مدرک تحصیلی

سطح  3حوزه علمیه

دکتری تاریخ و تمدن اسالم از دانشگاه معارف

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس:

 دانشگاه قم (تاریخ اسالم و متون حدیث) دانشگاه همدان (تاریخ اسالم و تاریخ اهل بیت) دانشگاه علوم پزشکی تهران( تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم) حوزه دانشجویی تهران(تاریخ اسالم) در حوزه دانشجویی کاشان -دانشگاه گیالن(سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و تاریخ تحلیل)

 جامعه المصطفی(تاریخ اهل بیت علیهم السالم) مرکز تخصصی مهدویت (تاریخ غیبت صغری و تاریخ تحلیلی عصر امامت) جامعه الزهرا(تاریخ عصر امامت و تاریخ غیب کبری) تاریخچه مهدویت(بنت الهدی) 2 .1واحد مرکز معصومیه (خواهران)
 .2برگزاری کارگاه شیعه شناسی در حوزه علمیه بندر جاسک( برای طالب و روحانیون آن شهر)
 --------------------------- .3امام خمینی رباط کریم دو دوره
--------------------------- .4اساتید دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سوابق پژوهشی:

کتاب:
 -1تاریخ تحلیلی امامیه در غیبت صغری(چاپ  1331موسسه آینده روشن)

 -2تدوین مدخل امام مهدی در دانشنامه اهل بیت (با همکاری دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)
 -3تدوین هفت مدخل از دانشنامه اهل بیت با عنوان زندگی وکالی چهارگانه امام عصر

مقاالت علمی پژوهشی

 .1چگونگی طرح وکالء در منابع امامی دوره غیبت صغری(مجله علمی پژوهشی ،مشرق موعود شماره 24
سال  )11و این مقاله در همایش عالمه تهرانی شایسته تقدیر دانسته شد و از آثار منتخب آن همایش بوده
است.
 .2علل تداوم غیبت امام زمان در دوران شکوفایی دولتهای شیعی (مجله علمی پژوهشی مشرق موعود
شماره  22سال )12
 .3چگونگی برخورد امامان شیعه با جریانهای غالیانه تا دوره امام صادق(ع)( ،مجله علمی پژوهشی تاریخ و
تمدن دانشگاه معارف شماره  ،11سال )12

 .4بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفاء و حبس حسین بن روح نوبختی ،مجله مشرق موعود
شماره41ف سال 19
 .5رفتار شناسی امام صادق در مواجهه با فرقه های الوهیت انگار ،شماره 91مجله تاریخ اسالم ،سال 13
 .6واکاوی تاریخی مفاهیم معنا شناختی دوره غیبت صغری ،مجله انتظار موعود شماره  ، 91سال 14
 .7نقش سیاسی و فرهنگی حسین بن روح نوبختی در بازه زمانی غیبت صغری ،مشرق  ،،44سال12
 .8بازخوانش باورمندی فرقه های تشیع به مصداق مهدی از آغاز تا پایان غیبت صغری با تأکید بر ماندگاری
امامیه( ،مشرق موعود  ،49سال 12
 .9بررسی نمادهای امام دوازدهم(عج) در ایران ،با تکیه بر اِلِمان های شعر ،سازه ،مراسم ،تا پایان سده دهم
هجری(.عصر آدینه شماره  ، ،21سال 14

مقاالت علمی ترویجی

 -1درآمدی بر سیر تحول غیبت نگاری امامیه از نوبختی تا شیخ طوسی( مجله انتظار موعود شماره ،41
سال12
 -2بررسی فضای تقیه در دوره غیبت صغرا و تاثیر آن بر عملکرد امامیه ،مجله انتظار موعود شماره ،42
سال13
 -3بررسی آراء تاریخی غیبت صغری در کتاب مکتب در فرآیند تکامل (مجله پژوهشهای مهدوی شماره ،1
سال13
 -4نگرشی تحلیلی پیرامون کتاب الغیبه شیخ طوسی( مجله علمی ترویجی پژوهش های مهدوی شماره ،11
سال13
 -9رفتار شناسی امام هادی وامام حسن عسکری علیهما السالم در تقابل با جریان های انحرافی تا دورۀ
غیبت(مجله علمی ترویجی پژوهشهای مهدوی شماره  ،11سال13
 -4کاوشی درباره جعفربن علی(ع)(پژوهش های مهدوی ، ،21سال14
 -2تمایز مبانی تمدن مهدوی با تمدن غرب و عوامل بسترزای آن( پژوهش های مهدوی شماره 12و پذیرفته
شده در همایش یازدهم دکترین مهدویت موسسه آینده روشن)

 -8زندگی و افکار شیخ محمد خالصی زاده (پذیرفته شده در کار گروه جریان شناسی عصر پهلوی که به
صورت کتاب منتشر خواهد شد).
 -1رفتارشناسی باقرین با جریانهای غالیانه( پذیرفته شده و چاپ شده در کنگره سبک زندگی دانشگاه تفرش)

طرح های در دست انجام:

 -تأثير راست گويي بر مناسبات دولت و ملت در ايران

راهنمایی ،مشاوره و داوری

 استاد راهنما با موضوع جریان شناسی امامیه در دوره غیبت صغری-

استاد مشاور در موضوع مهدویت از نگاه عالمان پاکستان

 -داور در پایانامه بررسی زندگی شلمغانی و مهدویت در نگاه اندیشمندان پاکستان

عضویت در گروه ها و مجامع علمی :

 .1همکاری با کار گروه جریان شناسی عصر پهلوی زیر نظر استاد دکتر موسی حقانی از سال  1383تا کنون
(موسئسه امام خمینی)
 .2همکاری با کار گروه طرح کالن پروژه تدوین تاریخ اهل بیت زیر نظر استاد دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی
 .3پژوهشگر موسسه آینده روشن پژوهشکده مهدویت
 .4عضو پیوسته انجمن مهدویت وابسته به انجمنهای علمی قم
 .9عضو پیوسته انجمن تاریخ پژوهان وابسته به انجمنهای علمی قم

