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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 اکبر حسینی رامندیسیدعلی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 سیدعیسینام پدر:  اکبرسیدعلی نام:  حسینی رامندینام خانوادگي: 

 قم محل تولد:شهر  قماستان محل تولد:  1431/ 11/   1 تاريخ تولد: 

 7پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متأهلوضعیت تأهل: 

 -     سايت شخصي: a.hoseini@isca.ac.ir يمیل سازماني:ا  hoseyni13@gmail.com ايمیل شخصي:

 

 آشنايي به زبان های خارجي

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 تحصیلی سوابق .2

 تحصیلات .2.1

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

 1431 دانشگاه قم فلسفه و کلام مدرسی الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 1477 حوزه علمیه قم 3و  1سطح ا و  حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 ستاد نام ا سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 4کارشناسی ارشد/سطح
 1431 های قرآننقد نظریه وحدت موضوعی سوره

حجه الاسلام و المسلمین دکتر 
 دیاری

بر مکاتب  یدتأک با «اسلام یاخلاق هنجار یهنظر یقرآن یینتب 3دکتری / سطح 
بلکه به عنوان متن  ،گروی. این نوشته نه به عنوان پایان نامهیتغا

 علمی پذیرفته شد.

1477 

حجه الاسلام و المسلمین علی 
اسلامی و حجه الاسلام و 

 المسلمین دکتر اکبر قلعه بهمن
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس

قم سطح و سطح چهار 
 تخصصی تبلیغ

 استاد
دو واحد  3بیت سطحاصول تعلیم و تردو واحد،  3تفسیر کارورزی سطح 

)علوم قرآنی، مناهج تفسیر، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، سیره اهل 
 (1بیت، اخلاق تبلیغ آشنایی با ادعیه، کلام اسلامی، سطح 

1473 1477 

قم تربیت مدرس صدیقه 
 کبری س

 - - چهار واحد 4آشنایی با واژگان قرآن سطحچهار واحد  4علوم بلاغی سطح  استاد

ه تفسیر و معارف قم دانشکد
 قرآن

 استاد
علم مناسبت واحد، تفسیر ترتیبی ارشد چهار واحد،  3جامعیت قرآن ارشد 

 ،چهار واحد ، تدبر در قرآن کارشناسیچهار واحد  کارشناسی
1433 1471 

قم مرکز آموزش عالی 
 معصومیه

 استاد
اخلاق در قرآن هشت واحد، توحید در قرآن دو واحد تحلیل زبان قرآن 

های تفسیری ها و گرایشواحد، روشواحد، روش تفسیر قرآن شش  چهار
 سه واحد، تحریف در قرآن یک واحد

1471 1471 

قم مرکز آموزش عالی امام 
 )ع(رضا 

 1477 1471 واحد 17تفسیر ترتیبی  استاد

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 نام کارگاه يا دوره آموزشي
طول مدت 

 دوره

سال 

 برگزاری
 محل برگزاری

کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی موسسات 
 ایآموزشی و پژوهشی  به عنوان مدرس با موضوع اخلاق حرفه

ساعت 13  تهران دانشگاه شهید رجایی 1471 

موسسات  یعلم یئته یاعضا یو توانمندساز ییکارگاه دانش افزا
 یاع اخلاق حرفهبه عنوان مدرس با موضو  یو پژوهش یآموزش

ساعت 13  1471 
آزاد  شهر ری دانشگاه

 شهر ری اسلامی واحد

 1433 دو هفته (6کارگاه آموزش ضمن خدمت اساتید )منهاج
حوزه های علمیه خواهران 

 سراسر کشور
 

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

ارتاريخ  انتش نام کتاب  قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار نوع کار  

سوره های قرآن  نظریه وحدت
 هانگرش ها و چالش

74چ  اول   قم - تألیف 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

یاسلام  
- 

13111 
 تومان
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 و...( ISIمقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ) .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 یهازشرادر باب روابط  یجستار سیدعلی اکبر حسینی
 یاخلاق

 یپژوهش یفصلنامه علم
 یقرآن یپژوهشها

- 
 73شماره 

- 
 71بهار 

 یهنجارها یانِقرآن در ب یاسلوبها سیدعلی اکبر حسینی
 یاخلاق

 

 یپژوهش یفصلنامه علم
 - یقرآن یپژوهشها

 34شماره 

- 

 76تابستان 

 دکتر ابوالفضل اشرفی
 سیدعلی اکبر حسینی 

اد جنگ، جه یمحتوا یلو تحل یبررس
بر  یددر قرآن با تأک یو پرورش نظام

 یهودیت،» یاله یاناد یسهمقا
 « و زردشت یحیتمس

 یپژوهش یفصلنامه علم
 ینظام یریتمد

- 

 67ش 

- 

 76 ییزپا

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 33زمستان  - 1 - یننورالثقل نفهم قرآضرورت شناخت و  -

- 
 (1) یبا تهاجم فرهنگمقابله قرآن در  یجستار

 
 71تابستان  - 7 - نورالثقلین

- 
قرآن در مقابله با تهاجم  یدر استراتژ یجستار
 (1) یفرهنگ

 71پاییز  - 3 - نورالثقلین

 «زن یقرآن و حضور اجتماع» -
 ی،مجله خردنامه همشر

 سال
 71سال  - - -

 )چاپ شده دائرة« سوره زخرف» -
مرکز  یمالمعارف قرآن کر

 فرهنگ و معارف قرآن
 76سال  - - 13

 1471 ییزپا - 113 - یخردنامه همشهر یند یچهاز در یریتمد یهنگاه  -

 1471تیرماه  147-117 - - ره توشه رمضان )ع( از نگاه قرآنیامام عل یلفضا -

 - - - - ره توشه منظر قرآن به دعا از یازمندین یها ینهزم -

 - - - - ره توشه ختم نبوت و ضرورت وجود معصوم ع، -

 1476رمضان  - - - ره توشه از نگاه قرآن یلذت زندگ -

 - 11-13 - یقرآن یفصلنامه پژوهشها قرآن یسوره ها یوحدت موضوع -
 ییزتابستان و پا

37 

- 
سوره  یوحدت موضوع یهنظر یناکارآمد یلدلا
 رآنق یها

 37زمستان - 16 - یقرآن یفصلنامه پژوهشها
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 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.4

 سال ارائه نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده

- 

در عرصه  یند یکارآمد
جامعه )اقتصاد،  یها
 و فرهنگ( یاستس

در  یند یکارآمد
 معه،اداره جا

قم سالن همایش 
 قدیر

 یشدر سالن هما 11/11/71 یختار
ارائه شده است. و در مجموعه  یزن

 مقالات منتشر خواهد شد.

71 

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

  در طرح
 مؤسسه محل پژوهش

تاريخ 

 اتمام
 وضعیت طرح

نظریه وحدت موضوعی 
 های قرآنسوره

 پایان یافته - لامیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اس مجری

اسلام  یاخلاق هنجار یّۀنظر
 یماساس قرآن کر بر

 پایان یافته و در آستانه نشر - یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام مجری

نظام  هایمولفه بر  یدرآمد
 قرآن یاخلاق

 - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجری
اعمال نظرات اریابان شورای پژوهشی 

 رف قرآنپژوهشکده فرهنگ و معا

معناشناسی صداقت در 
 های قرآنیآموزه

 در حال انجام - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجری

تفسیر آموزشی سوره لقمان 
 و مومنون

 در حال انجام - حوزه علمیه خواهران مجری

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان
 نامهل انجام پايانمح

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع از 

 نامهپايان

 1436خرداد  استاد راهنما یعلوم اسلام یمرکز جهان 4سطح  قرآن یدگاهحق و باطل از د

 - مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح  یمقرآن کر یدگاهاز د یتو هدا یغتبل یهایوهش

 1/7/71 مشاور خواهران یهعلمحوزه  4سطح  و نظام مسبحات سبع یهماهنگ

و  یمقرآن کر یدگاهاخلاص از د یشناس یبآس
 یاتروا

 1.6/71 مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح 

 7/6/71 مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح  در قرآن و سنت ییخودستا

 16/6/71 مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح  یمدر قرآن کر یپرسش و پرسش گر

 1/6/71 مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح  قرآن یدگاهد از یغخاطبان تبلم یشناس یبآس

و نحوه برخورد در نهج  یقمصاد یستی،فتنه، چ
 البلاغه

 - مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح 

 - مشاوره خواهران یهحوزه علم 4سطح  قرآن یدگاهاز د یتو هدا یغتبل یها یوهش

 11/11/73 راهنما خواهران یهوزه علمح 4سطح  ینآخرت و عهد یقیتطب یبررس

 14/11/73 راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح  از منظر قرآن یکار اقتصاد یتعادل یگاهجا

 11/7/73 راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح  از منظر قرآن یفرد یتموانع امن
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 7/7/73 ماراهن خواهران یهحوزه علم 4سطح  ینکرامت انسان و قرآن و عهد یقیتطب یبررس

 1/3/73 راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح  قرآن یدگاهرابطه اخلاق و اقتصاد از د

 16/6/73 مشاور خواهران یهحوزه علم 4سطح  یاتو روا یاتآ یدگاهاخلاص از د یشناس یبآس

 41/7/71 مشاور براداران یهحوزه علم 4سطح  در قرآن یمصراط مستق

در قرآن  ینذوالقرن یتبه هو یو نگاه یبازخوان
 یق،و عهد عت

 13/11/74 مشاور براداران یهحوزه علم 4سطح 

 17/3/73 راهنما براداران یهحوزه علم 4سطح  نقرآ یتاز هدا یمندو موانع بهره یطشرا

 - راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح  یاتو روا یاتدر آ یمانا یرفتار یهانشانه

از نظر  یتماعحق الناس در مناسبات اج یبررس
 یاتو روا یاتآ

 - راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح 

موثر بر سبک  یگزاره ها یو بررس یلتحل
 در سوره نساء یزندگ

 - راهنما خواهران یهحوزه علم 4سطح 

 - راهنما 4سطح  خواهران یهحوزه علم یمدر قرآن کر ینیو حقوق عالمان د یفوظا

و کلام  یمدر قرآن کر یطب اسلام یبازشناس
 یتاهل ب

 - مشاور 4سطح  خواهران یهحوزه علم

 11/1/71 راهنما 4سطح  براداران یهحوزه علم های انحرافی از منظر قرآن کریمبینش

گرایی از های متنفقذ در مهار تجملنقش گروه
 دیدگاه اسلام

 1/11/71 مشاور 4سطح  براداران یهحوزه علم

 - راهنما 4سطح  نبرادارا یهحوزه علم انتقام در قرآن

 - - - - آثار تربیت دینی در زندگی اجتماعی

 - - - - رذایل اخلاق در امور مالی و راه های درمان آن

نقش تقیه در وحدت اسلامی از منظر قرآن و 
 روایات نرگس ترادیون

 - راهنما 4سطح  -

عوامل سازنده شخصیت انسان در قرآن و 
 روایات فاطمه پناهی

- - - - 

مثبت اندیشی در زندگی از دیدگاه قرآن  نقش
 حسن عظیمی

دانشگده تفسیر و 
 معارف قرآن قم

 41/1/71 مشاور ارشد
  41/6/71 

 علل تکذیب و انکار انبیا در قرآن حمیددرویشی
دانشگده تفسیر و 

 معارف قرآن قم
 17/11/71 مشاور ارشد

 قرگوزلو
دانشگده تفسیر و 

 معارف قرآن قم
 - راهنما کارشناسی

های صلوه، فتنه، مریم کیماز بررسی وجوه واژه
های روح، قرآن، ساق، یأس، زکوه در ترجمه

مکارم محدث دهلوی مجتبوی، امید مجد 
 گروهی و فولادوند

دانشگده تفسیر و 
 معارف قرآن قم

 7/3/71 راهنما کارشناسی
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 و غیره كارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 انديشيمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني
تاريخ 

 سخنراني

 ایاخلاق حرفه
 ءانش افزایی و توانمندسازی اعضادکارگاه 

 هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی

تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید 
 ساعت 13رجایی به مدت 

 71سال 

 ایاخلاق حرفه
کارگاه انش افزایی و توانمندسازی اعضا 

 می موسسات آموزشی و پژوهشیهیئت عل

تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
 شهرری

 71سال 

 علوم قرآنی )اعجاز قرآن(
گارگاه آموزش ضمن خدمت اساتید 

 (6)منهاج

قم حوزه های علمیه خواهران سراسر 
 کشور

 33تابستان 

 یهبا عنوان نقد نظر ینشست علم
قرآن  یهاسوره یوحدت موضوع

 سال

 71 مرکز فرهنگ و معارف قرآن علمیهای سلسله نشست

 یوحدت موضوع یهنظر»نشست 
 «هاها و چالشنگرش

- - 17/3/71 

 یبررس یجیترو یکرس یعلم یردب
صدر و  یدو نقد روش تفسیر شه

 توسعه آن یهارهیافت

 17/6/1476 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سلسله نشستهای علمی

 یهنجار یهنظر ینشست علم
 یمبراساس قرآن کر یاخلاق اسلام

  پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سلسله نشستهای علمی

 یامبر،نشست نقد کتاب پ یعلم یردب
 خلافت یشناکاند

 16/1/76 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن سلسله نشستهای علمی

نظام  یو چگونگ یاخلاق یهاگزاره
 آن یمند ساز

 
 76(/7مهر) 4 ندفتر تبلیغات اصفها سلسله نشست علمی ترویجی

 1471 خبرگزاری ایکنا های عاشورا، تجسم قرآنسلسله نشست عاشورا؛ سبک زندگی

 نشست علمی پرسشگری در قرآن
های نمایشگاه بین المللی سلسله نشست

 قرآن کریم
 1431 بخش پژوهش

 زندگی قرآنی
های نمایشگاه بین المللی سلسله نشست

 قرآن کریم
 1431 بخش پژوهش

 نشست علمی قرآن پژوهی انی اخلاق در قرآنمباصول و 
اه یشگبخش پژوهش نوزدهمین نما

 بین المللی قرآن
1471 

 14/1/37 نمایشگاه بین اللمللی قرآن نشست علمی اخلاق قرآنی
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 ها، شوراها، كمیته ها و ...()انجمن علمی و پژوهشی مجامعدر  عضویت. 4.8

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

مرکز فرهنگ و معارف  یپژوهش یشورا
 قرآن

 عضو شورا
قم پژوهشکده فرهنگ و معارف 

 قرآن
13/7/31 1/1/76 

 مدیر گروه شورای علمی گروه تفسیر و ترجمه
قم پژوهشکده فرهنگ و معارف 

 قرآن
13/7/31 1/1/76 

 عضو شورا شورای علمی گروه تفسیر
قم پژوهشکده فرهنگ و معارف 

 قرآن
 ادامه دارد 1/1/76

 مدیر گروه گروه علمی قرآن و حدیث
های تخصصی قم مرکز آموزش

 تبلیغ
 71سال  31سال 

 عضو گروه فسیر و علوم قرآنگروه علمی ت
های علمی خوهران به دو حوزه
 سال

 31تا  31سال 

 مدیر گروه گروه علمی علوم قرآن و حدیث
های درسی دفتر تدوین کتاب

 حوزه علمیه برادران
 - 74سال 

 71سال  31سال  تخصصی تبلیغ عضو شورا شورای علمی تخصصی تبلیغ

 و کارگروهعض کارگروه پشتیبانی علمی تبلیغ دینی
معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر 

 تبلیغات قم
 تاکنون 74سال 

 عضو علمی تفسیر شورای
و  یرگروه تفس یعلم یعضو شورا

 یعلوم قرآن موسسه آموزش عال
 یهمعصوم

 73الی  71

های درسی دومین دوره نقد کتاب 
 معارف اسلامی

حضور در جلسه نقد دو کتاب 
 تفسیر موضوعی قران کریم

 موضوعی نهج البلاغهو تفسیر 
 1433اسفند  - قم دانشگاه معارف اسلامی

شورای علمی دبیرخانه دائمی بخش 
 پژوهش نمایشگاه بین المللی قرآن

 71 37از سال  نمایشگاه بین المللی قرآن عضو شورا

 کارگروه بررسی و پیشنهاد آثار برتر
کارشناس بررسی و گزینش آثار 

 برتر قرآن پژوهی
 المللی قرآننمایشگاه بین 

و  71سال 
71 

- 

کارگروه بررسی و پیشنهاد آثار برتر قرآن 
 پژوهی

 - 37سال  نمایشگاه بین المللی قرآن مدیر کارگروه
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 (ها، جوایز و تقدیرها، تشویقافتخارات ،اوردهاست)د علمی جوایز .4

 مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان
تاريخ 

 دريافت

 یدر عرصه ها یند یمقاله کارآمد
و فرهنگ(  یاستجامعه )اقتصاد، س
در  11/11/71 یخارائه شده در تار

ارائه شده است. و  یزن یشسالن هما
در مجموعه مقالات منتشر خواهد 

 .شد

 ینحائز رتبه برتر در اول
در  یند یکارآمد  یشهما

 اداره جامعه

 11/11/71 - سالن همایش غدیر در قم

 تقدیر نامه

تدوین و ارائه مقاله در 
نخستین همایش کارآمدی 

 دین در جامعه

 11/11/71 - سالن همایش غدیر در قم

 تقدیرنامه
ارائه مشاوره قرآنی در بخش 

 پژوهش
تهران مصلی تهران 

 مایشگاه بین المللی قرآنن
حمیدمحمدی قائم مقام قرآنی 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
11/7/71 

 پژوهش لوح تقدیر
 قم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

سید حسن ربانی رئیس دفتر 
 تبلیغات اسلامی قم

 1434آذر 

 لوح تقدیر
انتخاب مرکز فرهنگو و معارف 
قرآن به عنوان مرکز پژوهشی 

 برتر

پژوهشگاه علوم و قم 
 معارف اسلامی

محمدصادق یوسفی مقدم 
مدیر مرکز فرهنگ و معارف 

 قرآن
11/11/37 

 تقدیر نامه
ارائه مشاوره و راهنمایی 

 پژوهش
تهران  یتهران مصل

 قرآن یالملل ینب یشگاهنما
محمدعلی خواجه پیری مشاور 

 وزیر و رئیس نمایشگاه
 1433سال 

 تقدیرنامه
ه های پژوهشی بفعالیت

 مناسب هفته پژوهش
قم پژوهشگاه علوم و 

 معارف اسلامی
حسن ربانی رئیس دفتر سید 

 تبلیغات حوزه علمیه قم
- 

 مناسبت دو هفته پژوهش تقدیرنامه
قم پژوهشگاه علوم و 

 معارف اسلامی
سید حسن ربانی رئیس دفتر 

 تبلیغات حوزه علمیه قم
- 

 مناسبت هفته پژوهش یرنامهتقد
و  قم پژوهشگاه علوم

 یمعارف اسلام
دفتر  یسرئ یحسن ربان یدس
 قم یهحوزه علم یغاتتبل

- 

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 مباحث روش شناسی تفسیر قرآن کریم مشاوره و راهنمایی؛ فلسفه اخلاق،

 علايق پژوهشي

 
 مشاوره و راهنمایی؛ فلسفه اخلاق، مباحث روش شناسی تفسیر قرآن کریم

 

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


9 

 

 

 سوابق اجرایی .4

 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 مدیر گروه مدیر گروه تفسیر ترتیبی و ترجمه

قم پژوهشکده 
فرهنگ و معارف 

 قرآن

اسلام علی  جحج
خراسانی و یوسفی 

 مقدم

 الی 13/7/31
1/1/76 

های نوین در گروه پاسخ به پژوهشمسئول واحد 
 های قرآنیپرسش

 مدیر گروه

کده قم پژوهش
فرهنگ و معارف 

 قرآن

حجج اسلام سعید 
بهمنی، محامی و 

 علی خراسانی

31- 31 

صصی مدیر واحد مشاوره و راهنمایی تخ
 تحقیقات قرآنی

 مدیر واحد
نوزدهمین نمایشگان 

 بین المللی قرآن

محمدصادق 
 یوسفی مقدم

1471 

 


