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 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه قرآن و حدیث قم قرآن و متون اسالمی، مدرسی معارفدکترای 
  دانشگاه قرآن و حدیث قم ،کالم و عقاید،علوم حدیثکارشناس ارشد 

  فقه و اصول( حوزه 2سطح( 

 فقه و اصول اشتغال به درس خارج 

 
 آموزشی سوابق

 

  1044تا  1930 از سال ،ثیقرآن وحد دانشگاهتدریس در 
  1931تا  1931از سال  ،دانشگاه تهران پردیس فارابیتدریس در 
  1044سال  ،ها یلبنان هیحوزه علمتدریس در 

 
  اجرایی سوابق 

 

  1930تا 1939از سال دانشگاه قرآن و حدیث قم، اسالمی، دبیر شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم و معارف 
 ،1931تا  1939 از سال معاون گروه کالم در بخش مجازی، دانشگاه قرآن و حدیث قم 
  1044 تا 1933از سال شگاه قرآن و حدیث قم، پژوهش، دانمدیر 
 ،تاکنون 1933 سال دبیر هیات اجرائی جذب، دانشگاه قرآن و حدیث قم 

 ،تاکنون 1044 سال معاون فرهنگی و دانشجویی 
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 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1931کتاب روش شناسی استنباط در علم کالم، دار الحدیث،  .1

 )به صورت مشترک با استاد برنجکار( 1931دار الحدیث، کتاب قواعد کالمی توحید،  .2

 )به صورت مشترک با استاد برنجکار( 1931کتاب قواعد کالمی حسن و قبح عقلی، دار الحدیث،  .9

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1932موضوع شناسی مرگ، تاریخ و اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، فروردین  .1

  1932سال  کالمی، انجمن کالم حوزه علمیه قم،نخستین واجب اعتقادی، تحقیقات  .2
  1932سال  قم، هیانجمن کالم حوزه علم ،یکالم قاتیتحق مقصود اصلی از اعتقادات، .9
 ابستان، ت)ره( ینیموسسه امام خمی، معرفت کالمکاربست عقل ابزاری در روش نقلی کالمی با تکیه بر متون کالمی، .0

 1932 سال
  1932 سال ،)ره( ینیموسسه امام خمی معرفت کالم رشیدر اعتقادات؛ از انکار تا پذ دیتقل .1
 1932 سال ،)ره( ینیموسسه امام خم، پژوهش نهیدر آ خیتار، ینقش فلسفه در تمدن اسالم .1
  1932، سال قم هیانجمن کالم حوزه علمی کالم قاتیتحقی در استنباط کالم یعقل عمل کاربست .1
 1939، سال شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند مجله ذهنی نویدر حکمت س تیعل هینظر .1

 1930 سال ،ینهاد رهبر یندگیدانشگاه نمای نید نینو شهیفصلنامه اند ظنون در اعتقادات اعتبار .3

 1931بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن تیمیه سال  .14

 1931سال  مبانی معرفت شناختی حجیت ادله نقلی اعتقادی .11

 1933، سال  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند مجله ذهن عن اهلل عقلوایل تیروا یدر معناشناس یفرض اسیق نقش .12

 1933های استدالل عقلی در مدرسه کالمی شیراز سال روش .19

 1933نقش اراده انسان در محبت از منظر اخالق اسالمی سال  .10

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1931 سال ء،نبا موسسه ،هنیسف در علم کالم نییتب یشناس روش .1

 1932 سال ء،موسسه نبا ،هنیسف مشترک یها هیقرآن و کتاب مقدس درون ما یکتابشناس .2

 1932 سال ،)ره( ینیموسسه امام خم ،یمعرفت اخالق در اخالق یادله نقل گاهیجا .9

 1939 ، سالتهران سیپرد یدانشگاه فاراب ،نیثقلی وح یتذکر کارکرد .0

 1933سال  عوالم زندگی در آیات، روایات و فلسفهامکان سنجی تناظر یا عدم تناظر  .1
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 تخصصیمقاالت 
 

 1931، سال ییدانشکده عالمه طباطبا، ریما بعث اهلل.... سراج من تیروا یترجمه ها یمعناشناس نقد .1

 1930 سال السالم، پژوهشگاه قرآن و حدیث، بیت علیهم اهل کالمی، کالم نقلی معرفت در توجیه مولفه .2

 
 المعارفیدائرة مقاالت 

 

 1931، سال ره() ینیمرکز نشر آثار امام خم اعضا وندیپ مدخل .1

 1931، سال ره() ینیمرکز نشر آثار امام خم و فروش اعضا دیخر مدخل .2

 
 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان

 
 03راهنمایی:  .1

 91مشاوره:  .2

 13داوری:  .9

 


