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 و الشهادات العلمية  مراحل الدراسة الجامعية. 2

 ، إیران.ة[]احلکوميّ  جامعة قمکلية اإلهلّيات و املعارف اإلسالمية،   الدکتوراة فی )التفسير المقارن(،. 2-1

  رسالة مقبولة بالدرجة العالية.؛1(«من وجهة نظر القرآن النفسية )السيکولوجية ةأسلوب الحياة اإلسالمي:» عنوان رسالة الدکتوراة* 

 ، إیران.جامعة إصفهانکلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، قسم علوم القرآن و احلدیث،   ،«علوم القرآن و الحدیث»الماجستير في .2-2
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 (، إیران. الجامعة الوطنية)
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  المهارات اللغویة. 3

 ، لغة الدراسة و التدریس. لغة األمال. اللغة الفارسية: 3-1

 ، التدریس. احلدیثةة، فهم النصوص القدمیة و . اللغة العربية: املکاملة، الکتابة، الرتمج3-2

 و فهم النصوص. . اللغة اإلجنليزیة: الرتمجو 3-3

  المحّکمة:التحقيقية المقاالت العلمية . 4

، ، فصلية الفکر الدینی2«ا علی بعض استنباطاتو القرآنيةمفی ىرمنوطيقا نصر حامد أبوزید و آثارى 1(الموضوعية)الذاتية و دراسة ». مقالة 4-1
 للميالد.  2115  جامعة شریاز، إیران، سنةجملة علمية حتقيقية، 

جملة علمية ، ، فصلية اإلهليات املقارنة«السيکولوجيميل النفس األنساني  إلی الشرور من وجهة نظر القرآن و مدرسة التحليل ». مقالة 4-2
 للميالد. 2115  سنة ،جامعة اصفهان، إیرانحتقيقية، 

 جملة علمية حتقيقية، ،، جملة البحوث اللغویة للقرآن«في القرآن الکریم النحوي ألسلوب ) اإلشتغال( الداللي اإلستعمال المعنوي» . مقالة 4-3
 للميالد. 2114 جامعة إصفهان، سنة 

 .للميالد 2119 سنةجملة علمية حتقيقية، ة علوم احلدیث، ي، فصل  «الکافيکتاب صالح المازندراني فی شرح   ولیمنهج م».مقالة 4-4

 للميالد. 2119 سنةجملة علمية حتقيقية، ، فصلية علوم احلدیث ،«منهج الفيض الکاشاني فی شرح األحادیث غير الفقهية»مقالة .4-5

جملة علمية حتقيقية،  جملة البحوث اللغویة للقرآن، ،«الداللي لمفهوم الزىد في القرآن و انعکاسو في دیوان الشریف الرضي الحقل » . مقالة4-6
 امليالدي.  2117 جامعة إصفهان، 

 للميالد.2111 معهد هنج البالغة الدراسي،سنة ،فصلية هنج البالغة،«في نهج البالغة الحقل الداللي لمفهوم العصمة»مقالة .4-7

  ةجامعة قزوین، إیران، سنجملة علمية حتقيقية، ، فصلية اللسان املبنی، «أبوبکر محمد بن داود األصفهاني، شاعر الحب العفيف» . مقالة 4-8
 امليالدي)ىذه املقالة بالکتابة العربية( 2115

 للميالد. 2111 ، فصلية املشکاة) احملکمة(، إیران،سنة «لمفهوم البخل في نهج البالغة یالحقل الدالل» . مقالة 4-9

 للميالد. 2119 فصلية نعيم احملکمة، اصفهان، إیران، سنة ،«األخالق اإلسالمي من وجهة نظر ابن حزم األندلسي» مقالة .4-11

 2112، جملة السفينة القرآنية )احملکمة(، سنة «الشعر العربي المعاصر وجهة نظرأىل بيت الرسول األکرم)ص( في القرآن من ». مقالة 4-11
  للميالد.

                                                           

1.  Objectivism and subjectivism. 
2 ."studying objectivism and subjectivism in hermeneutics of Nasr Hamid Abou zayd, and its influence 
on some of his understandings from Quran" 
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، الفصلية العلمية التحقيقية لبحوث هنج البالغة، مؤسسة هنج البالغة «الحقل الداللي لمفاىيم الورع و العفة في نهج البالغة» مقالة . 4-12
 م. 2116الدولية، 

  في المؤتمرات الدولية و الوطنية التالمقا. 5

أصفهان يف تاریخ »حتت عنوان:  املؤمتر الدويل، ] ىذه املقالة مکتوبة باللغة العربية[ «دور العالمة المجلسي في تاریخ الکالم الشيعي».مقالة 5-1
 مع إلقاء الکلمة( يف املؤمتر )املشارکةامليالدي.  2116، کلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة إصفهان، «إیران و العامل اإلسالمي

للسيدة فاطمة الزىراء سالم اهلل  املؤمتر الدويل، «في الشعر العربي المعاصر (سالم اهلل عليها )المالمح القرآنية لشخصية فاطمة الزىراء» مقالة.5-2
 )املشارکة يف املؤمتر مع إلقاء الکلمة(، جامعة أراک، إیران. عليها 

نمط في الشعر العربي المعاصر بالترکيز علی و انعکاسو ي األسرة اإلسالمية من أخالق أىل البيت )ع( القرآنية و المأثورة تأسّ » . مقالة 5-3
 امليالدي.  2117لسریة أىل البيت )ع(، العتبة العلویة املقدسة و جامعة قم،  املؤمتر الدويل،  «()ع الحياة لإلمام علي بن أبي طالب

و العرفان الشيعي، جامعة شریاز،  )ع(ألىل البيت املؤمتر الدويل، («طریقة السلوک العملي و العرفاني في دعاء اإلمام السجاد)ع» . مقالة 5-4
 امليالدي.  2116

و الفرح من وجهة نظر التعاليم اإلسالمية، جامعة للصحة النفسية  املؤمتر الوطين، «النظرة إلی تعاليم التربية اإلجتماعية في نهج البالغة» مقالة. 5-5
 للميالد.)املشارکة يف املؤمتر مع إلقاء الکلمة( 2117إصفهان، سنة 

الثاين للسریة العلویة، جامعة  املؤمتر الوطين، « اإلنصاف في نهج البالغةالتحليل المعنوي الداللي لمفاىيم العدل و القسط و » . مقالة 5-6
 امليالدي.  2119لرستان، 

 للميالد. 2111 ، جامعة إصفهان، إیران، سنةملعنی احلياة املؤمتر الوطين، «فلسفة الحياة في القرآن الکریم» مقالة.5-7

 امليالدي.  2111لنهج البالغة و العلوم اإلنسانية، مهدان، جامعة أبوعلي سينا،  املؤمتر الوطين، «العلم و اليقين في نهج البالغة» . مقالة 5-8

، جامعة «الفرتة الصفویة بالرتکيز علی شخصية الشيخ البهائي، املؤمتر الثاين ألصفهان و «منهج الشيخ البهائي في سورة الحمد». مقالة 5-9
 امليالدي.  2119أصفهان، 

لة،  للعرفان بالرتکيز علی النصوص العرفانية األصي املؤمتر الوطين، «التحليل المعنوي الداللي لمفهوم الزىد العرفاني في نهج البالغة» . مقالة 5-11
 امليالدي. 2119األىواز، جامعة آزاد، 

 عهداملمؤمتر تاریخ الشيعة يف أصفهان،  ،«) من القرن األول إلی نهایة القرن التاسع للهجرة(حدیث الشيعة في أصفهانرجال » . مقالة 5-11
 امليالدي.  2119عرفة أصفهان التابع لبلدیة أصفهان، مل الدراسي

التحدیات و الفرص اآلتية،  :حتسنی منط االستهالک، مؤمتر «م اإلسراف في نهج البالغةالحقل الداللي لمفهو إلقاء األضواء علی  ». مقالة 5-12
 امليالدي. 2119، ة آزادجامعإیران، ساوه، 
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 ترجمة الکتاب و تحقيقو:. 6

منشورات دليل ما،  للشریف الرضي إلی اللغة الفارسية، « )ع(علي بن أيب طالب و خصائص أمریاملؤمننی خصائص األئمة» . ترمجة کتاب 6-1
 للميالد. 2113قم، إیران، 

 للميالد، منشورات املعاونية الثقافية لبلدیة إصفهان. 2117 ،«ىدیة العباد يف شرح أحوال صاحب بن عباد». الشرح و التعليق لکتاب 6-2

  مراتب الشرف الجامعي و اآلکادیمي:. 7

 امليالدي.  2111املرتبة العالية للبحث الطاليب يف مرحلة الدکتوراة، جامعة قم ] احلکومية[، . 7-1 

 امليالدي.  2111)قسم حبوث أساتذة اجلامعة(، مشهد املقدسة،  البالغةنهج الوطين اجلامعي ل هرجانامليف املرتبة العالية )الثالثة( . 7-2 

 2111، جامعة شریاز، الدینية( -الدراسات العلمية ورحميف املهرجان الوطين اجلامعي لتحسنی منط االستهالک ) يف  (الثالثةالعالية ) املرتبة. 7-3
 امليالدي. 

 امليالدي.  2111، االستهالک )يف حمور الدراسات اإلداریة( منط اجلامعي لتحسنیاملرتبة الثالثة يف املهرجان الوطين . 7-4

 و المعاىد اآلکادیمية: اإلیرانية التدریس في الجامعات. 8

  .مرحلة بکالوریوسعلوم القرآن و احلدیث لطالب ، لطالب بجامعة قم. التدریس يف کلية األهليات و املعارف اإلسالمية 8-1
 ، مرحلة بکالوریوس.بجامعة أصفهان کلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، قسم علوم القرآن و احلدیث  . التدریس يف8-2
 ، اصفهان. ب مراحل بکالوریوس و املاجستری، لطال جامعة معارف القرآن و العترة. التدریس يف 8-3
 )فرع أصفهان(، لطالب مرحلة املاجستری. جامعة علوم القرآن و الحدیث. التدریس يف 8-4
 لطالب بکالوریوس.  جامعة بيام نور. التدریس يف 8-5
 إصفهان)فرع دولت آباد يف حمافظة أصفهان(لطالب مرحلة املاجستری، ،معارف القرآن الکریمو جامعة علوم . التدریس يف 8-6
 أصفهان. لطالب مرحلة بکالوریوس، ،التعليم اإلیرانية() تعرتف هبا وزارة مؤسسة المهدي اآلکادیمية. التدریس يف 8-7

 )لطالب مرحلة الماجستير( اإلشراف علی الدراسات العليا.  9

، جامعة معارف القرآن و «الدراسة النقدیة آلراء مایکل کوک حول األمر بالمعروف و النهی عن المنکر» عنوان. رسالة املاجستری حتت 9-1
 ، أصفهان. العرتة)عليهم السالم(

  الفکرة النسویة في التفسير من وجهة نظر أسماء بارالس بالترکيز علی کتابها» . رسالة املاجستری حتت عنوان 9-2

 "" Believing Woman In Islam    » .جامعة معارف القرآن و العرتة )عليهم السالم(، أصفهان ، 

، جامعة معارف «جهة نظر تفسير الميزان للطباطبائيلمفردات القرآن الکریم من و  ظاىرة تعددیة المعنی»  رسالة املاجستری حتت عنوان. 9-3
 القرآن و العرتة )عليهم السالم(، أصفهان.
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 العرتة و القرآن معارف ، جامعة«الداللي للمفردات المعنية بالعواطف و المشاعر في القرآن الکریمالحقل » رسالة املاجستری حتت عنوان.9-4
 .أصفهان ،(السالم عليهم)

 العرتة و القرآن معارف ، جامعة«التناسق المعنوي و الداللي آلیات سورة الرحمن حول محور الغرض الواحد» . رسالة املاجستری حتت عنوان9-5
 .أصفهان ،(السالم عليهم)

و أصحابو  صلی اهلل عليو و آلو)األکرمعلی أساس أحادیث أىل بيت الرسول التفسير األثري لسورة یوسف »  . رسالة املاجستری حتت عنوان9-6
 قم.  جامعة علوم القرآن و احلدیث، ،« (المنتجبين

 و البحثية التنفيذیة للشؤون العلميةالنشاطات . 19

 ، أصفهان. جلامعة معارف القرآن و العرتة التدریسية اهليئة العلميةضو ع. 11-1

 ، أصفهان. يف جامعة معارف القرآن و العرتةيئة البحثية اهلعضو . 11-2

 مکتب اإلعالم اإلسالمي التابع للحوزة العلمية بقم)فرع أصفهان( ،اهليئة الالستشاریة للشؤون البحثيةعضو . 11-3

ىي جملة علمية دولية باللغة معارف القرآن و العرتة بأصفهان و جامعة  تنشرىا Islamic Researchالتنفيذي جمللة  الداخلي راملدی.11-4
 اإلجنليزیة . 

 تنشرىا جامعة أصفهان.مة و ىي جملة علمية حمکّ  « للقرآن البحوث اللغویة»  جملة الت التحکيم العلمي ملقا. 11-5

 عمل جامعي:شهادات من ورشات  . 11

 امليالدي.  2113جامعة أصفهان،  ،«الحياة من وجهة النظر السيکولوجية نمطالدعاء و » ورشة عمل . 1 -11 

 امليالدي. 2111کلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة إصفهان،   « ISIمنهج کتابة مقاالت » . ورشة عمل 2 -11

 امليالدي.  2111جامعة أصفهان،  ،«ور من وجهة نظر الدین و بيولوجيانظریة التط» عمل  . ورشة11-3

 امليالدي.  2111، جامعة أصفهان، «النمط اإلسالمي للتنمية و قضية المنهجية» . ورشة عمل11-4

 امليالدي.  2112، جامعة أصفهان، «أسلوب الحياة و الصحة من وجهة نظر اإلسالم، علم النفس و الطب ». ورشة عمل 11-5

 امليالدي.  2112قسم الفلسفة، جامعة أصفهان،  ،«دراسة إمکانية تأسيس مابعد الطبيعة لألخالق علی أساس القرآن الکریم» . ورشة عمل 11-6

 امليالدي.  2112قسم الفلسفة، جامعة أصفهان،  ،«العلم الدیني» . ورشة عمل 7 -11

 امليالدي. 2112قسم الفلسفة و الکالم اإلسالمي، جامعة أصفهان،  ،«و مسألة الشرور علم الکالم اإلسالمي» . ورشة عمل 11-8

 .2112کلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة أصفهان،   ،«المفاىيم النظریة في العلوم التجریبية» . ورشة عمل 9 -11


