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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 محمد علی محمدی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 علی اکبر نام پدر: محمد علی نام:  محمدینام خانوادگي: 

 شاهرود محل تولد:شهر  شاهروداستان محل تولد:  1/1/1431 تاريخ تولد: 

 7پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  m.mohammadi@isca.ac.ir يمیل سازماني:ا aqamohammadi@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگليسی
                                          

 - غيره

 یسوابق تحصیل .2

 عناوین مدارج تحصیلی )حوزوی( .2.1

 معدل رشتـه مقطع تحصیلي
دانشگاه محل 

 تحصیل 
 تاريخ پايان شروعتاريخ تحصیلكشورمحل

 1431 1434 قم حوزه علميه 17 فقه و اصول 4سطح 

 1433 1431 قم حوزه علميه 1/13 فقه و اصول  3سطح 
 

 عنوان مدارج تحصیلی )دانشگاهی( .2.2

 تاريخ پايان شروعتاريخ تحصیلكشورمحل دانشگاه محل تحصیل  معدل رشتـه مقطع تحصیلي

 1431 1431 قم دانشگاه ادیان و مذاهب 33/13 شيعه شناسی  دکتری

 
 

 

 عکس
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 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 ربانیاستاد علی  1431 علل پيدایش کلام و فرقه های کلامی 4کارشناسی ارشد/سطح

 استاد ایازی 1431 اصول و روشهای پاسخ دهی به سوالات و شبهات اعتقادی از منظر اهل بيت دکتری

 - 1433 نقد آثار هماوردنمایان با قرآن در قرن اخير 3سطح 

 سوابق آموزشی .2

 يامؤسسهدانشگاهنام

 آموزشي وپژوهشي

كه هاييدرسعنوان

-يامينمودهتدريس

 نمائید.

 تاريـخ 

 تلفــن ني مؤسسه نشا
 پايان شروع 

حوزه علميه سفيران هدایت 
 قم

 1437 1433 علوم قرآن و.... -تفسير
 01، متری فجر 01، شهيد صدوقیخيابان -قم

حوزه ، شهيد صدوقیدانش، مجتمع  متری
 علميه سفيران هدایت قم.

10140300111 

 1430 1433 علوم قرآن و.... -تفسير تخصصی تبليغ
 01، متری فجر 01، شهيد صدوقین خيابا-قم

حوزه ، شهيد صدوقیدانش، مجتمع  متری
 علميه سفيران هدایت.

10140300111 

 0147343134 13قم ـ خيابان صفائيه ـ کوچه  :آدرس ادامه دارد 1434 اعجاز قرآن ءمؤسسه آموزش عالی اسرا

 مؤسسه آموزش عالی
 معصوميه

 1433 1434 علوم قرآن و.... -تفسير
 طرف به - سالاریه سه راه -بلوار امين  -قم 

 ارتش ميدان
101401111 

دانشگاه ادیان و مذاهب 
 جهان

 10140310111 دانشگاه ادیان و مذاهب جهان -پردیسان -قم 1431و  1434 معارف قرآن

 10147733333 ميدان معلم -قم - 1434 شيوه پاسخ به شبهات قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهار

لکترونيکی مرکز آموزش ا
 دانشگاه قرآن وحدیث

 - 1431 تفسير ترتيبی قرآن
بزرگراه امام علی)ع( دانشگاه قرآن و  -قم

 حدیث
- 

معاونت پژوهشی حوزه 
 علميه قم)خواهران(

 - 1431 تفسير موضوعی قرآن
، معاونت آموزش 11نبش کوچه  -بلوار امين

 حوزه علميه خواهران
10140331011 

 سوابق پژوهشی .4

 شدهکتب منتشر  .4.1

 ناشر تاريخ انتشار نوع اثر عنوان اثر رديف 

 بوستان کتاب 1471 تاليف شيخ شریعت 1

 سازمان تبليغات 1474 تاليف آسمان عرفان 0

 مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما 1477 تاليف نگين قرآن 4

 نشر جمال 1431 تاليف سر سفره خدا 3

 نشر جمال 1431 تاليف با بهار دلها 1
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ل و روشهای پاسخ دهی به پرسشهای اعتقادی در سيره اصو 1
 اهل بيت

 تاليف
- 

 در دست تأليف

 در دست تأليف - تأليف قرآن در مکتب اهل بيت 7

 رکز مدیریت حوزه علميه قمانتشارات م 1431 تاليف شيوه پاسخ به پرسشهای دینی 3

انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ  1433 تاليف 1ج اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی 3
 اسلامی

انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ  1433 تاليف 0ج اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی 11
 اسلامی

 گاه )در دست نشر(انتشارات پژوهش  تاليف 4ج اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی 11

 زمزم هدایت 1430 تأليف خدای ما 10

 زمزم هدایت 1430 تأليف پيامبر ما 14

 زمزم هدایت 1430 تأليف قرآن ما 13

 زمزم هدایت 1430 تأليف امام ما 11

 زمزم هدایت 1430 تأليف اهل بيت در قرآن 11

 در دست تأليف - تأليف گفتمان انقلاب؛ ریشه ها و رویش ها 17

 

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

 ناشر مكان نشر تاريخ انتشار نوع اثر عنوان مقاله رديف
مقایسه نظریات سياسی آیت الله شاه  1

 آبادی و امام خمينی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره  قم 1431 تاليف
 .پژوهشی(-)علمی 13

اعد تجوید؛ از وجوب تا حرمت )رعایت قو 0
تجویدی از دیدگاه فقيهان شيعه و اهل 

 سنت(

، 01دوره ، فصلنامه پژوهشهای قرآنی مشهد 1433 تاليف
-33، صفحه 1433، تابستان 71شماره 

 .پژوهشی(-)علمی 107
4 

 ارتداد عبدالله بن مقفع، اتهام یا واقعيت
مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد  محلات 1431 تأليف

 پژوهشی(–محلات)علمی 
در رویکرد برهانی امام صادق )عليه السلام( 3

 مواجهه با سوالات و شبهات اعتقادی
–) علمی پژوهشنامه مذاهب اسلامی قم 1431 تأليف

 پژوهشی(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aqamohammadi.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=24382
http://aqamohammadi.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=24893
http://aqamohammadi.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=24893
http://aqamohammadi.andishvaran.ir/fa/UserShowBook.html?ItemId=24893
http://jqr.isca.ac.ir/issue_3_4_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+75%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-189.html
http://jqr.isca.ac.ir/issue_3_4_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+75%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-189.html
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 و... معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.2

 نويسنده عنوان مقاله
سال 

 چاپ

محل 

 نشر
 نام نشريه صفحه شماره جلد

تاریخ و علل پيدایش 
 تجوید

 مجله معرفت)علمی ترویجی( - - - قم  تأليف

خروشی بر سروش 
 1بخش

 مجله آیينه اندیشه - - - قم 1437 تاليف

خروشی بر سروش 
 0بخش

 مجله آیينه اندیشه - - - قم 1437 تاليف

رابطه تمدن و معنویت 
 از نگاه قرآن

 13، شماره1430تابستان « مجله: هفت آسمان  - - - قم 1430 تاليف

شهوت پرستی و مذمت 
 آن در قرآن و حدیث

 - - - قم 1431 تاليف
 1431آبان و آذر 313و313مجله پاسدار اسلام، شماره

 71-70ص

عوامل و اسباب طغيان 
 شهوت

 71-13،ص313مجله پاسدار اسلام، ش  - - - قم 1431 تاليف

های علمی و عملی راه
 ترک شهوت

 10-11،ص304مجله پاسدار اسلام،ش - - - قم 1431 تاليف

 مجله آیينه اندیشه و انتشار اینترنتی - - - قم 1433 تاليف دینی چيست؟ تجربه

عقل و عاقل در نگاه 
 (1قرآن کریم )

 - - - قم 1431 تاليف
 110شماره  - 1431اسفند  -بهمن  :مبلغان مجله

 (41تا  03از  -صفحه  7)

عقل و عاقل در نگاه 
 (0قرآن کریم )

 - - - قم 1431 تاليف
 - 1431 - 30فروردین  -اسفند  :غانمبل مجله

 (41تا  01از  -صفحه  11) 114شماره 

های حسينی، آینه اسوه
 (1الگوهای مهدوی)

 017مجله مبلغان،شماره  - - - قم 1431 تاليف

های حسينی، آینه اسوه
 (0الگوهای مهدوی)

 - - - قم 1431 تاليف
، 1431، شهریور و مهر013مجله مبلغان،شماره

 141-103ص

های حسينی، آینه اسوه
 (4الگوهای مهدوی)

 11-3، ص1431، مهر013مجله مبلغان،شماره - - - قم 1431 تاليف

 سيرۀ در انسان کرامت

 حسين امام
 ش  1431ق .1343نور، محرم  راهيان توشۀ ره - - - قم 1431 تاليف

شيوه پاسخ به 
( 1پرسشهای دینی)

 کليات
 - - - قم 1433 تاليف

شماره  - 1433اردیبهشت و خرداد  « مبلغان مجله
 (13تا  31از  -صفحه  13) 111

شيوه پاسخ به 
( 0پرسشهای دینی)

 - - - قم 1433 تاليف
صفحه  13)111شماره  - 1433خرداد  مجله مبلغان:

 (30تا  73از  -

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/289/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/289/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54236
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54236
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/289/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54237
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54237
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54237
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/289/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/289/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/20855
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/20855
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/20855
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23781
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اهميت روش شناسی و 
 انواع پرسش

شيوه پاسخ به 
( 4پرسشهای دینی)

 مراحل تهيه پاسخ
 - - - قم 1433 تاليف

صفحه  13) 117شماره  - 1433تير  مجله مبلغان:
 (11تا  37از  -

شيوه پاسخ به 
 (3پرسشهای دینی)

 ه مبلغانمجل - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (1پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (1پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (7پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (3پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 3پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (11پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

شيوه پاسخ به 
 (11پرسشهای دینی)

 مجله مبلغان - - - قم 1433 تاليف

 1303ره توشه راهيان نور، محرم - - - قم  تاليف الگوهای عاشورا

 ناسیمعاد ش
تاليف و 

 تدوین
 - - - قم 1431

ق 1303ره توشه راهيان نور: ویژه ماه مبارک رمضان)
 ش 1431 -.

روش های تبليغی 
 پيامبر

 روزنامه خراسان - - - مشهد 1433 تدوین

زندگينامه آیت الله شاه 
 آبادی

 گلشن ابرار - - - قم 1473 تلخيص

يخ زندگينامه ایت الله ش
 الشریعه

 گلشن ابرار - - - قم 1473 تلخيص

 دانشنامه کلام اسلامی - - - قم 1431 تدوین ادراک

 دانشنامه کلام اسلامی - - - قم 1431 تدوین اسماء الحسنی

پيروزی حق بر باطل 
 در آینه وحی

 343-347شماره  پاسدار اسلام  - - - قم 1437 تدوین

مبانی انقلاب اسلامی در 
وایات )با تاکيد قرآن و ر

بر دیدگاه امام و آیت 
 ،341-341شماره پاسدار اسلام،  - - - قم 1437 تدوین

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23782
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23782
http://www.lib.ir/book/62368986/%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B8%D9%82/
http://www.lib.ir/book/62368986/%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B8%D9%82/
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 الله خامنه ای(

بزرگ ترین "بعثت
 "رخداد تاریخ بشریت

 - - - قم 1431 تدوین
شماره  - 1437ین و فرورد 1431اسفند  پاسدار اسلام

 344و  340

 

ام؛ مومن ایرانیجوان 
 انقلابی

 - - - قم 1431 تدوین
و  341شماره  - 1431دی و بهمن پاسدار اسلام، 

340 

 

صفات اخلاقی پيامبر 
اکرم صلی الله عليه و 

 آله از منظر قرآن
 341و  303شماره  - 1431آبان و آذر  - - - قم 1431 تدوین

با امام حسين )ع( در 
 کلاس استقامت

 303و  307شماره  - 1431شهریور و مهر  - - - قم 1431 تدوین

اصول تربيت در سيره 
 امام رضا عليه السلام

 301شماره  - 1431مرداد  - - - قم 1431 تدوین

 المللیهای ملی و بینکنفرانس ا وهمقالات ارائه شده در همایش .4.4

 عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده
محل 

 برگزاری

نحوه ارائه 

 مقاله 
 سال ارائه

محمد علی 
 محمدی

 یوجوه اعجاز و وجوه تحد یرابطه
 ییقرآن از منظر علامه طباطبا

همایش بين المللی  اندیشه های 
 علامه طباطبایی در تفسير الميزان

قم موسسه امام 
 مينیخ

 1434 سخنرانی

محمد علی 
 محمدی

شورای  -تهران همایش  فقه قرائت تجوید از وجوب تا حرمت
 کریمعالی قرآن

 1433 سخنرانی

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 

 مسئولیت در طرح تاريخ خاتمه تاريخ شروع كارفرما عنوان طرح رديف

 مجری 1433 1471 مرکز فرهنگ و معارف قرآن پرسمان های قرآنی  (1

 مجری 1433 1433 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ه شناسی دینیمسئل  (0

 مجری 1431 1431 مرکز فرهنگ و معارف قرآن اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی  (4

 مجری 1433 1433 مرکز فرهنگ و معارف قرآن نقد آثار هماورد نمایان با قرآن  (3

 مجری 1431 1433 معاونت تبليغ حوزه علميه قم روش پاسخ به پرسشهای دینی  (1

 - - - - و چندین تحقيق و پروژه دیگر  (1

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/88002
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/88002
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/88002
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1311307/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1311307/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1286707/%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1286707/%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1286707/%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1269369/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1269369/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1247952/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1247952/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
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 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 موضوع پايان نامه محل تحصیل پژوهشگر مقطع
بررسی تطبيقی برهانهای توحيدی در اولوهيت و ربوبيت از منظر تفسير الميزان و تفسير  حوزه علميه قم 3سطح 

 مفاتيح الغيب فخر رازی

 شگفتی های تاریخی قرآن با گرایش شبهه پژوهی حوزه علميه قم 3سطح

 فلسفه نياز به دین از دیدگاه قرآن وروایات جامعۀ المصطفی 4سطح

 حکمت شناسی آیات متشابه و نقد آن حوزه علميه قم 4سطح

 و غیره کارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 تاريخ سخنراني انديشيبرگزاری هم محل انديشيعنوان هم عنوان سخنراني

 - - - خيلی زیاد

 همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی .4.4

 نوع همكاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله
 مدت همكاری

 لغايت از

 ادامه دارد. ارزیاب مقالات قم مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی

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

 محل فعالیت مجمع نوع همكاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

 - - - - نسبتا زیاد

 هشیعلایق پژوتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 تفسير و علوم قرآنی ، کلام اسلامی، شيعه شناسی، پاسخ به پرسشها و شبهات

 علايق پژوهشي

 
 تفسير و علوم قرآنی ، کلام اسلامی، شيعه شناسی، پاسخ به پرسشها و شبهات

 

 
 

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#ProffMember#ProffMember
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 سوابق اجرایی .4

 تاريخ فعالیت مافوق مكان فعالیت وظیفه/پست عنوان سمت

 تجانشين معاونت تبيلغا
- 

دانشکده  علوم انسانی دانشگاه امام 
 حسين )عليه السلام(

- - 

 - - - - مدیریت گروه پاسخ به پرسشها وشبهات قرآنی

 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی - مدیریت واحدپاسخ به پرسشها ی قرآنی                        

 - - هشکده فرهنگ و معارف قرآنیپژو - عضویت در شورای پژوهشی                        

 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی - مدیریت گروه تفسير موضوعی                        

 - - - - مدیریت گروه علوم قرآنی                        

 - - - - مدیریت موسسه معارف ثقلين قم

 - - - - هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
 


