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 کتب، مقاالت، طرح های پژوهشی

 :کتاب تألیف- ١

   کتاب امامت امیرالمومنین از منظر نهج البالغه ▪

  السالم علیهم بیت اهل مکتب در تأویلی تفسیر روش و مبانی کتاب ▪

 :مقاله تألیف- ٢
 Journal Science Life :چاپ شده در -( مبانی و روش تفسیر تأویلی در مکتب اهل بیت ISI)مقاله  ▪

 :( حقیقت تأویل قرآن ،شناخت امام چاپ شده درISCمقاله ) ▪

 Science basic and Applied of Journal Research International 

 رائه مقاله اهداف شکوهمند یاران امام حسین )ع( در همایش بین المللی کربالا ▪

 المصطفی جامعـة ملی همایش در مدرن و اولی جاهلیت چیستی مقاله ارائه ▪

 مقاله پایبندی مذهبی،امیدواری و شادکامی:نقش جنسیت و تاهل در سالمت معنوی  در مجله پژوهشی مطالعات اسالمی در حوزه سالمت  ▪

 مقاله بررسی چیستی شرح صدر و کارکرد آن در روایات مجله حدیث پژوهی کاشان در مرحله داوری  ▪

 نگارش مرحله در قرآن در انذار شیوه مقاله ▪

 

 افتخارات علمیسوابق و 

 دریافت تقدیر نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ▪

 دریافت تقدیر نامه از بنیاد مستضعفان ▪

 دریافت چندین تقدیر نامه از کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی ▪
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 مسئولیت ها و فعالیت های اجرایی

 موسسه آموزش عالی صدرالمتألهین ١۳۹١ تا ١۳۸۷مدیر گروه علوم قرآن و حدیث از سال  ▪

 موسسه آموزش عالی آل طه ١۳۹٢  تا ١۳۹١ مدیر گروه علوم قرآن و حدیث از سال ▪

 تاکنون دانشکده رفاه ١۳۹۳ مدیر گروه دروس عمومی و معارف اسالمی از سال ▪

 تاکنون ١۳۹۶ معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده رفاه از سال ▪

 سوابق تدریس

 /تفسیر آیات االحکام /اسباب النزول / تاریخ حدیث   ١-۵تفسیر قرآن/ ١-۵دروس علوم قرآنی •

 تفسیر موضوعی قرآن  / تفسیر موضوعی نهج البالغه •

 آیین زندگی / اخالق اسالمی / فلسفه اخالق / اخالق کاربردی  •

 / سبکهای تالوت قرآن  ٢-١آشنایی با قرائت قرآن کریم / تجوید قرآن  •

 روش تدریس تعلیمات دینی / هدایت و مشورت در اسالم )مقطع ارشد( •

 و......٢-١گروه فقه و مبانی حقوق /تاریخ فقه و فقهاء /کالم  ٢-١تفسیر  •

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 :داوری پایان نامه

 عنوان پایان نامه مورد داوری در مقطع ارشد و دکتری قرار گرفت از جمله: ٢0بیش از 

 صبر رسول اکرم در قرآن کریم دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مواطن  ▪

 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه اذان تفسیری تأویلی بررسی  ▪

 کریم قرآن در شِاء -شاء متعلقات بررسی  ▪

 لیقین فی اسرار امیرالمومنیناعتبارسنجی محتوایی مشارق انوار ا ▪

 ساختار معنایی سوره فرقان با محوریت تقابل ایمان و کفر ▪
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 آرامش روانی در مشکالت از منظر صحیفه سجادیه  ▪

 :راهنمایی پایان نامه

 رفاه دانشکده البالغه، برنهج تأکید با( ع)علی امام درسیره خانواده حقوق مبانی  ▪

 مشاوره پایان نامه:

ســـه ی  ▪ شـــده کودکان در خانواده از دیدگاه مادران با ارزش ها و هنجارها در تعالیم مقای هنجارهای درونی 

 اسالمی، دانشکده رفاه

 تبیین بعد تربیتی نهاد حضانت با تاکید بر فقه تربیتی امامیه ▪

 تحلیل کیفی مولفه های سالمت روان مبتنی بر حکمتهای نهج البالغه ▪

 میان زنان عرب شهر اهوازگونه شناسی هیئات مذهبی در  ▪

ســـئولیت پذیری اجتماعی در نهج البالغه و انطباق آن با محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره  ▪ مولفه های م

 دوم ابتدایی 
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