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 دانشيار :علمى مرتبه
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 Sobhaninia.M@qhu.ac.ir سازمانی:لکترونيک ا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  ثیحد و قرآن دانشگاه، متون و قرآن شیگرا یاسالم معارف یمدرسدکترای  
  قم دانشگاه ،کالم و فلسفه شیگرا یاسالم معارف یمدرسکارشناس ارشد  
  خارج فقه و اصول 0تحصيالت حوزوی: سطح 

 

 آموزشی سوابق
 

  تا کنون 1831از سال  و قم یشهر ر ثیدانشگاه قرآن و حدتدریس در  
  1834تا  1833سال  دانشکده اصول دین قمتدریس در 
 1831تا  1833سال  «پردیس فارابی قم» تدریس در دانشگاه تهران 

  1831تا  1834سال  یالمصطف ةجامعتدریس در 
 1831تا  1834سال  تدریس در حوزه علميه خواهران شهرری 

 1831تا  1831سال  تدریس در حوزه علميه قم 
  1838سال دانشگاه پيام نور تدریس در 

  1041تا  1833سال  حوزه علميه قزوینتدریس در 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1830 تا 1838 از سال مسئول کتابخانه تخصصی علوم حدیث 
 1831تا 1831 از سال ریزی و نيازسنجی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهکارشناس برنامه 
  1838تا  1831 از سال های علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهپژوهشی و همکاریمعاون دفتر امور  
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  1831 تا 1830مدیر امور آموزشی دانشکده علوم حدیث از سال 

  1833تا  1830مشاور رئيس دانشکده حضرت آیت اهلل محمدی ری شهری، از سال  
 1833 تا 1831های آزاد دانشکده علوم حدیث از سال مدیر آموزش 
 1833تا  1833ونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث از سال معا 
  1838تا  1834از سال مدیر گروه اخالق کاربردی پژوهشکده اخالق و علوم رفتاری از شهریور 
  تا کنون 1834سال معاون فرهنگی، ارتباطات و امور بين الملل موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث از 

  تا کنون 1831سال ریيس شورای نشر مؤسسه از 

  1833تا 1831 سالمعاون گروه اخالق دانشگاه قرآن و حدیث از 

  تا کنون 1830سال مدیر عامل سازمان انتشارات دارالحدیث از فروردین 

  1831سال  اخالق پژوهیعضو هيأت تحریریه مجله علمی پژوهشی 

 تا کنون 1831سال  از معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث 

 تا کنون 1833از سال  خیاز تار نیاستان قزو هيعلم یحوزه ها ریمد 

 
 سوابق پژوهشی

 کتاب
 

 دانشنامه احادیث پزشکی، تأليف محمد محمدی ری شهری ،در تدوین کتاب موسوعة الطبيه همکاری .1

  1831،بررسی مجموعه آداب خوردن و آشاميدن در کتاب و سنت انتشارات همای غدیر حدیث تندرستی .1

 ، تأليف محمد محمدی ری شهری1838/ و 1833همکاری در تاليف کتاب فرهنگ نامه ميهمانی / دارالحدیث/ .8

 1831دارالحدیث، پای سخن محبوب دلها حسينع  .0

 1831دارالحدیث، اخالق کریمانه در پرتو کالم امام حسن مجتبيع  .1

 1831دارالحدیث،  سر دلبری پژوهشی پيرامون راهکارهای کسب محبوبيت از نگاه قرآن و حدیث .1

 1831سنت دارالحدیث، رفتار اخالقی انسان با خود از منظر کتاب و  .3

 1838دارالحدیث،  1قرآن کتاب اخالق .3

 1830 ،بشتابيد خدا تشنه است دارالحدیث .3

 1831 ،حدیث تندرستی ویرایش جدید دارالحدیث .14

 1831، دارالحدیث از نماز بيشتر بدانيم، .11

 1831، ثیدارالحداخالق و آداب مامقانی،  .11

 1831 ،دارالحدیث ،داری از منظر آموزه های اسالمی درآمدی بر اخالق هتل .18

  1831، نشر باهوش ،اخالق رانندگی .10
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 1831دارالحدیث، درآمدی بر اخالق همسایگی  .11

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

، 0قم، شماره های اخالقی، دانشگاه انسان با جسم خود از منظر کتاب و سنت ، فصلنامه پژوهش یرفتار اخالق .1

 .1834تابستان 

 11ارکان تلقی انسان از خود و تأثير آن در رفتارهای اخالقی او دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، شماره  .1

 34تابستان -11شماره  -نامه اخالق فصلنامه پژوهش جایگاه شناخت خود در رفتار اخالقی انسان .8

 31بهار و تابستان 1شماره  01سال ثیقرآن و حد یپژوهش ها ،مجله  ر،ياخالق فهم و تفس .0

، بهار و  83، 83لبنان ، شماره  دیمجله االجتهاد والتجد ه،يقراءة اسالم هیاالقتصاد ةيالتنم یف یاالجتماع ريالتأث .1

 ش( 1838سال )1083تابستان 

، یانحيو اخالق مجله،  یاخالق کردیمقابله با آن با رو یو راهکارها ینيدر آپارتمان نش یگیمشکالت همسا یبررس .1

 .18شماره 31و زمستان  زیيپا، سال ششم

 بهار ٰٰ یدو فصلنامه اسالم و علوم اجتماع یٰتفاوت یکاهش ب یبرا یراهکاراسالم کیگان؛یهمسا یاخالق یستیهمز .3

 . 1833 تابستان و

 33مجله ذهن، بهار  د،يمف خيش یکالم شهیبر اند دياخالق با تاک یمعرفت شناخت یمبان .3

زمستان  وپایيز  ،یدوفصلنامه اسالم و علوم اجتماع، یاسالم ردیبا رو یشهر یدر زندگ یگیارتباط همسا یها مؤلفه .3

1833. 

اخالق  ، مجلهگلمن ليدان یبيترک یبر الگو ديمدرّسان با تأک یادر اخالق حرفه یجانيهوش ه یهاتيصالح نقش .14

 1044تابستان ، 11شماره ، یپژوه

  .1044و زمستان  زیيپا، یانيمجله اخالق وح یرفتار مذهب ميدر تنظ یاخالق ییکمال گرا نقش .11
 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1833، پایيز و زمستان 1الغه ابن ابی الحدیث معرفی/ حدیث اندیشه، شماره شرح نهج الب .1

 1831سال 118اطاعت از خدا حق یا تکليف ویژه نامه دین، مجله معرفت، موسسه امام خمينی )ره(، شماره  .1

 1831تکاليف شرعی توهين یا تکریم انسان ویژه نامه دین، مجله معرفت، موسسه امام خمينی )ره(سال  .8

های اسالمی ، در مجله معرفت بررسی نظریه اخالقی جرمي بنتام و شباهتهای معيارهای هفتگانه او با آموزه .0

 1833موسسه امام خمينی )ره(
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 .31و زمستان  زیي، پا10شماره شه،یاند ثی، حد میو رهآورد توکل از منظر قرآن کر لوازم .1

 1831سال 110ابعاد مواجهه انسان با خود با تکيه بر قرآن و حدیث، مشکوة،  .1

 1831سال  11نفس و ابعاد مهار آن در قرآن و حدیث، معرفت اخالقی  .1

کده کاربردی، دانشبررسي نقش فروتني به عنوان راهبرد اصلي در رفتارهای اخالقی ، منتشر شده در کتاب اخالق  .3

 1831الهيات دانشگاه تهران. زیر نظر دکتر احد فرامرز قراملکی. 

 1830 زیيپا 13 آن ، فصلنامه اخالق، ، شماره یامدهايو پ یورز رتيدر غ انحراف .3

 1831ی، آن، مجله معرفت اخالق یامدهايتقلب، و پ یرفتار لهیرذ گستره .14

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1833سال (، ره)مين سال والدت امام خمينی  از مقاالت منتخب در کنگره یکصد اعلميت در والیت فقيه .1

ول برگزیده شده برای ارائه در روز ا یویژه همایش بين المللی شيخ بهای یشيخ بهایی كالمی بر دیدگاه ها یدرآمد .1

 همایش و در مجموعه سخنرانی های کنگره بزرگداشت شيخ بهایی منتشر شد.

تحقق سبک  یراهکارها یمل شیهما دهیمقاالت برگز به،يط اتيح، یگیدر بهبود روابط همسا یرخواهيخ نقش .8

  1838خرداد  ،یاسالم یزندگ

 1838ند اسف، یاندونز ،در دانشگاه سونان جک جاکارتا یالملل نيب شیهما ،یبه زبان عرب ،یزن در فقه جعفر گاهیجا .0

زن و  یالملل نيب شیهما ،ی، دانشگاه سونان، جک جاکارتا ، اندونزیاإلسالم على أساس المذهب الجعفر یف المرأة .1

 خانواده از منظر اسالم

کنگره  نيو پاسخ به آن، مجموعه مقاالت اول (هالسالميعل) ینهج البالغه به امام عل 113عدم استناد خطبه  شبهه .1

 مقاله مشترک،  ث،یعلوم قرآن و حد یالملل نيب

علوم  یالملل نيکنگره بات،یو روا اتیاز منظر  ی" در رشد اقتصادمانيبه عهد و پ یاعتماد ساز "وفا یاجتماع هیسرما .3

 1831تهران ،  ،یرفتار

 یخراسان شمال،یاسالم یتحقق سبک زندگ یراهکارها یمل شیهما ،یگیدر بهبود روابط همسا یرخواهيخ نقش .3

 یشته ار نيمطالعات ب یالملل نيب شیهما ث،یاز منظر قرآن و حد یبا جسم خود و رابطه آن با سالمت یاخالق رفتار .3

 1831ی تهران یجهاد دانشگاه ، م،یقرآن کر

، راهکارها  داریاتوسعه پ یالملل نيکنفرانس ب ،یدر اماکن اقامت یاسالم یزبانيو رابطه آن با م یگردشگر داریپا توسعه .14

 1831 ،زیتبر و چالشها،

 مشرق موعود. فصلنامه کنگره مهدویت به نام ظهور، منتشر در ی نظریه تغيير و تأثير آن در زمينه ساز .11
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 علمی تخصصیمقاالت 
 

 1831سال 80و 88السالم( مجله فرهنگ جهاد: شماره  گيری قيام خونين سيد الشهدا )عليهمراحل شکل .1

 1838سال  83و  81السالم( چاپ شده در مجله فرهنگ جهاد: شماره  راز جاودانگی قيام سيد الشهدا )عليه .1

های تاریخی مؤسسه امام خمينی ره سال دوم، السالم( مجله پژوهش تحقيقی در بارۀ اربعين حسين بن علی )عليه .8

  30شماره دوم، تابستان 

 30، پایير و زمستان 01و  01هنگ جهاد، شماره ای جاوید مجله فرایثار حماسه .4

 

 38 زیي/ پا14کوثر/ ش یتخصص یاذان ، مجله علم یاخالق یشناس بيآس .1

 1831سال  3بهداشت روان، حدیث و زندگی، شماره  .1

 ،یدر جامعه اسالم یسالمت جنس یاز منظر اسالم، در کتاب مجموعه مقاالت کتاب دو جلد یسالمت جنس مقاله .3

 1831. یسروستان یعيشف ميبه کوشش ابراه

 

 های تحقیقاتی پروژه
 

و  1838تا سال  1831نگاری از سال اشتغال به امر تحقيق و پژوهش در مرکز تحقيقات دار الحدیث، گروه موسوعه .1

 انجام بيش از ده طرح پژوهشی پيرامون موضوعات حدیثی 

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 01راهنمایی:  .1

 18مشاوره:  .1

 84داوری:  .8


