سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی

لطف الله خراسانی

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

نام :لطف الله

نام پدر :غلامحسن

تاريخ تولد1331/4/1 :

استان محل تولد :سمنان

شهر محل تولد :دامغان

وضعیت تأهل :متاهل

مرتبه علمي :استادیار

پايه14 :

ايمیل شخصيkhorasani1337@yahoo.com:

ايمیل سازمانيl.khorasani@isca.ac.ir:

وبلاگ شخصي- :

آشنايي به زبان های خارجي
میزان تسلط

زبان
عربی
انگليسی

-

غيره

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

رشته و گرايش تحصیلي
رشته حقوق
سطح 4

محل اخذ
دانشگاه تهران
حوزه علميه قم

سال اخذ
1311
1311

 .2.2پایاننامهها
مقطع تحصیلي
کارشناسی ارشد/سطح3
دکتری  /سطح 4

عنوان پايان نامه

سال دفاع

نام استاد راهنما

-

1311

استاد علی اکبر بابایی و سيد محمد غروی

فرهنگ آفرینی قرآن
1

 .3سوابق آموزشی
 .3.1سابقه ارائه خدمات آموزشی (تدریس)
سمت
معاونت پژوهشی

موسسه محل تدريس
دانشگاه علوم قرآنی مرکز وحيانی قرآن مکتب فاطمه دامغان

عنوان درس
علوم قرآن و تفسير

تا تاريخ
1331

از تاريخ
1311

 .4سوابق پژوهشی
 .4.1کتب منتشر شده
تاريخ انتشار
1311
1311
1331
در دست چاپ

نام کتاب
فرهنگ قرآن  33جلد
دائره المعارف قرآن کریم
فرهنگ آفرینی قرآن
وحيانيت الفاظ قرآن

نوع کار
-

تیراژ قیمت
ناشر
محل نشر
همکار
انتشارات بوستان -
قم
کار گروهی
قم
کار گروهی
انتشارات بوستان -
لطف الله خراسانی قم
لطف الله خراسانی

 .4.2مقالات منتشرشده در مجلات و نشریات معتبر علمی ترویجی
عنوان مقاله
مقاله

نويسنده
لطف الله خراسانی

جلد
-

نام نشريه
فصلنامه اخلاق

صفحه
-

شماره
-

سال چاپ
1331

 .4.3مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی
نويسنده

عنوان همايش

عنوان مقاله

جهان شمولی آموزه های قرآنی _ روایی و
لطف الله خراسانی
جایگاه و نقش آن در تمدن نوین اسلامی

جهان شمولی آموزه های قرآنی

محل

نحوه ارائه

سال

برگزاری

مقاله

ارائه

سخنرانی

1331

تهران

 .4.4پایاننامههای سرپرستیشده یا مشاوره شده
عنوان پاياننامه
بيش از  33پایان نامه

محل انجام

دوره تحصیلي ارائه پاياننامه

پاياننامه
قم و دامغان و..

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

تاريخ دفاع از

سمت در

پاياننامه

پاياننامه
استاد راهنما و
مشاور و داور

-

 .5سوابق اجرایی
عنوان سمت
راه اندازی و رئيس دانکده علوم قرآنی دامغان

وظیفه/پست
-

مکان فعالیت
دامغان

2

مافوق

تاريخ فعالیت

-

-

