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 کتب، مقاالت، طرح ھای پژوھشی

 
  	کتاب امامت امیرالمومنین از منظر نھج البالغھ §
  السالم علیھم بیت اھل مکتب در تأویلی تفسیر روش و مبانی کتاب §
 Arena Academia	:چاپ شده در -) مبانی و روش تفسیر تأویلی در مکتب اھل بیت ISI(مقالھ  §
 :) حقیقت تأویل قرآن ،شناخت امام چاپ شده درISCمقالھ ( §
 Science basic and Applied of Journal Research International 

 اھداف شکوھمند یاران امام حسین (ع) در ھمایش بین المللی کربالرائھ مقالھ ا §
 المصطفی	جامعـة ملی ھمایش در مدرن و اولی جاھلیت چیستی مقالھ ارائھ §
 حوزه در اسالمی مطالعات فصلنامھ  اسالمی دینداری در تاھل و جنسیت نقش شادکامی: و امیدواری ، مذھبی پایبندی مقالھ §

  سالمت
 کاشان پژوھی حدیث فصلنامھ  روایات در صدر شرح کارکرد و شناسی گونھ ، چیستی مقالھ §
  البالغھ نھج ھای آموزه بر مبتنی ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات درسی کتب در اجتماعی مسیولیت ھای مولفھ واکاوی مقالھ §

  اسالم دیدگاه از تربیتی علوم  فصلنامھدو
 ملی ھمایش در اسالمی ضوابط بھ عملی التزام شرایط در دانشجویی:مقایسھ ھای گروه در انتقادی تفکر ابعاد مقالھ ارایھ §

 ایران فرھنگی و اجتماعی ھای روانشناسی،آسیب و تربیتی علوم
 نگارش مرحلھ در قرآن در انذار شیوه مقالھ §
 بیت اھل روایات در قرآن تاویل حقیقت موضوع با ترویجی – علمی کرسی برگزاری §
 السالم علیھ حسین امام یاران شکوھمند اھداف موضوع با ترویجی – علمی کرسی برگزاری §
  مدرن و اولی جاھلیت چیستی موضوع با ترویجی – علمی کرسی برگزاری §
 کالم علم گسترش و توسعھ در حلھ مدرسھ نقش موضوع با ترویجی – علمی کرسی نقد §
 معاد الھمس بھ توجھ با مخاطب اقناع بررسی موضوع با ترویجی – علمی کرسی نقد §
 مطبوعات در انسانی کرامت موضوع با ترویجی – علمی کرسی نقد §

 

 سوابق و افتخارات علمی

 دریافت تقدیر نامھ از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی §
 دریافت تقدیر نامھ از بنیاد مستضعفان §
 دریافت چندین تقدیر نامھ از کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی §
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 فعالیت ھای اجرایی مسئولیت ھا و

	موسسھ آموزش عالی صدرالمتألھین ١٣٩١	تا ١٣٨٧مدیر گروه علوم قرآن و حدیث از سال  §

	موسسھ آموزش عالی آل طھ ١٣٩٢ 	تا ١٣٩١	مدیر گروه علوم قرآن و حدیث از سال §

	تاکنون دانشکده رفاه ١٣٩٣	مدیر گروه دروس عمومی و معارف اسالمی از سال §

 تاکنون ١٣٩۶	پژوھشی دانشکده رفاه از سالمعاونت آموزشی و  §

 ١۴٠٠-٩٧اعضای ھیات علمی  دانشکده رفاه  انتظامی ھیات بدوی رسیدگی اصلی عضو  §

 ١۴٠٠-٩٨دانشکده رفاه  بدوی عضو کمیتھ انضباطی §

 ١۴٠٠-٩۶عضو کمیسیون موارد خاص دانشکده رفاه  §

 ١۴٠٠-٩۶ رفاه دانشکدهتحصیالت تکمیلی  عضو شورای  §

 ١۴٠٠-٩٨پژوھش دانشکده رفاه عضو شورای  §

 ١۴٠٠-٩۶آموزشی دانشکده رفاه عضو شورای  §

 ١۴٠٠-٩۶رفاه عضو شورای فرھنگی دانشکده  §

	١۴٠٠-٩۴عضو ھیات گزینش دانشکده رفاه  §

 سوابق تدریس

	

	۴-٣-٢-١علوم قرانی–حدیث شیعھ تاریخ – ٢-١تدریس دروس تفسیر •
	تجوید-و روخوانی قرایت –تفسیر موضوعی قران  •
	درایھ الحدیث-الحدیثفقھ –تفسیرآیات االحکام  •
 تفسیر عرفانی-٢-١اندیشھ اسالمی -اخالق اسالمی •

	راھنمایی و مشاوره پایان نامھ ھا

 داوری پایان نامھ

	:مورد داوری قرار گرفت از جملھ در مقطع ارشد و دکتری  عنوان پایان نامھ ٢٠بیش از 

	صبر رسول اکرم در قرآن کریم دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز مواطن	 §

	مرکز تھران واحد آزاد دانشگاه اذان تفسیری تأویلی بررسی	 §

 کریم قرآن در ِشاء -شاء متعلقات بررسی	 §

 محتوایی مشارق انوارالیقین فی اسرار امیرالمومنین اعتبارسنجی §
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 و کفرساختار معنایی سوره فرقان با محوریت تقابل ایمان  §

	آرامش روانی در مشکالت از منظر صحیفھ سجادیھ §

	:راھنمایی پایان نامھ

 البالغھ برنھج تأکید با) ع(علی امام درسیره خانواده حقوق مبانی	 §

 تبیین الگوی ارتباط کالمی ھمسران در مشاوره و روان درمانی از نگاه اسالمی  §

 بی قید و شرط در مشاوره و روان درمانی از نگاه اسالم  پذیرش شاخص ھا و مالکھای  §

 ار در سوره قمر و انطباق آن با کتاب ھدیھ ھای آسمانیذشناسایی مولفھ ھای ان §

مولفھ ھای تربیت اخالقی در سxxxxxوره حجرات و تطبیق آن با کتابھای ھدیھ ھای آسxxxxxمانی پایھ ھای  §
 چھارم پنجم و ششم دبستان

	مشاوره پایان نامھ:

سھ ی ھنجارھای درونی شده کودکان در خانواده از دیدگاه مادران با ارزش ھا و ھنجارھا در مقای §
 تعالیم اسالمی، دانشکده رفاه

 تبیین بعد تربیتی نھاد حضانت با تاکید بر فقھ تربیتی امامیھ §

 تحلیل کیفی مولفھ ھای سالمت روان مبتنی بر حکمتھای نھج البالغھ §

 میان زنان عرب شھر اھوازگونھ شناسی ھییات مذھبی در  §

با محتوای کتب مطالعات  § فھ ھای مسxxxxxxxیولیت پذیری اجتماعی در نھج البالغھ و انطباق آن  مول
 اجتماعی دوره دوم ابتدایی

تعیین نقش سxxxبک زندگی اسxxxالمی در ثبات ازدواج  و احسxxxاس مثبت نسxxxبت بھ ھمسxxxر با در نظر  §
زناشxxویی، ادراک انصxxاف زناشxxویی و گرفتن متغیرھای تعدیلگر صxxمیمیت زناشxxویی ،سxxازگاری 

 تعھد زناشویی 

شھروند مطلوب از منظر قصھ ھای  § ساس ویژگیھای  ستانی کودکان بر ا تحلیل محتوای کتابھای دا
 قران


