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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 حسینعلی یوسف زاده
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن محقق

 مشخصات فردی .1

 نبیغلام نام پدر: حسینعلی نام:  یوسف زادهنام خانوادگي: 

 تربت حیدریه محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:  9431/  5/  8 تاريخ تولد: 

 91يه: پا محقق در جایگاه هیات علمیمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  - يمیل سازماني:ا hosainyousefzadeh@yahoo.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي 

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 زبان آلمانی 4سطح  غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 9411 دانشگاه رضوی فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی

 - دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد

 - دانشگاه ادیان کلام اسلامی گرایش شیعه شناسی دکتری

 - - - حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 دکتر محسن جوادی 948۱بهمن  سرلاعتباریات از منظر علامه طباطبائی و جان 4کارشناسی ارشد/سطح

 دکتر محمد تقی سبحانی در حال تدوین های وجودی انسان از منظر روایاتساحت 3دکتری / سطح 
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( ه ارائه خدمات آموزشیسابق .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 9411 9413 قواعد الاساسیه استاد حوزه علمیه مشهد مقدس

 9411 9418 منطق مظفر استاد حوزه علمیه قم

 9483 9484 بدایه المعارف استاد حوزه علمیه قم

 9481 9485 نهایه الحکمه استاد حوزه علمیه قم

 9488 9488 علوم قرآنی استاد سفیران هدایت

 9481 9488 در دو ترم تفسیر استاد سفیران هدایت

 9411 9411 علوم قرآن استاد مدرسه معصومیه

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
 دفتر تبلیغات - - کار با مجموعه آفیس

 دفتر تبلیغات اسلامی - - مقاله نویسی

 پژوهشکده فرهنگ و معارف - - کارگاه ویرایش مقالات

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار نوع کار  تاريخ انتشار نام کتاب

جلد تاکنون 95تألیف گروهی 9489 دائره المعارف قرآن کریم ابتبوستان ک قم -   - - 

یندانشنامه حج و حرمین شریف جلد 5تألیف گروهی  -   - - نشر مشعر قم - 

اببوستان کت قم - فردی تالیف - پیشوایی از منظر قرآن  - - 

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

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 9411 - - - حکومت اسلامی حکومت در عصر غیبت هحسینعلی یوسف زاد

 9411 - - - نقد و نظر گرایی سیدمرتضیاعتزال حسینعلی یوسف زاده

 9414 - - - اندیشه نوین اسلامی ضرورت نبوت از منظر عرفان و کلام محمد نصیری، جوادی و یوسف زاده
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 المللیبین های ملی وكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.3

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

حسینعلی یوسف 
 زاده

 جاسوسی از منظر قرآن
همایش ملی فقه 

 اطلاعاتی

-سالن همایش

 های غدیر
 9415 سخنرانی

حسینعلی یوسف 
 زاده

های سید مرتضی و مقایسه دیدگاه
 قاضی عبد الجبار

سید کنگره هزاره 
 مرتضی

- - - 

حسینعلی یوسف 
 زاده

 دکترین مهدویت دکترین منجی گرایی
تهران سالن 
 اجلاس سران

- 9485 

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .5

 هاتخصص

 قرآن و کلام

 علايق پژوهشي

 کلام اسلامی، قرآن پژوهی و فقه

 سوابق اجرایی .6
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 9414-9488 علی خراسانی پژوهشکده حج - ر بخش کنترل علمی مقالاتمدی

 تا کنون 9481 علی خراسانی پژوهشکده معارف قرآن - مدیر بخش معارف قرآن دائره المعارف

 
 


