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 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه آزاد اسالمی ساوه ،زبان و ادبیات فارسیدکترای  
  دانشگاه آزاد اسالمی کاشان ،زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد  
 ییدانشگاه عالمه طباطبا ،کارشناس حقوق  
 

 آموزشی سوابق
 

  1041تا  1199قرآن و حدیث از سال دانشگاه تدریس در 

  1041تا  1044از سال دانشگاه مجازی المصطفی تدریس در 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1111 تا 1139 سال از ،(شماره 04)  مدیر داخلی مجله حدیث زندگی 

 1111 تا 1139 ، از سال(شماره 04ه مجله حدیث زندگی ) سندینو و ویراستار 

 ثاق با كوثریم ن،یاران امیارت، یز یشیبهشت، هم اند یپاسداراسالم، بچه ها ه در مجالت :سندیو نو ویراستار ،
 1119 تا1114م، از سال زمز و مهیار

 1191تا  1191 از سال ،وابسته به نهاد رهبری( ،مرکز اسالمی انگلیس) دبیر تحریریه مجله نسیم 
 1191تا  1190 از سال ،نقد کتب دینی عمومی() دبیر تحریریه نشریه سنجه 

 1191تا  1190 ، از سالموسسه دارالحدیث، سردبیر مجله محدث 
 1199تا  1190ث از سال معاونت فرهنگی و هنری دارالحدی اداره تدوین متون رییس 

 ،1041 سال دبیر اجرایی مجله کتاب و سنت دانشگاه قرآن و حدیث 

 ،1041 سال دبیر بخش اندیشه مجله فرهنگ جهاد 
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 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1190 از ال به الی متون، گردآوری و تحقیق ، نشر مؤلف .1

 1190 دار الحدیث، تالیف ، میبدان شتریاز رمضان ب .1

 1194 ی به کوشش دار الحدیثجوان، ازدواج و شادکام .1

  1193گفتگوهای آبی به کوشش باهوش  .0

 1193گفتگوهای نارنجی به کوشش باهوش  .4

 1191 جوان، شادی و رضایت از زندگی، به کوشش، دار الحدیث .1

 

 کتاب قبل از چاپ
 

  1041آرایی، مجلس، صفحه تصحیح نسخه خطی نگارستان جوینی ، مصحح و محقق، کتابخانه .1

 1041تصحیح نسخه خطی غرر درر حسینی سمرقندی، مصحح و محقق، کتابخانه مجلس، پژوهش،  .1

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

  14 ،شناسی نگارستان جوینی، فصلنامه بهار ادب، ش سبک .1

  43و  41ماهنامه گزارش میراث، ش  گزارشی از تصحیح و تحقیق نگارستان جوینی گزارش میراث دو .1

  کاوشنامه دانشگاه یزد ،پژوهی نگارستان جوینی متن .1

تون م یشناسپژوهشنامه نسخه ،(یقمر یزنده در قرن پنجم هجر) ،یسمرقند ینیحس« غُررِ دُرر» ینسخ خط یمعرف .0

  واحد دهاقان یدانشگاه آزاد اسالم ،ینظم و نثر فارس

  49 ،ی ،فصلنامه بهار ادب، شسمرقند ینیحس،« غُرَرِ دُرَر» یسبک یهایژگیو یبررس .4

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1119تا  1114 سال یث زندگیحد، عنوان( 14) نوشته ها ،گفته ها .1

 1119تا  1114سال  ث زندگییعنوان(، حد 14) الی متوناز البه .1

 1111 سال ث زندگییگفتگو با كارشناس حد .1
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 1119تا 1111 سالاز  ث زندگییكوتاه حد یهاداستان .0

  1194تا 1111 سالاز  اریبزرگان علم و ادب مه یمعرف .4

  1110 زییپا، 11 شماره، «با کوثر  ثاقیم هینشر، در گلستان ادب .1

 1111بهمن ، 111 شماره« پاسدار اسالم  هینشر، چکادها .3

 1194 بهار دانشگاه آزاد کاشان یاسالم ،یرانیشواهد عفاف در فرهنگ ا .1

  1191 فروردین، 1 شماره، 11 یاپیپ ،مهیار  هینشر، «ته کوچه وارید» درجا زدن پشت  .9

  1191 ید 14شماره، 04 یاپیپ، نشریه مهیار، رانیا یسینو یمستعان، سلطان پاورق ینقلیحس .14

  1191 ید، 14شماره(، 04 یاپی)پ ،اریمه  هینشر، شهر جهان نیدر سردتر یزندگ .11

 1044بهار  ،141 یاپیشهاب، پ راثیم هینشر، هاهزاره راثیم، قم ،قلعه دختر )قصر دختر( .11

 1044 پاییز ،144 یاپیشهاب، پ راثیم هینشرشفاء الدوله، طبیب شاعر،  .11

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 ،لجوقیانس دومین عصر نیا یادب ،یفکر یهاشناخت کانون یسوبه یگام ،یعصر سلجوق یهانگاشتهیفارس همطالع .1

 1191 دومین همایش سلجوقیانمجموعه مقاالت 

  شده در کتاب نقض عبدالجلیل قزوینی مجموعه مقاالت کنگره شعرای شیعی یاد .1

 

 های تحقیقاتیپروژه 
 

رن ان قیتا پا) عه در كوفهیش یثیمكتب حدن، یزوج یت معنویت، مالكیع(، كتاب شناخت روحان) نامه امام مهدیدانش .1

 یث پژوهیث، حدیمصرف در قرآن و حد یاالخبار، الگو یجلد(، معان1) یث زندگیحدی ها، مجموعه كتاب(یسوم هجر

 تا کنون 1131از سال هوش، دفتر عقل و... پژوهی بشرا، دارالحدیث، شاخه طوبی، با دین جلد( و1)

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 
 1: داوری .1

 


