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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 یمرب :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس
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 : ـــــــــــــفکس

 haeri.m@@qhu.ac.ir سازمانی:لکترونیک ا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  در حال نگارش رساله() ،مدرسی معارف گرایش اخالقدکترای 
  علوم حدیث گرایش اخالقکارشناس ارشد 

 :تحصیالت حوزوی 
  فقه و اصول ،حوزه علمیه قم 2سطح 
  علوم حدیث ،حوزه علمیه مرکز تخصصی علوم حدیث قم 2سطح 
  فقه و اصول ،حوزه علمیه قم 3سطح 
  علوم حدیث ،علمیه مرکز تخصصی علوم حدیث قمحوزه  3سطح 

 
 آموزشی سوابق

 

 1041تا  1331سال  دانشگاه مجازی قرآن و حدیث در تدریس 

 1041تا  1331سال  قرآن و حدیث حضوریدانشگاه  در تدریس 

 1042تا  1331سال  یاسالم تیریمد یدر مرکز تخصص سیتدر 

 1042تا  1331علوم حدیث سال  یمرکز تخصص در سیتدر 

  1333تا  1331سال  ،السالم(علیه)تدریس در حوزه علمیه قم )مدرسه امام باقر 

 
  اجرایی سوابق 

 
 1331تا  1330از سال  ،حدیث حوزه پژوهشگر پژوهشکده 

  1331 و معارف قرآن و حدیث از سالعضو هیئت تحریریه نشریه علمی تخصصی علوم 

  1331دانشنامه قرآن و حدیث در سال عضو گروه بیان نویسی 
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  1331از منکر در سال  پژوهشکده امر به معروف و نهی« معروف پژوهی»سردبیر نشریه علمی 

 1331قرآن و حدیث از ابتدای سال  سردبیر نشریه علمی تخصصی علوم و معارف 

 1331شگاه قرآن و حدیث از شهریور مجازی( دان-کارشناس گروه نهج البالغه )حضوری 

 1331شگاه قرآن و حدیث از شهریور ارشناس دانشکده علوم و معارف حدیث دانک 

  1331گاه حوزه و دانشگاه از بهمن پژوهش« ازمنکرونهیمعروفبازخوانی اجتماعی امربه»همکار طرح 

 1041تا تیر  1333گاه قرآن و حدیث از فروردین کارشناس دانشکده علوم و معارف قرآن دانش 

  1333برای رشته دعاشناسی، زمستان همکاری با بنیاد بین المللی دعا در تهیه سرفصل و درسنامه 

 ،1333زمستان  همکاری با گروه حدیث حوزه علمیه خواهران جهت طراحی سرفصل های حدیثی 

 1333، بهمن و اسفند (علیه السالم) مدیریت تیم ارزیابی مقاالت فارسی همایش بین المللی حضرت ابوطالب 

  ،1333دانشگاه قرآن و حدیث، اسفند دبیر علمی پروژه بازنگری سرفصل های حدیثی وزارت علوم 

 1044انشگاه قرآن و حدیث، از مهر عضو هیئت علمی د 

  1331سال از هدایت قم،  مجتمع آموزشیرئیس انجمن اولیا و مربیان عضو و 

  1044رکز تدوین متون حوزه، از دی م« حدیث»دبیر و عضو گروه 

  1044دی از ال تأسیس حوزه علمیه قم، همایش یکصدمین س« حدیث»دبیر گروه 

 1044حدیث، از بهمن  مدیر پژوهش دانشگاه قرآن و 

  1041دوین متون حوزه، از فروردین مرکز ت« اخالق، تربیت و مشاوره»دبیر و عضو گروه 

  1041تابستان  حدیثی،همکاری با مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه جهت بازنگری سرفصل های 

 

 ترویجیمقاالت علمی 
 

 1331بهار و تابستان  10)ص(، از زبان قرآن کریم، حدیث حوزه، شماره حجیّت سنّت پیامبر  .1

 1044 عصری سازی سیره، با تمرکز بر سیره حضرت ابوطالب )ع(، پس از بعثت، سیره پژوهی اهل بیت )ع(، پاییز .2

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

، همایش ملی دانشجویی مطالعات اسالمی دانشگاه امام صادق )ع( از زبان قرآن ،حجیّت حدیث پیامبر )ص( .1

23/2/1331 

پس از بعثت، ارائه در همایش بین المللی حضرت ابوطالب  (،ع)عصری سازی سیره با تأکید بر سیره حضرت ابوطالب  .2

 1333 ، رتبه دوم مجمع جهانی اهل بیت اسفند(ع)
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 دائرة المعارفیمقاالت 
 

، علوم و معارف قرآن و حدیث، سال دوم، شماره «مومن الطاق»راوی پژوهی علی بن محمد بن النعمان معروف به  .1

 1331پاییز  1

 

 جشنواره ایمقاالت 
 

 21/11/1330از زبان قرآن، جشنواره حدیثی آیت اهلل العظمی بروجردی،  ،حجیّت حدیث پیامبر )ص( .1

 34/2/1331کلینی،  از زبان قرآن، جشنواره حدیثی ثقه االسالم ،پیامبر )ص(حجیّت حدیث  .2

 1331مفهوم معروف از منظر قرآن و حدیث هشتمین جشنواره حدیث پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث .3

، پنجمین جشنواره عالمه حلی «گیری آن از منظر قرآن و حدیثمفهوم معروف، عوامل پدیداری و روند شکل» .4

 1331رتبه دوم، استان قم 

، دهمین جشنواره کشوری عالمه «گیری آن از منظر قرآن و حدیثمفهوم معروف، عوامل پدیداری و روند شکل» .5
 1331حلی رتبه دوم، 

 
 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان

 

 4راهنمایی:  .1

 1مشاوره:  .2

 2داوری:  .3

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

 21/11/1330جشنواره حدیثی آیت اهلل العظمی بروجردی،  حجیّت حدیث پیامبر )ص(،شناسی آیات دال بر  گونه .1

 1خالصه نشست نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم، علوم و معارف قرآن و حدیث، سال دوم، شماره  .2
 1331بهار 

 ه معروف و نهی از منکر)با هماهنگی ستاد امر ب سازمان گسترش صنایع ایران مبانی امر به معروف و نهی از منکر .3

 1331آذر  11 تهران ،کشور(

 ،سید مرتضی، کتابخانه مدرسه آیت اهلل گلپایگانی «تصویر امر به معروف و نهی از منکر در آینه قرآن و حدیث» .0

11/11/1331 


