيم حسنی .1

 1733 نامههای کافی؛ مقاالت همایش بين المللی کلينی، چاپ در مجلۀ کلينیترجمه .1

 قرن، آمادۀ نشر 10، مقالۀ همایشی جهان حکومت علوی؛ نگاهی پس از (ع)قرآن در دوران خالفت امام علی  .7
 1733مقاالت همایش بين المللی کلينی، چاپ در مجموع مقاالت کنگرۀ کلينی ،نامۀ شيعه کافی؛ مرام .0

 1733یچاپ شده در تحفة االولياء از منشورات کنگرۀ جهانی کلين، مقدمۀ تحفة االوليا .1

 1733مبانی وحيانی وقف، مجموعه مقاالت وقف؛ چاپ در همایش بين المللی وقف .1

 1733جایگاه و حقوق انسان در هستی، چاپ در همایش حقوق انسان .3

 1734معرفی کتابی دربارۀ آخوند خراسانی؛ چاپ در همایش بزرگداشت آخوند، المصلح المجاهد .3

 1733چاپ شده در مجموعۀ همایش امام و زمان و مکان ،نسخ، و زمان و مکان .3

 1733شناسی آثار عطاردی، چاپ در همایش بزرگداشت عطاردی شناسی و سبک موضوع .14
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 علمی تخصصیمقاالت 
 
 1731نامه سيد محمود مرعشی(بان )جشنتشریع، چاپ در مجموعۀ فرهنگ کتاب ، قرآن .1

 1731افسانهسنت، بدعت و خرافات، چاپ در مجموعۀ ره  .1

 1733امام حسن مجتبی )ع( و قرآن کریم، چاپ در مجلۀ بينات .7

 1733شناسی تفسير پرتوی از قرآن؛ چاپ در مجموعه مقاالت بزرگداشت آیت اهلل طالقانی در دانشگاه مفيدروش .0

 1733اندوی و حبس مال، چاپ در مجلۀ وقف ميراث جاودانگنج  .1

 1734بانوی برتر، چاپ در مجلۀ بينات .1

 1737ی به ملحقات احقاق الحق، چاپ در کتاب مرجع فرهنگبان نگاه .3

 1737االسالمسازی متون دینی؛ چاپ در یادنامۀ فيضنمایه .3

 1737اجتماعی، چاپ در مجلۀ حيات معنوی رفتار در بنيادین راهکار یک مثابه به احسان .3

 1730مهار و مدیریت بحران، چاپ در مجلۀ مالک اشتر .14

 1731های اسالمیصلنامۀ کتابمکاتيب الرسول، چاپ در ف .11

 1733 -1بقره در تفسير معتزله، اشاعره و اماميه، چاپ در تفسير اهل بيت شماره  31آیۀ  .11

 1733معالم المدرستين، چاپ در مجلۀ علوم حدیث .17

 1733نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد روایت، چاپ در مجلۀ حدیث حوزه .10

 1733زمان اوقاف و امور خيریهنامۀ سيب وابسته به سازنی، چاپ در گاه الف .11

 1733خانۀ آیت اهلل مرعشینگاهی به تعليقۀ آیت اهلل مرعشی بر عمدة الطالب، چاپ در کتاب مرجع فرهنگبان، کتاب .11

 1733توسعۀ فرهنگ قرآن؛ به سفارش شورای عالی انقالب فرهنگی .13

 1733نامه کاوی قرآن، چاپ در خبرنامۀ محدثدر امتداد واژگان .13

 1733های اسالمیراهنما؛ راهنمای قرآن؛ چاپ در فصلنامۀ کتابتفسير  .13

 1733نگاران، چاپ در ارجمند آقای محمدی ری شهری ها در نگاه فهرستتفسير الباطن .14

 1733نامۀ بزرگداشت آیت اهلل اردبيلیتفسيرهایی به نام اهل بيت؛ چاپ در ویژه .11

 دائرة المعارفیمقاالت 
 

 1733 چاپ در کنگرۀ دائرة المعارف فقهنگاری فقه اسالمی،  موسوعه .1

معارف قرآن دفتر تبليغات  مرکز فرهنگ سه مقالۀ آتش، اسماعيل صادق الوعد و استعاذه در دائرة المعارف قرآن، .1
 1044اسالمی

 های تحقیقاتیهژروپ
 

 مجلد، چاپ موسسۀ دارالحدیث. 1در  ،تحفة االولياء، احيای ترجمۀ اصول کافی مربوط به قرن .1

 چاپ در ميراث ماندگار، 3تفسير عرفانی آیاتی از قرآن مربوط به احتماال قرن ، مرتضویه تفسير .1
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 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 17راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .1

 03: داوری .7

 


