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تحصیالت:
 کارشناسی :علوم قرآن و حديث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،معدل  19/28رتبه اول
 کارشناسی ارشد :تفسير قرآن ،دانشگاه دولتی علوم و معارف قرآن کريم ،معدل کل  19/19رتبه ممتاز

 پايان نامه کارشناسی ارشد" :نقد و بررسی شاخصه هاي تفسير ،تأويل و تطبيق" ،کسب درجه "خيلی خوب"
 دکتري تخصصی :الهيات و معارف اسالمی ،گرايش مذاهب کالمی ،دانشگاه اديان و مذاهب قم ،معدل دروس تخصصی  19/13رتبه اول
 رساله دکتري" :تحليل و نقد نظريه قرآن بسندگی در نگاه برخی از انديشمندان معاصر ايران" ،کسب نمره  19/25درجه عالی

تألیفات:
 تأليف کتاب "تا آسمان" ،شرح ادعيه روزانه ماه مبارك رمضان ،چاپ 1390
 تأليف کتاب "قرآن بسندگی" (تحليل و نقد نظريات شريعت سنگلجی ،برقعی و حسينی طباطبايی) ،چاپ 1397

مقاالت:
 -1تحليل و نقد داليل ابوالفضل برقعی پيرامون قرآن بسندگی در هدايت بشر  //چاپ در چهارمين شماره نشريه علمی پژوهشی دوفصلنامه
پژوهشنامه مذاهب اسالمی
 -2سيرتطورتاريخی غلو در سه مكتب کالمى کوفه ،قم و بغداد  //چاپ در شماره  65دوفصلنامه علمى پژوهشى مطالعات تاريخى قرآن و
حديث ،سال بيست و پنجم.
 -3نقد و بررسی داليل "قرآن بسندگی در تفسير" ابوالفضل برقعی  //چاپ در شماره  59نشريه علمی ترويجی فصلنامه سفينه ،سال پانزدهم.
 -4بررسی مقام خليفة اللهی انسان از منظر فخر رازي  //چاپ در شماره  4دوفصلنامه تخصصی پژوهش هاي نوين در آموزه هاي قرآن و سنت،
سال دوم.
 -5نقد نظريه انحصار هدايت الهی در قرآن ،با تكيه بر آراء ابوالفضل برقعی  //چاپ و ارائه در اولين کنگره بين المللی علوم قرآن و حديث
 -6نقد نظريه ابوالفضل برقعی مبنی بر عدم نياز قرآن کريم به تفسير  //چاپ و ارائه در اولين کنگره بين المللی علوم قرآن و حديث
A Criticism on the Exclusivity of Guidance to the Quran in Abolfazl Borqaiee’s ideas -7
چاپ در نشريه پژوهشی  EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLEنمايه در ISI
A Criticism on the Sufficiency Theory of Quran by Abolfazl Borqaiee -8
چاپ در نشريه پژوهشی  EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLEنمايه درISI
A Study and Evaluation of the Opinions of Seyyid Abul-Fazl Burqe’i -9
چاپ در نشريه پژوهشی  International Journal of Multicultural and Multireligious Understandingنمايه در ISC
A Study and Critique of Ibn Taymiyyah Theological Principles on the Question of the -10
Visibility of God
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چاپ در نشريه پژوهشی  International Journal of Multicultural and Multireligious Understandingنمايه در ISC
Investigating the Susceptibility of Seyyed Mostafa Hosseini Tabataba’i from Sunnis -11
چاپ در نشريه پژوهشی  International Journal of Multicultural and Multireligious Understandingنمايه در ISC
مقاالت چاپ نشده:
 بررسی روش لطائف االشارات در تفسير آيات توحيدي قرآن کريم و مقايسه تطبيقی آن با روش تفسير منسوب به ابن عربی1392 ،
 بررسی رابطه بداء با جبر و اختيار1393 ،

 بررسی رابطه هرمنوتيک با تاويل شيعی1392 ،

 فرق معتزله ،تفاوتهاي معتزله بصره و بغداد1390 ،

 بررسی سازگاري امامت با خاتميت1391 ،

 درآمدي بر شناخت ابن تيميه و عقائدش1391 ،

 جايگاه کاربست روايات مأثور شيعی در تفسير قرآن

تدریسها:
 دانشگاه دولتی علوم و معارف قرآن کريم ،دروسی مانند :زبان قرآن ،آيات االحكام ،رابطه قرآن و سنت ،تفسير موضوعی ،مبانی تفسير ،نهج
البالغه ،علوم قرآنی ،آشنايی با ادعيه و زيارات ،روش تحقيق ،قرآن از ديدگاه اهل بيت(ع) و  ...از سال  1390تا کنون
 دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ ،درس مبانی تحليل حوادث از منظر قرآن کريم ،سيري در قرآن .از سال  1390تا کنون
 دانشگاه غيرانتفاعی صدرالمتألهين(صدرا) ،دروسی مانند تفسير 1و3و ،4اصول و مقدمات تفسير ،روش تحقيق ،ترجمه عربی و ...
 مرکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی ،شعبه تهران ،1درس ترجمه و مفاهيم قرآن کريم  -واليت فقيه

دیگر فعالیتهاي علمی :
 رتبه برتر دانشجويی در دوره دکتري تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب قم
 پژوهشگر مرکز مطالعات ميان رشتهاي قرآن کريم در سازمان قرآنی دانشگاهيان کشور (هم اکنون)
 استاد راهنماي پايان نامه " بررسی مبانی تفسير قرآن براساس سنت عملی ائمه اطهار عليهم السالم" دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
 استاد راهنماي پايان نامه " اخالص و دوري از ريا با تأکيد بر آراي عالمه طباطبايی در تفسير الميزان " دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
 داوري پايان نامههاي گوناگون در دانشگاههاي مختلف
 داوري بيست و دومين دوره کتاب سال دانشجويی ،گروه علوم انسانی ،شاخه دين و فلسفه1394 ،
 داوري شانزدهمين دوره پاياننامه سال دانشجويی ،گروه دين و بخش جنبی گروه پژوهش1396 ،
 داوري هفدهمين دوره پاياننامه سال دانشجويی ،گروه مطالعات فرهنگی1397 ،
 تقدير شده به عنوان رتبه برتر دانشجويی در دوره کارشناسی ارشد ،نيم سال دوم  88-89و نيم سال اول 89-90
 تدريس سلسله درس گفتارهاي عقايد اماميه در جلسات هفتگی هيأت روضة الشهداء ( از سال  1392تا )1396
 تدريس عقايد اماميه يک دقيقهاي در اينستاگرام به آدرسهاي
/https://www.instagram.com/mohammadifam
کانال عقائد اماميه به سه زبان:

@ aghaede_emamie
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/https://www.instagram.com/aghaede.emamie
کانال مداحی عالمانه:

@ maddahialemane

سخنرانیها:
 س خنرانی پيرامون شرح زيارت جامعه کبيره در جلسات هفتگی هيأت روضة الشهداء (شمال غرب تهران) طی  3سال
 کارشناسی برنامه هاي گوناگون راديو قرآن مانند شرح قرآنی خطبه همام و شرح قرآنی دعاي ابوحمزه ثمالی و ...
 کارشناسی برنامه هاي گوناگون شبكه قرآن و معارف سيما
 کارشناسی نشست علمی آموزه هاي قرآن در مكتب عاشورا محرم 1394
 سخنرانی شرح حكمت هاي نهج البالغه در جلسات هفتگی هيأت روضة الشهداء (شمال غرب تهران) در حال انجام

اجرایی:
 کارشناس روابط عمومی جهاددانشگاهی (از سال  80تا )88
 مدير اداره مراسم و تبليغات جهاد دانشگاهی (از سال  88تا )90
 معاون آموزش و پژوهش سازمان فعاليتهاي قرآنی دانشجويان کشور (از تابستان  90تا تابستان)91
 مدير داخلی فصلنامه تخصصی پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن کريم (حائز رتبه برتر در بيست و يكمين نمايشگاه بين المللی قرآن کريم)
 مدير طرح مطالعاتی گوهر معرفت و نشريه عقيق سرخ سازمان فعاليتهاي قرآنی
 مدير اداره آمار و اطالعات فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی (هم اکنون)
 معاون مديرگروه الهيات دانشگاه صدرالمتألهين(صدرا)
 مدير آموزش مؤسسه فرهنگی هنري قديم االحسان

فرهنگی:
 مدير مجموعه مذهبی فرهنگی روضة الشهداء در شمالغرب تهران
 مسؤول ،سخنران و مداح هيأت روضة الشهداء (شمالغرب تهران ،تأسيس )76
 عضو شوراي هيآت مذهبی شمالغرب تهران (سازمان تبليغات)
 مؤسس کانون فرهنگی مذهبی روضة الشهداء
 کارشناس مطالعات فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی
 برگزاري کارگاههاي "سبک زندگی اسالمی" و ارائه مشاوره خانواده
 موسس موسسه آموزش مجازي حسن يوسف (فعال تعليق) به آدرسhttps://hosneyusuf.ir/ :

بروزرسانی شده در:
اسفند 99
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