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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 علی خراسانی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 مرتضی نام پدر: علی نام:  خراسانینام خانوادگي: 

 خواف محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:  1/11/1131 تاريخ تولد: 

 7پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  a.khorasani@isca.ac.ir يمیل سازماني:ا khorasanillo@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي 

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگليسی
                                          

 - غيره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

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

 - - - کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 1137 قم فقه و اصول –وزه ح 3سطح  حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 هنمانام استاد يا اساتید را سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 حجت الاسلام و المسلمين، حسن رمضانی 1111 بررسی و نقد دائره المعارفهای اسلامی خاورشناسان 1کارشناسی ارشد/سطح

بررسی و نقد دائره المعارف قرآن لایدن در موضوع  3دکتری / سطح 
 وحيانيت قرآن

 حجت الاسلام و المسلمين، بی آزار شيرازی 1131

 
 

 

 

 
 

 

mailto:khorasanillo@gmail.com


2 

 

 

 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( خدمات آموزشی سابقه ارائه .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 - 18دهه  تفسير موضوعی استاد جامعه المصطفی العالميه

 - 18دهه  تفسير تربيتی استاد جامعه المصطفی العالميه

 - 18دهه  علوم قرآن استاد سفيران هدایت قم

 1138 1117 حجاسرار معارف  استاد بعثه مقام معظم رهبری

 سوابق پژوهشی .4

 کتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب
تاريخ  

 انتشار

نوع 

 کار 
 همکار

محل 

 نشر
 قیمت تیراژ ناشر

ارسرای پاید آخرت  - - بوستان کتاب قم - - 1117 

 - - بوستان کتاب قم - - 1117 پرسمان امر به معروف و نهی از منکر

 - - بوستان کتاب قم - - 1111 آیات نام دار با مشارکت دکترطيب حسينی

 - - 118انتشارات  قم - - 1131 بررسی و نقد دائره المعارف های اسلامی خاورشناسان

 قم - - 1131 تفسيرشناسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی
- - 

 قم - - 1131 دانش نامه قرانی معارف عقلی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی
- - 

 قم - - 1131 دانشنامه علوم قرانی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی
- - 

 قم - - 1131 دانش نامه قرآنی اخلاق
 پژوهشگاه علوم

 اسلامیوفرهنگ
- - 

 جلد ) گروهی (  11دائره المعارف قرآن کریم 
1111-
1137 

 - - بوستان کتاب قم - -

 - - اببوستان کت قم - - 1131  ()گروهی1ف قرآن کریم ویژه نوجوانان جلد دائره المعار

        

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

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 31گواهی  - 11 - قرآن شناخت درروایات جمع قرآنEQبررسی و نقد رویکرد علی خراسانی
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 علی خراسانی

 نقد دیدگاه ها در تعيين مصداق سائل در آیه

 نخست سوره معارج
 31 - 11 - پژوهش های قرآنی

 31 - 1 - نقد و نظر تطابق ظهور ملکی با حقيقت ملکوتی قرآن علی خراسانی

 علی خراسانی

بررسی و نقد اثرپذیری قران از تورات و انجيل 

 EQدر

کنفرانس بين المللی پژوهش 

 اسلامی -های علوم انسانی
- - - 37 

 علی خراسانی
رکان عصر نزول در آیينه شرک ربوبی مش

 یونس 11تفسير تطبيقی با تمرکز بر آیه 
 چاپ نشده - - - تفسير تطبيقی

 
 

 
     

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 - - 1پيش شماره  - ارفمع اصول و مبانی دائره المعارف قرآن کریم علی خراسانی

 مقالات چاپ شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه: )دائره المعارف( .4.4

 سال چاپ عنوان مجله وشماره عنوان مقاله رديف

 1111 1جدائره المعارف قران کریم  آخرت  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج آزر  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج آصف ابن برخيا  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج آیات نامدار  3

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج ایات خدا  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج آیه تبليغ  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج ایه تطهير  7

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج ایه غار  1

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج آیه ولایت  3

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج ابتر  18

 1111 1دائره المعارف قران کریم ج اخنس ابن شریق  11
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 1111 1دائره المعارف قران کریم ج احزاب  11

 1113 1دائره المعارف قران کریم ج اعتدال  11

 1111 3دائره المعارف قران کریم ج اعلی  13

 1111 3ران کریم جدائره المعارف ق امربه معروف  و نهی از منکر  11

 1111 3دائره المعارف قران کریم ج انبيا  11

 1111 3دائره المعارف قران کریم ج انسان  17

 1131 3دائره المعارف قران کریم ج جعاله  11

 1131 18دائره المعارف قران کریم ج صلح حدیبيه  13

 1133 11دائره المعارف قران کریم ج ذوالفضل  18

 1133 11ج دائره المعارف قران کریم رجعت  11

 1131 13دائره المعارف قران کریم ج رفاه  11

 گواهی پذیرش 11دائره المعارف قران کریم ج سفر  11

 گواهی پذیرش 11دائره المعارف قران کریم ج  شرک  13

 گواهی پذیرش 17دائره المعارف قران کریم ج  صحابه  11

 1131 دانشنامه حج و حرمين 1جلد  اشاعره  11

 1113 معارف عقلی دائره المعارف علوم عقلی قرآن کریم نگاهی به دائره المعارف  17

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 

 وضعیت طرح تاريخ اتمام مؤسسه محل پژوهش  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
 - 1131 - تآليف دانشنامه  حج و حرمين شریفين

 ادامه دارد - - تآليف دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان

 ادامه دارد - - تآليف ریمدائره المعارف قران ک

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان
 نامهمحل انجام پايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

 1/11/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد احسان به والدین از دیدگاه قرآن

 17/11/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد تفسير آیات طهارت و صلاه از دیدگاه فریقين
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 3/3/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد سيری در عالم برزخ

 11/11/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد ماهيت دعا و کارکردهای آن

 11/1/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد ر شأن حضرت فاطمهبررسی ایات نازله د

 11/1/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد نظام اخلاق خانوادگی در اسلام

 17/3/13 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد علل و پيامدهای اجتماعی فقه و غنا

 3/1/11 مشاور مجتمع آموزش عالی فقه رشناسی ارشدکا تفسير تطبيقی آیات الغدیر

 11/1/13 راهنما مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد جایگاه و ارزش انسان از دیدگاه قرآن

 13/1/11 راهنما مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن

 3/3/13 راهنما مجتمع آموزش عالی فقه ی ارشدکارشناس راه کارهای وحدت اسلامی

راه کارهای پرهيز از اختلاف از دیدگاه قرآن و 
 سنت

 11/1/13 راهنما مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد

 1/18/11 راهنما مجتمع آموزش عالی فقه کارشناسی ارشد شيوه قصه گویی قرآن کریم

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

 تاريخ دريافت مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

 دائره المعارف قرآن کریم
 1113 - - کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

 دائره المعارف قرآن کریم
 1111 - - کتاب برگزیده سال قرآنی

 دائره المعارف قرآن کریم
هنگکتاب برگزیده پژوهشگران دین و فر  - - 1111 

 دائره المعارف قرآن کریم
1111کتاب برگزیده نمایشگاه قرآن و عترت   - - 1111 

ی وحی و خردکتاب برگزیده جشنواره مرزبان دائره المعارف قرآن کریم  - - 1117 

 سوابق اجرایی .4
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 مسئول مسئوليت مدارس دینی اهل سنت بلوچستان
استان سيستان 

 و بلوچستان
 71-1178 نماینده رهبری

 ادامه دارد 1171 مسئول قم مسئول مسئوليت گروه دائره المعرف های قرآنی

 31-1117 مسئول قم و سرویراستار علمی مدیر ئوليت دانشنامه حج و حرمينمس

 1111-1111 مدیر قم مدیر مرکز مسئوليت مرکز فرهنگ و معارف قرآن

مسئوليت بخش آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم 
 رهبری

 تهران معاونت
مدیر اهل 

 سنت
1111-31 
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