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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 سید علی سادات فخر
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 سید جعفر نام پدر: سید علی نام:  سادات فخرنام خانوادگي: 

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

 6پايه:  مربیمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  a.sadatfakhr@mail.isca.ac.ir ايمیل سازماني: alisadats@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي   

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 بق تحصیلیسوا .2

 تحصیلات .2.1

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

 92/7/0479 دانشگاه قم –تربیت مدرس  الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 0463 حوزه علمیه قم فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 اد راهنمانام است سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 آیت الله دکتر احمدبهشتی و آیت الله توفیقی 0479 نوح از دیدگاه قرآن و عهدین 4کارشناسی ارشد/سطح

 - - - 3دکتری / سطح 

 
 

 

 عکس
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 0431 0474 ون اسلامیمت - دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی

 0431 0474 تاریخ اسلام - دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی

 0431 0474 ریشه های انقلاب اسلامی - دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
 قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0421 ساعت 06 وبپژوهش در محیط 

 قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0424 ساعت 95 روش شناسی در مطالعات دینی

 قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0420 ساعت 3 مدیریت اطلاعات علمی

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب
تاريخ  

 انتشار

نوع 

 کار 
 همکار

ل مح

 نشر
 قیمت تیراژ ناشر

 قم - تالیف 0433 فقه پاسخگو
کانون 
اندیشه 

 جوان

9111 - 

 گردآوری 0436 ماخذشناسی رسول اعظم در تفاسیر قرآن
ر، سید علی سادات فخ
سید محسن سادات 
ی فخر، سید علی هاشم  

 قم
بوستان 

 کتاب
9111 

99111 
 ریال

 آیات الاحکام بیان احکام فقهی در قرآن

 

 

 لیفتا 0424
سید محمد رضا صفوی 

  _)گردآوری اطلاعات
 (سید علی سادات فخر

 قم

پژوهشگاه 
علوم و 

فرهنگ 
 اسلامی

711 
96111 
 ریال

 «تاثیرپذیری فرهنگ قرآن از تفسیر راهنما»
 در کتاب 

 فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان
 

 قم سید علی سادات فخر تالیف 0436
بوستان 

 کتاب
0511 

47111 
 ریال

 65111 311بوستان  قم سید علی سادات فخر تالیف 0420 «ه دایره المعارف قرآن با دایره المعارف اسلاممقایس»
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دائره المعارف نگاری با رویکرد به دائره  در کتاب
 المعارف قرآن کریم

 ریال کتاب

 در کتاب « پیامدهای سیاسی اجتماعی عاشورا»
 ره توشه راهیان نور 

 91111 آیه حیات قم فخرسید علی سادات  تالیف 0436
31111 
 ریال

 « سعادت از منظر قرآن»
 در کتاب

 ره توشه راهیان نور 
 قم سید علی سادات فخر تالیف 0437

قلم 
 مکنون

05111 
56111 
 ریال

ارف در کتاب دائره المع« ذو الفضل/اسماء و صفات» 
 قرآن کریم

 

 

 

رسید علی سادات فخ تالیف 0423  قم 

اه پژوهشگ
علوم و 

گ فرهن
 اسلامی

0051 
45111 
 ریال

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

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 0472 055تا  035 06و  05 - قبسات عوامل پویایی فقه سید علی سادات فخر

عین الله خادمی، محمد الله نیا 
سماکوش و سید علی سادات 

 فخر

علم و معرفت به خداوند از 
منظر ابو معین نسفی در 

 ترازوی نقد

 0424 099تا  22 73 - قبسات

سید علی سادات فخر و قاسم 
 جوادی

تصوف سلفی پروژه 
ناهمگون و ناتمام سعید 

 حوی

 0423 37تا  44 4 - مذاهب کلامی

 دات فخرسید علی سا
قرائت جمعی از منظر 

 روایات و فقیهان وفریقین

پژوهشهای 
 قرآنی

 0423 27تا  39 75 -

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 0472 970تا  961 07  کتاب نقد حجاب ارزش یا روش سید علی سادات فخر

 0424 093تا  001 94  حسنا اسرار ناگشوده تاویل در تفسیر کشف الاسرار سید علی سادات فخر

 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.4

 عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده
محل 

 برگزاری

نحوه ارائه 

 مقاله 

سال 

 ارائه

سید علی سادات 
 فخر

معنایی بازتعریف امامت  تناسب روشی و لوازم
 در المیزان

همایش بین المللی 
 های علامه طباطباییاندیشه

 0424 ارائه مقاله قم

سید علی سادات 
 فخر

 0424 ارائه مقاله تهران همایش فقه قرائت قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان وفریقین
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 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

  در طرح
 وهشمؤسسه محل پژ

تاريخ 

 اتمام
 وضعیت طرح

 انوار جاویدان در تفسیر قرآن
)تفسیر دو جلدی، اثر مرحوم آیت الله 

 خزعلی(

 مدیر پروژه
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن وابسته 

 به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0420 

پایان یافته و چاپ شده 
توسط انتشارات پژوهشگاه 

 علوم و فرهنگ اسلامی

 مدیر علمی قرآن تفسیر سوره رومدر پیشگاه 
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن وابسته 

 به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0425 

پایان یافته و چاپ شده 
توسط انتشارات پژوهشگاه 

 علوم و فرهنگ اسلامی

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان
 نامهحل انجام پايانم

سمت در 

 نامهپايان
 نامهتاريخ دفاع از پايان

 سطح سه حوزه علمیه روش اهل بیت )ع( در تفسیر قرآن
قم ، مرکز مدیریت حوزه 

 های علمیه خواهران
 0433 مشاور

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

 نام مجمع
نوع همکاری و 

 سمت
 محل فعالیت مجمع

 مدت عضويت

 لغايت از

 عضو قرآن معارف و فرهنگ پژوهشکده یپژوهش یشورا
قم، چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، 

 کده فرهنگ و معارف قرآنپژوهش
0437 0424 

 مدیر گروه ماخذ شناسی و طبقه بندی اطلاعات قرآنی
قم، چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، 

 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
0435 0424 

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

 تاريخ دريافت مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

قرائت جمعی از منظر »رتبه سوم تالیف مقاله 
 «روایات و فقیهان وفریقین

 0424 شورای عالی قرآن تهران تالیف مقاله پژوهشی

 

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
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 وابق اجراییس .4
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 مدیر
اداره کتابخانه ها و 

 اسناد

قم، چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 تا کنون 0423 معاون پژوهشی

 

 
 


