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 تحصیلیسوابق 
 

 )دفاع نکرده است( ،()مشترک ةالمصطفی العالمی ةدانشگاه قرآن و حدیث و جامع ،حدیث تطبیقیدکترای  .1

 سیر اثری، دانشکده علوم حدیث قمعلوم حدیث گرایش تفکارشناس ارشد  .2
 حوزه علمیه قم  2سطح  .3

 

 سوابق آموزشی
 

 1334تا 1334سال  از قم هیدر مدارس حوزه علم سیتدر .1
 1333 تا 1332 از قم هیحوزه علم ثیحد یدر مرکز تخصص سیتدر .2
 تاکنون 1331از سال  (، مشهد و اصفهان تهران ، ) قم  ثیدر دانشگاه قرآن و حد سیتدر .3

 1333 سال نیدر دانشکده اصول د سیتدر .0
 1330 سال در دانشگاه قم سیتدر .1
 1331 سال سازمان اوقاف یدر دانشکده علوم قرآن سیتدر .6
 1331 سال نیاالسالم قزو خیمدرسه ش در سیتدر .7
 1044 تا 1333 از سال نیاستان قزو هیحوزه علم هیدر مدرسه صالح سیتدر .3

 

  اجرایی سوابق 
 

 تا کنون 1371سفر، از سال  24تبلیغ در روستاها و شهرهای گوناگون بیش از  .1

 1333 تا 1331 معارف حدیث از سالوهشکده علوم و مسئول گروه مصدریابی پژ .2

 1330سال  ،مدیر ستاد اردوی والیت طالب ممتاز حوزه علمیه قم در مشهد مقدس .3

  1332 تا 1331 از سال عضو شورای سیاست گذاری علمی ، مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم .0

 1333 تا 1337سال شجویی دانشکده علوم حدیث شهر ری، از مسئول اداره مطالعات و تحقیقات دان .1
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 1332 تا 1333مدیر پژوهش دانشکده علوم حدیث، از سال  .6

 1333 تا 1334ها دانشگاه قرآن و حدیث، از سال نامهمدیر امور پایان .7

 1333 تا 1334دبیر شورای پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از سال  .3

 1330تا  1334عضو هیأت مدیره انجمن حدیث حوزه علمیه قم دو دوره از سال  .3

 30، اداره کل ارشاد اسالمی قم و بنیاد بین المللی امام رضا )ع( سال  3دیر اجرایی همایش ملی حدیث رضویم .14

 1336تا  1330 سال معاون پژوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی از .11

  1333تا  1336رییس هیأت مدیره انجمن حدیث حوزه علمیه قم در دوره چهارم از سال  .12

 1333تا  1336 سال اهل بیت علیهم السالم ازمعاون پژوهشکده تفسیر  .13

 1333 تا 1337 از سال البالغه در سال تحصیلی معاون گروه نهج .10

  1333تا  1337سال از مدیر گروه حدیث  .11

  1044تا  1337 سال معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث از .16

  1041تا  1333ه استان قزوین از سال معاون پژوهش حوزه علمی .17

   1041تا  1333ه استان قزوین از سال ر مرکز تخصصی عالمه رفیعی حوزه علمیمدی .13

 1041 سالمدیر مرکز آموزشهای آزاد و همگانی دانشگاه قرآن و حدیث  .13

 سفر  6سفر ، و حج تمتع  14سفر ، عمره مفرده  14روحانی کاروانهای زیارتی عتبات عالیات  .24

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 10با همکاری آقای سعیدرضا علی عسکری)  ،ها در زندگی امام خمینی )ره(ها و صالبتلطافتکتاب مهر و قهر،  .1
 1334سال ، چاپ(

، در موسسه (آن و حدیث )موسوعه میزان الحکمههمکاری در تحقیق و تخریج برخی از عناوین دانشنامه قر .2
 1044دارالحدیث

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1332، سال  13 ع( ، علوم حدیث شماره) نامه امام علی معرفی کتاب سیاست .1

  1333،  13علوم حدیث، شماره  ،هندسه دانشهای حدیثی در اندیشه و قلم شیخ بهایی )ره( .2

 

 مقاالت علمی ترویجی
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  1336، پاییز  61شماره بر بال نیابت ، احکام و آداب حج نیابی، میقات حج،  .1

  1337تابستان  ،1 حاتم رازی و تفسیر او، حدیث اندیشه شمارهابن ابی  .2
 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

رش علوم در گست علوم اسالمی، کنگره بین المللی نقش شیعهمدرسه حدیثی شیعه در قم و نقش آن در گسترش  .1

  1336،اسالمی

 

 خصصیمقاالت علمی ت
 

 یارالبالغه ، با همکنهج یهابر خطبه هیاز خود با تک ،الساّلم( هیمؤمنان )عل ریام یهاشیناروا بودن ستا ۀنقد انگار .1

  1333، تابستان  3کتاب و سنت، شماره  هی، نشر یزهرا حقخانم 

 1336 تدوین و نشر مقاالت ترویجی در روزنامه کیهان و هفته نامه های طلوع و والیت قزوین .2

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 4:  ییراهنما
  13:  مشاوره

  14: ی داور

 


