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 تحصیلیسوابق 
 

 اصولخارج فقه و حوزه  0سطح تحصیالت حوزوی: 

 آموزشی سوابق
 

  1737تا  1731از سال  در مدرسه امام خمینیتدریس 
  1733 سال واحد اهل سنت بعثه رهبریتدریس در 

  کنونتا  1731حدیث از سال دانشکده علوم تدریس در 
  1737تا  1731از سال گروه تخصصی تبلیغ تدریس در تدریس در 
  1731تا  1737از سال  تخصصی مهدویتتدریس در 
  1730تا  1737از سال  بنیاد نهج البالغةتدریس در 
  1731تا  1737از سال  تربیت راهنما: حدیث شناسیتدریس در 
  1733 تا 1737 سالاز  ارومیه, همدان، های فراگیر حدیث شهر ری, مشهددورهتدریس در 
  کنون تا 1730از سال  دانشکده مجازیتدریس در 

  1731تا  1737از سال  پژوهشگاه حوزه و دانشگاهتدریس در 
 1733تا  1731از سال سازمان حج  تدریس در 
 تا کنون 1731سال از  مؤسسۀ آینده روشن تدریس در 
  1734تا  1733از سال  دانشگاه باقر العلومتدریس در 
  1733 مؤسسۀ امام خمینیتدریس در 

  کنونتا  1734از سال  تخصصی حدیث حوزهتدریس در 

  1734 سال کشور ترکیهتدریس در  
  1731 کشور افغانستان سالتدریس در  
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  1737 کشور پاکستانتدریس در  
  1733 تا 1730تدریس در موسسه امامت 

 1733 تا 1733 تخصصی کالم حوزه مو سسه تدریس در 
  1041تدریس در مؤسسۀ معارف اسالمی 

 
  اجرایی سوابق 

 

 

  1737 تا 1737 سالاز  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دانشنامۀ فاطمیعضو گروه تاریخ 
  تاکنون 1730 سال مؤسسۀ دارالحدیث/ پژوهشگاه قران و حدیث سرپرستی گروه فقه و حقوق 

 تاکنون 1730 سال مؤسسۀ دارالحدیث/ حدیثقران و ه گامدیر گروه نهج البالغه دانش 

  1731 تا 1731عضو گروه قرآن و حدیث امور روحانیون بعثه رهبری از سال 

 1733 تا 1731علمی پژوهشگاه انتظار نور از سال  عضو کمیته 

 1733 تا1731 عضو کمیته علمی انتشارات مرکز تحقیقات حج از سال 
 تا کنون 1731 عضو شورای تخصصی امور روحانیون حج و زیارت سال 

  1737تا  1731عضو کمیته علمی دانشنامه فاطمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از سال 
  1731تا  1733قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از سال امۀ دانشنعضو گروه تاریخ 
  تا کنون 1733عضو گروه حدیث مدارج علمی حوزه علمیه قم سال 

  تاکنون 1733عضو هیئت امناء موسسه دارالحدیث سال 

 تا کنون 1734از سال  ثیدانشگاه قرآن و حدنهج البالغه گروه  یعلم ئتیعضو ه 

  تاکنون 1734سال  مؤسسۀ دارالحدیثریاست پژوهشکده علوم و معارف حدیث/ پژوهشگاه قران و حدیث 

  تا کنون 1734عضو کمیته علمی مدارس اهل سنت سال 

  / تاکنون 1731سال  حدیثقران و ه گادانشریاست دانشکده حدیث 

  تا کنون 1731عضو شورای انتشارات موسسه دارالحدیث سال 

 1733تا  1731پژوهشکده حج و زیارت سال  عضو هیئت امناء 

  1730تا  1731عضو شورای کلیات دانشنامه نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از سال  

 تا کنون  1730سال  سازمان حج حج و زیارت عضو شورای علمی دانشنامه 

  تاکنون 1733عضو شورای کمیسیونهای تخصصی حوزه سال 

  تا کنون 1733سال  ارتیدر سازمان حج و ز هیفق یول ندهیمشاوران نما یعضو شورا 
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 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1733تا 1731سالاز جلد همکاری با آیة اهلل ری شهری  11در  (،ع) االمام علی بن أبی طالب ةموسوع .1

 1734 سالوزارت ارشاد اسالمی  (،ع) وفاق اجتماعی در سخن و سیره امام علی  .1

 1734 سالحوزۀ علمیه خواهران ، تاریخ و منابع حدیث  .7

 1737 سال جدیدبه شیوه  ،ویب روایات صالة مسافربصالة مسافر تنظیم و ت  .0

 1733 انتشارات سمت سال،  1730 سال علوم حدیث: دانشکده 1تاریخ حدیث شیعه   .1

 1734 سال دارالحدیثانتشارات  ،1731 سال علوم حدیث: دانشکده 1تاریخ حدیث شیعه   .1

 1731 سالمن منظار حدیث الثقلین همکاری با آیة اهلل ری شهری: انتشارات دارالحدیث  (ع) اإلمام المهدی .3

 1731 سالآرزو همکاری با آیة اهلل ری شهری: انتشارات دارالحدیث   .3

 1733 دانشکده مجازی سال مبانی شناخت حدیث:  .3

 1733 مشكل الحدیث : دانشکده مجازی سال .14

 1734 سال (،ره) منطق فهم حدیث: مؤسسه امام خمینی .11

 1041 تا 1731 سالاز انتشارات دارالحدیث جلد :  3کنون تا  مدارک فقه اهل السنه  .11

 1737سال انتشارات دارالحدیث  ،همکاری با آیة اهلل ری شهریجلد  14(، ع)دانشنامه امام مهدی  .17

 1731سال انتشارات دارالحدیث  ،مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین .10

 1731سال انتشارات دارالحدیث مشکل الحدیث:  .11

 1731سال انتشارات دارالحدیث  ،البالغهنقد شبهات نهج .11

 1041 تا 1733 از سال جلد: مدیریت مدارس اهل سنت 0الموسوعه الفقهیه علی المذاهب االسالمیه تا کنون  .13

 1733 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال ،مبانی شناخت حدیث .13

  1044 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال ،مشكل الحدیث  .13

 1044 سال انیموسسه ب عهیش ثیحد .14

 1041، مدیریت مدارس اهل سنتحدیث شیعه،  .11

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1733 سالمجلۀ علوم حدیث  ،«خالفه بالصحابة والقرابةلاتکون ا»بحثی دربارۀ  .1
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 1733 سالمجلۀ علوم حدیث ، عیار نقد .1

 1733 سال ثیعلوم حد مجله، أ تکون الخالفة بالصحابة والقرابة؟»درباره  یبحث» .7

 1733 سال ثیعلوم حد مجله و اتیلیو نشر اسرائ رهیبر مقاله ابوهر ینقد نقد اریع .0

 1730 سالمجلۀ علوم حدیث ، نقش روایات در فهم آیات .1

  1730 سال انتظار مجلهی، مهدو استیس دینما ،یجهان عدالت .1

 1730 سال ثیعلوم حد مجله، اتیدر فهم آ اتیروا نقش .3

 1731 سالمجلة انتظار  ،حدیث عدالت مهدوی .3

 1731 سالسازمان حج و زیارت ، تحریف ماجرای غدیر خم  .3

 1734 سال خیپژوهشنامه تار مجله امامت ریمس ینیو چالش آفر نینخست انیعباس .14

 1731 مجله علوم حدیث سال، پژوهشی در رساله ذهبیه .11

  1731 سال ثیعلوم حد، مجله قم یثیو گفتمان حد یالکاف .11

  1731 سال یامامت پژوه مجله، (السالم هیعل)آغاز امامت امام کاظم  یچالش ها یشناس بیدر آس یجستار .17

 1731 سال ثیعلوم حد مجله هیدر اعتبار رساله ذهب یپژوهش .10

  1731 سال حوزه ثیحد مجله، «روشمند یخوان ثیحد» یمطالعات برنامه .11

 1731 سال مجله علوم حدیث، فضای صدور حدیث .11

  1731 ی سالکالم یاعتقاد یپژوهش ها مجله، امامت ریدر مس نینخست انیعباس ینیچالش آفر یها گونه .13

  1731 ی سالكالم قاتیتحق هینشر، اصل امامت در عصر حضور نییتب مراحل .13

  1737 یفرهنگ رضو مجله، (ع)در عصر امام رضا  دیگفتمان توح شبردیاثرگذار بر پ یاعتقاد یها بیآس نیتر مهم .13

  1737 سال حوزه ثیحد، مجله، آن چه بود و آن چه نبود« بن سبا عبداهلل» .14

 1737 سالعبداهلل بن سبا ، آنچه بود و آنچه نبود حدیث حوزه  .11

 1737 سال وحید بهبهانی و ارزیابی اعتبار حدیث .11

 1737 سال میراث حدیث شیعه در سه سدۀ نخست .17

 1730 سیره خاتم االنبیاء سال ،قواعد استنباط از سیره .10

  1730 سال مجلۀ علوم حدیث ،مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تاویل در مکتب عقلی مال صدرا .11

  1730 سال یپژوه ثیحد مجله، رخصت: مفهوم، کارکرد، اعتبار ۀصدوق و قاعد خیش .11

 1730 سال حوزه ثیحد مجله، «سنت»و  «ثیحد»دو اصطالح  یو نسبت سنج یمفهوم شناس .13

  1730 سال ثیعلوم حد مجله ،مالصدرا یدر مکتب عقل ثیاحاد لیتأو یچگونگ یو بررس یشناس مفهوم .13

 حوزه ثیحد مجله، ةیبر کتاب الموسوعة الرجال دیمرسل با تاک یدر کشف سندها یاهلل بروجرد تیآ یشناس روش .13

  1731 سال



 دانشگاه قرآن و حدیث 

 5 صفحه 1041/ رزومه/  ییطباطبادکتر 

 

  1733 سال قرآن و طب هینشری، طب اتیدر روا« استناد»و  «یمحتو» .74

  1733 سال ، زمستان34 یپیاپ«  ثیعلوم حد، مجله ثیسرمقاله مجله علوم حد .71

 1733 سال 31مجله نقد و نظر شماره ، ییجبرگرا ای هیتور نتیاخبار ط نییتب .71

  1733 سال، 31یپیاپ«  ثیعلوم حد ه، مجلنیقبول خبر از منظر قدماء و متاخر طیشرا نییتب .77

 سال،  1شماره  یاخالق پژوه مجله، قدرت نرم دیو کارکرد آن در تول استیع به اخالق در حوزه س یامام عل کردیرو .70

1733 

 1044، 144ش  ثیعلوم حدمجله  ثیآمدن مشکل الحد دیپد یهانهیزم .71

 1044، سال 144ش  ثیرو مجله علوم و حد شیافق پ .71

 

 علمی ترویجیمقاالت 
 

  1731 ی سالمهدو یپژوهش ها مجله، نهاد امامت یاجتماع یکارکردها .1

 1730 سال نهیسف مجله)ع(، در مورد حضرت ابوطالب  یپژوهش ی ستهینکته و با سه .1

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1733 سالنخست  هکنگره بین المللی نهج البالغه رتب(،ع) مشورت از منظر امام علی .1

 1731 سالکنگره احمد بن اسحاق قمی ، احمد بن اسحاق .1

 1731 سالو قلمرو دین  )ره(همایش بین المللی امام خمینی (،ع) کرامت انسانی در سخن و سیره امام علی .7

 1733 سالکنگره بین المللی ثقة االسالم کلینی (،ره) مقایسه توحید نگاری کلینی و صدوق .0

 1733 مصادر حدیثی از دیدگاه عالمه شعرانی، بزرگداشت عالمه شعرانی سال .1

 1041ی، مجله حدیث حوزه ، همایش سده حوزه سال ثیحد ندهیآ یهاز پژوهشانداچشم .1

 

 مقاالت تخصصی
 

 1731سال  ی(نیپژوهش نامه معارف حساعتبارسنجی کتب مقاتل امام حسین )ع(، مجله آیت بوستان  ) .1

 1731 سال ی(نیپژوهش نامه معارف حسآیت بوستان  ) مجله(، ع) نیکتب مقاتل امام حس یاعتبارسنج .1

ژوهش پ، مجله آیت بوستان  )اهلل بن حر دیو عب نیبن ق ریرفتار زه یمورد ی! بررسیریناپذ تیو هدا یریپذ تیهدا  .7

  1731 سال  ی(نینامه معارف حس
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 یپژوهش ها ، مجلهو صدر اسالم تیپوشش در عصر جاهل تیوضع ةدربار یحجاب حداقل هینظر یبررس .0

  1731سال یخیتار

  1733 ثیقرآن و حد یدانش ها و آموزه ها ی، مجلهو نمودار یبه صورت فهرست عهیش ثیمطالعه حد ریس .1

 1044مجله تاریخ پژوهی سال  )ع(،حضرت ابوطالب  رهیبر س دیبا تأک رهیس یساز یعصر .1

 

 مقاالت دائرة المعارفی
 

 1734 سالع  دانشنامۀ امیرالمؤمنین (،ع) ادله و نصوص بر امامت امام علی .1

 1734 سال (،ع) دانشنامه امیرالمؤمنین ،استناد نهج البالغة .1

 1737 سالدانشنامه فرهنگ فاطمی  (،ع) ازدواج حضرت فاطمه .7

 1737 والدت حضرت زهرا )ع( دانشنامه فاطمی سال .0

 1737 ، دانشنامه فاطمی سالو مهدویت )ع( فاطمه زهرا .1

 1737 گزاره های تاریخی و اعتقادی مهدویت، دانشنامه امام مهدی )ع( سال .1

 1737 ی در روایات رایات سود، دانشنامه امام مهدی )ع( سالپژوهش .3

 1737 دانشنامه امام مهدی )ع( سال 1737نهاد وکالت .3

 1041جبن، دانشنامه قران و حدیث، سال  .3

 1041 سال دانشنامه قران و حدیث، ،جن .14

 1041سال  دانشنامه قران و حدیث، ،جنون .11

 

 های تحقیقاتیروژهپ
 

  اهل، امت، مجالسة، انس، پژوهش ابواب: امل, حلم, حزم, حدیثی های پژوهشهمکاری با آیة اهلل ری شهری در
 1731تا  1731 سالاز  مؤسسۀ دارالحدیثحدیث, تجسس  الفت،

 1733تا  173 3سالاز  مؤسسۀ دارالحدیث مجلد 11ع  همکاری در تدوین موسوعۀ امام علی 
 1737 تا 1731 سالاز  مؤسسۀ دارالحدیث ع تدوین موسوعه امام مهدی 

 
 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان

 

  01راهنمایی:  .1

  70مشاوره:  .1

  1داوری:  .7
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