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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 عیسی عیسی زاده اطاقسرایی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 عباس نام پدر: عیسی نام:  عیسی زاده اطاقسرایینام خانوادگي: 

 بابل محل تولد:شهر  بابلاستان محل تولد:  1431/   11/ 1 تاريخ تولد: 

 9پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  e.eisazadeh@isca.ac.ir ايمیل سازماني: aesazade4747@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي      

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 آیت الله جوادی آملی 1471 سمصارف خم 4کارشناسی ارشد/سطح

نقد و بررسی پاسخ فخر رازی به دلیل امامت حضرت علی )ع( در  3دکتری / سطح 
 "الاربعین فی اصول الدین "کتاب 

استاد حسین رمضانی و استاد  1491
 اسحاق نیا

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع

 - - - کارشناسی

 - - - کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 1491 حوزه علمیه قم کلام اسلامی حوزوی

 
 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
 1491 1491 تفسیر قرآن استاد قم موسسه امام رضا)ع(

 1471 1479 تفسیر قرآن استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1477 1477 تفسیر قرآن استاد جامعه الزهرا قم

  1471 مبانی ولایت فقیه استاد تهران آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس سپاه

 1471 1471 عقاید و اخلاق استاد قم دت سپاهمرکز تداوم آموزش منتظران شها

 1479 1479 تفسیر قرآن استاد اداره کل پست قم

 1474 1474 اخلاق استاد اداره کل پست قم

 1479 1471 پاسخ به سوالات اعتقادی استاد موسسه امام صادق)ع(

 1414 1411 اخلاق استاد دانشگاه پیام نور بهشهر

 1494 1479 پاسخ گویی به پرسش های دینی اخلاقی شاورهم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1493 1479 پاسخ گویی به پرسش های دینی و اخلاقی مشاوره قم حوزه علمیه امام باقر)ع(

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
 قم نهاد رهبری در دانشگاه ها 1471 ساعت11 دوره آموزشی تحلیل سیاسی

 ساعت1 دوره امر به معروف و نهی از منکر
1477 

تهران شرکت پست جمهوری 
 اسلامی

 قم ستاد اقامه نماز استان 1494 ساعت11 دوره آموزشی طرح مفتاح

 ساعت91 دوره آموزشی مکالمه زبان عربی
 1493و1494و1491

قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

 ساعت12 دوره آموزشی روش شناسی در مطالعات دینی
1491 

قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

 ساعت17 دوره نگارش و ویرایش
1491 

قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1491 ساعت1 أیسیسکودوره آموزش خاناوده 

 قم نهاد رهبری در دانشگاه 1493 ساعت 11 دوره توانمند سازی مبلغان

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1491 ساعت1 شیو رتبه بندی مراکز پژوهشی

آشنایی با مفاهیم،آئین نامه هاو انواع کرسی های 
 تخصصی و ترویجی

 ساعت3
1492 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 امیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسل 1491 ساعت3 دانش افزایی گوگل اسکالر

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1491 ساعت7 دانش افزایی مبانی و الزامات مساله محوری
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 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب
تاريخ  

 انتشار
 همکار نوع کار 

محل 

 نشر
 قیمت تیراژ ناشر

 (جلد44)فرهنگ قرآن
1474-
1479 

همکاران گروه فرهنگ  تالیف
 نامه های قرآنی

 قم
 اببوستان کت

 111111ریال 121

 (جلد3برگزیده فرهنگ قرآن)
1471-
1479 

همکاران گروه فرهنگ  تالیف
 نامه های قرآنی

 قم
 بوستان کتاب

111111 1211 

نامه تحلیل واژگان فرهنگ
 (جلد1مشابه در قرآن) 

1473-
1471 

 تالیف
همکاران گروه فرهنگ 

 نامه های قرآنی
 قم

انتشارات پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 یاسلام
121 321111 

 1494 امامت، امامیه و اهل سنت

 تالیف

 قم شخصی

انتشارات پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 11111 111 اسلامی

 191111 17111 کتاببوستان  قم شخصی تالیف 1493 خانواده قرآنی

 
 سبک زندگی برتر

1491 
 تالیف

 قم شخصی
 بوستان کتاب

211 111111 

قرآن و راه های مقابله با 
 جنگ نرم

 

1491 
 تالیف

 قم شخصی
 زمزم هدایت

1111 21111 

چکیده مقالات مجموعه 
همایش ملی بررسی آرای 

 تفسیری علامه معرفت

1491 
 گردآوری

 قم دو نفره
انتشارات پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ 
 اسلامی

221 421111 

المفتاح الجامع لمصطلحات 
 (جلد1القرآن و مفاهیمه)

1491-
1491 

 ترجمه
 قم گروهی

ات پژوهشگاه انتشار
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

211 311111 

ره توشه پیام های قرآنی 
 ،گروهی

1491 
 تالیف

 قم گروهی
 بوستان کتاب

1111 31111 

آراستگی بر اساس آموزه های 
 قرآن و اهل بیت)ع(

1491 
 تالیف

 قم شخصی
انتشارات پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ 
 اسلامی

1111 31111 

پوشش بر اساس آموزه های 
 آن و اهل بیت)عقر

1491 

 تالیف

 قم شخصی

انتشارات پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

1111 11111 
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 و...( ISIمقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ) .4.2

 سال چاپ حهصف شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 عوامل اسلامی شدن سبک زندگی یسی عیسی زادهع
فصل نامه مطالعات 

 اجتماعی
- 7 - 1492 

عیبسی عیسی زاده و 
 نیکزاد عیسی زاده

اثر دنیاگرایی بر سلامت معنوی 
 ن انسان و راهکارهای درمان آ

ففصل نامه مطالعات 
 اسلامی

- 1 - 1491 

عیبسی عیسی زاده و 
 نیکزاد عیسی زاده

یش شرط های ورود به فهم پ
 روایات تفسیری از نگاه المیزان

فصل نامه علمی 
 پژوهشی قرآن و طب

- 1 - 1491 

 عیسی عیسی زاده
راهکارهای اصلاح اقتصاد خانواده 

 در سبک زندگی

فصل نامه سبک 
 زندگی

- 1 - 1491 

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه لهعنوان مقا نويسنده

 1493 - 111 - مجله معرفت «ااولی الامر در آیه اطاعت»تفسیر  عیسی عیسی زاده

 1491 - 119 - ره توشه راهیان نور رفتار شناسی امام خمینی با همسر عیسی عیسی زاده

 عیسی عیسی زاده
ها و عوامل اسراف از بررسی ریشه

 )ع( دیدگاه قرآن و اهل بیت
 1477 - 443 - مجله پاسدار اسلام

 عیسی عیسی زاده
بررسی آثار منفی و زیانبار اسراف 

 از دیدگاه قرآن و اهل بیت )ع(
 1477 - 442 - مجله پاسدار اسلام

 عیسی عیسی زاده
جایگاه عدالت در ساختار اداری از 

 دیدگاه حضرت علی )ع(
 1473 - 17171 - روزنامه کیهان

  
 
 
 

    

تغذیه بر اساس آموزه های 
 قرآن و اهل بیت)ع

1491 

 تالیف

 قم سخصی

انتشارات پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

1111 91111 

سفر بر اساس آموزه های 
 (قرآن و اهل بیت)ع

1491 

 تالیف
 قم شخصی

شارات پژوهشگاه انت
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

1111 12111 

مهمانی بر اساس آموزه های 
 (قرآن و اهل بیت)ع

1491 

 تالیف
 قم شخصی

انتشارات پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

1111 12111 
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 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها وات ارائه شده در همایشمقال .4.4

 محل برگزاری عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده
نحوه ارائه 

 مقاله 

سال 

 ارائه

عیسی عیسی 
زاده و نیکزاد 

 عیسی زاده

نقد و بررسی اشکالات فخر رازی به آیه 
 ولایت با تاکید بر دیدگاه علامه معرفت

استنادی علوم جهان  )نمایه شده در پایگاه
 (iscاسلام 

 

همایش ملی بررسی آرای 
 تفسیری علامه معرفت

قم دفتر تبلیغات 
پژوهشگاه علوم 
 وفرهنگ اسلامی

 1491 پوستر و ارائه

عیسی عیسی 
زاده و عبدالمجید 

 طالب تاش

تحلیل دیدگاه آیت الله معرفت از فترت 
)نمایه شده در پایگاه استنادی   وحی قرآن

 (iscاسلام علوم جهان 

 

همایش ملی بررسی آرای 
 تفسیری علامه معرفت

قم دفتر تبلیغات 
پژوهشگاه علوم 
 وفرهنگ اسلامی

 1491 پوستر و ارائه

عیسی عیسی 
 زاده

راهکار های ترویج و نهادینه کردن عفاف 
 (isc)نمایه شده در و حجاب

همایش ملی عفاف و حجاب 
 در مراکز درمانی

قم بیمارستان 
 ءخاتم الانبیا

 1492 سخنرانی

عیسی عیسی 
 زاده

بررسی مولفه های اقتصادی خانواده در فر 
 1491هنگ رضوی 

 همایش ملی حدیث رضوی
قم اداره کل ارشاد 

 قم
 1492 پوستر

عیسی عیسی 
 زاده

 همایش کارآمدی دین جامعه اداره در شناسیآسیب
موسسه عمار قم 

 ولایت

پوستر 
 وسخنرانی

1491 

 
عیسی عیسی 

 زاده
 

 مل انقراض تمد نها از منظر قرآنعوا
همایش ملی ناجا و تمدن 

 اسلامی
 1491 پوستر تهران

 
 یاسیس یانزوا عوامل یبررس مقاله ارائه

 (ع)نیحس امام عصر در  مردم

 ابعاد بررسی سمینار چهارمین
 ،(ع) حسین امام زندگی

تهران دانشگاه 
 امام حسین)ع(

پوستر و 
 سخنرانی

1411 

عیسی عیسی 
 زاده

 انقلاب یها ارزش و آرمانها از یسدارپا
 بو دردانشگاه و بوده آثارمنتخب از که
 .دیگرد ارائه همدان یعل

 دستاوردهای نمایشگاه اولین
 دانشجویان پژوهشی -علمی

 کشور ممتاز و طلاب

همدان دانشگاه 
 بوعلی

 1411 سخنرانی

عیسی عیسی 
 زاده

دن از بررسی مهم ترین مانع انقلابی مان
 و اهل بیت)ع( منظر قرآن

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی -علوم انسانی

 1419 ارائه اهواز

عیسی عیسی 
زاده و علی 

 خراسانی
 ویژگی های فاعلی،قابلی و محتوایی وحی

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی -علوم انسانی

 1419 ارائه اهواز

عیسی عیسی 
زاده و نیکزاد 

 عیسی زاده

ره از منظر قرآن و آداب گفتگو و مناظ
 اهل بیت)ع(

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی -علوم انسانی

 1491 ارائه اهواز

عیسی عیسی 
 زاده

جامعیت و جهانی بودن قرآن و سبک 
 زندگی

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی -علوم انسانی

 1491 ارائه اهواز
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عیسی عیسی 
زاده و نیکزاد 

 عیسی زاده
 کردن آموزه های قرآنراهکارهای عملی 

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی -علوم انسانی

 1491 ارائه اهواز

عیسی عیسی 
 زاده

 نقش خواص در عصر عاشورا
بررسی ابعاد چهارمین سمینار

 )ع(زندگی امام حسین

تهران دانشگاه 
 امام حسین)ع(

 1471 پوستری

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
محل  مؤسسه

 پژوهش

تاريخ 

 اتمام

وضعیت 

 طرح

 فرهنگ قرآن
مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 

 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

1477 - 

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه 
 در قرآن

مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 
 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

1491 - 

فرهنگ نامه سبک زندگی در 
 آموزه های قرآن و اهل بیت)ع(

مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 
 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

- 
در حال 

 اجرا

فرهنگ موضوعی سوره های 
 قرآن

مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 
 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

- 
 در حال

 اجرا

فرهنگ نامه های تخصصی علوم 
 اسلامی و علوم انسانی در قرآن

مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 
 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

- 
در حال 

 اجرا

 فرهنگ موضوعی تفاسیر
مجری با همکاری همکاران گروه فرهنگ نامه های 

 قرآنی

پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

- 
حال در 
 اجرا

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان

محل انجام 

 نامهپايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع از 

 نامهپايان

 19/7/92 راهنما حوزه علمیه قم سطح سه بررسی هجرت از دید گاه آیات و روایات

 11/7/92 راهنما حوزه علمیه قم سطح سه در عقایداز دیدگاه قرآنپژوهشی پیرامون تقلید 

تحلیل صفات انبیاء در قرآن و رابطه آن با سبک 
 زندگی

 13/3/91 داور حوزه علمیه قم سطح سه

 11/11/91 داور حوزه علمیه قم سطح سه گاه از منظر قرآنن

راهکارهای تحقق خانواده اسلامی از منظر قرآن و 
 سنت

 سطح سه
وزه علمیه خواهران ح

 استان فارس
 11/9/1491 داور

 3/1/91 راهنما حوزه علمیه قم سطح سه زمینه تاثیر پذیری انذارو موانع آن از منظر قرآن

 3/1/91 داور حوزه علمیه قم سطح سه احتجاجات انبیاء اولوالعزم در قرآن
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 و غیره كارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 تاريخ سخنراني انديشيمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني

 کاربرد فرهنگ نامه قرآن در علوم انسانی
همایش ملی تحول در علوم انسانی 

 از دیدگاه آیت الله خامنه ای
 1491آبان  12و13 دانشگاه شیراز

 11/4/91 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی کرسی ترویجی فرهنگ عفاف و حجابراهکارهای ترویج 

 1/1/91 تهران پادگان چنگال ارتش کارگاه سبک زندگی قرآنی راهکارهای قرآنی کردن سبک زندگی

بررسی نقش زنان رزمندگان در دفاع 
 مقدس

کارگاه آشنایی با نقش زنان 
 رزمندگان در دفاع مقدس

 1/1/91 تهران پادگان چنگال ارتش

 1491 تهران نمایشگاه بین المللی قرآن لمینشست ع قرآن منظر از نرم جنگ با مقابله هایراه

 1491 تهران نمایشگاه بین المللی قرآن کارگاه شیوه تدوین فرهنگ نامه های قرآنی

 1471-1471 تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران نشست علمی بررسی شبهات دینی

 1479 هرانتهران دانشگاه علوم پزشکی ت هم اندیشی دانشجویان کارگاه اعتقادیپاسخگویی 

 1491 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نشست علمی آسیب شناسی مدیریت دینی

راه های فهم قرآن و ویژگی خانواده 
 قرآنی

 1494 دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه هم اندیش اساتید

 همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی .4.4

 نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 کاریمدت هم

 لغايت از

 1491تا 1492 ارزیابی اسلامیقم پژوهشگاه علوم وفرهنگ  فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی

 1491 ارزیابی مشهد فصل نامه پژوهش های قرآنی

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

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

 1491 1471 قم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن عضوحقوقی

ی گروه فرهنگ نامه های شورای علم
 قرآنی

 مدیر گروه
قم پژوهشکده فرهنگ و معارف قم 

 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن قرآن
1471 1491 

 1491 1491 قم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن مدیر گروه شورای مدیران

شورای علمی همایش ملی بررسی آرای 
 علامه معرفت

 1491 1491 سلامیقم پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا دبیر علمی

 1491 1491 قم اداره کل پست عضو حقیقی)امام جماعت( شورای فرهنگی اداره کل پست قم

 1491 1492 قم اداره کل پست قم عضوو حقیقی )امام جماعت( شورای امر به معروف و نهی از منکر

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#ProffMember#ProffMember
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 1491 1491 امیمعاونت تبلیغ دفتر تبلغات اسل عضو حقیقی کارگروه پشتیبانی علمی محتوای تبلیغی

 (ها، جوایز و تقدیرها، تشویقافتخارات ،ستاوردها)د علمی جوایز .4

 تاريخ دريافت مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

ه ممتاز کشوری از سوی پنجمین و رتب
ششمین مجمع دانشجویان و طلاب 
 ممتاز بسیجی، شاهد و ایثارگر کشور.

لات یطلبه نمونه در تحص
 تخصصی

نیروی تهران 
مقاومت بسیج 

 کشور

 نیروی فرمانده
سپاه کل  بسیج 
 کشور

12-11 

ششمین  رتبه ممتاز کشوری از سوی
مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز 

 هد و ایثارگر کشور.بسیجی، شا

طلبه نمونه در تحصیلات 
 تخصصی

تهران نیروی 
مقاومت بسیج 

 کشور

فرمانده نیروی 
بسیج  سپاه کل 

 کشور

11-11 

 رتبه ممتاز استانی
طلبه نمونه در تحصیلات 

 تخصصی

 74قم تیپ مستقل 
 )ع(امام صادق

فرمانده تیپ امام 
 صادق)ع(

11-17 

 هایاولین نمایشگاه دستاورد تقدیر نامه
وطلاب  دانشجویان علمی پژوهشی

 کشوربسیجی ،شاهد و ایثار گر
 تهران اثر منتخب

مدیر عامل 
موسسه خدمات 
علمی آموزشی 
 رزمندگان اسلام

17-19 

 کتاب سال تقدیر نامه
کسب رتبه کتاب سال 

 1491جمهوری اسلامی 
 1491 رئیس جمهور تهران

 قم کتاب سال تقدیر نامه

 ئیسر
علوم و  ژوهشگاهپ
 رهنگ اسلامیف

1491 

 یر نامهدتق

برپایی هیجدهمین همکاری در
نمایشگاه بین المللی قرآن 

 کریم

 تهران
قایم مقان وزیرو 
 رئیس نمایشگاه

1479 

 نامه تقدیر

همکاری دربرپایی نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن 

 کریم

 تهران
قایم مقان وزیرو 
 رئیس نمایشگاه

1491 

 تقدیر نامه

نتخاب همکاری در ا
فرهنگ و معارف قرآن به مرکز

 تربر عنوان مرکز پژوهشی 

 قم

رئیس مرکز 
فرهنگ و معارف 

 قرآن

1479 

 تقدیر نامه
جلد بزرگ  44تلاش درتدوین 

 ترین معجم معنایی قرآن
 قم

معاون پژوهشی 
دفتر تبلیغات و 

 رئیس پژوهشگاه

1477 

 تقدیر نامه
ن بی گاهتلاش در برپایی نمایش

 یمقرآن کر للیمال
 قم

 رئیس پژوهشگاه
 علوم و فرهنگ

 اسلامی

1479 

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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 تقدیرنامه

تلاش در ارتقای فعالیت های 
بین  قرآنی نوزدهمین نمایشگاه

 المللی قرآن

 مق
قایم وزیر و رئیس 

 نمایشگاه
1491 

 قم برگزیده استانی بسیجی تقدیر
فرمانده سپاه علی 

 بن ابی طالب
1492 

 قم نخبه بسیجی تقدیر

سرپرست سازمان 
بسیج کارمندی 

سپاه علی بن ابی 
 طالب

1491 

 قم تدوین کتاب خانواده قرآنی تقدیر
مدیرکل پست 

 استان قم
1491 

 تقدیر
امام جماعت و مبلغ نمونه 

 کشوری
 تهران

معاون امور 
فرهنگی و تبلیغ 
سازمان تبلیغات 

 کشور

1471 

 تهران تلاشگرامام جماعت و مبلغ  تقدیر

رئیس شورای 
فرهنگی وزارت 

اوری رتباطات و فنا
 اطلاعات

1474 

 تقدیر
فرهنگ نماز و  تلاش در ترویج

 فعالیت های فرهنگی و مذهبی
 قم

مدیرکل پست 
 استان قم

1491 

 تقدیر
تلاش دررشد امور فرهنگی و 

 مذهبی و دینی کارکنان
 قم

مدیرکل پست 
 استان

1491 

 تقدیر
توسعه و ترویج  رتلاش د

 فرهنگ اقامه نماز
 قم

ره مدیر کل ادا
 پست قم

1491 

 تقدیر
با  تلاش بی دریغ در برگزاری

بررسی همایش ملی  شکوه
 علامه معرفتآرای تفسیری 

 قم
رئیس پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 اسلامی
1491 

 قم مبلغ ممتاز تقدیر
معاون اعزام مبلغ 

دفتر تبلیغات حوزه 
 علمیه قم

1419 

 پژوهش برتر

 
 تدوین فرهنگ قرآن

 تهران
دبر خانه دین 

 ژوهان کشورپ
 1471 وزیر ارشاد

 تدوین فرهنگ قرآن کتاب برگزیده
قم دبیر خانه کتاب 

 سال حوزه
رئیس حوزه علمیه 

 قم
1473 

 1473رئیس مجلس نمایشگاه بین  تدوین فرهنگ قرآن کتاب برگزیده
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 شورای اسلامی المللی قرآن

 تدوین فرهنگ قرآن اثر برگزیده
همایش مرزبانان 

 وحی
رئیس موسسه 

 تان کتاببوس
1471 

 تدوین مقاله تقدیر نامه
همایش اسلام و 

اصلاح الگوی 
 مصرف

رئیس مجتمع 
 آموزش عالی فقه

1477 

 تقدیرنامه
همکاری در برگزاری نمایشگاه 

 بین الملالی قرآن
 تهران

رئیس روابط 
عمومی دفتر 

تبلیغات اسلامی 
 حوزه علمیه قم

1477 

 تدوین مقاله کسب رتبه برتر
یث همایش ملی حد

 رضوی
رئیس اداره کل 

 ارشاد قم
1492 

 تدوین مقاله کسب رتبه برتر
همایش ملی بررسی 

 آرای علامه معرفت

رئیس همایش و 
رئیس پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

 اسلامی

1491 

 تدوین مقاله کسب رتبه برتر
همایش کارآمدی 

 دین
موسسه عمار 

 ولایت
1491 

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 ام اسلامیمباحث کل

 مباحث فقهی و حقوقی

 تدوین فرهنگ نامه های قرآنی

 علايق پژوهشي

 اخلاق اسلامی
 تفسیر و علوم قرآنی

 

 سوابق اجرایی .4
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 1491تا 1479  پژوهشکده فرهنگ و معرف قرآن  مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی

 1491تا 1471  پژوهشکده فرهنگ و معرف قرآن  وژه فرهنگ قرآنمدیر کلان پر

 1414تا 1419  دادگستری بهشهر  دادیار

 1491  قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  دبیرعلمی همایش ملی بررسی آرای علامه معرفت
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 1491تا1491  شهر گتاب استان مازندران  امام جمعه موقت

 1491تا1417  تان قماداره کل پست اس  امام جماعت

 1491تا1471  اداره کل پست قم  عضو فعال بسیج )مربی صالحین(

 

 ملاحظات .4

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

 تبلیغي
 سابقه بیش از سی سال تبلیغ در سطح دانشگاه ها،مدارس ، ادرات ،حوزه های علمیه، مراکز نظامی ، روستاها و شهرها

 بیش از ده ماه حضور رزمی تبلیغی در ایام دفاع مقدس سابقه
سابقه بیش از نوزده سال حضور تبلیغی و فرهنگی و اقامه نمازظهر و عصر در اداره کل پست قم و پشتیبانی فرهنگی دینی وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطلاعات و شرکت پست کشور
 

 ارزیابی

 وهانپژقرآن نگاه از قرآن فرهنگ کتاب ارزیابی.1

 زندگی هایآیه کتاب ارزیابی.1

 (ع) سجاد امام المللیبین همایش مقالات از مقاله سه ارزیابی.4

 قرائت فقه المللیبین همایش در مقاله داوری..3

 . ارزیابی کتاب سبک زندگی2
 .ارزیابی چند مقاله از فصل نامه مطالعات اجتماعی1
 فت. داوری بیش از پنجاه مقاله همایش علامه معر1
 .. ارزیابی کتاب برای کتاب سال حوزه7
 

 


