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 تحصیلیسوابق 
 

  :كالم اسالمی ،حوزه 0سطح تحصيالت حوزوی  
 

 آموزشی سوابق
 

  1041تا  1830 سال از )ع( موسسه امام صادق ) كالم یكز تخصصمرتدریس در 

 کنونتا  1830مذاهب اسالمی از سال  تدریس در موسسه 
  1833و  1834تا  1830 سال از ،یالمصطفة جامعتدریس در 

 1831تا  1831 از سال یمدرسه شهيد صدوقدر  ة الحکمهنهای تدریس 

  تا کنون  1831 از سال مدرستربيت  یكز تخصصرمتدریس در 

 1834تا  1836 سال از ،فلسفه یدر مركز تخصص سیتدر 

  1830تا  1836از سال  ،تاریخی كز تخصصرمتدریس در 

  تا کنون  1833 از سال حدیث قرآن ودانشگاه تدریس در 

  1833تا  1831حدیث در فيضيه از سال تدریس 

 
  اجرایی سوابق 

 

 مركز مطالعات وپاسخ به شبهات( حوزه یفرهنگ یو مذاهب مرکز مطالعات و پژوهش ها انیگروه اد سابق ریمد(، 
 1833تا  1831از سال 

 1831تا  1831از سال  روشن ندهیموسسه آ خیگروه تار سابق ریمد 
 مجله صباح  هیریهيئت تحرسابق  عضو 

   مشرق موعود هیریهيئت تحرسابق عضو 
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  ع( موسسه امام صادق ،دانشنامه کالم اسالمىسابق  ريدب(  
  معاون پژوهشی سابق دانشگاه قرآن و حدیث 
 مدیر سابق گروه کالم اسالمی دانشگاه قرآن و حدیث 
  تا کنون  1831عضو کميته کالم مدارج علمی حوزه علميه قم از سال 
  تا کنون  1830رئيس دانشکده علوم و معارف اسالمی از 
  1041تا  1831سال کالم اسالمی از عضو هيئت مدیره انجمن 
 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1834امين آذربایجانانتشارات  ،بابک و نقد تاریخ نگارى  .1

 1831 سالو پژوهشهای فرهنگی حوزه مرکز مطالعات ، امام مهدی)عج( نشر .1

 1838 انتشارات دارالحدیث چاپ اول ،(کتاب شناسی احادیث اعتقادی .8

 1831انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علميه چاپ اول زمستان  ،(نبوت) 0عقاید و معارف  .0

 1836 ،(انتشارات دارالحدیث چاپ اول(، تاریخ کالم اماميه )حوزه ها و جریانها .1

  1831انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علميه پایيز (، معاد) 6 عقاید و معارف .6

  1833پایيز  ه های علميهانتشارات مرکز مدیریت حوز ،(جهان شناسی) 6عقاید و معارف  .1

 1833 رائد زمستان انتشارات، کالمی مذاهب تطور و دایشپي .3

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1831تابستان  ،31کالم اسالمی شماره  ،كتاب مقدس از ظهور پيامبراسالم فصلنامهی بشارت ها .1

 1831 پایيز ،38کالم اسالمی شماره  ،وتحریف كتاب مقدس فصلنامه ینژاد پرست .1

 1831بهار  68 ،شماره 11دوره  علوم حدیث ،فصلنامه ،یشاکر، محمد تق ،رسول ،یرضو، عمود نور یچيست .8

 1831بهار  ،31کالم اسالمی شماره  ،فصلنامه، تعامل قبيله با عقيده در عصر بعثت  .0

 1831بهار  31 ،کالم اسالمی شماره ،فصلنامه ،هنقد جریان شناسی نوبختی در فرق الشيع .1

 1838 زیيپا ،(13 یاپي)پ 8اسالم سال پانزدهم شماره  خیتار،، طرفداران بنی اميه در ترویج نظریه جبربررسی نقش  .6

 ،یالمکالم اس مجله ، باستان انيرانیا یاز باورها ،«امامان یها یژگیو»باره  در هياعتقاد امام یریرپذيتاث ینقد ادعا .1

 1838زمستان ،  33تا  11 ،صفحه ،  31شماره 

 1830 ،14کالمی شماره تحقيقات، فصلنامه، اولين وحی و آثار کالمی آنمحل نزول  .3
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 1831تابستان  1شماره  ،سال بيست و یکم ،نقد و نظر بتریه و اندیشه تقصير، .3

قيقات تح، ایمان ،چگونگی چيستی، چرایی،، الگوی تاریخ پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کالمی امامی .14

 1831زمستان ،  0 شماره ،بنيادین علوم انسانی

 1831تابستان ،  18شماره  ،تحقيقات کالمی، «شيانت سومهدویت از باور» اثيرپذیری آموزهنقد ادعای ت .11

 63از  -صفحه  16) 11العدد « نصوص معاصرة ، مجله ةیقراءة نقد ةيعند الزرادشت انتيبسوش ةیالمهدو دةيتأثر العق .11

  1083 فيص ،( 38تا 

 ،سال دوم شماره چهارم حج و زیارت، پژوهش نامه روایات، و آیات پرتو برائت در قلمرو و یاعتقاد یمبان یبررس .18

 1836پایيز و زمستان 

شماره  ،کالم اسالمی، نقش متکلمان اماميه در تحکيم و توسعه علم کالم در دوره ایلخانان با محوریت عالمه حلی .10

 1836زمستان  ،140

 1836بهار و تابستان  11شماره  ،امامت پژوهی، آیات و روایات بررسی تقابل تبری و تقيه با تکيه بر .11

 1836پایيز  148 ،شماره ،کالم اسالمی، واکنش متکلمان در برابر چالش های برخاسته از هيئت بطلميوسی .16

 1836پایيز  08 ،شماره ،مشرق موعود ،یغنو،حکومت مهدوی و بازه زمانی استمرار آن .11

 سال نهم، شماره بيستم، پایيز و ،، الهيات تطبيقی«قرآن مجيد و عهد جدید بررسی تطبيقیِ مفهوم رسول در »  .13

 1831زمستان 

 1831بهار  14شماره ، تحقيقات کالمی ،امکان پيدایشی دیگر در نشانه های حتمی ظهور .13

 1831 پایيز 11، شماره ، ،کالمی تحقيقات اثبات و نفی بين هجری اول قرن در شامی کالم جریان .14

 المکه فصلنام ،حکيم مال محمد فضولی در سيرتطور کالم اماميه و انتقال تراث علمی حوزه حلّهکارکرد علمی  .11

 1833سال  ،63ه صفح ،143 شماره، 11 سال اسالمی،

 پژوهشنامه امهفصلن دو، تکفيری سلفيان دیدگاه با آن تمایز تبيين و شافعی مذهب مکتوب ميراث در شفاعت آموزه .11

 1833 تابستان و بهار11 ،شماره، اسالمی مذاهب

 1833 اسالمی، کالم فصلنامه زرتشت، نبوت های مولفه .18

سال  116-141 8شماره  عهيش یقيپژوهشنامه کالم تطب،  تفاوت کاربست اسالم و کفر در دو دانش فقه و کالم .10

 1833دوم بهار و تابستان 

 1از  ،صفحه  13رتبه ) 84شماره  ،یکالم قاتيتحق ، السالم هميامامان معصوم عل یعلم تيمرجع یمفهوم شناس .11

 1833 زیيپا (10تا 

 یکالم یفلسف یپژوهش ها ، ناکيکالرک پ دگاهید نييگشوده با تب اتياله یروش شناخت یمبان یابینقد و ارز .16

 1833زمستان  ،و دوم ستيسال ب 1186 ، 111 ،(36 یاپي)پ 0شماره 
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، شماره 1 دوره، ،  یدرباره  مسئله  عرش و کرس هيدر آثار متکلمان امام یوسيبطلم ئتيه ه  يبازتاب فرض .11

 1044اسفند ، 11-03، صفحه 10

 یهست یپژوهش هاآخرت،  عالم به مربوط مسائل در قدیم هيئت فيزیک بخش با اماميه متکلمان مواجهه چگونگی .13

 1044و زمستان  زیيپا 633، 611 14سال دهم شماره  یشناخت

پژوهش  ،حوزه( ی)مقاله پژوهش فقها کردیرو یبا بررس میدر قرآن کر« آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ایَ» ريتعب یمصداق شناس .13

 1044بهار و تابستان  111 ، 31 3تا اجتهاد سال پنجم شماره  یفقه یها

 111، 103 ،(148 یاپي)پ 8نقد و نظر شماره ،  رهیجز انیدیزی انيدر م یپرست طانيش یريو شکل گ یاحمد غزال .84

 1044 زیيو ششم پا ستيسال ب

 

 ترویجیعلمی مقاالت 
 

، سال اول شماره 1830بهار و تابستان ، السالم( همي)عل تيکالم اهل ب، مجلهنقد انگاره تاثير پذیری عالمه حلی از  .1

  180تا  111از  ،صفحه14ـ1

 10تا  0از  100شماره ،  1833زیيپا ،ةمشکو،  اتیو روا اتیبر آ هيبا تک یمدارا و تبرّ یهاآموزه گاهیتقابل و جا یبررس .1

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1831 ی قزوینی سالعبدالجليل رازبزرگ داشت كنگره جموعه مقاالت م، دفاع از اماميه برائت از اسماعيليه در كتاب نقض .1

 قم 1831همایش تصوف  جزیره،شکل گيری شيطان پرستی در ميان یزیدیان  احمد غزالی و .1

  1831ا همایش تراثن، کربالنجفی  ناصر، مدرسه حلّهی محمد امين استرآبادی به روش کالمی فلسفواکنش  .8

گاه فرهنگ پژوهش ،(سبحانی بزرگداشت آیه اهلل) همایش کالم العالی،تطورعلم کالم از نگاه آیه اهلل سبحانی دام ظله  .0

 1831و اندیشه 

 یلم الهدع یمرتض ديبزرگداشت هزاره س موسسه دارالحدیث،رسول رضوی،  ،و سير تطور نظریه صرفه یسيد مرتض .1

 ( 103تا  118از  ـصفحه  16) 1833/11/41 - 1833/11/41؛ 1دوره « 

 جایگاه و تقابل بررسی1833سال  تراثنا همایش کربال، ،عراق ،یدراسة حول اآلراء الكالميّة للحكيم ملّا محمد فضول .6

  1833 پایيز، 100شماره ،مشکوه، روایات و آیات بر تکيه با تبرّی و مدارا های آموزه

 

 تخصصیعلمی مقاالت 
 

 (141تا  31از  ،صفحه 11) 3و  1شماره  ، 1831بهار و تابستان ، مجله صباح، زرتشتآئين  .1
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 14و  3شماره  1831صباح مجله ، یهودآئين  .1

 11و  11شماره  1831صباح ، مجله ( تيحيو مذاهب )مس انیاد .8

 10و  18شماره  1831 مجله صباح ،سمیبودآئين  .0

 03شماره  1838ینامه کالم اسالمفصل ، يلانج .1

 14شماره  1838 یکالم اسالم،  نیدر اصول د ديتقل یقاعده نف .6

 11شماره  1838 یکالم اسالم فصل نامه ، امبريپ اکانين مانیا .1

 ( 81تا  18از  ،صفحه 14) 16و  11شماره  ،1830بهار و تابستان  مجله صباح ،هندوآئين  .3

 1شماره  1831مشرق موعود  فصل نامه ،و عالئم ظهور یخیتار یسنتها .3

 8شماره  1831 یمعارف عقل فصل نامهی :علم کالم اسالم یخیادوار تار .14

 3) 1شماره ، ، سال اول 1836بهار « مشرق موعود  ، فصل نامهكوفه هيدر حوزه علم تیدرباره مهدو فاتيتال یبررس .11

 (34تا  18از  ،صفحه

 1شماره  1836مشرق موعود سال اول تابستان  ،اهل سنت دگاهیاز د خیتار انیپا .11

 8شماره  1836مشرق موعود  ،سربداران انيدر م تیمهدو .18

 0شماره  1836مشرق موعود  بغداد، فصل نامه  هيدر حوزه علم تیدرباره مهدو فاتيتال یبررس .10

 (114تا  141از  ،صفحه 0) 1شماره  ، 1831زمستان «  یدانشنامه کالم اسالم ،فيحن نیيآ .11

 (163تا  168از  ،صفحه 1) 1شماره  ، 1831زمستان«  یدانشنامه کالم اسالم، ثیاهل حد .16

 (106تا  108از  ،صفحه 0) 1شماره  ،1831زمستان «  یدانشنامه کالم اسالم ،اسعار .11

 مشرق موعودفصل نامه  ،هيدر جنبش روشن تیمهدو شهیسوء استفاده از اند .13

 هفته نامه ميثاق  ، دوعهيش تختیپا نياول تبریز .13

 فقيه در دانشگاه ها یول یمجله معارف نهاد نمایندگ، آئين زرتشت یباز كاو .14

 مجله شمس والیت  ،افتراقات مهدویت اشتراكات و .11

 مجله شمس والیت ،مهدویت یفرقه كيسانيه وادعا .11

 

 نامهپایانراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و 
 

  83راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .1

 18: داوری .8

 


