سیدقاسم رزاقی موسوی

تحصیالت:
سطح  4حوزه علمیه
کارشناسی ارشد تاریخ اسالم از موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)

سوابق آموزشی
تدریس در مراکز آموزشی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) ،مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
وکاربردی ،حوزه علمیه قم ،دانشگاه پیام نور واحد بهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،مدرسه عالی
فقه و معارف اسالمی ،موسسه آموزش عالیحوزوی امامرضاعلیه السالم ،موسسه آموزش عالی معصومیه ،جامعه
المصطفی العالمیه
سوابق پژوهشی
کتاب
مقاله
مقاالت علمی پژوهشی
بازخوانی دیدگاه مونتگمری وات درباره پیامبر اسالم تاریخ درآیینه پژوهش ش11پائیز1831
«شرق شناسی ومستشرقان» نامه تاریخ پژوهان شماره  11سال 1833
ترجمه ونقد مقاله«تشیع در دوره بنی امیه»مونتگمری وات فصلنامه تاریخ اسالم شماره 43سال 1831
امام کاظم(ع) در آثار خاورشناسان

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم ش 18و مجموعه مقاالت همایش«سیره و

زمانه امام کاظم»(ع)1831
چالش های اندیشه ای واقتصادی شیعیان درعصرامام باقر علیه السالم فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم تابستان1838
پیامدهاو بازتاب های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ جهان
اسالم شماره  8بهار و تابستان1838
جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیبهای آن فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ پاییز34
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نقش وجایگاه شیعیان در جریان اصالح گرایی در افغانستان معاصر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ پاییز36
تحوالت شیعه پژوهی غربیان پس از انقالب اسالمی ایران ،زمینه ها و عوامل دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ
جهان اسالم بهار وتابستان36
دگرگونی اقدامات شیعه پژوهیغربیان ،بررسی نمونه ها وآمارها ،فصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسالم ،سال پنجم،
شماره نهم ،بهار و تابستان 1836
معنویت در سیره امام علی(ع) و بازکاوی آن در آثار خاورشناسا ،مجموعه مقاالت همایش امام علی علیه السالم الگوی
عدالت و معنویت برای جهان امروز .1833 ،
سایر
مدارا با مخالف ومبارزه بامعاند در سیره نبوی نشریه معرفت شماره  36بهمن 1838
نقد مقاله امام هادی علیه السالم درکتاب «تصویر امامان شیعه در دائر المعارف اسالم» موسسه شیعه شناسی 1831
مقاله «ابی بن کعب» دائره المعارف حرمین شریفین ج 1سال 1833
مقاله مطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان قبل از انقالب اسالمی ایران نشریه رهنمون -در نوبت چاپ سال 1831
انقالب اسالمی ایران ومطالعات شیعی درغرب انگلیسی زبان ویژه نامه تاریخ پژوهی ش 18سال 1831
نگرشی بر زندگانی حضرت خدیجه ره توشه راهیان-نور(رمضان )1484سال 1831
خاورشناسان و جایگاه اجتماعی و سیاسی امام حسن علیه السالم مجموعه مقاالت همایش« سبط النبی» 1838
جریان های فکری شیعه در عصر امام هادی علیه السالم همایش سیره وزمانه امام هادی علیه السالم مجموعه مقاالت
همایش آذر36
اوضاع اجتماعی شیعیان در عصر امام هادی علیه السالم همایش سیره وزمانه امام هادی علیه السالم مجموعه مقاالت
همایش آذر36
ناجا و مؤلفه های تمدن اسالمی؛ بررسی زمینه ها ،عوامل وموانع همایش ناجا و تمدن اسالمی آذر1836

طرح های در دست انجام
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کتاب شیعه در دوره بنی امیه
کتاب تشیع در دوره امام باقر علیه السالم

مدخل امام باقر علیه السالم برای دانشنامه اهل بیت علیهم السالم
 .راهنمائی و مشاوره و داوری:

 6راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده؛
8راهنمایی پایان نامه در حال انجام
 1مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده
 1داوری بیش از  11پایان نامه و تحقیق پایانی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و جامعه
الزهرا(ع) و موسسه امام رضا علیه السالم
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