
 مشخصات فردی
رضا علينام

 ميرزامحمد نام خانوادگی

 ١٣٢٥ سال تولد

)تاآنون١٣٥٤از فروردين(سال ٣٧ خدمتسنوات

عربي و انگليسيآشنايي با زبانهای

 
  فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه  علمي  عضو هيأت

  

  مدارک تحصيلی

   عرب  و ادبيات  زبان  دآتراي •

   پژوهش  حوزة

   متون  و تصحيح  و ترجمه  تأليف

  بار به  يك  آتاب  اين[١٣٥٥.  و هنر ايران، سال  ادب  فرهنگستان/   تأليف: و االعصار  عبرالقرون  الفارسي الخليج •

اسانيد »  و بار ديگر با نام  المصرية  النهضة مكتبة  با همكاري  ايران  بنياد فرهنگ  از سوي  نام  همين

جديد و   و با ويرايش  رسيده  چاپ  به  در قاهره  ميالدي ١٩٧٦ سال  به  دارالرائد العربي  توسط» الفارسي الخليج

کتاب . است  شده  تجديد چاپ  فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه  از سوي ١٣٨٠ در سال  اضافات

  .]به عنوان کتاب برگزیده در جشنواره ملی خليج فارس شناخته شد ١٣٩٠مزبور در اردیبهشت ماه سال 

  )شيرازي  سيد حسين: لف مؤ( ١٣٥٨  نور، سال  انتشارات/ترجمه: حسن  امام  سخنان •

  )الجاللي  محمد حسين: لف مؤ( ١٣٦٠  نور، سال  انتشارات/   ترجمه: شيعه  از ديدگاه  مآخذ حديث •

  آقابزرگ  شيخ  عالمه: لف مؤ( ١٣٦٠ و هنر ايران، سال  ادب  فرهنگستان/   ترجمه: طوسي  و آثار شيخ  زندگينامه •

تجديد   فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  شگاهپژوه  جديد از سوي  با ويرايش ١٣٧٦ در سال  آتاب  اين). [تهراني

  .]است  شده  چاپ

  )القيسي  طالب  ابي  بن  مكي: لف مؤ( ١٣٦٢  نور سال  انتشارات/   و شرح  مقدمه: القرآن  اعراب  مشكل •

سيد محمد   عالمه  قلم  به( ١٣٦٢ رجأ، سال  مرآز نشر فرهنگي/   و حواشي  و ويرايش  مقدمه: اعجاز قرآن •

  )طباطبائي  سينح

  زادة حسن  ا حسن آيت  با تقريظ( ١٣٦٤ -  ١٣٦٧ رجأ، سال  مرآز نشر فرهنگي/ جلد  در سه  تأليف: الميزان مفتاح •

  )آملي

دآتر : لف مؤ(١٣٧١  در سودان، سال  ايران  فرهنگي  رايزني/   و تعليق  و بازنگري  مقدمه: حياة  في  حياة •

  )احمد  الختم سر  عبدالوهاب

  سيد حسن: لف مؤ( ١٣٧٧  اطالعات، سال  انتشارات/   و تعليق  ترجمه): صدوق  و آثار شيخ  زندگينامه(  ري  فقيه •

  )خرسان  موسوي

  ١٣٧٨ اسالمي، سال  تبليغات  سازمان  و پژوهش  مرآز آموزش/   تأليف: شورا  فرهنگ  در شناخت •

  االسالم حجة  با مقدمة(١٣٧٨  اسالمي، سال  تبليغات  سازمان  و پژوهش  مرآز آموزش/تأليف: غدير  نسيم •

  )عراقي  محمدي

 ١٣٨٠  فرهنگي، سال  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه/   تأليف): پارسي  در ادب  البالغه نهج(  آفتاب  در بارگاه •

در   آه  سالهاستو   شده  جديد تجديد چاپ  با ويرايش ١٣٨٧ در سال  آتاب  اين). [گلشني  دآتر مهدي  با ديباچة(

  .]شود مي  نور تدريس  پيام  در دانشگاه  البالغه نهج  معارف  تحصيلي  ارشد رشتة  آارشناسي  دورة

  ١٣٨٠ ، سال)الحسين سسة مؤ(  بنياد بعثت/   و نگارش  ترجمه): آربال  واقعة  رجزهاي(  ارغواني  عشق  منظومة •



مساجد،   هنري - فرهنگي  آانونهاي  هماهنگي  تاد عاليارشاد، س  وزارت/   و تصحيح  مقدمه: مسجد  حديث •

  )و حيدر محمدي  رضا شاآري: لفان مؤ( ١٣٨٢  سال

سيد   عالمه: لف مؤ( ١٣٨٣  نشر مطهر، سال/   و تحشيه  و تصحيح  با مقدمه: اسالمي  بر عقايد و اخالق  درآمدي •

  )طباطبائي  محمد حسين

  وزارت  و جهاني  سياسي  مرآز تحقيقات/   نگاري و فهرست  و بازنگري  مقدمه: االستبداد  حبالة  والفكر في  الدين •

  )طهراني  دآتر نادر نظام: عربي  به  سيد محمد خاتمي؛ ترجمه: لف مؤ( ١٣٨٤  خارجه، سال

  ينعبدالحس  عالمه: لف مؤ(١٣٨٥-١٣٨٦  بنياد بعثت، سال/ جلد   در يازده  علمي  و ويرايش  مقدمه: الغدير  ترجمة •

  )از مترجمان  تن  نه  اميني؛ترجمة

 -  سال(  و جلد دوم) ١٣٨٦سال(  فرهنگي، جلد اول  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه/   تأليف: در مثنوي  قرآن •

  دارد  ادامه) ١٣٨٧

  ١٣٨٨پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال / تأليف : کندوکاوی در حيات و اندیشۀ دعبل خزاعی •

  ١٣٨٩پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال /تأليف: آمدی بر ارزشيابی علم در فرهنگ اسالمدر •

  شعر  هاي مجموعه

  ١٣٥٤ آزادي، سال  مشعل: فرسوده  قاب •

  ١٣٥٧ نشر ميثاق، سال: خيبر خورشيد  فاتح •

  ١٣٥٨ نور، سال  انتشارات: الفجر  مطلع •

   و نوجوانان  آودآان  ادبيات

  ١٣٥١ اشرفي، سال  انتشارات/   تأليف: و نوروز  گل •

و ) پنجم  چاپ(١٣٦٦  بنياد بعثت، سال ١٣٥٩/  نور، سال  انتشارات ١٣٥٢/  غدير، سال  انتشارات/   تأليف: غدير •

  است  شده  ترجمه  دو زبان  به  آتاب  اين). سوم  چاپ(١٣٧٥  سال: جديد  و با طرح) ششم  چاپ(١٣٦٨  سال 

  :شرح  بدين

  هـ ١٤٠٨ -  ش ١٣٦٧ بنياد بعثت، سال/رضا مهيار  ترجمة): عربي  زبان  به(الغدير  -
  
  م ١٩٩٠ بنياد بعثت، سال): اردو  زبان  به(غدير  -

  
  

  چاپ(١٣٦٦  بنياد بعثت، سال: جديد  و با طرح) پنجم  چاپ( ١٣٦٣فجر،   انتشارات ١٣٥٤/ تأليف،: خورشيد  غروب •

  :شرح  بدين  است  شده  ترجمه  دو زبان  به  آتاب  اين). سوم

  ١٣٦٦ رضا مهيار، بنياد بعثت، سال  ترجمة): عربي  زبان  به(  الشمس  غروب -
  
  م١٩٨٨/هـ  ١٤٠٨ بنكوي، بنياد بعثت، سال  باره  الدين صالح: آاتب): اردو  زبان  به(  گيا ُسوَرج  دوب -

  
  

  ١٣٥٥ فجر، سال  انتشارات/ شعر : آدو  آاسه •

  چاپ(١٣٦٤  بنياد بعثت، سال)/ دوم  چاپ(١٣٦٠  نور، سال  انتشارات ١٣٥٦/ گلشن، سال/   تأليف: مشقسر •

  )پنجم

  )پنجم  چاپ(١٣٦٤  بنياد بعثت، سال ١٣٥٧/  روزبه، سال  انتشارات/   تأليف: ما و شما •

  )رمچها  چاپ( ١٣٦٥  بنياد بعثت، سال ١٣٥٩/  ياسر، سال  انتشارات/   تأليف: سنگباران •

  )جديد  طرح(١٣٧٩نشر مطّهر، : سفير نور  و با نام ١٣٥٩- نور، سال  انتشارات/   تأليف: شهادت  پيك •



  چاپ(١٣٦٦  و سال) دوم  چاپ(١٣٦٤  و سال ١٣٦٢ رجأ، سال  مرآز نشر فرهنگي/   ترجمه: خواند مي  دوباره  بلبل •

  ]الحمادي يوسف: نويسنده). [چهارم

  )سوم  چاپ(١٣٦٨  و سال ١٣٦٤ رجأ، سال  شر فرهنگيمرآز ن/ شعر : هفتاد رنگم •

  )سوم  چاپ( ١٣٦٨ و سال  ١٣٦٤ رجأ، سال  مرآز نشر فرهنگي/ شعر : باز آن، آواز آن  لب •

  )سوم  چاپ(١٣٦٨  و سال ١٣٦٤ رجأ، سال  مرآز نشر فرهنگي/ شعر : بنفشه  قصة •

  به  و ادبي  قرآني، تاريخي  هاي دارد و در زمينه  اختصاص  ديني  و تربيت  و تعليم  فرهنگ  حوزة  به  آثار عمومًا  اين •

  است  تحرير درآمده  رشته

   فرهنگي - علمي  مقاالت

  چاپ  به  فرهنگي - علمي  هاي و فصلنامه  در جرايد و مجالت  متعددي  سطور مقاالت  اين  از راقم
  :شود از آنها در اينجا ذآر مي  اي گزينه  آه  است  يدهرس

  ١٣٦٠ ، فروردين ١٤و ١٣ عصر، شمارة: و تعهد  انسان •

  ١٣٦١ چهارم، مرداد ماه  اعتصام، شمارة: اسالم  از ديدگاه  اجتماعي  تعاون •

  ١٣٦٣ ، سال ١ نامة انديشه، ويژه: در اسالم  علم  مقام •

  ١٣٦٥ ماه  سوم، ارديبهشت  فرهنگي، سال  آيهان: البالغة نهج  لفاظال  المفهرس  المعجم  نقد و بررسي •

  ١٣٦٦اول، پاييز  فرهنگ، آتاب: قرآن  شناسي واژه •

  ١٣٦٨دوم، پاييز   اول، شمارة  تاريخي، سال  تحقيقات  مجلة: حسن  امام  از صلح  تحليلي •

  ١٣٦٨و الشتأ  االولي، الخريف  انية، السنةاالنس  العلوم مجلة: تفسير القرآن  في  الطباطبائي  العالمة  اسلوب •

  ١٣٦٨ سوم، زمستان  اول، شمارة  تاريخي، سال  تحقيقات  مجلة: تفسير  علم  در تاريخ  پژوهشي •

قرآن،   و مفاهيم  علوم  تحقيقاتي  آنفرانس  الكريم، سومين  دارالقرآن: اسالمي  و تمدن  در فرهنگ  علم  ارزيابي •

  ١٣٦٩ سال

  ١٣٦٩ طبري، سال  آشور، يادنامة  علمي  مرآز تحقيقات: طبري  تفسيري  روش •

  الثالثة، الربيع  االنسانية، السنة  العلوم  مجلة: و الحديث  الكريم  القرآن  من  االقتباس  في  سعدي  منهج •

  ١٣٧٠ والصيف

و پژوهشي،   علمي  سياست  فصلنامة: مسلمانان  در پژوهشهاي  و تجربه  مشاهده  درباب  آوتاه  تأملي •

  ١٣٧١ زمستان

  ١٣٧٢و پاييز   ، تابستان ٣و ٢ سوم، شماره  فرهنگ، سال  نامة: سودان  فرهنگ  به  نگاهي •

  ١٣٧٤ ، زمستان ١ ، شمارة ٨ فرهنگ، سال: عرب  و نويسندگان  خزاعي  دعبل •

دآتر   يادنامة(آثار و مفاخر فرهنگي، مهر و داد و بهار   انجمن: از ديد تطبيقي  سعدي  عرفاني  در غزلهاي  سيري •

  ١٣٧٧ ، سال)مهرداد بهار

  ١٣٧٧ و دوم، بهار و تابستان  اول  هاي يازدهم، شماره  فرهنگ، سال: مولوي  در تفكر قرآني  و لعنت  رحمت •

  ١٣٧٨ ، آذر ماه ٢٨ ششم، شمارة  بصائر، سال :علي  شيعة  در شناخت  پژوهشي •

  ١٣٧٩هشتم، بهار   جاودان، سال  ميراث: تهران  محمودية  مسجد و مدرسة  وقفنامة •

  ١٣٧٩  چهارم، بهار و زمستان - اول  سيزدهم، شمارة  فرهنگ، سال: علي  از زبان  علي •

  ١٣٨٠الرابعة، مهر  الثامن، السنة االسالمية، العدد  الحضارة آفاق: رجاز الحسينية األ  في  دراسة •



» زاد خدا خانه«و » حيدر  عشق«، »آفتاب  گل»  با عناوين  شعر فارسي  به  شعر از دو شاعر هندي  سه  برگردان •

  علوم  نامة  مجلة): ع(  علي  امام  در ستايش» آبريايي  جمال  مرآت»  با نام  بلند از نگارنده  اي چكامه  انضمام  به

  ١٣٨٠و بهار ١٣٧٩ ، زمستان ٥و ٤ هاي شمارهانساني، 

  ١٣٨١چهاردهم،  اسالمي، سال  تحقيقات  مجلة: علي  دنيا از منظر امام •

  ، سال) ]١( طوسي  نصيرالدين  خواجه  بزرگداشت  ويژة[  فرهنگ: ناصري  در اخالق  افالطون  اخالقي  هاي انديشه •

  ١٣٨٢و بهار ١٣٨١ ، زمستان ٤٤- ٤٥ ، پياپي)اول  شمارة(  شانزدهم  سال(  -چهارم  شمارة(  پانزدهم

  ١٣٨٢پاييز -  ، تابستان ٣و ٢ شانزدهم، شمارة  فرهنگ، سال: الصدور در راحة  علي  امام  و حكم  امثال •

  ١٣٨٢السادسة، مهر  عشر، السنة  اًالسالمية، العدد الثاني  الحضارة  آفاق: الشعر العربي في  و أثره  البالغة نهج •

  عشر، السنة  االسالمية، العدد الخامس  الحضارة  آفاق: الطف  يوم  في  الحسين  االمام  أدعية  ولح  دراسة •

  ١٣٨٤ الثامنة، فروردين

الثامنة،   عشر، السنة  االسالمية، العدد السادس  الحضارة  آفاق: الشعر العربي  و أثرها في  القرآن  أمثال •

  ١٣٨٤مهر

  ١٣٨٥ التاسعة، فروردين عشر، السنة  االسالمية، العدد السابع  الحضارة  اقآف: العربي  دب األ  النوروز في •

  ١٣٨٥التاسعة، مهر  عشر، السنة  االسالمية، العددالثامن  الحضارة  آفاق: رواية  بسبعين  الوالية  حديث •

  ١٣٨٦ ردينالعاشرة، فرو عشر، السنة  االسالمية، العددالتاسع الحضارة  آفاق: النبوية  مثال األ  روائع •

  ١٣٨٥ ، بهار و تابستان٢و  ١ نوزدهم، شمارة  فرهنگ، سال: در شعر فارسي  البالغه نهج  بر وصف  درآمدي •

  ، سال) ]٢( نصير طوسي  خواجه  بزرگداشت  ويژة[  فرهنگ: ناصري  در اخالق  مسكويه  ابن  اخالقي  هاي انديشه •

  ١٣٨٦ و تابستانو دو، بهار   و شصت  و يك  شصت  هاي بيستم، شماره

  هاي بيستم، شماره  ، سال)بلخي  الدين موالنا جالل  ويژة(  فرهنگ: از قرآن  در اقتباس  مولوي  شناسي سبك •

  ١٣٨٦ ، پاييزوزمستان  ٦٤و ٦٣ و چهارم، پياپي  سوم

، سال )واحد ساوه –دانشگاه آزاد اسالمی (فصلنامۀ ادبيات تطبيقی : بازتاب امثال قرآن در اشعار دیوان فيض •

  ١٣٨٨چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 

، سال )واحد ساوه –دانشگاه آزاد اسالمی (فصلنامۀ علوم اسالمی : درآمدی بر ارزشيابی اخالق ناصری •

  ١٣٨٨چهارم، شمارۀ چهاردهم، تابستان 

ی و ، پژوهشگاه علوم انسان)٢(مجموعه مقاالت قرآن، کالم و فلسفه : تفسير قرآن  تاريخي  شناسي روش •

  ١٣٨٩مطالعات فرهنگی و بنياد پژوهشهای قرآنی حوزه دانشگاه، 

نامۀ ادب فارسی، سال اول، شمارۀ دوم، پایيز و کهن: گيری قصيدۀ عينّيهمبنای فکری ابن سينا در شکل •

  ١٣٨٩زمستان 

  ١٣٨٩ان پژوهشنامۀ علوی، سال اول، شمارۀ دوم، پایيز و زمست): ع(اصول و مبانی شورا از مننظر امام علی  •

آفاق الحضارۀ االسالميۀ، السنۀ الرابعۀ عشرۀ، العدداالول، : دارسۀ فی األمثال النبویۀ و أثرها فی الشعر العربی •

  ق ١٤٣٢/ش ١٣٩٠ربيع و الصيف 

  ها سمينارها و آنگره

  ١٣٦٩  مقاله، سال  با ارائة  جرير طبري  ابوجعفر محمد بن  بزرگداشت  در آنگرة  شرآت •

  ١٣٦٩  مقاله، سال  با ارائة  قرآن  و مفاهيم  علوم  تحقيقاتي  آنفرانس  در سومين  شرآت •

  ١٣٧٧ مقاله، سال  دآتر مهرداد بهار با ارائة  يادنامة  در تدوين  مشارآت •

  در دو دوره  خوارزمي  داور آنگرة •



از   مقاله ٣٩ با بررسي ١٣٨٠ سالدر ) ع(  علي  امام  المللي بين  آنگرة  و عربي  فارسي  مقاالت  داور بخش •

  و الجزاير  و اردن  و مصر و لبنان  ايران  دانشمندان

در مشهد   رضوي  بنياد فرهنگي  آموزشي - علمي  بازديد از امكانات  جهت  عالي  و آموزش  فرهنگ  وزارت  نمايندة •

  ١٣٦٦ رضوي، سال  غيردولتي  عالي  آموزش  سسة مؤ  منظور تأسيس  به

  منظور ارتقأ علمي  دانشگاهها به  علمي  هيأت  از اعضاي  برخي  ثار مكتوبداور آ •

و   عربي  و ادبيات  زبان  هاي رشته  تكميلي  تحصيالت  دورة  هاي نامه از پايان  استاد راهنما و مشاور شماري •

  فارسي

  درخواست  به  عرفاني و  قرآني، تاريخي، ادبي  هاي در زمينه  پژوهشي - اثر علمي  از بيست  بيش  داوري •

  از دانشگاهها  و برخي  فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه

  پژوهشی دانشگاهها –ها و مجالت علمی داوری شماری از مقاالت فصلنامه •

  از محققان  و رساله  مقاله ١٧٦  با بررسي ١٣٨٦و ١٣٨٥ در سالهاي) ع(  علي  امام  دربارة  علمي  داور دو همايش •

  )علي  امام  مرآز تحقيقات(  و دانشگاه  حوزه

  پژوهشگاه(  و فارسي  عربي  مقالة ٢١ با بررسي ١٣٨٦ در سال) ص(  اعظم  رسول  نويسي مقاله  داور مسابقة •

  )فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم

  با عنوان  وي  رثاي در  اي چكامه  طباطبايي، با سرودن  سيد محمد حسين  عالمه  بزرگداشت  در آنگرة  شرآت •

  ١٣٦١ ، سال»استاد رفت  دريغا آه«

  علوم  پژوهشگاه(» و مولوي  مثنوي  در شناخت»  ، با عنوان) ١٣٨٦آذر) ١٧-٢١ پژوهش  در هفتة  سخنراني •

  )فرهنگي  و مطالعات  انساني

گيری قصيدۀ ، با عنوان مبنای فکری ابن سينا در شکل)٢٨/١٠/١٣٨٨به تاریخ (سخنرانی در هفتۀ پژوهش  •

  )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(عينّيه 

   و تعليم  تدريس:  آموزش  حوزة

  :شرح  آشور بدين  و خارج  داخل  از دانشگاهها و مراآز پژوهشي  در برخي  انساني  علوم  آموزش

  ادبيات  دانشكدة -  معلم  تربيت  دانشگاه •

  )گروه ادبّيات و گروه تاریخ(يات و ادب  الهيات  دانشكدة -الزهرأ  دانشگاه •

  ادبيات و دانشکدۀ علوم تربيتی  دانشكدة - خارطوم  دانشگاه •

  ايران  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  به  سياسي، وابسته - تاريخي  مرآز تحقيقات •

  در سودان  ايران  اسالمي  جمهوري  مرآز فرهنگي •

و پژوهشکدۀ علوم ) گروه زبان و ادبيات عربی(ادبيات   پژوهشكدة - فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه •

  سياسی

  )کرج(استان البرز  - حوزۀ علميۀ بقيع خواهران •

  مواد درسی دورۀ کارشناسی

  فارسی عمومی •

  تأثير قرآن و حدیق در ادب فارسی •

  آشنایی با قرآن کریم •

  البالغهنهج •



  دیم و جدید عربینثر ق •

  صرف و نحو عربی •

  روش تحقيق •

  اخالق اسالمی •

  :مواد درسی دورۀ تحصيالت تکميلی

  زبان و ادبيات فارسی •

  نقد و بررسی متون تاریخی •

  متون علمی اسالمی •

  نقد ادبی •

  متون عرفانی اسالمی •

  نویسی و محاضرهمقاله •

  )٢(و ) ١(نحو عربی  •

  معانی و بيان و بدیع •

  به زبان عربی متون تخّصصی علوم سياسی •

   فرهنگي -  علمي  و مسئوليت  مديريت: اجرا  حوزة

  علوم  و پژوهشگاه  و هنر ايران  ادب  فرهنگستان  علمي  عضو هيأت  تاآنون ١٣٥٤ از آغاز سال
  :ام داشته  زير را برعهده  و مسئوليتهاي  ام بوده  فرهنگي  و مطالعات  انساني

  ١٣٥٩-١٣٦١: و هنر ايران  ادب  فرهنگستان  سرپرست •

  ١٣٥٩-١٣٦١: ايران  زبان  فرهنگستان  سرپرست •

  ١٣٦١-١٣٧٠): وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی(فرهنگي   و تحقيقات  مطالعات  سسة مؤ  معاون •

): و پرورش  آموزش  وزارت  شيآموز  ريزي و برنامه  پژوهش  سازمان  به  وابسته(ها  و آتابخانه  آموزشي  مدير آل •

  سمت  با حفظ ١٣٦٤-١٣٦٥

  سمت  با حفظ ١٣٧٠ - ١٣٦٥: اطالعات  سسة مؤ  انتشارات  فرهنگي  سرپرست •

: عالي  و آموزش  فرهنگ  وزارت  و امور جنگ  فرهنگي  معاونت  واحد تحقيقات  انساني  علوم  بخش  سرپرست •

  سمت  با حفظ ١٣٦٦ -١٣٦٥

و   فرهنگ  وزارت  به  وابسته(  و انگليسي  عربي  زبان  به  ايران  اسالمي  جمهوري  انساني  علوم  سردبير مجلة •

  سمت  با حفظ ١٣٧٢ -١٣٦٧) : آشور  علمي  مرآز تحقيقات - عالي  آموزش

  ١٣٧٢ - ١٣٧٠: در سودان  ايران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  رايزن •

  ١٣٧٩ -١٣٧٧) : اسالمي  تبليغات  سازمان  به  وابسته(  شو پژوه  مرآز آموزش  اسالمي  مدير دفتر مطالعات •

وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و  –) ع(مرکز تحقيقات امام علی (سردبير مجلۀ پژوهشنامۀ علوی  •

  ١٣٨٨): مطالعات فرهنگی

   فرهنگي - علمي  ها و شوراهاي در آميته  عضويت

  ١٣٥٩: ايران  بنياد فرهنگستانهاي  عضو شوراي •

  ١٣٦١: عالي  و آموزش  فرهنگ  وزارت  و تحقيقي  تخصصي  مشاغل  ارزيابي  شوراي عضو •

  ١٣٦٠:و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش  آانون  انتشارات  عضو شوراي •



  ١٣٦٥) : وارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت(آشور   آل  هاي آتابخانه  عالي  شوراي  عضو علمي •

  ١٣٦٤): و پرورش  آموزش  وزارت(  آموزشي  ريزي و برنامه  پژوهش  سازمان  و تأليفات  تحقيق  عضو شوراي •

  ١٣٦٨: تاريخي   تحقيقات  مجلة  نويسندگان  عضو شوراي •

  م ١٩٩٣: در سودان  عربي  زبان  آآادمي  عضو افتخاري •

  ١٣٨١: االسالمية الحضارة  آفاق  مجلة  تحريرية  عضو هيأت •

  ١٣٨٣: فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  شوراي عضو •

  ١٣٨٤: تولد موالنا  سال  هشتصدمين  اجرايي -  هماهنگي  عضو شوراي •

  ١٣٨٦: فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه  و فلسفة  قرآن، آالم  عضو آميسيون •

  در مرآز انديشگاه  تبار جهاني  ايراني  نخبگان  دانشنامة  تدوين  و سياستگذاري  راهبردي  عالي  عضو شوراي •

  ١٣٨٧: فارس  خليج

  ١٣٩٠: عضو شورای تحصيالت تکميلی گروه زبان و ادبيات عرب •

  ١٣٩١): ع(عضو شورای علمی مرکز تحقيقات امام علی  •

  طرحهای پژوهشی انجام شده

  تأليف -الخليج الفارسی عبرالقرون و االعصار •

  ترجمه –ر شيخ طوسی زندگينامه و آثا •

  تأليف -)البالغه در ادب فارسینهج(در بارگاه آفتاب  •

مجلدات بعدی در مرحلۀ آماده ). دفتر اول(و جلد دوم ) مدخل(جلد اول : تأليف در دو جلد –قرآن در مثنوی  •

  سازی برای چاپ است

  تأليف –کندوکاوی در حيات و اندیشۀ سياسی دعبل خزاعی  •

  تأليف –م در فرهنگ اسالم درآمدی بر ارزشيابی عل •

  دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ علوی که چاپ و نشر شده است ٣و ٢و  ١های ویرایش علمی شماره •

  طرحهای پژوهشی در دست انجام

  )دفتر پنجم(تأثير قرآن در مثنوی  •

  ٤ویرایش علمی و نظارت بر مراحل گوناگون دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ علوی، شمارۀ  •

  هاسخنرانی

  ١٣٨٦، پژوهشگاه علوم انسانی، آذرماه »در شناخت مثنوی و مولوی«سخنرانی در هفتۀ پژوهش، با عنوان  •

، پژوهشگاه علوم »گيری قصيدۀ عينّيهمبنای فکری ابن سينا در شکل«سخنرانی در هفتۀ پژوهش، با عنوان  •

  ١٣٨٨انسانی، دی ماه 

  موارد دیگر

  :ت پژوهشگاه بدین شرح به چاپ رسيده استبيست و دو مقالۀ علمی از نگارنده در مجال

  مقاله ٩: مجلۀ فرهنگ •

  مقاله ٢: مجلۀ تحقيقات تاریخی •

  مقاله ٨: مجّلۀ آفاق الحضارۀ االسالميۀ •

 ١):پژوهشگاه علوم انسانی و بنياد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه(مجموعۀ مقاالت قرآن، کالم و فلسفه •

  مقاله



  لهمقا ١: نامۀ ادب پارسیمجلۀ کهن •

  مقاله ١: پژوهشنامۀ علوی •

 


