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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 سید جعفر صادقی فدکی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 سید حسین نام پدر: سید جعفر نام:  صادقی فدکینام خانوادگي: 

 خواف محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:      4316/ 9/  41 تاريخ تولد: 

 41پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  j.sadeqi@isca.ac.ir ايمیل سازماني: sadeghi.fadak@gmail.com صي:ايمیل شخ

 آشنايي به زبان های خارجي 

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 4336 دانشگاه علوم اسلامی رضوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی

 4339 دانشگاه قم علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

 دکتری
گرایش قرآن و متون -معارف اسلامی

 دینی
 4339 دانشگاه قرآن و حدیث

 - - اصولفقه و  حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 دکتر محمد تقی دیاری 4339 بررسی اصول و مبانی نقد حدیث از جهت متن 3کارشناسی ارشد/سطح

 زاده دکتر محمد کاظم قاضی 4339 بررسی مبانی و روشهای توسعه استنباط احکام از قرآن کریم 1دکتری / 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
 4391 4339 مبانی و قواعد تفسیر-اصول-فقه استاد دانشگاه قرآن و حدیث

 4394 4391 (1( و )4جامعیت قرآن ) -آشنایی با نهج البلاغه استاد دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

 4391 4394 تفسیر قرآن استاد دانشگاه قرآن و حدیث

 4393 4391 تجزیه و ترکیب استاد بخش خواهران -مدرسه معصومیه

 4391 4391 عربی تخصص -آیات الاحکام استاد دانشگاه ادیان و مذاهب

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

اریسال برگز طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي  محل برگزاری 
 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 4336 ساعت 411 آشنائی با تشکیل پرونده علمی مقالات دائرة المعارف

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 4334 ساعت 31 آشنایی با فن آوری رایانه شخصی

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 4393-4391 ساعت 31 دوره آموزشی مکالمه زبان عربی

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 4391 ساعت 11 رگاه آموزشی شیوه های دانشنامه نویسیکا

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

ارتاريخ  انتش نام کتاب رنوع کا   قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار 

لام(سیمای شیعه از نگاه اهل بیت)علیهم الی  قم - تالیف 4336 
 مجمع جهانی شیعه

 شناسی
6111 - 

آن داد )نگرشی به موضوع ارتداد از نگاه قرارت
 کریم(

 43111 3111 بوستان کتاب قم - تالیف 4336-4391

آن بازپژوهی ملاکهای توسعه آیات الاحکام قر
 کریم

 قم - تالیف 4391
پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسلامی
- 31111 

هل آداب سفر عمره و حج از نگاه ا -مسافر قبله
 بیت)علیهم السلام

 - 4111 نشر مشعر تهران - تالیف 4391

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

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه نوان مقالهع نويسنده

دکتر  -سید جعفر صادقی فدکی
 کاظم قاضی زاده

ضرورت توسعه فقه »پژوهشی در 
 «به حریم اخلاق

 4333 39-443 13 - قبسات

 جعفر صادقی فدکیسید 
دیدگاههای چند »بررسی و نقد 

 «معنایی آیات قرآن
 4391 64-33 11 - اندیشه نوین دینی
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 سید جعفر صادقی فدکی

بررسی و نقد پنج دیدگاه مطرح 
در باره تعداد آیات الاحکام قرآن 

 کریم

 -پژوهشهای فقهی
پردیس قم دانشگاه 

 تهران

- 1 63-31 4391 

 سید جعفر صادقی فدکی
رسی و تحلیل شیوه قرآن بر

 کریم در بیان آموزه های فقهی

 -پژوهشهای فقهی
پردیس قم دانشگاه 

 تهران

- 4 11-11 4394 

محمد  -سید جعفر صادقی فدکی
 صادق یوسفی مقدم

پژوهشی در توسعه فقه به حریم 
 عقاید و اعمال قلبی

 -پژوهشهای فقهی
پردیس قم دانشگاه 

 تهران

- 1 
394-
334 

4393 

 ر صادقی فدکیسید جعف
بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از 
 منظر قرآن، سنت و علم تجوید

 4391 11-31 31 - پژوهشهای قرآنی

علی  -سید جعفر صادقی فدکی
 اکبر احمد پور

بررسی و نقد دیدگاهها در باره 
 غیبت مخالف

 4391 39-443 3 - کاوشی نو در فقه

 سید جعفر صادقی فدکی
ن و پژوهشی در قواعد فقهی قرآ

 گستره آن

 -پژوهشهای فقهی
پردیس قم دانشگاه 

 تهران

- 1 
113-
193 

4393 

  معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در مقلات دائره المعارف و  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 4331 - - 4 دائره المعارف قرآن کریم آشتی سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 4 دائره المعارف قرآن کریم آمیزش سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 4 دائره المعارف قرآن کریم ابر سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم اجاره سید جعفر صادقی فدکی

 -سید جعفر صادقی فدکی
 عبد الصمد مجدی

 4333 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم ارتجاع

 4333 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم ارتداد سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم ازدواج موقت سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم اسارت سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم استهزاء سید جعفر صادقی فدکی

 -سید جعفر صادقی فدکی
 محمد هادی ذبیح زاده

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم اعدام

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم افترا سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم انفاق سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم الانف سید جعفر صادقی فدکی سید رضا حسینی
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 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم اهل ذمه سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم ایام تشریق سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم ایلاء سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم نبارا سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم بارداری سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم برادر سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 دائره المعارف قرآن کریم بردگی سید جعفر صادقی فدکی

 4331 - - 1 المعارف قرآن کریمدائره  بغی سید جعفر صادقی فدکی

 4336 - - 6 دائره المعارف قرآن کریم پشت سید جعفر صادقی فدکی

 4336 - - 6 دائره المعارف قرآن کریم پیری سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم تجارت سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 3 کریم دائره المعارف قرآن تحیت سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم تزکیه سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم تعدد زوجات سید جعفر صادقی فدکی

 4333 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم تعزیر سید جعفر صادقی فدکی

 4339 - - 3 آن کریمدائره المعارف قر تفسیر فقهی سید جعفر صادقی فدکی

 4339 - - 3 دائره المعارف قرآن کریم تکلیف سید جعفر صادقی فدکی

 -سید جعفر صادقی فدکی
 محمد فرهادی

 4394 - - 9 دائره المعارف قرآن کریم تهجد

 4394 - - 9 دائره المعارف قرآن کریم ثواب سید جعفر صادقی فدکی

 4394 - - 41 رآن کریمدائره المعارف ق جنگ سید جعفر صادقی فدکی

 4394 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم جنین سید جعفر صادقی فدکی

 4394 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم حج سید جعفر صادقی فدکی

 -سید سعید حسینی
 سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 44 دائره المعارف قرآن کریم حقوق

 4391 - - 44 ارف قرآن کریمدائره المع حکم سید جعفر صادقی فدکی

 -سید جعفر صادقی فدکی
 سید محمود رضوی

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم خمر

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم خمس سید جعفر صادقی فدکی

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم خویشاوندی سید جعفر صادقی فدکی



5 

 

 4391 - - 43 دائره المعارف قرآن کریم دروغ سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم روزه سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم ریش سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم زکات سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 41 عارف قرآن کریمدائره الم زنا سید جعفر صادقی فدکی

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم سجده سید جعفر صادقی فدکی -علی راد

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم سرقت سید جعفر صادقی فدکی

 4393 - - 41 دائره المعارف قرآن کریم سنت سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 4 حج و حرمین دانشنامه آمیزش سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 4 دانشنامه حج و حرمین آمین سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 4 دانشنامه حج و حرمین احرام سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 1 دانشنامه حج و حرمین استطاعت سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 1 دانشنامه حج و حرمین اشتراط تحلل سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 3 دانشنامه حج و حرمین ایام تشریق سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 1 دانشنامه حج و حرمین تراویح سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 1 دانشنامه حج و حرمین تلبیه سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 6 دانشنامه حج و حرمین حج سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 3 دانشنامه حج و حرمین خلوق کعبه فدکی سید جعفر صادقی

 4391 - - 4 السلام(دانشنامه امام رضا)علیه  آمیزش سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 4 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( آیات الاحکام سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 4 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( احرام سید جعفر صادقی فدکی

 4391 - - 41 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( احصار و صد سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( اذام و اقامه سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( اذن سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 ه امام رضا)علیه السلام(دانشنام اذیت سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( ارتداد سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( استطاعت سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( استمناء سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( اعتکاف صادقی فدکی سید جعفر
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 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( اقرار سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( امانت سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( انفاق سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( انگشتر سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( اهل کتاب سید جعفر صادقی فدکی

 4396 - - 1 دانشنامه امام رضا)علیه السلام( ایلاء سید جعفر صادقی فدکی

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

 عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده
محل 

 برگزاری

نحوه ارائه 

 مقاله 

سال 

 ارائه

سید جعفر صادقی 
 فدکی

مفهوم ترتیل از منظر »بررسی تطبیقی 
 «قرآن، سنت و علم تجوید

یازدهمین نشست تخصصی اساتید، 
 قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم

 4391 سخنرانی تهران

سید جعفر صادقی 
 فدکی

» بررسی دیدگاه مفسران در باره: 
پیمان با کفار با تاکید بر دیدگاه آیت 

 الله معرفت

همایش آرای تفسیری آیت الله 
 معرفت

 4396 پوستر قم

سید جعفر صادقی 
 فدکی

نقش شیعه در پیدایش و گسترش 
 تفسیر آیات الاحکام

همایش نقش شیعه در پیدایش و 
 امیگسترش علوم اسل

 4393 پوستر قم

سید جعفر صادقی 
 فدکی

» پژوهشی در جایگاه، گستره و مبانی: 
 «فقه القرآن در روایات اهل البیت)ع(

دومین کنفرانس بین المللی 
 اسلامی-پژوهشهای علوم انسانی

 4393 پوستر شیراز

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 یت طرحوضع تاريخ اتمام مؤسسه محل پژوهش  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
 در نوبت نشر 4396 موسسه اسراء مجری تفسیر تسنیم 61تدوین جلد 

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي 

 نامهارائه پايان
 نامهمحل انجام پايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

آیات  بررسی و نقد رویکرد فخر رازی در تفسیر
 مربوط به اهل بیت

 راهنما جامعة المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد
13/3/4331 

 4/3/4336 راهنما جامعة المصطفی العالمیه ارشد امانت از دیدگاه قرآن

 43/6/4331 مشاور جامعة المصطفی العالمیه ارشد فتنه گری در قرآن

 11/4/4336 مشاور لمیهجامعة المصطفی العا ارشد بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث

 9/1/4336 مشاور جامعة المصطفی العالمیه ارشد توکل از دیدگاه قرآن

 4394 راهنما قم -دانشکده علوم و معارق قرآن ارشد بررسی و تحلیل واژه عجله در قرآن کریم

 4394 راهنما قم -دانشکده علوم و معارق قرآن ارشد  بررسی اشتراک آموزه های الهی از منظر قرآن
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 4391 راهنما قم -دانشکده علوم و معارق قرآن ارشد بررسی قواعد تفسیری در تفسیر الکشاف زمخشری

 34/6/4391 راهنما دانشگاه قرآن و حدیث ارشد حرز و رقیه در قرآن

 43/3/4391 مشاور دانشکده قرآن و حدیث ارشد تزیین اعمال از منظر قرآن و حدیث

 19/44/4394 مشاور دانشکده قرآن و حدیث ارشد وشها...امر به یادآوری در قرآن، ر

تحلیل و نقد اندیشه های گروههای تکفیری از 
 دیدگاه فقه اهل سنت

 راهنما دانشگاه ادیان و مذاهب دکتری
4396 

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

محل  علت دريافت عنوان

 دريافت

تاريخ  مقام اعطاکننده

 دريافت

تقدیر نامه کتاب سال جمهوری اسلامی 
 ایران

برگزیده شدن کتاب فرهنگ 
 قرآن به عنوان کتاب سال

 قم
معاون پژوهشی دفتر تبلیغات 

 اسلامی
3/41/4391 

کسب رتبه سوم هفدهمین نمایشگاه بین 
 المللی قرآن کریم

برگزیده شدن کتاب ارتداد از 
 نگاه قرآن کریم

 4333 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران

تقدیر نامه رتبه دوم بیست و پنجمین 
 جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور

مبانی و روشهای » پایان نامه 
 «از قرآنتوسعه استنباط احکام 

 تهران

معاون دانشجویی و فرهنگی 
وزارت بهداشت، درمان و 

 علوم پزشکی

4339 

برتر رتبه شایسته تقدیر پایان نامه های 
در نوزدهمین نمایشگاه دانشجویی قرآنی 

 بین المللی قرآن کریم

مبانی و روشهای » پایان نامه 
 «توسعه استنباط احکام از قرآن

 تهران

 جتماعیمعاون فرهنگی ا
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

4391 

کسب رتبه سوم برترین مقالات یازدهمین 
نشست علمی تخصصی قاریان و حافظان 

 ممتاز کشور

بررسی تطبیقی مفهوم »مقاله: 
قرائت ترتیل از منظر قرآن، سنت 

 «و علم تجوید

 4391 قائم مقام شورای عالی قرآن تهران

 قم یاز پژوهشیاحراز امت رتبه یک هیئت علمی مشترک
ریاست پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسلامی
4391 

کسب رتبه شایسته تقدیر کتاب سال 
 جمهوری اسلامی ایران

بازپژوهی ملاکهای »کتاب 
 «توسعه آیات الاحکام قرآن کریم

 4391 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 حدیث -تفسیر  -اصول -فقه

 
 

 سوابق اجرایی .7

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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مدیر بخش فقه و حقوق دائرة المعارف 
 قرآن کریم

 4393تا 4391 ریاست دائرة المعارف پژوهشکره فرهنگ و معارف قرآن -

 4396و  4391 ریاست دانشنامه پژوهشکده حج و زیارت - مدیر گروه فقه دانشنامه حج و حرمین

 

 
 


