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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 سیدرضا اسحاق نیا
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 

 مشخصات فردی .1

 سیدمحمود نام پدر: سیدرضا نام:  اسحاق نیانام خانوادگي: 

 تربت حیدریه محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:  1/2/1432 تاريخ تولد: 

 14پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  e.eshaqnia@isca.ac.ir ايمیل سازماني: - ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي 

 میزان تسلط زبان

 عربي
                                    

 انگلیسي
                                          

 - غیره

 سوابق تحصیلی .2

 لاتتحصی .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 - - - کارشناسي

 - - - کارشناسي ارشد

 - - - دکتری

 1432 قم فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 - - - 4کارشناسي ارشد/سطح

 - - تبصره ای 3دکتری / سطح 
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 شیسوابق آموز .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 ادامه دارد 1434 منطق کلام فقه و اصول فلسفه و عرفان - حوزه قم

 ادامه دارد 1432 عرفان اسلامي استاد پژوهشکده امام خمیني

 سوابق پژوهشی .4

 کتب منتشر شده .4.1

 قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار کار نوع تاريخ  انتشار نام کتاب

 - - بوستان کتاب قم  تألیف 1431-1434 جلد ) گروهي ( 11دائره المعارف قرآن کریم 

 - - نشر مرتضي قم  تألیف 1431 منطقیات در چهار مجلد

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

 سال چاپ صفحه ارهشم جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 مراتب ذات حق در سورة اخلاص سید رضا اسحاق نیا
فصلنامه پژوهش های 

 فلسفي کلامي
- 13  31 

 تطابق ظهور ملکي با حقیقت ملکوتي قران سید رضا اسحاق نیا
فصلنامه علمي 

 پژوهشي نقد و نظر
- 133  33 

 32  3 - امه عرفانپژوهشن بازشناسي مفهوم عما در عرفان اسلامي سید رضا اسحاق نیا

 39  3 - پژوهشنامه عرفان شرح واقعه لن تراني در اندیشه عرفا سید رضا اسحاق نیا

  39 - نقد و نظر نظریه مرحوم کمپاني در باب معاد جسماني سید رضا اسحاق نیا

گواهي 

 /ن1911

23/2/31 

 سید رضا اسحاق نیا

نقد اندیشه قیصری و تبیین دیدگاه امام 

لاک تقسیم اسمابه خمیني درباره م

 ذاتي،صفاتیو افعالي در عرفان

  31 - متین

گواهي 

12111/4/

43 
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 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 سیدرضا اسحاق نیا
دیني از دیدگاه قرآن  نیاز به جان بیني

 کریم
 1432 12-13 19و  3  محفل

 1431 - - 1جلد  دایرة المعارف قرآن کریم با سط سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 1جلد  دایرة المعارف قرآن کریم برهان امکان و وجوب سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 3جلد  دایرة المعارف قرآن کریم جبار سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 11جلد  کریمدایرة المعارف قرآن  حفي / اسما سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 1جلد  دایرة المعارف قرآن کریم مقالاه تسبیح سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 19جلد  دایرة المعارف قرآن کریم جنة الخلد سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 19جلد دایرة المعارف قرآن کریم جنة الفردوس سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 19جلد  دایرة المعارف قرآن کریم جنة الماوی سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 19جلد  دایرة المعارف قرآن کریم جنة النعیم سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 1 1جلد دایرة المعارف قرآن کریم حشر و نشر سیدرضا اسحاق نیا

 1434 - - 12جلد  دایرة المعارف قرآن کریم خیر اسماء و صفات سیدرضا اسحاق نیا

 1434 - - 12جلد  دایرة المعارف قرآن کریم دارالسلام درضا اسحاق نیاسی

 1434 - - 12جلد  دایرة المعارف قرآن کریم دارالمقاله سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم جهان بیني سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم حفیظ سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم حکیم سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم حنان سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم دابة الارض سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 12جلد   کریم دایرة المعارف قرآن دار البوار سیدرضا اسحاق نیا

 1434 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم داعي سیدرضا اسحاق نیا

 1434 - - 12جلد   دایرة المعارف قرآن کریم روح سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 11جلد   دایرة المعارف قرآن کریم حسن و قبح عقلي سیدرضا اسحاق نیا
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 1433 - - 14جلد  عارف قرآن کریمدایرة الم دلیل سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 14جلد  دایرة المعارف قرآن کریم دهری سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 14جلد  دایرة المعارف قرآن کریم ذاکر سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 14جلد  دایرة المعارف قرآن کریم ذوالطول سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 13جلد  ارف قرآن کریمدایرة المع رقیب سیدرضا اسحاق نیا

 1431 - - 3جلد  دایرة المعارف قرآن کریم توسل سیدرضا اسحاق نیا

 1432 - - 11جلد  دایرة المعارف قرآن کریم حیات طیبه سیدرضا اسحاق نیا

 آماده نشر - - 14جلد  دایرة المعارف قرآن کریم دیان سیدرضا اسحاق نیا

 آماده نشر - - 11جلد   دایرة المعارف قرآن کریم هيسدرة المنت سیدرضا اسحاق نیا

 1434 - - 12جلد  دایرة المعارف قرآن کریم خیر  و  شر سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 14جلد   دایرة المعارف قرآن کریم رحمت ) مشترک ( سیدرضا اسحاق نیا

 آماده نشر - - 13جلد   دایرة المعارف قرآن کریم عصمت ) مشترک ( سیدرضا اسحاق نیا

 آماده نشر - - 13جلد   دایرة المعارف قرآن کریم عالم شهادت )مشترک ( سیدرضا اسحاق نیا

 1433 - - 14جلد   دایرة المعارف قرآن کریم رزق ) مشترک ( سیدرضا اسحاق نیا

 آماده نشر - - 13جلد   دایرة المعارف قرآن کریم شک ) مشترک ( سیدرضا اسحاق نیا

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان

محل انجام 

 نامهپايان
 نامهتاريخ دفاع از پايان نامهسمت در پايان

 - - - - دهها پایان نامه

 همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی .4.4

 نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله
 اریمدت همک

 لغايت از

 ابتدا تا کنون هیئت تحریریه دفتر تبلیغات نقد و نظر
 


