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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 اکبر مؤمنیعلی
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن محقق

 مشخصات فردی .1

 غلامعلی نام پدر: اکبریعل نام:  یمؤمننام خانوادگي: 

 - محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:  5/6/0431 تاريخ تولد: 

 -پايه:  -مرتبه علمي:  متاهل وضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  -ايمیل سازماني: akmomeni@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي   

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگليسی
                                          

 - غيره

 ق تحصیلیسواب .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 - - علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

 - - مطالعات تطبيقی ادیان دکتری

 - - خارج فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 - - در برخورد با یهود استراتژی قرآن 4کارشناسی ارشد/سطح

به قرآن در اواخر قرون  يحینگرش عالمان مس یانتقاد - يلیتحل یبررس 3دکتری / سطح 
 (یکالدوبر ر يد)با تأک یوسط

- - 
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس

 مدرس دانشگاه قم
و  يقتحق روش ینقرآن و عهدرآن و حدیث شامل: )دروس علوم ق

 (جهان یانبا اد آشنایی يرتفس تاریخ یموضوع تفسير یسینامه نو یانپا
0431 0431 

 مدرس مدرسه عالی معصوميه
و  يقتحق روشدروس علوم قرآن و حدیث )تحریف ناپذیری قرآن، 

 (یسینامه نو یانپا
0435 0431 

 0433 0431 لبلاغهنهج ا مدرس مدارس حوزه علميه قم

 مدرس تخصصی تبليغ حوزه علميه قم
 قرآن يبیتفسير ترت

 علوم قرآن
0431 0434 

 0433 0431 فن ترجمه قرآن مدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
 - - - دددوره های متع

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

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

 - - پژوهشگاه قم - - 0431 بررسی تحليلی مواجهه قرآن با یهود

 - - بوستان کتاب قم - - 0430 کریم قرآن المعارف دائره به رویکرد با نگاری المعارف دائره

 - - بوستان کتاب قم - - 0436 پژوهاناز نگاه قرآنفرهنگ قرآن 

 - - نشر هاجر قم - - 0436 حوزوی نشریات تهيه اصول و روش ها

 - - نشر زینی قم - - 0431 نهج البلاغه در مدیریت منشور

 - - بوستان کتاب قم - - 0436 انس با قرآن در سيره عالمان

نشردر دست  اميد در زندگی از منظر قرآن کریم  - - پژوهشگاه قم - - 

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 0435  31  مشکوه قرآن در( ع)بيت اهل نام به نشدن تصریح دلایل علی اکبر مومنی

 0433  016  مشکوه رآنق المعارف دائره هایکاستی به نگاهی علی اکبر مومنی



3 

 

 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.3

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

 علی اکبر مومنی
 ياندر مجادلات م یدمشق یوحناینقش 

 و اسلام يحيتمس
 0435 - قم اسلام و مسيحيت

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 وضعیت طرح تاريخ اتمام مؤسسه محل پژوهش  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
 - - - - طرح های فراوان

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

 نام مجمع
نوع همکاری و 

 سمت
 محل فعالیت مجمع

 مدت عضويت

 لغايت از

 0431-0436 فرهنگ و  معارف قرآن پژوهشکده  - عضو شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف

 0433-0431 فرهنگ و  معارف قرآن پژوهشکده  - و ترجمه ريگروه تفس یعلم یعضو شورا

عضو شورای علمی گروه قرآن و مطالعات 
 تطبيقی

 (0431تا کنون ) 0433 فرهنگ و  معارف قرآن پژوهشکده  -

و  رانیمدی آثار ابيارزش یعلم تهيعضو کم
 یاسلام غاتيکارشناسان دفتر تبل

 0436-0435 -0433 منابع انسانی دفتر تبليغات -

 0436ـ0435 مقام معظم رهبری قم بعثه - عضو شورای محتوایی کميته اربعين

 معاونت فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات - عضو کميته تخصصی تبليغ
تا کنون  0431

(0431) 

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

 علت دريافت عنوان
محل 

 دريافت

مقام 

 اعطاکننده

تاريخ 

 دريافت

 0431 - - فعاليت های پژوهشی پژوهشگر برتر  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 0430 - - فعاليت های پژوهشی پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 0430 - - توليد نرم افزار دانشنامه موضوعی مقالات قرآنیبه مناسبت  دریافت لوح سپاس

 دریافت لوح افتخار

به مناسبت انتخاب سایت دانشنامه موضوعی قرآن، به 
عنوان بهترین دانشنامه در چهارمين جشنواره بين المللی 

 های دیجيتالرسانه

- - 0433 

 دریافت لوح افتخار در هفته پژوهش
ونت فرهنگی و تبليغی دفتر فعاليت های پژوهشی در معا

 تبليغات اسلامی
- - 0435 

پژوهشی اسلام  -دریافت لوح افتخار در جشنواره آثار فرهنگی

 و مسيحيت
نقش یوحنای دمشقی در مجادلات ميان مسيحيت » مقاله 

 «و اسلام
- - 0435 

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


4 

 

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .6

 هاتخصص

 علوم قرآن و حدیث
 تفسير

 روش تحقيق
 بيقی ادیانمطالعات تط

 مسيحيت
 یهودیت

 علايق پژوهشي

 علوم قرآن و حدیث
 تفسير

 روش تحقيق
 مطالعات تطبيقی ادیان

 مسيحيت
 یهودیت

 

 سوابق اجرایی .7
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 - معاونت فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات - يغیو تبل یمنابع فرهنگ ينگروه تأم يسرئ
تا کنون 04301

(0431) 

 0431-0431 - مرکز فرهنگ و  معارف قرآن - ای فرهنگ قرآنمسئول واحد نشر رسانه

 0431-0436 - مرکز فرهنگ و  معارف قرآن - ایهای رسانهجانشين مدیریت پژوهش

 0430-0435 - مرکز فرهنگ و  معارف قرآن - معارف قرآن یتسا ییمحتوا یرمد

 

 
 


