سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی

سیدعلیاکبر حسینی رامندی

هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
 .1مشخصات فردی
نام خانوادگي :حسینی رامندی

نام :سیدعلیاکبر

نام پدر :سیدعیسی

تاريخ تولد1431 /11 / 1 :

استان محل تولد :قم

شهر محل تولد :قم

وضعیت تأهل :متأهل

مرتبه علمي :استادیار

پايه7 :

ايمیل شخصيhoseyni13@gmail.com:

ايمیل سازمانيa.hoseini@isca.ac.ir:

سايت شخصي:

-

آشنايي به زبان های خارجي

میزان تسلط

زبان
عربی
انگلیسی

-

غیره
 .2سوابق تحصیلی
 .2.1تحصیلات
مقطع
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
حوزوی

رشته و گرايش تحصیلي
مدرسی الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام
سطح ا و  1و 3

محل اخذ
دانشگاه قم
حوزه علمیه قم

سال اخذ
1431
1477

 .2.2پایاننامهها
مقطع تحصیلي
کارشناسی ارشد/سطح4
دکتری  /سطح 3

سال دفاع

عنوان پايان نامه
نقد نظریه وحدت موضوعی سورههای قرآن

1431

تبیین قرآنی نظریه اخلاق هنجاری اسلام» با تأکید بر مکاتب
غایتگروی .این نوشته نه به عنوان پایان نامه ،بلکه به عنوان متن
علمی پذیرفته شد.

1477

1

نام استاد
حجه الاسلام و المسلمین دکتر
دیاری
حجه الاسلام و المسلمین علی
اسلامی و حجه الاسلام و
المسلمین دکتر اکبر قلعه بهمن

 .3سوابق آموزشی
 .3.1سابقه ارائه خدمات آموزشی (تدریس)
موسسه محل تدريس
قم سطح و سطح چهار
تخصصی تبلیغ

عنوان درس
سمت
تفسیر کارورزی سطح  3دو واحد ،اصول تعلیم و تربیت سطح 3دو واحد
استاد (علوم قرآنی ،مناهج تفسیر ،تفسیر ترتیبی ،تفسیر موضوعی ،سیره اهل
بیت ،اخلاق تبلیغ آشنایی با ادعیه ،کلام اسلامی ،سطح )1

قم تربیت مدرس صدیقه
کبری س
قم دانشکده تفسیر و معارف
استاد
قرآن
استاد

قم مرکز آموزش عالی
معصومیه

استاد

قم مرکز آموزش عالی امام
رضا (ع)

استاد

علوم بلاغی سطح  4چهار واحد آشنایی با واژگان قرآن سطح 4چهار واحد
جامعیت قرآن ارشد  3واحد ،تفسیر ترتیبی ارشد چهار واحد ،علم مناسبت
کارشناسی چهار واحد  ،تدبر در قرآن کارشناسی چهار واحد،
اخلاق در قرآن هشت واحد ،توحید در قرآن دو واحد تحلیل زبان قرآن
چهار واحد ،روش تفسیر قرآن شش واحد ،روشها و گرایشهای تفسیری
سه واحد ،تحریف در قرآن یک واحد
تفسیر ترتیبی  17واحد

از تاريخ

تا تاريخ

1473

1477

-

-

1433

1471

1471

1471

1471

1477

 .3.2شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی
نام کارگاه يا دوره آموزشي
کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی موسسات
آموزشی و پژوهشی به عنوان مدرس با موضوع اخلاق حرفهای
کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی موسسات
آموزشی و پژوهشی به عنوان مدرس با موضوع اخلاق حرفهای
کارگاه آموزش ضمن خدمت اساتید (منهاج)6

طول مدت

سال

دوره

برگزاری

 13ساعت

1471

 13ساعت

1471

دو هفته

1433

محل برگزاری
تهران دانشگاه شهید رجایی
شهر ری دانشگاه آزاد
اسلامی واحد شهر ری
حوزه های علمیه خواهران
سراسر کشور

 .4سوابق پژوهشی
 .4.1كتب منتشر شده
نام کتاب
نظریه وحدت سوره های قرآن
نگرش ها و چالشها

تاريخ انتشار
چ اول 74

نوع کار
تألیف

همکار محل نشر
-

2

قم

ناشر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامی

تیراژ

قیمت

-

13111
تومان

 .4.2مقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ( ISIو)...
نويسنده
سیدعلی اکبر حسینی
سیدعلی اکبر حسینی

نام نشريه
عنوان مقاله
جستاری در باب روابط ارزشهای فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهشهای قرآنی
اخلاقی
اسلوبهای قرآن در بیانِ هنجارهای فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهشهای قرآنی
اخلاقی

جلد
-

شماره
شماره 73

صفحه سال چاپ
بهار 71
-

شماره 34

تابستان 76

-

دکتر ابوالفضل اشرفی بررسی و تحلیل محتوای جنگ ،جهاد فصلنامه علمی پژوهشی
سیدعلی اکبر حسینی و پرورش نظامی در قرآن با تأکید بر مدیریت نظامی
مقایسه ادیان الهی «یهودیت،
مسیحیت و زردشت»

پاییز 76

ش 67
-

-

 .4.3مقالات منتشرشده در مجلات و نشریات معتبر علمی ترویجی
جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

نويسنده

نورالثقلین

-

1

-

زمستان 33

نورالثقلین

-

7

-

تابستان 71

-

جستاری در استراتژی قرآن در مقابله با تهاجم
فرهنگی ()1

نورالثقلین

-

3

-

پاییز 71

-

«قرآن و حضور اجتماعی زن»

مجله خردنامه همشری،
سال

-

-

-

سال 71

-

«سوره زخرف» (چاپ شده دائرة

المعارف قرآن کریم مرکز
فرهنگ و معارف قرآن

13

-

-

سال 76

-

نگاه یه مدیریت از دریچه دین

خردنامه همشهری

-

113

-

پاییز 1471

-

فضایل امام علی(ع) از نگاه قرآن

ره توشه رمضان

-

-

147-117

تیرماه 1471

-

زمینه های نیازمندی به دعا از منظر قرآن

ره توشه

-

-

-

-

-

ختم نبوت و ضرورت وجود معصوم ع،

ره توشه

-

-

-

-

-

لذت زندگی از نگاه قرآن

ره توشه

-

-

-

رمضان 1476

-

وحدت موضوعی سوره های قرآن

فصلنامه پژوهشهای قرآنی

-

11-13

-

تابستان و پاییز
37

-

دلایل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعی سوره
های قرآن

فصلنامه پژوهشهای قرآنی

-

16

-

زمستان37

-

عنوان مقاله
ضرورت شناخت و فهم قرآن
جستاری در مقابله قرآن با تهاجم فرهنگی ()1

نام نشريه

3

 .4.4مقالات ارائه شده در همایشها و كنفرانسهای ملی و بینالمللی
عنوان همايش

عنوان مقاله
نويسنده
کارآمدی دین در عرصه
کارآمدی دین در
های جامعه (اقتصاد،
اداره جامعه،
سیاست و فرهنگ)

محل برگزاری
قم سالن همایش
قدیر

نحوه ارائه مقاله
تاریخ  71/11/11در سالن همایش
نیز ارائه شده است .و در مجموعه
مقالات منتشر خواهد شد.

سال ارائه
71

 .4.4طرحهای تحقیقاتی
عنوان طرح
نظریه وحدت موضوعی
سورههای قرآن
نظریّۀ اخلاق هنجاری اسلام
بر اساس قرآن کریم
درآمدی بر مولفههای نظام
اخلاقی قرآن
معناشناسی صداقت در
آموزههای قرآنی
تفسیر آموزشی سوره لقمان
و مومنون

نوع فعالیت
در طرح

مؤسسه محل پژوهش

تاريخ

وضعیت طرح

اتمام

مجری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

پایان یافته

مجری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

پایان یافته و در آستانه نشر

مجری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

اعمال نظرات اریابان شورای پژوهشی
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

مجری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

در حال انجام

مجری

حوزه علمیه خواهران

-

در حال انجام

 .4.4پایاننامههای سرپرستیشده یا مشاوره شده
عنوان پاياننامه
حق و باطل از دیدگاه قرآن
شیوههای تبلیغ و هدایت از دیدگاه قرآن کریم
هماهنگی و نظام مسبحات سبع
آسیب شناسی اخلاص از دیدگاه قرآن کریم و
روایات
خودستایی در قرآن و سنت
پرسش و پرسش گری در قرآن کریم
آسیب شناسی مخاطبان تبلیغ از دیدگاه قرآن
فتنه ،چیستی ،مصادیق و نحوه برخورد در نهج
البلاغه
شیوه های تبلیغ و هدایت از دیدگاه قرآن
بررسی تطبیقی آخرت و عهدین
جایگاه تعادلی کار اقتصادی از منظر قرآن
موانع امنیت فردی از منظر قرآن

دوره تحصیلي ارائه

محل انجام پاياننامه

پاياننامه
سطح 4
سطح 4
سطح 4

مرکز جهانی علوم اسلامی
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران

سمت در

تاريخ دفاع از

پاياننامه
استاد راهنما
مشاور
مشاور

پاياننامه
خرداد 1436
71/7/1

سطح 4

حوزه علمیه خواهران

مشاور

71/1.6

سطح 4
سطح 4
سطح 4

حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران

مشاور
مشاور
مشاور

71/6/7
71/6/16
71/6/1

سطح 4

حوزه علمیه خواهران

مشاور

-

سطح 4
سطح 4
سطح 4
سطح 4

حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران

مشاوره
راهنما
راهنما
راهنما

73/11/11
73/11/14
73/7/11

4

بررسی تطبیقی کرامت انسان و قرآن و عهدین سطح 4
سطح 4
رابطه اخلاق و اقتصاد از دیدگاه قرآن
آسیب شناسی اخلاص از دیدگاه آیات و روایات سطح 4
سطح 4
صراط مستقیم در قرآن
بازخوانی و نگاهی به هویت ذوالقرنین در قرآن
سطح 4
و عهد عتیق،
سطح 4
شرایط و موانع بهرهمندی از هدایت قرآن
سطح 4
نشانههای رفتاری ایمان در آیات و روایات
بررسی حق الناس در مناسبات اجتماعی از نظر
سطح 4
آیات و روایات
تحلیل و بررسی گزاره های موثر بر سبک
سطح 4
زندگی در سوره نساء
حوزه علمیه خواهران
وظایف و حقوق عالمان دینی در قرآن کریم
بازشناسی طب اسلامی در قرآن کریم و کلام
حوزه علمیه خواهران
اهل بیت
حوزه علمیه براداران
بینشهای انحرافی از منظر قرآن کریم
نقش گروههای متنفقذ در مهار تجملگرایی از
حوزه علمیه براداران
دیدگاه اسلام
حوزه علمیه براداران
انتقام در قرآن
آثار تربیت دینی در زندگی اجتماعی
رذایل اخلاق در امور مالی و راه های درمان آن
نقش تقیه در وحدت اسلامی از منظر قرآن و
روایات نرگس ترادیون
عوامل سازنده شخصیت انسان در قرآن و
روایات فاطمه پناهی
نقش مثبت اندیشی در زندگی از دیدگاه قرآن دانشگده تفسیر و
معارف قرآن قم
حسن عظیمی
دانشگده تفسیر و
علل تکذیب و انکار انبیا در قرآن حمیددرویشی
معارف قرآن قم
دانشگده تفسیر و
قرگوزلو
معارف قرآن قم
مریم کیماز بررسی وجوه واژههای صلوه ،فتنه،
دانشگده تفسیر و
روح ،قرآن ،ساق ،یأس ،زکوه در ترجمههای
معارف قرآن قم
مکارم محدث دهلوی مجتبوی ،امید مجد
گروهی و فولادوند

5

حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه خواهران
حوزه علمیه براداران

راهنما
راهنما
مشاور
مشاور

73/7/7
73/3/1
73/6/16
71/7/41

حوزه علمیه براداران

مشاور

74/11/13

حوزه علمیه براداران
حوزه علمیه خواهران

راهنما
راهنما

73/3/17
-

حوزه علمیه خواهران

راهنما

-

حوزه علمیه خواهران

راهنما

-

سطح 4

راهنما

-

سطح 4

مشاور

-

سطح 4

راهنما

71/1/11

سطح 4

مشاور

71/11/1

سطح 4

راهنما

-

سطح 4

راهنما

-

-

-

ارشد

مشاور

71/1/41

ارشد

مشاور

71/11/17

کارشناسی

راهنما

-

کارشناسی

راهنما

71/3/7

 .4.4سخنرانی در هماندیشی ،نشست علمی ،كارگاه و غیره
عنوان سخنراني
اخلاق حرفهای
اخلاق حرفهای
علوم قرآنی (اعجاز قرآن)

عنوان همانديشي

محل برگزاری همانديشي

کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید
هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی رجایی به مدت  13ساعت
کارگاه انش افزایی و توانمندسازی اعضا تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی شهرری
گارگاه آموزش ضمن خدمت اساتید قم حوزه های علمیه خواهران سراسر
کشور
(منهاج)6

نشست علمی با عنوان نقد نظریه
وحدت موضوعی سورههای قرآن سلسله نشستهای علمی
سال
نشست «نظریه وحدت موضوعی
نگرشها و چالشها»
دبیر علمی کرسی ترویجی بررسی
و نقد روش تفسیر شهید صدر و سلسله نشستهای علمی
رهیافتهای توسعه آن
نشست علمی نظریه هنجاری
سلسله نشستهای علمی
اخلاق اسلامی براساس قرآن کریم
دبیر علمی نشست نقد کتاب پیامبر،
سلسله نشستهای علمی
اندیشناک خلافت
گزارههای اخلاقی و چگونگی نظام
سلسله نشست علمی ترویجی
مند سازی آن

دفتر تبلیغات اصفهان

عاشورا؛ سبک زندگی

خبرگزاری ایکنا

نشست علمی پرسشگری در قرآن
زندگی قرآنی
اصول و مبانی اخلاق در قرآن
اخلاق قرآنی

مرکز فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

تاريخ
سخنراني
سال 71
سال 71
تابستان 33
71
71/3/17
1476/6/17

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

سلسله نشستهای عاشورا ،تجسم قرآن
سلسله نشستهای نمایشگاه بین المللی
بخش پژوهش
قرآن کریم
سلسله نشستهای نمایشگاه بین المللی
بخش پژوهش
قرآن کریم
بخش پژوهش نوزدهمین نمایشگاه
نشست علمی قرآن پژوهی
بین المللی قرآن
نمایشگاه بین اللمللی قرآن
نشست علمی

6

76/1/16
 4مهر(76/)7
1471
1431
1431
1471
37/1/14

 .4.8عضویت در مجامع علمی و پژوهشی (انجمنها ،شوراها ،كمیته ها و )...
نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

مدت عضويت
از

لغايت

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف
قرآن

عضو شورا

قم پژوهشکده فرهنگ و معارف
قرآن

31/7/13

76/1/1

شورای علمی گروه تفسیر و ترجمه

مدیر گروه

قم پژوهشکده فرهنگ و معارف
قرآن

31/7/13

76/1/1

شورای علمی گروه تفسیر

عضو شورا

قم پژوهشکده فرهنگ و معارف
قرآن

76/1/1

ادامه دارد

گروه علمی قرآن و حدیث

مدیر گروه

قم مرکز آموزشهای تخصصی
تبلیغ

سال 31

سال 71

گروه علمی تفسیر و علوم قرآن

عضو گروه

حوزههای علمی خوهران به دو
سال

سال 31

تا 31

گروه علمی علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه

دفتر تدوین کتابهای درسی
حوزه علمیه برادران

سال 74

-

شورای علمی تخصصی تبلیغ

عضو شورا

تخصصی تبلیغ

سال 31

سال 71

کارگروه پشتیبانی علمی تبلیغ دینی

عضو کارگروه

معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر
تبلیغات قم

سال 74

تاکنون

شورای علمی تفسیر

عضو

عضو شورای علمی گروه تفسیر و
علوم قرآن موسسه آموزش عالی
معصومیه

حضور در جلسه نقد دو کتاب
دومین دوره نقد کتاب های درسی
قم دانشگاه معارف اسلامی
تفسیر موضوعی قران کریم
معارف اسلامی
و تفسیر موضوعی نهج البلاغه

71

الی 73

-

اسفند 1433

شورای علمی دبیرخانه دائمی بخش
پژوهش نمایشگاه بین المللی قرآن

عضو شورا

نمایشگاه بین المللی قرآن

از سال 37

71

کارگروه بررسی و پیشنهاد آثار برتر

کارشناس بررسی و گزینش آثار
برتر قرآن پژوهی

نمایشگاه بین المللی قرآن

سال  71و
71

-

کارگروه بررسی و پیشنهاد آثار برتر قرآن
پژوهی

مدیر کارگروه

نمایشگاه بین المللی قرآن

سال 37

-
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 .4جوایز علمی (دستاوردها ،افتخارات ،تشویقها ،جوایز و تقدیرها)
عنوان

محل دريافت

علت دريافت

مقاله کارآمدی دین در عرصه های
جامعه (اقتصاد ،سیاست و فرهنگ)
حائز رتبه برتر در اولین
ارائه شده در تاریخ  71/11/11در
همایش کارآمدی دین در
سالن همایش نیز ارائه شده است .و
اداره جامعه
در مجموعه مقالات منتشر خواهد
شد.
تدوین و ارائه مقاله در
نخستین همایش کارآمدی
تقدیر نامه
دین در جامعه
ارائه مشاوره قرآنی در بخش
تقدیرنامه
پژوهش
لوح تقدیر

لوح تقدیر
تقدیر نامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه

مقام اعطاکننده

تاريخ
دريافت

سالن همایش غدیر در قم

-

71/11/11

سالن همایش غدیر در قم

-

71/11/11

حمیدمحمدی قائم مقام قرآنی
تهران مصلی تهران
نمایشگاه بین المللی قرآن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
قم
سید حسن ربانی رئیس دفتر
آذر 1434
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
پژوهش
تبلیغات اسلامی قم
اسلامی
محمدصادق یوسفی مقدم
انتخاب مرکز فرهنگو و معارف
قم پژوهشگاه علوم و
37/11/11
مدیر مرکز فرهنگ و معارف
قرآن به عنوان مرکز پژوهشی
معارف اسلامی
قرآن
برتر
محمدعلی خواجه پیری مشاور
تهران مصلی تهران
ارائه مشاوره و راهنمایی
سال 1433
نمایشگاه بین المللی قرآن وزیر و رئیس نمایشگاه
پژوهش
سید حسن ربانی رئیس دفتر
قم پژوهشگاه علوم و
فعالیتهای پژوهشی به
تبلیغات حوزه علمیه قم
معارف اسلامی
مناسب هفته پژوهش
سید حسن ربانی رئیس دفتر
قم پژوهشگاه علوم و
مناسبت دو هفته پژوهش
تبلیغات حوزه علمیه قم
معارف اسلامی
سید حسن ربانی رئیس دفتر
قم پژوهشگاه علوم و
مناسبت هفته پژوهش
تبلیغات حوزه علمیه قم
معارف اسلامی

 .4تخصص ها و علایق پژوهشی
تخصصها
مشاوره و راهنمایی؛ فلسفه اخلاق ،مباحث روش شناسی تفسیر قرآن کریم
علايق پژوهشي
مشاوره و راهنمایی؛ فلسفه اخلاق ،مباحث روش شناسی تفسیر قرآن کریم
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71/7/11

 .4سوابق اجرایی
عنوان سمت

وظیفه/پست

مدیر گروه تفسیر ترتیبی و ترجمه

مدیر گروه

مسئول واحد پژوهشهای نوین در گروه پاسخ به
پرسشهای قرآنی

مدیر گروه

مدیر واحد مشاوره و راهنمایی تخصصی
تحقیقات قرآنی

مدیر واحد

9

مکان فعالیت

مافوق

قم پژوهشکده
فرهنگ و معارف
قرآن
قم پژوهشکده
فرهنگ و معارف
قرآن
نوزدهمین نمایشگان
بین المللی قرآن

حجج اسلام علی
خراسانی و یوسفی
مقدم
حجج اسلام سعید
بهمنی ،محامی و
علی خراسانی
محمدصادق
یوسفی مقدم

تاريخ فعالیت
 31/7/13الی
76/1/1
31 -31
1471

