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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مهدی ساجدی :دگىاخانو نام و نام

 استادیار :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس

 : ــــــــــــــتلفن

 : ـــــــــــــفکس

 sajedi.m@qhu.ac.irسازمانی: لکترونيک ا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه تهران رشته الهيات گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی،دکترای 

 تحصيالت حوزوی:

 1734تا  1730از سال ی مقدمات دوره 

  1731تا  1734از سال  فقه و اصول 2سطح 

 1733 تا 1731از سال فقه و اصول  7سطح 

  1732تا  1733از سال فقه و اصول  0سطح 

  1731تا  1731از سال دوره ی خارج فقه و اصول 
 

 

 آموزشی سوابق
 

 

 1733تا  1733، از سال سطوح عالی مدرسه علميه وحيدیه تدریس در 

 1731تا  1733، از سال عليه السالم، سطوح عالی مدرسه علميه الهادی تدریس در 

  تا کنون 1731 از سالقرآن و حدیث دانشگاه تدریس در 

 1733تا  1730از سال در دانشگاه تهران  سیتدر 

 از سالتحت اشراف آیت اهلل مکارم شيرازی، عليه السالم،  سطوح عالی مدرسه علميه امام کاظم تدریس در ، 
  1733تا  1731

 1044تا  1731، از سال سطوح عالی مدرسه علميه معصوميه تدریس در 

  1733تا  1733 از سالقم دانشگاه تدریس در 

  ،تا کنون 1044مدرس سطوح عالی مدرسه علميه علوی ، فقه و حقوق قضا 
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  اجرایی سوابق 
 

 کنونتا  1731از سال  ثیگروه فقه و حقوق، دانشگاه قرآن و حد یعلم ئتيعضو ه 

 1730 از سال قم یفاراب سیدانشگاه تهران پرد مدرس 

 1731 از سال قم ارتیگروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و ز ریمد 

 1733 از سال دانشگاه قم مدرس 

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

مهدی عنوان عربی: آیات الوالیه، نویسنده: محمد جعفر طبسی، مترجم: .در قرآن  ليهم السالمع امامت اهل بيت .1

 333-144-733-423-1، شابک: 1731ی اطهار، ، چاپ دوم، انتشارات مرکز فقهی ائمهساجدی

، شابک: 1733، چاپ اول، انتشارات مشعر، مهدی ساجدیإعادة البحث فی أعمال مسجد الکوفة و السهلة، نویسنده:  .2

3-313-104-310-4333   

-313-14، شابک: 1733، چاپ اول، انتشارات مشعر، مهدی ساجدیتسهيل در مناسک حج و عمره بانوان، نویسنده:  .7

104-310-433 

ات چاپ اول، انتشار رضا عندليبی، ،مهدی ساجدیشریعت سهله سمحه و نقش آن در استنباط احکام حج. نویسنده:  .0

  333-310-104-373-7، شابک: 1044مشعر، 

-3، شابک:1041پژوهی مسائل نوپدیددر حج و عمره متاثر از توسعه. نویسنده: مهدی ساجدی، انتشارات مشعر، فقه  .1

414-723-122-333 

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 های فقهی دانشگاه تهران، پذیرش قطعیبررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسالمی، نشریه ی پژوهش  .1

 .1733از سال  و انتشار یافته.

ز سال ا های فقهی دانشگاه تهران، پذیرش قطعی و انتشار یافته.ی پژوهشموارد لزوم اذن شوهر در فقه اسالمی، نشریه  .2

1734. 

بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج، نشریه ی حقوق اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پذیرش قطعی و انتشار   .7

 .1734از سال  یافته.

 های فقهی دانشگاه تهران، پذیرش قطعی و انتشار یافته.ی پژوهشهای تأثيرگذاری بر حکم استيذان از زوج، نشریهمولفه .0

 .1731از سال 
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 یارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته،ی حج و زفصلنامه پژوهشنامهمسجد کوفه و سهله، پژوهی در اعمال  باز .1

 .1731از سال 

 .1733ز سال ا فقه، پذیرش قطعی و انتشار یافته، افراد در بانوان حج گزار، فصلنامهتاملی در حکم تبدیل نيت تمتع به  .1

از  ،فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافتهگذر از نصف یا اتمام چهار دور، مالک صحت طواف   .3

 .1733سال 

 ،حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته فصلنامه پژوهشنامهتصویری با همسر در حال احرام،  عکس سلفی و تماس  .3

 .1733از سال 

از  ،فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافتهعمره تمتع و تعيين محدوده آن،  خروج از مکه بعد از  .3

 .1733سال 

از سال  ،و انتشار یافته فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعیینده های خوش بو در حال احرام، استفاده از شو  .14

1044. 

پژوهشنامه حج و زیارت، پذیرش قطعی  ،تقصير و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عيد قربان، فصلنامه   .11

 .1044از سال  ،و انتشار یافته

ار انتشواکاوی فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید، فصلنامه پژوهش های فقهی، پذیرش قطعی و  .12

 .1044از سال  ،یافته

 ،ورود بدون احرام به مکه جهت قرنطينه و احراز سالمتی. فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت. پذیرش قطعی و انتشار یافته .17

 .1044از سال 

بت پيشنهاد اصالحيه قانون ثاز سال ، رویکرد شناسی فقهی تقدم اسناد رسمی بر عادی در نظام مسائل قضای اسالمی .10

 .1044از سال  ،دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمی، پذیرش قطعی و انتشار یافته اسناد.

 ،پژوهی در حکم استظالل محرم و تردد در مکه مکرمه. فصلنامه پژوهش های فقهی، پذیرش قطعی و انتشار یافته باز .11

 .1041از سال 

 در بقيع از دیدگاه مذاهب اسالمی. فصلنامه پژوهشنامهبازخوانی، نقد و تحليل مبانی وهابيت در تخریب بارگاه های موجود   .11

 .1041از سال ، حج و زیارت. پذیرش قطعی و انتشار یافته

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

و زیارت،  ميقات حج نمایندگی ولی فقيه در امور حج، ی فصلنامه تاثير تورم و مناسبات سياسی با عربستان بر فریضه حج،  .1

 .1731از سال  یافتهپذیرش قطعی و انتشار 

ميقات حج نمایندگی ولی فقيه در امور حج و زیارت،  ،ی، فصلنامهتيحج بر بانوان از جهت امن ليتسه یفقه واکاوی  .2

 .1731از سال ، پذیرش قطعی و انتشار یافته
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ذیرش پی ميقات حج نمایندگی ولی فقيه در امور حج و زیارت، حکم بيتوته در مشعر بعد از نيمه شب، فصلنامه  .7

 .1733از سال  ،قطعی و انتشار یافته

ی ميقات حج نمایندگی ولی فقيه در امور حج و زیارت، پذیرش قطعی و نقش امنيت در استطاعت و وجوب حج، فصلنامه .0

 .1733از سال ، انتشار یافته

ی و انتشار زیارت، پذیرش قطعی ميقات الحج نمایندگی ولی فقيه در امور حج و زیارة النساء للبيت ليله العيد، فصلنامه .1

 .1733از سال ، یافته

ميقات الحج نمایندگی ولی فقيه در امور حج و زیارت،  ی، أخذ صوره شخصية و اإلتصال المرئی في اإلحرام. فصلنامه .1

 .1733از سال  ،پذیرش قطعی و انتشار یافته

 تخصصیی علممقاالت 
 

ز سال ا حقوق خصوصی عدالت دانشگاه عدالت، پذیرش قطعی و انتشار یافته. ،ی اختيارات زوجه در نذر، دوفصلنامهگستره .1

1731. 

فرهنگ زیارت نمایندگی ولی فقيه در  ،پژوهی در حکم فقهی پياده روی جهت زیارت ائمه و اماکن مقدس، فصلنامه باز .2

 .1731از سال  امور حج و زیارت، پذیرش قطعی و انتشار یافته.

خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج. فصلنامه فقه و اصول، پذیرش قطعی و انتشار تاثير بيماری های مسری  .7

 .1044یافته، از سال 

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

پژوهی اعمال مسجد کوفه و سهله"، ناقد: آیت اهلل ترابی شهرضایی. دبير  پرداز نشست علمی با عنوان "باز ظریهن .1

 .1731پژوهشکده حج و زیارت، آذر  جلسه: حجه االسالم منصور مظاهری،

کده االسالم رضا عندليبی، پژوهش ةناقد نشست علمی نقد کتاب زیارت از منظر فقه مذاهب اسالمی. دبير جلسه: حج .2

 .1731حج و زیارت، بهمن 

ام م حساالسال ةنظریه پرداز نشست علمی با عنوان "اعتبار ابزار سنجش در تعيين موضوعات احکام شرعی"، ناقد: حج .7

 .1044الدین ربانی، دی 

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 23 راهنمایی: .1

 1داوری:  .2

 33 مشاوره: .7
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 افتخارات
 

 .1734ی عالمه حلی،ی تقدیر جشنوارهکسب عنوان پژوهش شایسته .1

، اسالمی هرمزگاناداره کل فرهنگ و ارشاد  ،(عليه السالم) امام سجاد یملبين الکنگره کسب عنوان مقاله برتر  .2

1732. 

 .1737حائز عنوان "استاد ممتاز" دانشگاه قرآن و حدیث،  .7

 .1731، دانشگاه مازندران، های اسالمی، انسان معاصر و نظام خانوادههمایش ملی آموزهبرتر  کسب عنوان مقاله .0

 
 


