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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 سعید بهمنی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 قربانعلی نام پدر: سعيد نام:  بهمنینام خانوادگي: 

 قوچان محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:       1431/ 1/  1 تاريخ تولد: 

 -پايه:  مربیمرتبه علمي:  متأهل وضعیت تأهل:

 - :وبلاگ شخصي  s.bahmani@isca.ac.ir ايمیل سازماني: saeedbahmani@yahoo.com ايمیل شخصي:

 
 

 آشنایی به زبان های خارجی

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگليسی
                                          

 - غيره
 

 یلیسوابق تحص .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 - - اصول و فقه کارشناسی

 - - قرآن کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 - - - حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 - - ران در قرآنگروش پاسخدهی به شبهات و تعامل با شبهه 4کارشناسی ارشد/سطح

 - - بنيانپردازی قرآننظريه 3دکتری / سطح 

 

 
 
 

 عکس
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 1434 1432 گران در قرآنروش پاسخدهی به شبهات و تعامل با شبهه استاد معصوميه

 1433 1431 تفسير اداست مدرسة عالی صديقة کبرا

 1431 - روش تحقيق استاد مدرسة عالی صديقة کبرا

 1411 - اخلاق استاد مدرسة عالی صديقة کبرا

 12 1411 های علمیکارورزی و همايش استاد معصوميه

 1411 1412 نظرية قدرت نرم در قرآن استاد شناسآيت الله حقمدرس 

 1411 1411 های خدا در سورة مائدهگوهای تعامل با حجتمبانی و ال استاد شناسآيت الله حقمدرس 

 1411 - بنيانپردازی قرآننظريه استاد المهدی

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری برگزاری سال مدت دوره طول نام کارگاه يا دوره آموزشي
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1413 - زبان انگليسی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1411 - ورد نرم افزار

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1411 - نرم افزار ورد

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار نوع کار  تاريخ انتشار نام کتاب
 - 2111 بوستان کتاب قم - تأليف 1431 (1پژوهان ايران)دانشنامه قرآن

 - پژوهیار قرآنهفده گفت
تکميل، بازنويسی و 

 ويرايش
 تهران -

مرکز هماهنگی، توسعه و 
 ترويج فعاليتهای قرآنی کشور

- - 

 - 111 انتشارات پژوهشگاه قم 1413 تأليف - منطق پاسخدهی قرآن

های نوآمد: گفتگوی پژوهش
 علمی با آيت الله معرفت

 - - انتشارات پژوهشگاه قم 1411 تأليف -

 تهران 1411 تأليف - مطلوب قرآنی هایشاخص
دبيرخانه شورای توسعه 

 فرهنگ قرآنی
 - محدود

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

سعيد 
 بهمنی

 11 - یقرآن یفصلنامه پژوهشها یپژوهش قرآن يارمع
 صفحه21
 111ـ131ازص

1433 

سعيد 
 بهمنی

 یمحمدهاد اللهيتآ یشناسو نقد روش بررسی
 2ون جوالمفسر يرمعرفت در التفس

 131 - آيين پژوهش
 صفحه14
 31ـ41ازص

1412 

سعيد 
 بهمنی

 ی،بنيان )مفاهيم اساسقرآن یسازنظام
 راهبردها و فرايندها(

دوفصلنامه تخصصی 
 ایرشتههای ميانپژوهش

 13 ـ
 صفحه22

 23ـ1ازص
1411 
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 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.3

 محل برگزاری عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده
نحوه ارائه 

 مقاله 
 سال ارائه

 سعيد بهمنی
پردازی مدل مفهومی نظريه

 بنيان شهيد صدرقرآن
 1414 مقاله و سخنرانی قم و تهران بنيانعلوم انسانی قرآن

 نیسعيد بهم
بنيان )مفاهيم قرآن یسازنظام
 راهبردها و فرايندها( ی،اساس

المللی مطالعات همايش بين
 ای قرآن کريمرشتهميان

 1411 مقاله و ارائه تهران

 سعيد بهمنی
بنيان و پردازی قرآنچالش نظريه

 معرفت دينی
 1411 مقاله قم قرآن و علوم انسانی

 اربعين کرانة تمدن نوين سعيد بهمنی
المللی طريق همايش بين

 الحسين

عراق: جامعة 
 الکوفة

 1411 چکيده و ارائه

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 مؤسسه محل پژوهش نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
 تاريخ

 اتمام

 وضعیت

 طرح
شناسی علوم و ساختار مسئله

 معارف قرآنی

دفتر تبليغات اسلامی به سفارش دبيرخانة  مجری
 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 اتمام 1431

دبيرخانة شورای توسعه فرهنگ قرآنی  مجری های مطلوب قرآنیشاخص
 کشور

 اتمام 1431

راهبردهای دولت اسلامی مبتنی 
 های الهی در قرآنبر سنت

های استراتژيک رياست مرکز بررسی مجری
 جمهوری

1411 - 

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
حصیلي ارائه دوره ت

 نامهپايان
 نامهمحل انجام پايان

سمت در 

 نامهپايان

 تاريخ دفاع

 نامهاز پايان

های مورد نياز دينی در تعامل دانش  و مهارت
 رفتاری و گفتاری از ديدگاه قرآن

 4سطح 
 مدرس يتمرکز ترب
 )س(یکبر يقهحضرت صد

 1411 مشاور

 4سطح  نقش تفکر در حيات طيبه در قرآن کريم
 مدرس يترکز تربم

 )س(یکبر يقهحضرت صد
 1411 مشاور

 4سطح  بررسی مسئله شک و آثار آن در قرآن کريم
 مدرس يتمرکز ترب
 )س(یکبر يقهحضرت صد

 1411 مشاور

 4سطح  آيات انفسی در قرآن کريم
 مدرس يتمرکز ترب
 )س(یکبر يقهحضرت صد

 1411 مشاور

 غیرهو  كارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 انديشيمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني
 تاريخ

 سخنراني

پردازی در قرآن از ديدگاه شهيد روش نظريه
 صدر

های اسلامی همايش انجمن
 دانشگاه علوم پزشکی

 1413 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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نظريه قدرت نرم در قرآن )مفهوم بنيادين و 
 سازی(فرضيه

 1411 سياسی حوزة علميه قمانجمن انديشة  -

 بنيانپردازی قرآنيافته نظريهمدل توسعه
کنفرانس  يناول نشستپيش

و روش  يشرفتپ یقرآن پژوه
 يرتفس یشناس

 1411 پژوهشکدة مطالعات استراتژيک رشد

حل مسأله در منظومه  یشناسروش
 نگرتفسير پيشرفت یشناسروش

کنفرانس  يناولنشست پيش
و روش  فتيشرپ یقرآن پژوه

 يرتفس یشناس

 1411 پژوهشکدة مطالعات استراتژيک رشد

 بنيان تحولپردازی قرآننظريه

کنفرانس  يناولنشست پيش
و روش  يشرفتپ یقرآن پژوه

 يبهشتارد يرتفس یشناس
1411 

 1411 پژوهشکدة مطالعات استراتژيک رشد

 یبنيان و معرفت فقهقرآن یپردازنظريه
دهگانه  یهاسلسله نشست

 بنيانقرآن یسازنظام
 1411 ـ تهران یپژ وهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

 عصمت مفاهيم
سياستگذاری فرهنگی در 

 ايران
 1411 دانشگاه علامه طباطبايی تهران

 1411 اروميه - خانواده در قرآن

های قرآنی در حوزة شناسی پژوهشروش
 سلامت

 1411 دانشگاه علوم پزشکی شيراز سيرة نبوی در طب

 1411 دانشگاه علوم پزشکی شيراز - در حوزة سلامت بنيانپردازی قرآننظريهروش 

 1411 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن نشست تخصصی بنيانپردازی قرآننظريه

 اربعين کرانة تمدن نوين
المللی اختتامية همايش بين

 طريق الحسين ع
 1411 جامعة الکوفة

از ديدگاه پردازی در علوم اجتماعی نظريه
 شهيد صدر

 1411 دانشگاه فردوسی مشهد ـ

در ديدگاه  پردازی در علوم اجتماعینظريه
 شهيد صدر

 دورة تربيت قرآنی
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی شناخت عوامل پيدايش شبهه
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی ايمان، آماج شبهه
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی قدرت نرم پاسخدهی
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی های قرآنیمبانی تحليل گزارش
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی از ـ آشکارسازی ـ شبهه در قرآنهای ابرروش
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی دهی در قرآنهای پاسخروش
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 1411عالی حوزوی علامه مجلسی  مؤسسه آموزش دورة تربيت قرآنیها در استدلالی شبههتحليل دستگاه شبه
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 ره های قرآنداده

های تحليل دستگاه استدلالی پاسخ در داده
 قرآن

 دورة تربيت قرآنی
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی گران در قرآناقسام تعامل با شبهه
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

 دورة تربيت قرآنی گران در قرآنهتحليل عناصر تعامل با شبه
مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی 

 ره
1411 

توانايی ) کارگاه منطق پاسخگويی قرآن
پاسخدهی به شبهات پدافند غيرعامل در 

 (قدرت نرم
 1411 های دينیمرکز ملی پاسخگويی به پرسش ـ

پردازی روش نظريهمدل مفهومی مروری بر 
 بنيانقرآن

 ـ
موزش عالی حوزوی علامه مجلسی مؤسسه آ

 ره
1411 

 1411 مؤسسة امام موسی صدر ـ مبانی و آرای قرآنی امام موسی صدر

های قرآن)پژوهش موردی: روش تحليل داده
 تحليل شبهه(

برای استادان مدارس علوم 
 دينی اهل سنت کردستان

ريزی مدارس علوم دبيرخانة شورای برنامه
سلامی غرب دينی اهل سنت ـ مرکز بزرگ ا

 کشور
1411 

 

 ها، شوراها، كمیته ها و ...()انجمن در مجامع علمی و پژوهشی عضویت .4.4

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

 تا کنون تأسيس قم عضو حوزة علمية قم های قرآنیانجمن پژوهش

 قدیرها(ها، جوایز و ت)دستاوردها، افتخارات، تشویق علمی جوایز .4.4

 تاريخ دريافت مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

همکاری در هيأت علمی همايش دوسالانة  لوح تقدير
 شناخت ابعاد وجود حضرت مهدی عج

رئيس سازمان تبليغات  تهران
 اسلامی

143 

ريزی، تأسيس و اجرای بخش برنامه لوح تقدير
 پژوهش نمايشگاه قرآن کريم

 رئيس مجلس مصلای تهران
1433 

 ولوح تقدير 
 خادم القرآنعنوان 

 رئيس جمهور مصلای تهران مديريت پژوهش
1431 

مشارکت در کارشناسی و تدوين برنامه  لوح تقدير
 پنجم سازندگی کشور

ريزی معاونت برنامه
و مديريت راهبردی 

 رياست جمهوری

 معاون رئيس جمهور
1433 

وهشکده فرهنگ پژ مشارکت در امور پژوهشی لوح تقدير
 و معارف قرآن

 رئيس پژوهشکده
- 

همکاری با همايش ملی شناخت مبانی و  لوح تقدير
 آرای تفسير آيت الله معرفت

پژوهشگاه علوم و 
 فرهنگ اسلامی

رئيس پژوهشگاه فرهنگ 
 و انديشة اسلامی

1411 

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#ProffMember#ProffMember
http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4.4

 هاتخصص

 مطالعات قرآنی

 علايق پژوهشي

 شناسیروش
 پردازیظريهن

 مطالعات راهبردی
 

 سوابق اجرایی .4
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 1411/12 رئيس مرکز مرکز تخصصی آموزش مذاهب اسلامی مدير آموزشمسئول 

 1413 مدير واحد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کارشناس کارشناس طرح و برنامه

 11ـ1413 رئيس مرکز تحقيقات قوة قضاييه ـ شعبة قم مرکز  مدير قائم مقام

 11ـ1413 رئيس مرکز مرکز تحقيقات قوة قضاييه ـ شعبة قم مدير معاون فقهی

 1431ـ1411 رئيس مرکز مرکز فرهنگ و معارف قرآن مدير جانشين مسئول مرکز

 1434ـ1411 رئيس مرکز مرکز فرهنگ و معارف قرآن مدير های نوآمد قرآنیمدير گروه پژوهش

 1411ـ1434 رئيس مرکز مرکز فرهنگ و معارف قرآن مدير مدير گروه علوم قرآنی

 14 دبير شورا دفتر قم ـ دبيرخانة شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور مدير مسئول

 

 

 ملاحظات .4

 عضو هیأت علميها و....( )ساير فعالیت ملاحظات ساير 

 تا کنون 1411ف قرآن از عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معار
 ريزی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیعضو شورای برنامه

 (32_31) یحضرت مهد یلانه شناخت ابعاد وجودخانه اجلاس دو سا يردب ی،علم يئتعضو ه
 (31_31) یانقلاب فرهنگ یعال یشورا يرخانهکشور، دب یقرآن هایيتفعال یهماهنگ يتهعضو کم

 تاکنون( 31از ) یانقلاب فرهنگ یعال یکشور، شورا یتوسعه فرهنگ قرآن یتخصص یشورا یعضو مجمع مشورت
 (تا کنون 31) یانقلاب فرهنگ یعال یشورا يرخانه، دبیقرآن یپژوهش ها يسيونعضو کم

 1414مسئول تدوين سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 
 قرآنی کشور های شورای توسعه فرهنگمسئول پايش دبيرخانه و کميسيون

 عضو کميتة تخصيص بودجه منشور توسعه فرهنگ قرآنی کشور از آغاز تا کنون
 های علمی فرهنگی دفتر تبليغات اسلامیعضو ميز توانمندسازی علوم اسلامی در قطب

 (1433موسسه انتظار نور ) يت،مهدو یگفتمانها یعلم یعضو شورا
 (33_31سه انتظار نور )و اصول فقه و حقوق، موس يختار یمسئول کارگروهها

 (31_31قرآن) یها يتفعال يجتوسعه و ترو ی،پژوهش، مرکز هماهنگ یعضو شورا
 (31_31) یاسلام يغاتساله، دفتر تبل يستسند چشم انداز ب تدوين يتهعضو کم
 (31_31) یاسلام يغاتحوزه، دفتر تبل یسند روشنفکر ينتدو يتهعضو کم
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 (1431) یجمهور ياستر یراهبرد يزیرکشور، معاونت برنامه یرنامة پنجم سازندگب ينعضو کارگروه فرهنگ و هنر در تدو
 (11_33مجله گلستان قرآن ) يری،سردب یعضو شورا
 (1433قم ) يهحوزه علم یاسلام يغاتدفتر تبل ينی،د یپاسخ به پرسشها یراهبرد یعضو شورا

 (33) یجمهور ياستر یراهبرد يزیرهکشور، معاونت برنام یبرنامة پنجم سازندگ ينتدو يقعضو ستاد تلف
 (11_31) یانقلاب فرهنگ یعال یشورا یحوزو يسيونکشور، کم یفرهنگ ینقشه مهندس يهعضو کارگروه ته

 (11_11) یانقلاب فرهنگ یعال یکشور، شورا یفرهنگ یتخصص مهندس یشوراعضو 
 (31_11) یانقلاب فرهنگ یعال یکشور، شورا یتوسعه فرهنگ قرآن یتخصص یعضو شورا

 تاکنون(_11) یانقلاب فرهنگ یعال یشورا ی،قرآن یتوسعه پژوهش و آموزش عال يسيونعضو کم
 (14_11) یانقلاب فرهنگ یعال یشورا یحوزو يسيونکم ی،و فرهنگ عموم يند يتهعضو کم

 (12_11کشور ) یقرآن هایيتفعال يجتوسعه و ترو یمرکز هماهنگ يم،حفظ قرآن کر یطرح ملّ یعلم یشوراعضو 
 تا کنون 1411عضو هيأت امنای صندوق توسعه فرهنگ قرآنی کشور از تأسيس در سال 

 تا کنون 1411سازی قرآنی در پژوهشکدة فرهنگ و معارف قرآن عضو کارگروه علمی نظام
 1411المللی طريق الحسين)ع( رئيس کميته مطالعات دينی همايش بين

 1411پژوهشکدة فرهنگ و معارف قرآن  عضو کارگروه علمی مرجعيت علمی قرآن کريم در

 


