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 تحصیلیسوابق 
 

  : فقه و اصول  ،حوزه 0 سطحتحصيالت حوزوی 

 
 آموزشی سوابق

 

  تا کنون  1731از سال تحت اشراف آیت اهلل مکارم شيرازی  امام کاظم )ع(،مدرس سطوح عالی مدرسه علميه 

 تا کنون 1731از سال  ،) ره( مدرسه علميه آیت اهلل گلپایگانی مدرس سطوح عالی 

 تا کنون 1731، از سال مدرس سطوح عالی مدرسه علميه دار الشفا و فيضيه 

  کنون  تا 1734 اصول و فلسفه از سال خارج فقه وتدریس 

 1733تا  سال1731از  ثیدر دانشگاه قرآن و حد سیتدر 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

  1733 سال ،تعارض قاعده درء و تسبيب در اثبات قتل .1
  1041 سال ،گستره اختيارات زوجه .1

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 ،های معرفت شناختی، پذیرش قطعی و انتشار یافتهی پژوهشنشریهمندانه به معرفت دینی،  بررسی رویکرد تاریخ .1
1731  

  1731 ،کرامت انسانی در پارادایم اسالم و غرب .1
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همراهی محرم با بانوی حج گزار شرط استطاعت یا مقدمه وجوبی، نشریه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش  .7
  1733 قطعی و انتشار یافته،

بانوان حج گزار در شب عيد قربان، نشریه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی تقصير و انجام اعمال مکه توسط  .0
  1733 ،و انتشار یافته

حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج، نشریه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار  .1
  1733، یافته

راز سالمتی، نشریه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطينه در هتل و اح  .6
  1733 قطعی و انتشار یافته،

عی یارت، پذیرش قطتقصير و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عيد قربان، نشریه پژوهشنامه حج و ز .3
  1733 و انتشار یافته،

نشریه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته،  .8
   1044، انتشار یافته

بيماری های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج، نشریه فقه و اصول، پذیرش قطعی و انتشار  تاثير .3
   1044، یافته

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

.. حسام الدین ربانی، 1040یافته. کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز  مالک های تاثير شان در تعيين احکام شرعی. انتشار .1

 .  1738  زهرا حسينی، سجاد طاهری

سالگی. انتشار یافته. کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز  18. ازدواج و تمتع مرد از همسر در محدوده خردسالی تا 1 .1

  1733 ،.حسام الدین ربانی، زهرا حسينی، هانيه رسولی1040

  

 نامهاهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایانر 
 

    88راهنمایی:  .1

 0 مشاوره: .1

 148داوری:  .7

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

 دواج سفيد"، دانشگاه قرآن و حدیث"از .1

 « قاعده احسان در روابط زوجين»نظریه پرداز با عنوان   .1
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 «شادی در خانواده»با عنوان نظریه پرداز   .7

 «هاللثبوت »نظریه پرداز با عنوان   .0

 

 افتخارات
 

 1788حائز عنوان "استاد نمونه" حوزه علميه قم ،  .1

 1737متاز" دانشگاه قرآن و حدیث، حائز عنوان "استاد م .1

 


