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 سوابق آموزشی

 و کارشناسی  2الف(تدریس در مقطع سطح



وس دانش حدیث ، درایه تا کنون) در 1386در جامعه الزهرا)سالم اهلل علیها(از سال  تدریس .1

 .(ومقاله نویسی  روش تحقیق،

 تدریس دردانشگاه پیام نور قم ،یک ترم )صرف ونحو کاربردی ونهج البالغه(. .2

مباحث اعجاز؛ جمع قرآن تا کنون )علوم قرآن  1386تدریس در موسسه ی سید الشهدا از سال  .3

 (.، دانش حدیث، تفسیر ترتیبی و موضوعیتحریفو

مبادی العربیه ) 1393تا  1387تدریس در حوزه ی علمیه ی معصومیه )شهر جعفریه( از سال  .4

 (.کار بردی،نهج البال غه،حدیث شناسی ،بالغت

 .(تا کنون 93از سال در مدرسه ی معصومیه قم )مبادی العربیه و تفسیر.تدریس .5

 93.تدریس در حوزه علمیه حضرت آمنه شهر قم)تفسیر، هدایه ، روش تحقیق و مقاله نویسیاز سال 6

 تا کنون(

 .تدریس در مدرسه فاطمه الزهراء شهر قم)مبادی العربیه(.7

 ،شیوه های تدبر در قرآن(.2علوم قرانتا کنون)  96.تدریس در دانشگاه قم از سال 8

 ب(تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

 )دروس روش تدریس و روش تحقیق(تا کنون95معارف اسالمی شهر قم از سال دانشگاه -1

علوم قران مبحث اعجاز و تاریخ قرآن،تا کنون)دروس تاریخ حدیث، 94دانشکده هدی از سال  -2

برای دانشجویان  ،روش تحقیق و پایان نامه نویسیهدینمبحث تحریف ناپذیری قرآن، قرآن و ع

 .(ارشد رشته علوم قران و حدیث دانشکده

 دانشگاه علوم و معارف اسالمی سال جاری) روش تحقیق در تفسیر، روش تحقیق (. -

 

 پزوهشی–سوابق علمی 

 .کتاب1

توسط  13910که در سال "بررسی تطبیقی شیوه های جمع آوری کتا بهای حدیثی".1.1

 باقر العلوم چاپ شده است. پزوهشکده



توسط مرکز  1389که در سال  "چکید ه ی پایان نامه های حوزوی".همکاری در تالیف کتاب 2.1

 مدیریت حوزه به چاپ رسیده است.

 جامعه الزهراء زیر نظر استاد صادقی. 3.تدوین درسنامه تفسیر سوره توبه برای مقطع سطح 1/3

 ؛ انتشارات دانشگاه قم«طلوب:رهیافت قرآنی و دیدگاه حقوقیماصول حکمرانی ». کتاب 1/4

مجموعه مقاالت همایش آیت هللا فاضل لنکرانی موسسه آموزش » . ناظر علیم کتاب 1/5

 عایل معصومیه

  

 . مقا الت2

 مقاالت چاب شده:

در مجله  علمی  1393این مقاله در سال    "بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن" 1.2

 دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. "پژوهش های فقهی "پژوهشی –

 

مطالعات "وهشی مجله ی علمی پژ "بررسی تطبیقی و تحلیلی آیه امامت در تفاسیر فریقین". 2.2

 دانشگاه معارف . "تفسیری 

امکان سنجی حکمرانی خوب در جوامع اسالمی از دیدگاه قرآن با تاکید بر جمهوری ".3-2

پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و "فصلنامه علمی پژوهشی ،این مقاله در شماره جهارم "ی ایراناسالم

دانشگاه قم به چاپ رسیده است وموفق به کسب رتبه استانی در پانزدهمین جشنواره بانوی  "ربغ

 کرامت

 

-.محدودیت های شفافیت در حقوق عمومی و رهیافت قرآنی )چاپ شده در مجله علمی2/4

 وهش های تطبیقی خقوق اسالم و غرب(پژوهشی پژ

 

 

 

 

 



تخصصی تفسیر وعلوم  در فصلنامه ی 138این مقاله در سال  "واژه ی ربمعنا شناسی ". .5-2

 چاپ شده است. 4شماره یقرآن )حسنا( 

 

به چاپ  12در فصلنامه ی فوق شماره ی  1391که در سال  "پیشینه وسیر مناقب نویسی"..6-2

 رسیده است.

.این مقاله در فصلنامه پژوهش های قرآنی میثاق "بررسی قاعده الحرج و مستندات آن"..7-2

  به چاپ رسیده است.1394زیرنظر مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم در سال 

 

نامه "نشریهچاپ شده در «: نیاز قرآن به تفسیربودن ذاتی عدم  بررسی و نقددیدگاه»مقاله ..8.2

 ."جامعه

نهچ البالغه؛ چاپ شده در  31پیش دستی در احسان و الزامات آن با تاکید بر نامه . اصل 9-2

 نشریه مطالعات روانشناختی تربیتی معارف اسالمی

 

 در جشنواره ها و همایش ها مقاالت برگزیده

در پانزدهمین  ؛ کسب رتبه شایسته تقدیرمبانی شفافیت و آثار آن بر حکمرانی از دیدگاه قرآن.9/2

-اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی» پذیرش در همایشه بانوی کرامت و جشنوار

کنفرانس در سال چاپ در مجموعه مقاالت به صورت سخنرانی و «  پژوهشی در علوم انسانی

1396. 

 

 ؛برگزیدهنیو رهیافت قرآ حقوق عمومی مان درمسئولیت سیاسی و پاسخگویی حاک 2/10 

و ارائه به صورت  همایش قرآن و حقوق عمومی دانشگاه آیه اهلل بروجردی شهرستان بروجرد

این مقاله قرار است در مجموعه مقاالت همایش چاپ  .1397کنفرانس در دانشگاه مذکوردر سال 

 گردد.

 

ارسال « و رهیافت قرآنی مولفه های مقاومت در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری»مقاله  .2/11

 .15/6/1397در تاریخ  «ندیشه های دفاعی رهبر معظم انقالبتبیین ا»برای همایش 



 

شیوه های نفوذ در عرصه علمی و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر رهنمودهای امام »مقاله .2/12

در تاریخ « تبیین اندیشه های دفاعی رهبر معظم انقالب»همایش  برگزیده در« خامنه ای 

30/6/1397. 

 

  

 . پایان نامه ها3

 ."نگاهی به عوامل و موانع تربیت از دیدگاه امام علی)ع("با عنوان ح دو.پایان نامه سط103      

های جمع آوری کتاب های  بررسی تطبیقی شیو ه"ارشد با عنوان  .پایان نامه کارشناسی2.3

 ."حدیثی

.این اثر "قرآن و حقوق عمومیبررسی اصول حکمرانی خوب در ".پایان نامه دکتری با عنوان 3.3

 در پانزدهمین جشنواره بانوی کرامت موفق به کسب رتبه استانی شده است.

 ها: سایر فعالیت     

 1394شرکت در دوره مهارت های عمومی تدریس استاد هاشم پوردر سال  -

راهنمای تحقیقات رگاه آموزشی روش تحقیق و منبع شناسی به هدف مهارت افزایی اساتید شرکت در کا  -

 .1391در سال مرکز مدیریت خواهران به هدف تربیت استاد راهنما رائه شده از سویا پایانی

که به صورت متوالی و در قالب  تربیت استاد کارگاه روش تحقیق و پایان نویسی شرکت در دوره های -

و نیز گاه امام صادق)ع(از سوی مرکز مدیریت خواهران با حضور اساتید دانش 96و 94در سال  کارگاه 

 اساتید مرکز مطالعات زنان برگزار گردید با ارائه گواهی مجوز برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی.

جامعه الزهراء برگزار  در1396استاد پاکتچی که در سال جاری  شرکت در کارگاه تخصصی مقاله نویسی -

 گردید.

 ترم.2رجامعه الزهراء به مدت گذراندن دوره تربیت مربی روش تحقیق  د -



 صفحه. 300ماه در جامعه الزهراء و تهیه جزوه کامل در  4گذراندن دوره مرجع شناسی به مدت  -

در    هدف تربیت استاد راهنمای تحقیقات پایانی حقیق و پایان نامه نویسی بهبرگزاری کارگاه روش ت -

، مدرسه فاطمه الزهراء قم، حوزه خواهران جعفریهمعصومیه شهر استان قم از جمله حوزه علمیه  مدارس

 معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم. آران و بیدگل؛با درخواست

پایان نامه ها در حوزه علمیه فاطمیه کاشان به همراه معاون پژوهش شرکت در جلسه آسیب شناسی -

ید حوزه نامبرده تشکیل شد و بیان شیوه طرح مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم  که با حضور اسات

 نویسی برای طالب.

 .      2همکاری با مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در ارزیابی پایا ن نامه های سطح -

فسیری در با موضوعات قرانی و تپایان نامه سطح سه  ده و دوپایان نامه سطح  20راهنمایی بیش از -

،بخش مجازی مرکز مدیزیت موسسه آموزش عالی معصومیه  شهرستان قم،مراکزی چون مدارس علمیه 

   ر مدارس علمیه شهرستان قم و مدارس علمیه کاشان.پایان نامه سطح دو د 30داوری بیش از 

  .در این مقطع پایان نامه دهحدود  یداور نیزارشد در دانشکده هدی و  پایان نامه های 8راهنمایی بیش از -

 حسنا فصلنامه و جامعه نامه نشریات مقاالت ارزیاب-

 .کنون تا 95 سال از حلی عالمه و کرامت بانوی جشنوارهایمقاالت  ارزیاب-

 ارزیاب مقاالت همایش بانو امین و نیز همایش تبیین اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری.

 ارزیاب مقاالت همایش دیدگاههای قرآنی آیت اهلل فاضل لنکرانی-

 .زیر نظر مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم «پژوهش های قرآنی میثاق ،»لنامه علمیسردبیر  فص-  

 حوزه های علمیه خواهران. عضو کار گروه سطح سه تفسیر مرکز مدیریت.-

 تا کنون 97از سال  مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن موسسه غیر انتفاعی رهپویان سید الشهداء)ع( -

 (97هدی به مدت یکسال)مدیر فرهنگی دانشکده  -



 تا کنون 98معاون آموزش و پژوهش دانشکده هدی از سال  -

 تا کنون 98مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده هدی از سال  -

 


