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  علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربيت مدرسدکترای 
  تربيت مدرس دانشگاه ،علوم قرآن و حدیثکارشناس ارشد 
 تفسير قرآن مجيد رسکارشنا 

 
  اجرایی سوابق 

 
 1931از سال  علوم و معارف قرآن ر،يمعاونت گروه تفسو  ثیدانشگاه قرآن و حد یعلم ئتيعضو ه 

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 193۸سال .۸1مشرق موعود شماره  هیدر نشر« و اهل سنت عهيش اتیچشم دجال در روا» .1

دانشگاه  ثیقرآن و حد علوم قاتيتحق هیدر نشر« القرآن یمن وح ريدر تفس یاستناد به ظواهر قرآن یانتقاد ليتحل» .۸

 1930زمستان  ،رتبه ۸1شماره  ، الزهراء )س(

،  ۸1،دوره  یقرآن یهاپژوهشدر فصلنامه « نو به مسأله کردیها و روچالش، هاگاه دید ،)ع( یسيعروج حضرت ع» .9

 193۱ زیيپا،  14شماره 

 1931سال  ثیفصلنامه علوم حد« نقد ی. در ترازونید هيعل تل منقایال  تیروا» .0

 هفصلنام، سوره نساء( یحوزه زنان )مطالعه مورد اتیآ یابیدر داللت  تیبا روا اقيمفسران به مواجهه س کردیرو .۱

 1933سال  ثیعلوم حد

 1933 ینید پژوهش هینشر، درضايو رش ییسوره هود از منظر عالمه طباطبا 1۱ هیدر آ نهيشاهد و ب یقيمطالعه تطب  .6
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، ونسی سوره یمضمون یمحتوا لياقوام بر اساس تحل گرید یریناپذ مانیبا ا ونسیقوم  یآور مانیا یسنج زیتما .۱

 1041ی سال قرآن یفصلنامه آموزه ها دو

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1939سال  ميتنع یجیترو هیدر نشر میمترجمان معاصر قرآن کر نیاختالف نظر مشهورتر یواکاو .1

 1933 شهیو اند ثیحد هینشر اتیعبارت طول آمل در روا یمعنا شناس .۸

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

له در نخستين کنگره پيشگامان پيشرفت و چاپ خالصه مقا« تبيين مفاهيم بنيادین پيشرفت از منظر آیات قرآن» .1

 1931به عنوان مقاالت منتخب سال 

اجرای طرح پژوهشی ماهيت علوم و فناوری در اسالم و راهکارهای اسالمی سازی علوم و دانشگاه ها، در مرکز  .۸

 1931المللی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، در سال مطالعات و همکاری های بين 

ه در نخستين کنگره پيشگامان پيشرفت و چاپ خالص« جایگاه جوان مسئول در پيشرفت با تأکيد بر آیات و روایات» .9

 1931مقاله به عنوان مقاالت منتخب. سال 

 1931 آبان ۸0علوم،  آموزش و اسالم ملی همایش اولين/ روایات و قرآن در علمی تالش مختصات به نگاهی  .0

 رجایی. شهيد دبير تربيت دانشگاه

 1939 اسفند، قم، نیاز منظر د یاقتصاد مقاومت شیدر هما «یدر تحقق اقتصاد مقاومت ینقش خانواده اسالم» .۱

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 ۸۱راهنمایی:  .1

 6مشاوره:  .۸

 96: داوری .9

 افتخارات
 

 191۱رشته علوم قرآن و حدیث در سال  ،آزمون سراسری کارشناسی ارشد کسب رتبه اول در .1


