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 تحصیلیسوابق 
 

  و حدیثقرآن دانشگاه  ,علوم قرآن و حدیثدکترای 
  الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه الزهراء )س(کارشناس ارشد 
 کارشناس علوم حدیث, دانشگاه قرآن و حدیث  
 

 آموزشی سوابق
 

 1831تا  1831سال  ، از)س(دانشگاه الزهرا  تدریس در 
  تا کنون 1831از سال  ،قرآن و حدیثدانشگاه تدریس در 

  1041تا  1831 سال ، ازدانشگاه تهرانتدریس در 
   1834تا  1833از سال  ،دانشگاه آزاد اسالمیتدر یس در 
  تا کنون 1833 از سال ،)بخش مجازی( ،دانشگاه قرآن و حدیثتدریس در 

  1830تا  1834از سال  ،حوزه حضرت فاطمه )س(تدریس در 
  تا کنون 1831سال از و فنون قرآن،  دانشگاه علومتدریس در 
  تا کنون 1833 از سال فالمصطفی ةجامعتدریس در 

 
  اجرایی سوابق 

 

 تا کنون 1838هنگ اسالمی، سال عضو انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فر 

  لعات و مطاعضو اصلی و دبیر کمیته پژوهش انجمن ایرانی مطالعات قرآنی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی
 1831تا  1838سال فرهنگی 

 تا کنون 1831سال  گروه حدیث دانشگاه قرآن و حدیث عضو هیئت علمی 
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 عضو کمیته روابط بین الملل انجمن ایرانی مطالعات قرآنی، حلقه "روش شناسی مطالعات خاورشناسان،" 
 1831تا  1831سال 

  مدیر اجرایی مجله ی علمی ـ ترویجی مطالعات اسالمی در جهان معاصر، به مدیرمسئولی خانم دکتر فروغ پارسا و
 1831تا  1831از سال ی دکتر احمد بادکوبه سردبیری آقا

  1831حلقه ی ریشه شناسی زبان های سامی عضو  
 شگاه علوم و معارف قرآن کریمعضو انجمن علمی قرآن و عهدین وابسته به دان 

 یآقا استیبه ر ،)ع( گفتمان دانشگاه امام صادق لیتحل شکدهیوابسته به اند ینیگفتمان د لیعضو کارگروه تحل 
 ریدکتر حسن بش

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

. (س)هجری"، انتشارات دانشگاه الزهرا  14تا  1"فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون  .1

1833. 

 1833، مهر "گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجری"، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی .2

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

  .1831بررسی استعماالت واژۀ حافظ در میان محدثان، مریم والیتی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال  .1

نقش عنصر حرکت در حیات بخشی به تصاویر قرآنی، بتول مشکین فام، مریم والیتی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث،  .2
 . 1831سال 

وزه های ، شادی نفیسی، آم(ع)ر مسئله روایات تاویلی در حق اهل بیت رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان د .8
 . 1838قرآنی، سال 

قاعده تصویرپردازی هنری قرآن به تفکیک آیات مکی و مدنی؛ با تاکید بر سوره های مدثر و منافقون، فام، آموزه  .0
 . 1831های قرآنی، سال 

 . 1831وصایتی، مطالعات قرآن و حدیث، سال  گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان امامت .1
گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازشناسی اندیشه های تفسیری سعید بن جبیر، تحقیقات علوم قرآن و حدیث،  .1

 .1831، بهار  81پیاپی ، 1سال پانزدهم، شماره 

آن و حدیث دانشگاه امام صادق ع، نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه های قرآنی جهاد، مطالعات قر .1
 .1831، بهار و تابستان 22شماره 

، سال بیست 13رویکرد حدیثی اسالم پژوه معاصر؛ حاکم عبیسان مُطیری، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره  .3
 .1833و ششم، پاییز و زمستان 
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بر اساس ریشه شناسی و تاریخ انگاره، علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی  ،)عصم(واکاوی داللت ماده  .3
 .1044اسفند  48پذیرفته شده، انتشار آنالین از تاریخ مشهد، 

 . 1044قاعده تفسیری سبب نزول در تفسیر تسنیم، تفسیرپژوهی، دارای تاییدیه مورخ  .14

  یثمطالعات قرآن و حدخی، مطالعات قرآن و حدیث، گونه شناسی گفتمان های عاشورا بر پایۀ منابع حدیثی و تاری .11
 1041پاییز و زمستان ، (31)پیاپی  1سال شانزدهم شماره 

 یناختش  مطالعات سبک ان،یکباب یتیوال میاخالق، فاطمه اطهرجو، مر رامونیسوره حج پ ییانشا یگزاره ها یمعنادار .12
 1041.شده رفتهیپذ م،یقرآن کر

 

 ترجمه ایمقاالت 
 
کتاب "مجموعه مقاالت" تحت عنوان "تفسیر امامیه در پژوهش های غربی"، انتشارات دارالحدیث، ترجمه انگلیسی به  .1

برخی شیوه های تفسیری منسوب به امامان شیعه" از رابرت گلیو، چاپ شده فارسی مقاله با عنوان "تفسیر متقدم شیعه؛ 

 .1831درسال 

کتاب "مجموعه مقاالت" تحت عنوان "قرآن پژوهی امامیه در پژوهش های غربی"، انتشارات دارالحدیث، ترجمه انگلیسی  .2

 1831ه در سالبه فارسی مقاله با عنوان "افزوده های شیعه به قرآن" از ویلیام تیسدال، چاپ شد

اصبغ بن نباته تمیمی؛ قرآن پژوه امامی کوفه در قرن نخست، ارزیابی شده و دارای پذیرش قطعی برای چاپ در مجموعه  .8

 1041مقاالت اعالم نگاری مفسران شیعی، دارالحدیث. 

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

 1813حدیثی ابوحمزه ثمالی، حدیث اندیشه، سال ، زندگی نامۀ علمی  .1

شناسی رویکرد حدیث پژوهی جریان سلفی گری ایرانی با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه، سفینه، آسیب  .2

 1831، بهار 13سال پانزدهم، شماره 

 ،یمیابراه سوره آل عمران، فاطمه زهرا  104 هیبر آ دیمربوط به مداوله، با تاک اتیتفسیري در فهم آ ینقش رهیافت ها .8
 .84/1/1041 هیدییتا نه،یسف ان،یکباب یتیوال میمر

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 .1831تصویرپردازی هنری به تفکیک آیات مکی و مدنی قرآن کریم، همایش ملی قرآن و هنر، قم، خرداد  .1

تایید چکیده ی مقاله در همایش بین المللی مطالعات اسالمی در غرب )رویکرد انتقادی( برگزارشده در دانشگاه شهید  .2

درسال  ،(هویت فرقه ای و تفسیر زبانی در تفاسیر شیعه امامیه؛ با تاکید بر مطالعات تفسیری غرب) با عنوانبهشتی 

1838 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/57004/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1401-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-31-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/57004/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1401-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-31-
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 مروری)تخصصی(مقاالت 
 

نگاهی به کتاب نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث از اسماعیل کردی؛ نومعتزلیان و نقد محتوایی صحیحین، آیینه  .1

 . 1830پژوهش، 

 .1831گذری بر کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری و نقد آن، فصلنامه نقد مطالعات قرآن و حدیث،  .2

 

 های تحقیقاتی هروژپ
 

سته به و اهل سنت" واب عهیمتقدم ش ریدر تفاس ییگرا لیتاو انیجر یقیبا عنوان "مطالعه تطب یدر طرح پژوهش یهمکار .1

 .32ـ  31 یدر سال ها یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

همکاری در طرح پژوهشی با عنوان "آموزش عمومی قرآن کریم بر اساس اسناد ملی"، وابسته به انجمن مطالعات قرآنیِ  .2

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگاه 

همکاری با موسسه ی علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، پژوهشکده ی تفسیر اهل بیت ع، در بخش مربوط به اعالم نگاریِ  .8

 حوزه ی قرآن و تفسیر.

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 1راهنمایی:  .1

 8مشاوره:  .2

 1داوری:  .8

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

 روز. 8"آشنایی با نرم افزارهای علوم اسالمی" به طور فشرده در مدت  .1

 1831سال  ،"آشنایی با فنون مقاله نویسی" در حوزه علمیه حضرت زینب )س( .2

 1044 سال اسفند 13"گفتمان کاوی؛ روشی نو و کارآمد در عرصۀ پژوهش های دینی"، جامعه المصطفی )ص(،  .8

 1044 سالخواهران، اسفند  هیعلم یاز حوزه ها ی"، جمعینید یوهش هادر پژ یبا روش گفتمان کاو یی"آشنا .0

 
 افتخارات
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انتخاب کتاب های "تفسیر امامیه در پژوهش های غربی" و "قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی"به  .1
 عنوان اثر شایسته ی تقدیر در سی و پنجمین دوره ی کتاب سال جمهوری اسالمی.

انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی به مناسبت فعالیت های کمیته پژوهش و انجام وظایف دریافت تقدیرنامه از  .2
 مربوط به مدیریت اجرایی مجله "مطالعات اسالمی در جهان معاصر".

کسب رتبه دوم کتاب گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجری در جشنوارۀ کتاب سال دانشگاه  .8
 1044سال  کریم، آذر علوم و معارف قرآن

 
 


