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 تحصیالت:

 )کارشناسی(:جامعه الزهرا سالم اهلل علیها2.سطح 1

 سالم اهلل علیها )کارشناسی ارشد(: رشته تفسیر و علوم قرآنی؛جامعه الزهرا3.سطح 2

 دکتری مدرسی معارف)قرآن و منابع اسالمی(دانشگاه قرآن و حدیث .3

 مجوز تدریس

 .رهبریمقام معظم از نهاد و نهج البالغه  تفسیر موضوعی قرآن 

 تفسیر و علوم قرآن از جامعه الزهرا سالم اهلل علیها.
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 سابقه تدریس

  مکاتب تفسیری و جریان شناسیرشته تفسیر  مدرسه علمیه اراک:  4الف( سطح 

 حوزه  3سطح  (ب

 30جزء سوره های منتخب از :واحدی(2مع البیان)تفسیر ترتیبی:مج

 واحدی(:سوره های حشر، ممتحنه،منافقون و...2تفسیر ترتیبی:مجمع البیان)

 واحدی( سوره انعام2تفسیر ترتیبی:الکشاف)



 واحدی(2تاریخ تفسیر و مفسران)

 مقطع کارشناسی ارشد :( ج

 واحدی( 2) تاریخ علوم قرآن و روش تحقیق در آن

 واحدی(2اصول نگارش علمی و پایان نامه نویسی )

 واحدی( 2متون تخصصی از جهت اعراب و ترجمه)

 واحدی(2تاریخ حدیث)

 واحدی( 2مفردات قرآن )

 :2و سطح  ( مقطع کارشناسید

 تفسیر موضوعی نهج البالغه -تفسیر موضوعی قرآن    - .دانشگاه گیالن:1

 واحدی(3)مرحوم شبر سوره نور از تفسیر القرآن الکریمتفسیر ترتیبی :- . جامعه الزهرا:1

 واحدی(3)سوره نساء از تفسیرجوامع الجامع مرحوم طبرسیتفسیر ترتیبی: -                        

 اسرا سوره(:واحدی3)الصافی تفسیر: قرآن شرح و ترجمه -                         

 واحدی(2)علوم قرآنی -                         

 واحدی(2)مقاله نویسی تفسیری-                         

 مبانی ترجمه قرآن و نقد ترجمه های معاصر -                         

 تفسیر ترتیبی سوره های حمد، قدر، عصر و... از مجمع البیان-                         

 حدید واقعه های سوره ترتیبی تفسیر -؛  واحدی(4مجادله) تفسیر ترتیبی سوره های تحریم تا- .دانشکده هدی:2

 (واحدی4)قمر و الرحمن

 تفسیر -؛  (واحدی 2) قرآن ای رشته بینا مطالعات شناسی روش -؛  واحدی( 2زبان قرآن ) -                          

 اسالم؛  در انسان -قرآن؛   موضوعی

 اسالمی اخالق -                          

 مفردات-؛ واحدی(2)1-3 فقه الحدیث -: )دانشکده علوم قرآنی(قم و معارف قرآن تفسیر.دانشگاه 3

 (واحدی2)قرآن

 .موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداعلیه السالم:4



روش  - واحدی(2)علوم قرآنی- واحدی(2)تفسیر ترتیبی-   واحدی(2)عقائد در قرآن)معاد(  :تفسیر موضوعی قرآن-

 و... مفردات قرآن  - واحدی(2)تحقیق  

 واحدی(2)قرآن و مفاهیم  مفردات: حوزه علمیه فاطمه معصومه سالم اهلل علیها .5

 و... مجالت.مطبوعات، 6

از جمله مجله دیدار آشنا وابسته به موسسه پژوهشی امام خمینی)ره( و کانون قلم و اندیشه : الف( نویسندگی مطبوعاتی

 علیها.جامعه الزهرا سالم اهلل 

 :کارگاه مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته در کانون قلم و اندیشه جامعه الزهرا سالم اهلل علیهاب(مقاله نویسی

 

 نویسندگی پژوهشی و سوابق

 الف(راهنمایی و ارزیابی مقاالت و تحقیقات

.استاد 2جامعه الزهرا  3.استاد راهنمای پایان نامه سطح2 . استاد راهنما و داور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هدی1

 به 1386 جامعه الزهرا2 سطح پایانی تحقیقات راهنمای .استاد3؛حوزه علمیه اراک 3راهنمای تحقیق کارورزی سطح

 همایش مقاالت ارزیاب .5؛  1397 «انقالب معظم رهبر دفاعی اندیشه تبیین» همایش مقاالت راهنمای .استاد4بعد

 عالمه جشنواره مقاالت ارزیاب. 7؛ 1397  مهدویت دکترین همایش مقاالت ارزیاب.6؛ 1397 امین بانو المللی بین

 تاکنون 1395 جامعه نامه تخصصی فصلنامه مقاالت ارزیاب. 8؛ 1398   حلی

 ب( نویسندگی 

 نشر درحال وسیما صدا اسالمی پژوهشهای(  طالق پیامدهای و علل بررسی) طالق های روشن سایه؛ .کتاب1

 .مقاله2

 الف(مقاله مطبوعاتی

  1384ماهنامه شمیم یاس . غریب وآشنا2؛ 1387مجله پیام زن .نگاه غرب به زن در مساله فمنیسم1

 ب(مقاله تخصصی

.زندگینامه 3؛ 1387مجله رواق هنر واندیشه   :.مجاز،واقعیتی توهمی2؛ 1387فصلنامه فرهنگ پویا : .هووهای مجازی1

 منظر از آن کمیت و وحی ابالغ در پیامبر نقش باره در قرآن رویکرد .4؛  1383اعتصامی   فصلنامه بانوان شیعهپروین 

در همایش اداره  :   عوامل خارجی اعتیاد در جوانان.5؛ 1397« قرآن پژوهی حسنا»فریقین دو فصلنامه  نظران صاحب

 و.....؛ جشنواره پیشگیری از اعتیاد()حائز رتبه ممتاز  1382کل وزارت فرهنگ وارشاداسالمی قم

 پژوهشی -ج(مقاله علمی 



 دارای گواهی چاپ یاچاپ شده مقاالت -

)چاپ 1395 پژوهشی مطالعات تفسیری-فصلنامه علمی تحلیلی آیه ابتال در تفاسیر فریقین-تفسیر تطبیقی .1

 شده(

)چاپ 1397پژوهشی فرهنگ رضوی       -.اصول رابط همسران در سوره نسا با تاکید بر کالم رضوی    مجله علمی2

 شده(

 مطالعات پژوهشی -علمی مجله)سوره غرض بر تاکید با وحی فرآیند در پیامبر تعجیل بر دال آیات یابی داللت .3

 (چاپ شده)1397(تفسیری

 ) چاپ(حدیث علوم پژوهشی-علمی مجله)زنان حوزه آیات یابی داللت در روایت با سیاق مواجهه به  مفسران رویکرد.4

 (شده

 (مجله مطالعات تفسیرینساء) سوره در( مردان برتری) اللَّه فَضَّلَ بِما تعبیر از مفسران فرامتنی یابی مصداق نقد .5

علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی  خانواده)مجله و زنان مساله بر آن هدفمندی بر نسا سوره متنی درون . عناصر6

 (مشهد

 و فرهنگ المللی بین کنفرانس در «مرگ به شوق» در آن توصیفی معنایابی و البالغه نهج در شوق واژه کاربست.7

 (شده چاپ.)1397 اردیبهشت(isc)برگزیده مقاله عنوان به کنفرانس در شده ارائه)قم دانشگاه دینی اندیشه

 تبیین همایش در انقالب رهبر دفاعی اندیشه در دشمن نفوذ از بازدارنده عامل عنوان به «کبیر جهاد» نظریه تحلیل. 8

 الزهرا جامعه)اول نشست پیش در آن ارائه و سخنرانی با همراه برگزیده مقاله) دفاع وزارت  ای خامنه امام دفاعی اندیشه

 (1397 آذر( : س

 («حسناقرآن پژوهی »تخصصی  دوفصلنامهد(سرمقاالت تخصصی )در 

-3.غوغای کلمات 4.چراغ مصطفوی با شرار بولهبی  3.وقتی مولف خداست...2. زبان قرآن زبان نمایان حقیقت است. 1

.آنان در 8.خودبیانگری قرآن مبنای تفسیر 7.خداوند امروز هم سخن می گوید ...6.وحی هنر مرموز یاشعور مرموز 5؛ 1

.هرمنوتیک وفهم متن 11بطه دوسویه شناخت وفهم.را10.قرآنی با هفتاد رنگ وفرهنگ!9شک شان سرخوشند! 

.روشنا و روشنگر در مقام تفسیر 14.موازنه قرآن با علوم قرآنی 13.چیستی تفسیر تطبیقی در مطالعات تفسیری12

 ترقی متن و تکامل مخاطبان و... ؛.استعاره15

 و... همایش ها ، شرکت در جشنواره ها

شگیری از اعتیاد با مقاله:بررسی عوامل خارجی در اعتیاد جوانان که از سوی وزارت .حائز رتبه برگزیده ممتاز: جشنواره پی1

 ارشاد اسالمی در قم برگزار شد.

 .حائز رتبه اول:در جشنواره ملی انعکاس نور در بخش نشریات قرآنی. 2



 .حائز رتبه سوم : در جشنواره اتفاق که از سوی سازمان ملی جوانان قم برگزار شد.3

 در تهران برگزار شد. 1390جشنواره بین المللی مطبوعاتی زنان مسلمان که در سال  .برگزیده4

 .جشنواره ممتازان طالب بسیجی در چندین سال متوالی.5

اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید » آیت اهلل بروجردی با مقاله حدیثی در جشنواره «شایسته تقدیر»رتبه  .حائز6

 1395«بر کالم رضوی

 به شوق» در آن توصیفی معنایابی و البالغه نهج در شوق واژه کاربست» با عنوانبه همراه ارائه ( ISC)مقاله .برگزیده7

 به همراه ارائه آن. 1397اردیبهشت ؛در کنفرانس بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه قم««مرگ

 عنوان به «کبیر جهاد» نظریه تحلیل» با مقاله:« بتبیین اندیشه دفاعی رهبر معظم انقال».برگزیده کشوری همایش 8

 1397 با ارائه مقاله در همایش« انقالب رهبر دفاعی اندیشه در دشمن نفوذ از بازدارنده عامل

 دوره هایی که گذرانده ام

 ؛1381سیما در سال  .نگارش و ویرایش: پژوهش های اسالمی صدا و1

 ؛1381: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  .نگارش و یرایش2

 ؛1382.دوره نقد فیلم: پژوهش های اسالمی صدا وسیما در سال 3

 1382.دوره ترویجی دفتر مطالعات زنان قم سال4

 ؛1386در دفتر تبلیغات اسالمی قم  اسالمی .دوره تخصصی فلسفه هنر5

 ؛1395رکز حدیث حوزهم موسسه رهپویان با همکاری .دوره تربیت مربی حدیث در6

 .1395   در جامعه الزهرا . دوره فنون و مهارتهای نوین تدریس7

 .1396 دوره دانش افزایی و توانمند سازی اساتید نهاد در نهاد مقام معظم رهبری استان تهران. 8

 

 سابقه اجرایی و فرهنگی

 .1382سال )موسسه شیعه شناسی(.عضو شورای سردبیری مجله بانوان شیعه1

 .1382.ارزیاب برنامه های رادیو معارف سال 2

 .1382سال تهرانی هادوی اهلل آیت اشراف تحت حکمت رواق موسسه دفتر مدیر.3

 .1385مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سال)تبلیغ(.کارمند بخش فرهنگی 4



 .1393تا 1382.پژوهشگر مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما از سال 5

دیدار آشنا وابسته به موسسه آموزشی امام خمینی رحمه اهلل سال  )سه شماره(ماهنامهو ویراستار شماره(6)س .دبیر سروی6

1386. 

 تاکنون. 1385از سال  قرآن پژوهی حسنا تخصصی  -علمی سردبیر مجلهمعاونت پژوهش و . 7

 .1398.عضو شورای نشر ترویجی جامعه الزهرا سالم اهلل علیها 8

 العالمینوالحمدهلل رب 

 

 

 


