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 فیض کاشانی از منظر خاورشناسان ،مدرسه عالی شهید مطهری ،تهران ،چاپ اول.1600 ،(کار مشترک با دکتر علاس احمدوند)
 پژوﻫشی پیرامون جابر بن یزید جعفی (حدود  110 – 38ﻫ.ق) ،دانشگاه امام صادق (ع)،تهران ،چاپ اول( .1609 ،ایر شایسته تقدیر چهاردﻫمین دوره کتاب فصل جمهوری اسالمی
ایران ،تابستان )1609

 آیت عشق (مقدمهای بر احوال ،آیار ،آرا و طریقت عرفانی آیت اهلل سید علی قاضی رضواناهلل علیه) ،منتشر شده توسط انتشارات احرار (تلریز.)1691 ،
مقاله :ISI
- SCHOLARLY CONTRIBUTIONS OF DJABIR-Ibn-YAZID
AL-DJU‘FI TO THE ISLAMIC SIENCES (Dr. Abbas
Ahmadvand & Sayyed Hesamuddin Aleyasin & Saeed Tavoosi
Masroor), in: Journal of Shi'a Islamic Studies, Summer 2010,
Vol. 3, No. 3
- Dawud al-Raqqi: A Critical Survey of his Role in the
]Propagation of Shi‘a Teachings [429-446
Amir Momeni Hezaveh, Abbas Ahmadvand, Saeed Tavoosi
Masroor, JOURNAL OF SHI‘A ISLAMIC STUDIES
Autumn 2011, Volume IV, Issue 4
مقاالت علمی – پژوهشی:
 "شروط احراز والیتعهدی در دوران اموی و عصر اول علاسی" (کار مشترک با دکترعلاس احمدوند) (منتشرشده در فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم).
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 " شهر دبیق و جایگاه اقتصادی آن" ( کار مشترک با دکتر علاس احمدوند ) (منتشر شأده درفصلنامه مطالعات تاریخ اسالم).
 "بررسی و نقد وجوه طعن و ذم اﻫل تسنن در جابر بن یزید جعفی" (کأار مشأترک بأا دکتأرمحمود کریمی) (منتشر شده در فصلنامه علمی – پژوﻫشی علوم حدیث).
 "خدمات علمی جابر بن یزید جعفی به اسالم و شیعه" (کار مشترک با دکتر محمود کریمأی)(منتشر شده در فصلنامه علمی – پژوﻫشی شیعه شناسی).
 "شخصیت حدیثی عمار بن یاسر" (کار مشترک با دکتأر محمأود کریمأی) (منتشأر شأده درفصلنامه علمی – پژوﻫشی پژوﻫشﻫای قرآن و حدیث).
 تثلیف مقاله "سهم انگیزهﻫای سیاسی در جعل روایات مدح و ذم بالد" (کار مشترک با دکتأرمحمود کریمی) (منتشر شده در دو فصلنامه علمی – پژوﻫشی دانش سیاسی).
 "نقش غالیان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفی" (کار مشترک بأا دکتأر علأاس احمدونأد)(منتشر شده در شماره  31فصلنامه علوم حدیث).
 "ضرب آیات قرآن کریم بر سکه ﻫای اسأالمی و واکأنش مسألمانان نسألت بأه آن" (کأارمشترک با دکتر علاس احمدوند) چاپ شده در مجله تاریخ اسأالم و ایأران دانشأگاه الزﻫأرا
(س).
 "فیلسوفی جهانگرد :احمدبن طیب سرخسی و سأفرنامه او" (کأار مشأترک بأا دکتأر علأاساحمدوند) منتشر شده در مجله پژوﻫش ﻫای تاریخی دانشگاه اصفهان (پاییز .)1698
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 "داوود رقی و سهم وی در ترویج علوم ومعارف شأیعی" (کأار مشأترک بأا دکتأر محمأودکریمی) ،منتشر شده در شماره  21مجله شیعه شناسی.
 تثلیف مقاله " جابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره وی" (کأار مشأترک بأا دکتأرعلاس احمدوند) چاپ شده در مجله مطالعات تاریخ فرﻫنگی.
 تثلیف مقاله "اﻫمیت و آسیبشناسی تاریخ و تاریخنگاری از منظر امأام خمینأی (ره)" (کأارمشترک با دکتر محمود کریمی) چاپ شده در مجله تاریخ فرﻫنگ و تمدن اسالمی.
 تحلیل و نقد تاریخی گزارش امین االسالم طلرسی از غزوه خیلر ،پذیرفتأه شأده در ﻫمأایشسیره پژوﻫی (پژوﻫشکده تاریخ اسالم )1691 ،و منتشر شده در شماره  19فصلنامه مطالعات
تاریخ اسالم (زمستان .)1691
 بررسی تاییر حاکمان در اعتالی تمدن؛ مطالعه موردی ادبیات عصر عضدی (کار مشترک بأاخانم ﻫدی فرد مقدم) ،منتشر شده در جلد سوم مجموعه مقاالت کنگره بین المللی فرﻫنأگ و
اندیشه دینی (بوشهر 11 ،بهمن .)ISC( )1691
مقاالت دائرةالمعارفی:
 تثلیف مقاالت "خزاعی ،احمد بن نصر" (چاپ شده در جلد " ،)13خوی" (کار مشترک باخانم فرزانه ساسانپور)" ،دارالعلوم دئوبند" (دو مورد اخیر در جلد  13چاپ شدهاند)،
"دانشگاه قاﻫره ،کتابخانه"" ،دانیه" (کار مشترک با دکتر قنلرعلی رودگر)" ،داوودبن
سرحان"" ،داوود رقی"" ،دریای سیاه" ( 3مورد اخیر در جلد  13چاپ شدهاند)" ،دنقله"
(کار مشترک با دکتر اشرف السادات باقری)" ،دﻫلک ،جزایر"" ،ذریح محاربی"" ،دیره-
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جات"" ،دنقلی"" ،دیوریگی"" ،دلوینه" ( 3مورد اخیر در جلد  10چاپ شدهاند)" ،ربیع بن
حلیب"" ،زیلع"" ،زیلعی ،علداهلل بن یوسف"" ،صمادح ،بنی"" ،عیذاب"" ،طاووس یمانی"،
"ابوطالب مکی"" ،طرطوس"" ،طرسوس"" ،علدان بن ربیط" (در مجموعه مقاالت
اسماعیلیه دانشنامه جهان اسالم نیز منتشر خواﻫد شد)" ،عرب ،دریا"" ،عصر ،سوره"،
"عماریاسر"" ،معن بن محمد"" ،مغیریه"" ،قاضی طلاطلایی ،سید علی"" ،رامیتنی ،علی"،
"ملرقع ،ابوحرب یمانی"" ،زید زراد"" ،زید نرسی"" ،زالقه"" ،سیالت"" ،علداهلل بن سلا"
و "نابلسی ،علدالغنی" جهت درج در دانشنامه جهان اسالم.
 تثلیف مقاالت "جابر جعفی"" ،جامعه"" ،جرجانی ،ابوعلداهلل محمد بن یحیی" (این سه مأورددر جلد  13چاپ شدهاند)" ،حأار ﻫمأدانی" (در جلأد  19چأاپ شأده اسأت)" ،حلشأه"،
"حلشیبن جناده" (این دو مورد در جلد  18چاپ شدهاند)" ،عَدَل"" ،عَیأذاب" و "زالقأه"
جهت درج در دائرة المعارف بزرگ اسالمی.
 -تثلیف مقاالت "ابوالطفیل عامربن وایلة"" ،امامهبنت ابیالعاص" " ،ام ملشر"" ،بقیع"" ،بنی

جعفی"" ،بنی علس"" ،یعللة بن علد الرحمن"" ،یوبان" و "حلشه" برای دانشنامه پیاملر
اعظم (ص).
 تالیف مقاله "طرسوس" برای دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسالم. تثلیف مقاالت "کاتب  ،احمد بن ابی طاﻫر" (منتشر شده در جلد " ،)16کفایة المهتدی" (کارمشترک با حسین عسکری)" ،کلینی رازی" (کار مشترک بأا دکتأر مرضأیه محمأدزاده) (دو
مورد اخیر در جلد  12منتشر شدهاند)" ،محمأدبن الحسأن بأن ابأی خالأد اشأعری قمأی " ،
5

"مغیریه"" ،مقلوله عمر بن حنظله"  " ،مأال خلیأل قزوینأی"" ،مأاکو"" ،مفأاتیح الشأرایع"،
"معتصم الشیعة"" ،المحجة اللیضاء"" ،معاویه"" ،موسأی صأدر"" ،مأدرس ،سأید حسأن"،
"میرلوحی" و "نصیریه" برای دائرةالمعارف تشیع.
 تالیف بیست مدخل از فرﻫنگنامه قرآن کریم مانند مداخل اسحاق (ع) ،سِحر ،سَأحَر ،سأحاب،سدر ،سراب ،سد ،سراج و . ...
سایر آثار و مقاالت:
 عمار یاسر ،ابوالطفیل عامربن وایلة و حلُشیبن جُنادة ،سه مللغ بصیر غدیر ،منتشر شأده در:زالل غدیر (مجموعه مقاالت دومین ﻫمایش ملی غدیرپژوﻫی درکرمانشاه ،آبان  ،)1691قأم:
زمزم ﻫدایت ،پاییز .1691
 "امام سجاد (ع) در ذﻫن و زبان اﻫأل سأنت" در مجلأه فأروو وحأدت (فصألنامه آموزشأیپژوﻫشی دانشگاه مذاﻫب اسالمی) ،شماره ﻫای  2و ( 3تابستان و پاییز ( .)1603این مقاله در
بخش مقاالت اندیشهای پایگاه اینترنتی مجمع جهانی تقریب مذاﻫب اسالمی نیز در دسأترس
بوده و در دومین جشنواره صحیفه سجادیه در سال  1603نیز برگزیده شده است).
 زیارت جامعه کلیره یادگار ماندگار امام ﻫادی (ع) ،منتشر شده در مجموعه مقاالت ﻫمأایشامام ﻫادی (ع) (تهران ،تابستان ( )1691این مقاله در ﻫمأایش امأام ﻫأادی (ع) بأا رتلأه اول
برگزیده شده است).
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 زیارت نامه ﻫای امام ﻫادی (ع) ،منتشر شده در مجموعه مقاالت ﻫمایش ملی سلک زنأدگیامام ﻫادی (ع) برگزار شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان 13 ،فأروردین (1696کأار
مشترک با رضا صفری).
 تالیف مقاله "میرا سیاسی و اجتماعی دارالعلوم دیوبند در شأله قأاره ﻫنأد و تأثییر آن بأرظهور طاللان در افغانستان" (کار مشترک با دکتأر علأیمحمأد طرفأداری) (منتشأر شأده در
فصلنامه مطالعات علوم تاریخی خوارزمی)[ .این مقاله با اندکی تغییأر در جلأد  3مجموعأه
مقاالت کنگره جهانى جریان ﻫاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علمأاى اسأالم بازنشأر شأده
است و ترجمه عربی آن نیز با عنوان «الترا السیاسی و االجتماعی لأدارالعلوم فأی دئوبنأد
والنهضة الدئوبندیة فی شله القارة الهندیة» در جلد  3مجموعة مقاالت المؤتمر العأالمی آراء
علماء اإلسالم فی التیارات المتطرفة و التکفیریة به چاپ رسیده است]
 تالیف مقاله "نقد مجموعه تلویزیونی والیت عشق از منظر بازنمایی سلک زندگی رضأوی"(منتشر شده در دوفصلنامه علمی-تخصصی معارف رضوی و رسانه ،ش  ،2پاییز و زمسأتان
.)1691
 "بررسی و نقد مدخل امام حسن عسکری (ع) دائرة المعارف اسالم  ( "EI2کار مشأترک بأادکتر علاس احمدوند ) (منتشر شده در فصلنامه تاریخ اسالم ،پاییز و زمستان .)03
" -نقدی بر انتساب تصوف به فیض کاشانی به ضمیمه رساله موالنا نطنزی در رد شلهه صوفی

بودن فیض" (کار مشترک با دکتر سید ابوالقاسم نقیلی) (منتشأر شأده در جشأن نامأه دکتأر
مهدوی راد ،قم ،کتابخانه تخصصی اسالم و ایران.)1691 ،
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 "اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،علمی و فرﻫنگی کوفأه در عهأد جأابر جعفأی" منتشأر شأده درفصلنامه بالو ملین.
 سفرنامه "کاشان  ،شهر تاریخ و تشیع" ،منتشر شده توسأط مرکأز تحقیقأات دانشأگاه امأامصادق (ع) (زمستان .)1603
 تثلیف مقاله "شرح الدر النظیم؛ یادگاری از علدالعلی بیرجندی برای پارسی زبانان" ،منتشأرشده در کتاب جستارﻫایی درباره بیرجند (انتشارات ﻫیرمند.)1691 ،
 «شیعه پژوﻫی در دانشگاه ﻫای آمریکا» ،منتشر شده در شماره  111مجله زمانه. «جلوهﻫایی از تاریخ اجتماعی شیعه با تکیه بر رحلهی ابنبطوطه» منتشر شده در مجله نامأهفرﻫنگ و ارتلاطات.
 «تاریخ سینمای تاریخی درایران (نگاﻫی به فیلمﻫای تاریخی دوره پهلوی)» منتشأر شأده درشماره  113و  113مجله زمانه (مهر و آبان .)1696
 «نقد عاشوراپژوﻫی دانشگاﻫی» ،منتشر شده در شماره  113و  113مجله زمانه (مهر و آبان.)1696
 «شخصیتی موﻫوم یا ملهم؛ بازخوانی دیدگاهﻫای مطرح درباره علداهلل بن سلا» منتشر شده درشماره  113و  113مجله زمانه (مهر و آبان .)1696
 «بلوو و تربیت جنسی در اسالم» ،منتشر شده در شماره  102ﻫفته نامه پنجره . «حفظ مصالح یا علیه مصالح؛ نگاﻫی به تاریخچه ﻫمکاری با حاکم جائر در فقه شیعه» ،منتشرشده در شماره  100ﻫفته نامه پنجره.
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 «تاملی بر نرم افزار فقه» ،منتشر شده در شماره  100ﻫفته نامه پنجره [درباره کتاب لمعأه ازشهید اول].
 « عشق حسینی؛ جستاری درباره عزاداری اﻫل تسنن برای شهادت امام حسین (ع)» ،منتشرشده در در صفحات  10و  19رستخیز عام (بیستمین کتاب ضمیمه ﻫفته نامه پنجره) در
تاریخ شنله  18آبان ماه  1696شماره  113مجاله پنجره (نسخه کامل این نوشته در تاریخ
 1696/0/11در درگاه اینترنتی پیشینه منتشر شده است).
 "خط نسخ ،خدمتی بزرگ از ایرانیان در نشر اسالم" (کار مشترک با مرتضی نجأف آبأادی)منتشر شده در شماره سوم مجله نامه فرﻫنگ و ارتلاطات.
 " مرکز علمی حنفیه در شاخ آفریقا" (منتشر شده در فصلنامه فروو وحدت ،پاییز .)1600 "نوابان شیعه رامپور" ،منتشر شده در مجله زمانه. "آشنایی با دو کتاب رجال از عصر صفوی" (منتشر شده در مجله کتاب ماه دین). "نخستین شرح حال فیض کاشانی در آیار شیعه پژوﻫان غربی" (کار مشترک با دکتر علأاساحمدوند) و "طلوع و غروب فیض" ،چاپ شده در دومین شأماره فأیض مانأدگار (خلرنامأه
کنگره بین المللی فیض کاشانی).
 «منابعی برای ﻫویت یافتن» ،در :تامالتی درباب نمایشگاه کتاب تهران ،به کوشش اسأماعیلجاللی ،تهران ،مرکز راﻫلردی جلهه فکری انقالب اسالمی.1691 ،
 «سه مللغ بصیر غدیر» ،در :قدر حضور ،مرکز راﻫلردی جلهه فکری انقالب اسالمی ،زمستان ،1691ص ( .92 – 91در تاریخ دوم بهمن ماه  ،1691این نوشته بر روی پایگأاه کتابخانأه
مجلس شورای اسالمی قرار گرفت)
9

 «تشت ﻫای پر از یخ در بازار ( ...برخورد با روزه خواری در ایران از دوره قاجار تا امروز)»در شماره  181مجله پنجره (ص  31و .)36
 «مادران عاشورایی» ،در :ویژه نامه ﻫمایش مادری (اردیلهشت  ،)1691ص .92 – 91 زیارتگاه ﻫای شیعه در افغانستان ،در :مجله زمانه و پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورایاسالمی (پاییز .)1691
 دئوبندیه ،طاللان و تشیع ،در :مجله زمانه و پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورای اسالمی(پاییز .)1691
 «من و کتاب ﻫای پدرم» ،منتشر شده در شماره  3مجله ﻫابیل (شماره پیاپی .)11 روایتی  68ساله در قاب بیش از 1688عکس؛ معرفی کتاب «سأال سأی» (منتشأر شأده درشماره  112و  113مجله زمانه).
 آشنایی با مشهورترین شیعه پژوﻫان آلمانی (کار مشترک با علداهلل فرﻫأی) (منتشأر شأده درشماره  112و  113مجله زمانه).
 انجام پژوﻫش رسانه محور درباره زندگانی حضرت حمزه سید الشهداء (ع) به سفارش شلکهپویا سازمان صدا و سیما جهت تولید پویانمایی و ارائه متن درباره آن حضرت در حجم 33
صفحه.
 دبیری پرونده شیعیان آفریقای سیاه در شماره  116مجله زمانه. -دبیری پرونده سینمای تاریخی در شماره  113و  113مجله زمانه (مهر و آبان .)1696
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 تهیه و تنظیم پرونده شیخ شلتوت امام مذﻫب اعتأدال منتشأر شأده در پایگأاه پیشأینه (کأارمشترک با سعید زعفرانی زاده) (دی ماه .)1691

مقاالت در دست انتشار:
 بررسی تاریخی مشروعیت حاکمیت امیرالمؤمنین علی (ع)؛ با تاکید بر دیدگاه اصحاب ایشان(کار مشترک با محمدجواد یاوری سرتختی) ،ارسال شده برای ﻫمایش بأینالمللأی حکومأت
علوی نگاﻫی پس از  12قرن.
 تکفیر وحید بهلهانی از جانب حاکم ماوراء النهر و پاسخ یکی از علمای شیعه به آن ،ارسالشده برای کنگره بین المللی عالمه وحید بهلهانی.
 قضیه تریاک در دوره ناصری (کار مشترک با مهدی جمالی فر) ،ارسال شده برای فصلنامهمطالعات تاریخ فرﻫنگی.
 -میرا

علمی و عرفانی قاضی طلاطلایی در ایران و عراق (کار مشترک با دکتر محمود

کریمی) ،ارسال شده برای ﻫمایش میرا مشترک ایران و عراق.
 احوال جابربن یزید الجعفی وعقائده (کار مشترک با دکتر علاس احمدوند). تدوین بخش جنگ ﻫشتم صلیلی به عنوان بخشی از طرح جامع تاریخ جنگﻫای صلیلی (بأهسرپرستی دکتر علداهلل ناصری طاﻫری).
 تدوین دو مقاله «فقه در دوره آل بویه» و «فقه در دوره ایلخانی» (ﻫر دو کأار مشأترک بأاخانم مینا صفا) ،در دست انتشار در ضمیمه خردنامه ﻫمشهری.
 ترجمه مقاله "پژوﻫشﻫای جدید در تاریخ تشیع آغازین" (رابرت گلیو) ،در دست انتشار درفصلنامه رﻫنمون.
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 «ستیز با اجتهاد؛ نگاﻫی دوباره به ظهور و افول اخلاریگری» ،در دست انتشار در مجلهخیمه.
 «بررسی روایات مدح و ذم شهرﻫا و مناطق ایران» (کار مشترک با بشیر سلیمی) ،ارسال شدهبرای فصلنامه علمی پژوﻫشی تاریخ اسالم و ایران.
 نقطه عطف؛ بازخوانی فتوای فیض کاشانی درباره غنا. تالیف دو مقاله "آشنایی با دائرةالمعارفﻫای عمومی عربی" و "آشنایی با معلمة المغرب".ارزیابی و ویرایش علمی و محتوایی مقاالت و کتب:
 ارزیابی پایان نامه ساختار قدرت در حجاز در دوره جاﻫلیت برای انتشارات امیرکلیر. ارزیابی و ویرایش علمی مداخل دانشنامهی جهان اسالم برای نمونه مداخل خاوران ،دائأرة-المعارف عثمانیه ،دار الکتب المصریه ،دئوبند ،عالمه ﻫندی ،مدرسه سأیار سألطانی ،سأنقر و
رامپور.
 ارزیابی طرح نامه ﻫا و آیار مکتوب مرکز پژوﻫشﻫای جوان وابسته به پژوﻫشگاه فرﻫنگ واندیشه اسالمی.

 ارزیابی ،ویرایش علمی و محتوایی کتاب نگاﻫی به تاریخ تشیع در ایران ،از آغأاز تأا 113ﻫ.ق (ایر رضا صفری) برای مرکز پژوﻫشﻫای جوان وابسته به پژوﻫشگاه فرﻫنگ و اندیشه
اسالمی (در دست انتشار).
 داوری مقاالت برای فصلنامه علمی – پژوﻫشی تاریخ اسأالم و ایأران و فصألنامه علمأی –ترویجی تاریخ تشیع.
 ارزیابی پروندهﻫای مجله زمانه (پرونده تشیع در آلمان ،پرونده نظریأهﻫأای آغأاز تشأیع وپرونده شیعیان پاکستان)
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نقد فیلم و سریال:
 نقد فیلمﻫای نارنجیپوش ،بوسیدن روی ماه و من و زیلا از سیامین جشنواره فیلم فجأر بأهسفارش مرکز راﻫلردی جلهه فکری انقالب اسالمی (منتشر شده درشماره سوم سینما انقالب،
بهار .)1691
 نقد فیلم ﻫای سر بأه مهأر (منتشأر شأده در سأایت سأینما انقأالب ،بهمأن  ،)1691عملیأاتمهدکودک و برلین منفی ﻫفت به سفارش مرکز راﻫلردی جلهه فکری انقالب اسالمی.
 نقد سریال مختارنامه به سفارش شورای نظارت بر صدا و سیما. نقد سریال والیت عشق به سفارش کارگاه تخصصی غدیرپژوﻫی. حضور در نشست نقد فیلم دﻫلیز در خلرگزاری تسنیم به عنوان منتقد در تاریخ .1691/3/6 نقد فیلم ﻫیس! دخترﻫا فریاد نمی زنند در رادیو گفت و گو در دو برنامه سینما معیأار (پأاییز.)1691
 نقد فیلم رستاخیز (منتشر شده در پایگاه اینترنتأی سأینما انقأالب و چهأارمین بأولتن سأینماانقالب در سی و دومین جشنواره فیلم فجر – .)1691/11/10
 باید شمعی روشن کرد! (یادداشتی درباره فیلم المپ ( )188منتشر شده در پایگاه اینترنتیسینما انقالب – .)1691/11/68
 چند نکته درباره فیلم خط ویژه (در وبالگ شخصی – .)1696/6/1یادداشتهای اینترنتی:
 درنگی کوتاه در سیره امام کاظم (ع) ،منتشر شده در پایگاه اینترنتی پیشینه1691/18/1 ،و پایگاه کتابخانه مجلس شورای اسالمی.1691/18/1 ،
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 «ضرورت وحدت و اتحاد مسلمانان؛ با مروری کوتاه بر پیشینه خسارت بار اختالف وافتراق مسلمانان در دوره صفوی و عثمانی» ،منتشر شده در درگاه سوره اندیشه
( ،)sooremag.irدی ماه .1696
 استکلارستیزی در سیره رسول خدا (ص) وائمه اطهأار (ع)  ،منتشأر شأده در پایگأاه پیشأینه(.)1691/11/11
 الگوی برگزیدن نام نیک برای فرزندان بر اساس سیره رسول اهلل (ص) و ائمه اطهار (ع)،منتشر شده در پایگاه پیشینه.1691/2/16 ،
 «تاریخ و تاریخ نگاری از منظر امام خمینی» ،در :پایگاه پیشینه (.)1691/6/13 یک ورزش رزمی در جنوب شرق آسیا که با قرائت قران کریم آغاز می شود ،منتشأر شأدهدر پایگاه پیشینه.1691/0/10 ،
 یک تلنگر برای غدیری شدن ،منتشر شده در پایگاه پیشینه و پایگاه کتابخانه مجلس شورایاسالمی.1691/0/16 ،
 درسی که باید از تماشاگران کرهای آموخت! ،منتشر شده در پایگاه پیشینه.1691/3/13 ، نقدی بر مطلب «عاشورا سهشنله بود 18 ،مهر  39شمسی» ،منتشر شأده در پایگأاه پیشأینه،.1691/3/19
 امام جعفر صادق(ع) در کالم امام خمینی(ره) ،منتشر شده در پایگاه پیشینه.1691/3/11 ، سفرنامه ابن بطوطه منلعی با ارزش برای شناخت تاریخ اجتماعی قرن ﻫشتم ﻫجأری ،منتشأرشده در پایگاه پیشینه و پایگاه کتابخانه مجلس شورای اسالمی (.)1691/3/16
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 سیری کوتاه در تاریخ نوابان شیعه رامپور و آشنایی با کتابخانه رضا مهم ترین یادگار آنأانمنتشر شده در پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورای اسالمی.91/3/0 ،
 نگاﻫی به کتاب جامعه و تاریخ استاد شهید مرتضی مطهری ،منتشر شده در پایگاه پیشینه. به مناسلت بیستمین سالگرد ارتحال آیت اهلل خوئی (آیت اهلل خأویی فقیأه سیاسأت) ،منتشأرشده در پایگاهﻫای پیشینه و خلر آنالین و شفقنا.
 انقالب روی جلد مجالت! مروی بر تصاویر روی جلد برخی از نشریات سالﻫای  1633تا ،1639منتشر شده در پایگاه پیشینه (.)1696/11/13
 مللغ مسیحی در بین مسلمانان شاخ آفریقا ،منتشر شده در پایگاه پیشینه (اسفند .)1691 دفاع عالمه حلی از ابوحنیفه ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 16شهریور .)1696 ترجمه مقاله رویکرد اخلاریان شیعه به تفسیر ایر تاد الوسن (کأار مشأترک بأا دکتأر علأاساحمدوند) منتشر شده در پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورای اسالمی.1698/11/0 ،
 محدیان و دیگر مشاﻫیر آل یاسر ،منتشر شده در پایگاه اینترنتأی کتابخانأه مجلأس شأورایاسالمی( 1691/1/11 ،و نیز در وبالگ شخصی).
 چند دقیقه پای درس اخالق امام سجاد علیه السالم ،در :وبالگ شخصأی ،پایگأاه تخصصأیصحیفه سجادیه ،پایگاه اینترنتی وعده صادق و پایگاه اینترنتی گروه علمی فرﻫنگی منتظأران
مهدی (عج).
 روایتی نادر درباره حرم امام حسین (ع) به نقل از کتاب المأزار ابأن داود قمأی (در وبأالگشخصی)
 سه وعده تضمین شده امام رضا (ع) به زائرانش (در وبالگ شخصی)15

 تثلیف مقاله "حکم خمس ﻫدیه از نظر مراجع معاصر شیعه" (در وبالگ شخصی) از شمر بیشتر بدانیم (در وبالگ شخصی) نقد مختارنامه از منظر تاریخی (در وبالگ شخصی و منتشر شده در تأاریخ  1691/3/1درسایت پیشینه)  -این متن به سفارش شورای نظارت بر صدا و سیما نوشته شده است.
 شیخ کلینی و کتاب الکافی (در وبالگ شخصی). مروری بر نکوداشت نامه ابوذر زمان آیت اهلل سید محمود طالقأانی ،منتشأر شأده در سأایتپیشینه و سایت کتابخانه مجلس شورای اسالمی (در تاریخ .)1691/3/11
 معرفی کتابی تازه چاپ درباره فیض کاشانی به زبان انگلیسی ،منتشر شده در سایت پیشأینهو سایت کتابخانه مجلس شورای اسالمی(در تاریخ .)1691/3/3
 معیأأار شأأیعه بأأودن در بیأأان امأأام بأأاقر (ع) ،منتشأأر شأأده در سأأایت پیشأأینه (در تأأاریخ.)1691/3/11
 بررسی صحت صدور زیارت جامعه کلیره از امام ﻫادی (ع) ،منتشر شده در سأایت پیشأینه(در تاریخ .)1691/3/19
 سالروز والدت امام ﻫفتم یا شهادت امام دوم (ع)؟ ،منتشر شده در سایت پیشینه (در تاریخ.)1696/9/9
 روایتی نادر از امام رضا (ع) ،منتشر شده در سایت پیشینه (در تاریخ .)1696/18/1 -زیارت غدیریه امام علی النقی (ع) ،منتشر شده در سایت پیشینه (در تاریخ .)1691/0/1
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 بایسته ﻫای پژوﻫش درباره رجال غالی (گزارشی از سخنرانی دکتر صفری فروشانی ﻫمراه بااضافات و ارجاعات) ،منتشر شده در سایت پیشینه و سایت کتابخانه مجلس شورای اسأالمی
(آبان .)1691
 نگاﻫی به کتاب شیخ مفید و تاریخنگاری ،منتشر شده در سأایت پیشأینه و سأایت کتابخانأهمجلس شورای اسالمی (مرداد .)1691
 معرفی و نقد کتاب دختر پیاملر (ص) (ایر حجة االسالم جاودان) ،منتشر شده در پایگاه پیشینه( 12فروردین .)1696
 آیت اهلل نجومی ،ستاره ای از نجوم امأت ،منتشأر شأده در پایگأاه پیشأینه ( 18اردیلهشأت( )1696کار مشترک با محمد جواد یاوری سرتختی).
 ارجوزه انوار الیقین و شرح آن ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 13اردیلهشت .)1696 معرفی موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 19اردیلهشت.)1696
 معرفی کتاب مهاجران موسوی ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 2خرداد .)1696 شب  13رجب؛ شلی متعلق به امیر المومنین علی (ع) ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 3خرداد.)1696
 متن صلحنامه امام حسن مجتلی (ع) و معاویه ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 9بهمن .)1691 معرفی ترجمه ای از صحیفه سجادیه ،منتشر شده در پایگاه پیشینه (12خرداد .)1696 تاریخ مدینه به روایت صاحب قاموس ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 1شهریور .)169617

 ذکر مصیلت شهدای کربال به سلک خاندان بهار ،منتشأر شأده در پایگأاه پیشأینه (19آبأان.)1696
 اتحاد و اخوت اساس شوکت مسلمانان (خطابه شیخ علدالحسین رشتی درباره ضرورت اتحادمسلمانان) ،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 10دی .)1696
 مروری بر جنگ سیاسی -مذﻫلی حکومتﻫای عثمانی و صفوی ،منتشر شده در پرونده امتواحده اسالمی در سایت سوره اندیشه (دی ماه )1696
 ترجمه مطلب «نهضت ترجمه و برخی از نتأایج آن» (مأتن انگلیسأی از علدالحمیأد صألرة)،منتشر شده در پایگاه پیشینه ( 10آذر .)1696
 مطالعه الیه ای تاریخ سیستان ،منتشر شده در سایت کتابخانه مجلأس شأورای اسأالمی (10مهر .)1696
جوایز :
 مقاله " امام سجاد (ع) در ذﻫن و زبان اﻫل سأنت " (از مقأاالت برگزیأده دومأین جشأنوارهصحیفه سجادیه در سال .)1603
 دانشجوی پژوﻫشگر نمونه دانشکده معارف اسالمی ،فرﻫنگ و ارتلاطات دانشگاه امام صادق(ع) در سال .1603
 کتاب پژوﻫشی پیرامون جابر بن یزید جعفی (ایر شایسته تقدیر چهاردﻫمین دوره کتاب فصلجمهوری اسالمی ایران ،تابستان .)1609
 انتخاب مقاله زیارت جامعه کلیره یادگار ماندگار امام ﻫادی (ع) به عنوان مقاله برگزیده درﻫمایش امام ﻫادی (ع) در دانشگاه امام صادق (ع) با رتله اول (.)1691
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شرکت در کنگره ها و همایش ها و برنامه های علمی:
 ارائه گزارشی از پژوﻫش ﻫای خاورشناسان درباب فیض کاشانی در بخش دانشجویی کنگرهبین المللی علمی پژوﻫشی بزرگداشت فیض کاشانی (  13آبان .)1603
 سخنران اول مراسم نکوداشت شیخ اشراق (صفیر سیمرو) در خانه فرﻫنگ گلﻫأا بأا عنأوانزمانه ،زندگی و آیار سهروردی ()09 / 3 / 9
 سخنران اول مراسم نکوداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا (زندهی بیدار) در خانه فرﻫنگ گل-ﻫا با عنوان زمانه ،زندگی و آیار ابن سینا (.)09 / 3 / 1
 نقد کتاب رسانه شیعه ایر محسن حسام مظاﻫری از منظر تاریخی در نشسأت نقأد کتأاب درکانون اندیشه جوان با حضور مؤلف و سید حسین شهرسأتانی (ناقأد کتأاب از منظأر جامعأه
شناسی) در اولین نشست رواق اندیشه در کانون اندیشه جوان (.)1698/11/13
 نقد کتاب فرﻫنأگ عاشأورا ایأر جأواد محأدیی در تأاریخ  1691/3/12در تأاالر مولأویدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
 نقد کتاب شیعهشناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در تأاریخ 1696/9/13در پژوﻫشکده تاریخ اسالم با حضور دکتر مریم صانع پور (مؤلف) و زﻫرا مللغ (منتقد)
 سخنرانی با عنوان سخنی در باب منلع شناسی حادیه عاشورا ،فایل صوتی آن در  0آذر 1691در پایگاه اینترنتی پیشینه درج شده است.
 سخنرانی با عنوان نام ﻫای حضرت زﻫرا (س) ،فایل صوتی آن در فروردین  1691رویسایت سیره فاطمی (س) قرار گرفت (.)http://www.sireyefatemi.com/#speech/0

19

 مصاحله با دکتر حسن حضرتی به بهانه برگزیده شدن کتاب مشروطه عثمانی ،مندرج درپایگاه پیشینه (آذر .)1691
 مجری و کارشناس نقد کتاب شماس شامی با حضور مجید قیصری (نویسنده) ،یعقوب توکلیو یاسین حجازی در مراسم دوشنله ﻫای کتاب کانون اندیشه جوان در فرﻫنگسأرای اندیشأه
(.)91/9/11
 مجری و کارشناس مراسم رونمایی از کتاب انقالبی اسالمی در غرب با حضور دکتأر علأیمحمد طرفداری (ویراستار) و حجت االسالم ربانی نژاد (ناشر) (کأار مشأترک گأروه تأاریخ
مؤسسه اشراق و کانون اندیشه جوان.)1691/11/13 ،
 مجری و کارشناس نشست سینما و تاریخ انقالب اسالمی با حضور دکتأر یعقأوب تأوکلی ودکتر حسین احمدی به مناسلت اکران فیلم «ماﻫی سیاه کوچولأو» در محفأل رسأانه انقأالب
(.)1696/11/19
 سخنرانی در پژوﻫشکده تأاریخ اسأالم بأا عنأوان نقأد نگأاه آکادمیأک بأه تأاریخ عاشأورا(.)1691/9/10
 سخنرانی در پژوﻫشکده تاریخ اسالم با عنوان بایسته ﻫای پژوﻫش رجالی (.)1696/1/16 سخنرانی در مؤسسه اشراق با عنوان دار العلوم دئوبند و مکتب دئوبندیه (.)1696/1/12 سخنرانی در مؤسسه اشراق با عنوان امام علی (ع) به روایت میرا زیدیأه ()1696/1/11(متن این سخنرانی در تاریخ  1696/3/11در درگاه پیشینه منتشر شده است).
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 سخنرانی در مؤسسه اشراق با عنوان چگونگی سأاخت مسأجد النلأی (ص) در صأدر اسأالم(.)1696/3/12
 سخنرانی در حوزه علمیه امام رضا (ع) درباره غدیرپژوﻫی (.)1696/3/18 سخنرانی در اندیشگاه کتابخانه ملی با عنوان «امام حسین (ع) و آگاﻫی به شهادت بر اسأاسکالم ،حدیث و تاریخ» (.)1696/9/19
 سخنرانی در اندیشگاه کتابخانه ملی با عنوان «جنلش ترجمه در آستانه انقالب اسالمی :دﻫأهﻫای چهل و پنجاه» (.)1696/11/19
 کارشناس برنامه تلویزیونی روایت عاشورا (پخش به صورت قسمت ﻫای کوتاه ضلط شأدهدر برنامه زنده فانوس ،پخش شده از شلکه پنج سیما در محرم  – 1263آبان ماه .)1696
 کارشناس برنامه تلویزیونی فرصت (پخش شده به مناسلت ﻫفتأه وحأدت در تأاریخ  13دی 1696از شلکه خلر و بازپخش در تاریخ ﻫای  10تا  12دی از ﻫمان شلکه).
 شرکت در برنامه افق رادیو گفتگو به عنوان کارشناس تاریخ تشیع ،موضوع برنامه :تشیع درقرن چهارم ﻫجری (اسفند .)1600
 شرکت در برنامه در قلمرو تاریخ رادیو فرﻫنگ به عنوان کارشناس تأاریخ تشأیع ،موضأوعبرنامه :امام رضا (ع) (پخش شده در .)1609 / 3 / 13
 شرکت در برنامه زنده مناسلتی رادیو فرﻫنگ در میالد امام رضا (ع) بأه عنأوان کارشأناس(پخش شده در .)1691 / 3 / 3
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 کارشناس برنامه رادیویی شرح بی نهایت در رادیو گفت و گو بأا موضأوع تحریأف تأاریخعاشورا (.)1691/0/13
 کارشناس برنامه رادیویی شرح بی نهایت در رادیو گفت و گو با موضوع علأم امأام حسأین(ع) به شهادت (.)1691/0/13
 کارشأأناس سأأه برنامأأه رادیأأویی شأأرح بأأی نهایأأت بأأا عنأأوان حماسأأه زینلأأی ( 3 ،2و.)1691/18/3
 کارشناس  2برنامه رادیویی روشنا در رادیو گفت و گو با موضأوع تأاریخ و عقایأد زیدیأه( 9/18و  9/13و  9/13و  )1691/ 18/1و  11برنامه رادیویی روشنا در رادیو گفأت و
گأو بأأا موضأأوع اوضأأاع سیاسأی ،اجتمأأاعی و فرﻫنگأأی دوره امأأام صأأادق (ع) (،96/1/3
 1696/6/11 ،1696/6/2 ،1696/1/10 ،1696/1/11 ،96/1/12و  3برنامه در تیأر
و مرداد  )96و  6برنامه درباره امام کاظم (ع) و  1برنامه درباره امامزادگان (تابستان و مهر
 )96و  3برنامه درباره امام ﻫادی (ع) (زمستان .)96
 شرکت در برنامه زنده مناسلتی رادیو فرﻫنگ در  10صفر به عنوان کارشناس (پخأش شأدهدر .)1691 / 18 / 18
 شرکت در برنامه مناسلتی رادیو فرﻫنگ در شهادت امام رضا (ع) به عنوان کارشناس (پخششده در .)1691 / 18 / 11
 کارشناس  1برنامه رادیویی میرا گفتمان در رادیو گفت و گو با موضوع اندیشأه و سأیرهسیاسی امام ﻫادی و امام عسکری (ع) (زمستان .)1691
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 سردبیر و کارشناس یابت برنامه رادیویی ریزش ﻫا و رویش ﻫأا در رادیأو گفأت و گأو (ازاردیلهشت  1696تا آذر  68 - 1696برنامه درباره عمار ،طلحه ،زبیر ،ابأوذر ،سأعدبن ابأی
وقاص ،قیس بن سعد ،مالک اشتر ،محمدبن ابی بکر ،علأداهلل بأن علأاس ،علأداهلل بأن زبیأر،
علداهلل بن عمر ،مغیرة بن شعله ،عمروبن عاص ،زیادبن علید ،حجربن عأدی ،عمأروبن حمأق
خزاعی ،ﻫاشم بن عتله (مرقال) ،اویس قرنی ،سلمان ،مقداد ،سهل بن حنیف و معاویه).
 کارشناس برنامه مناسلتی اعجاز سکوت (به مناسلت شأهادت امأام کأاظم علیأه السأالم) دررادیو جوان (.)1696/6/6
 کارشناس  1برنامه سینما معیار درباره سینمای تاریخی بأا عنأوان نمأایش واقعیأت در قأابخیال (پخش شده در  13و .)1696/11/16
مصاحبهها:
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «امام حسن(ع)؛ تمثّل انسانی عقأل در آفأرینش»در تاریخ  1بهمن ماه .1698
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «نپذیرفتن پیشنهاد خالفت از سوی امام رضا(ع)؛شاﻫدی بر سوءنیت مثمون»در تاریخ  2بهمن ماه .1698
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «نگاﻫی به ابعأاد وجأودی پیأاملر اکأرم(ص) درپژوﻫشﻫای پس از انقالب» در تاریخ  10بهمن ماه .1698
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «الصامت؛ لقب امام عسکری(ع) و بیانگر زندگیتحت نظارت حکومتی ایشان» در تاریخ  18اسفند .1698
23

 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «ﻫمنام گلﻫای بهاری»؛ نگاﻫی نو به زنأدگی وشخصیت پیاملر گرامی(ص(» در تاریخ .1698/11/13
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «روایات وارد شأده در مخالفأت بأا نأوروز بأهﻫیچوجه قابل تثیید نیستند» در تاریخ .1691/1/3
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان « شیطانپرستان قائل به خدایی از جأنس شأیطاننیستند ،بلکه گرایشﻫای خودپرستانه دارند» در تاریخ .1691/1/16
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «عالمه سیدعلی قاضی در عرفان تابع ﻫیچیکاز سلسلهﻫای صوفیه نلود» در تاریخ .1691/1/61
 مصاحله با خلرگزاری قرآنی ایران با عنوان «تفسیر المیزان؛ حاصل تعلیم عالمه قاضی درروش تفسیر «قرآن با قرآن» در تاریخ .1691/6/0
 «روش قرآنی احراق توصیه آیتاهلل قاضی برای محو اغراض نفسانی» ،چاپ شده درروزنامه اعتدال ،ش  ،1181شنله  16خرداد  ،1691ص .3
 مصاحله با پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورای اسالمی با عنوان «دایرهالمعارف نویسی؛پرﻫیز از موازی کاری ،کار ضعیف و کتابسازی » در تاریخ .1691/9/3
 مصاحله زنده با رادیو فرﻫنگ در سالگرد شهادت امام صادق (ع) با عنوان «اوضاع زمانهامام صادق ع)» در تاریخ .1691/3/11
 مصاحله با برنامه میرا گفتمان رادیو گفت و گو درباره اخالق اسالمی و اخالق غربی درتاریخ .1691/11/12
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 مصاحله با خلرگزاری کتاب ایران (ایلنا) درباره کتاب آیت عشق و آیت اهلل سید علی آقاقاضی (ره) ( 13آذر .)1691
 مصاحله با خلرگزاری کتاب ایران (ایلنا) درباره امام حسین (ع) با عنوان «امام حسین(ع) رافقط در عاشورا جستوجو نکنیم» ( 68آذر .)1691
 مصاحله با مجله خیمه درباره راﻫکارﻫای مقابله با توﻫین غرب به اسالم که با عنوان«سازمان ملل ،توجیهگر ظلم ظالمان» در شماره  180این مجله (مهر  )1696به چاپ رسید.
 عضویت در اجرای طرح تحقیقاتی : ﻫمکاری در طرح تصحیح و تحقیق رسائل سیدحسینبن حیدر کرکی از علمای قأرن یأازدﻫمﻫجری و طرح تصحیح و تحقیق آیار مال محمد امین استرآبادی (کار مشترک بأا دکتأر سأید
ابوالقاسم نقیلی در مدرسه عالی شهید مطهری) (در حال انجام).
 ﻫمکاری با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) در اجرای طرح مفاخر. ﻫمکاری در تثلیف کتاب شیعه پژوﻫی و شیعه پژوﻫان در غرب انگلیسی زبان (منتشر شأدهتوسط مؤسسه شیعه شناسی قم .)1603 ،
 ﻫمکاری با پژوﻫشکده تاریخ اسالم در تنظأیم مدخلنامأه ،شأیوه نامأه و سأایر امأور علمأیدانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسالم.
سوابق تدریس :
 تدریس دروس کلیات تمدن اسالمی (دو ترم) و سیره و تاریخ تحلیلی معصأومین (ع) (یأکترم) در دانشگاه امام صادق (ع) (.)1609 - 1600
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 تدریس تاریخ اسالم ( )1در دانشگاه شهید مطهری ،ترم اول  2( 1691 – 1691واحد). تدریس تاریح اسالم ( )1در دانشگاه شهید مطهری ،ترم دوم  3( 1691 – 1691واحد). تدریس تاریخ اسالم ( )1در حأوزه دانشأجویی دانشأگاه شأهید بهشأتی ،تأرم اول – 1698 2( 1691واحد) و ترم دوم  2( 1691 – 1691واحد) و ترم اول  1( 1696 – 1691واحد)
و ترم اول  1( 1692 – 1696واحد) و در حوزه دانشجویی دانشگاه آزاد واحد شأهرری در
ترم دوم  1( 1691 – 1691واحد).
 تدریس تاریخ اسالم ( )1در حأوزه دانشأجویی دانشأگاه شأهید بهشأتی ،تأرم دوم – 1698 2( 1691واحد) ،ترم اول  1( 1691 – 1691واحد) و ترم اول  1( 1696 – 1691واحد) و
تأأرم دوم  1( 1696 – 1691واحأأد) و تأأرم دوم  1( 1692 – 1696واحأأد) و در حأأوزه
دانشجویی مرکز ،ترم اول  2( 1691 – 1691واحد) و ترم اول  1( 1696 – 1691واحد) و
ترم دوم  1( 1696 – 1691واحد).
 تدریس تاریخ اسالم ( )6در حوزه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ،ترم اول و دوم – 1691 2( 1691واحد) و ترم دوم  1( 1696 – 1691واحد) و ترم اول  1( 1692 – 1696واحد)
و در حوزه دانشجویی مرکز ،ترم دوم  1( 1691 – 1691واحد) و ترم دوم 1696 – 1691
( 1واحد).
 تدریس تاریخ تمدن اسالمی در حوزه دانشأجویی دانشأگاه شأهید بهشأتی ،تأرم اول و دوم 2( 1692 – 1696واحد).
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 تدریس شرقشناسی در حوزه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ،ترم دوم 1( 1692 – 1696واحد).
 تدریس دوره روش تحقیق عمومی در حوزه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ،زمستان  98وبهار  18( 91جلسه).
 تدریس روش تحقیق عمومی و نقد متن با تاکید بر علوم اسالمی در موسسه فرﻫنگی منهاج،مرداد  12( 96جلسه).
 تدریس تاریخ صدر اسالم در حوزه علمیه آیت اهلل العظمی خامنهای در مسجد امام علی بأنابی طالب (ع) (از پاییز  1691تا خرداد .)1696
 تدریس در کارگاه آموزشی والیأت فقیأه بأرای دانشأجویان خأارجی جامعأة المصأطفی دردانشگاه امام صادق (ع) (یک روز ( ،)09 / 11 / 9شش ساعت).
 تدریس در کارگاه آموزشأی رد وﻫابیأت بأرای دانشأجویان خأارجی جامعأة المصأطفی دردانشگاه امام صادق (ع) (یک روز ( ،)09 / 11 / 18شش ساعت).
 چهار جلسه تدریس با عنوان «نقش خواص در تاریخ اسالم» در شرکت نیرو گستر و انرژیگستر ( 1691/9/18و .)1691/18/2
 دو جلسه تدریس درباره شناخت اصحاب و حضرت ابوطالأب (ع) ( ،)91/11/19دو جلسأهتدریس درباره امامان دوازدهگانه (ع) و آیه ملاﻫله (اسأفند  )91و چهأار جلسأه بأا عنأاوین
خالفت و امامت امام علی (ع) ،روابط امیرالمؤمنین و حسنین (ع) با خلفا و صلح امأام حسأن
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(ع) ( ،)1691یک جلسه با عنوان اسناد حدیث غدیر (بهمن  )1691دو جلسه بأا عنأوان آیأه
تطهیر (فروردین  )1696در دوره غدیرپژوﻫی.
 ﻫفت جلسه تدریس دوره تاریخ صدر اسالم و سیره معصومان (ع) در طرح دانشأگاه مأوازیدر کانون اندیشه جوان (پاییز .)98
 تدریس جلسه حلقه عمومی بسیج دانشجویی پردیس فنی دانشگاه تهران با موضوع تأاریخ وسیره (.)1691/2/19
 تدریس دوره سیره سیاسی – اجتماعی ائمه اطهار (ع) در مرکز آموزش ﻫای مجازی بسیج. سه جلسه تدریس در اردوی آینده از آن ماست (مؤسسه کأویر نأور علأوی) در قأزوین بأاعناوین عمارشناسی ،یاران امام مجتلی (ع) با تاکید بر قیس بن سعد و دشمنان امأام مجتلأی
(ع) با تاکید بر معاویه.
 -تدریس در دوره بینش مطهر در مسجد امأام علأی بأن ابأی طالأب (ع) (:)1698 - 1603

کتابﻫای جاذبه و دافعه علی (ع) ،حماسهی حسأینی ،سأیری در سأیرهی ائمأهی اطهأار (ع)
(برای خواﻫران) و کتاب ﻫای خدمات متقابل اسالم و ایران ،نهضتﻫای اسأالمی صأد سأال
اخیر ،انسان و ایمان ،انسان در قرآن ،وحی و نلوت ،جامعه وتاریخ و زندگی جاوید یا حیأات
اخروی (برای برادران).
 تدریس سیره نلوی بر اساس کتاب عصر نلوت (غالم حسین زرگأری نأژاد) در مسأجد امأامعلی بن ابی طالب (ع) (.)1691 – 1698
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 تدریس سیره امامان شیعه (ع) بر اساس کتأاب حیأات فکأری – سیاسأی امامأان شأیعه (ع)(رسول جعفریان) در مسجد امام علی بن ابی طالب (ع) (.)1691 – 1691
  3جلسه تدریس درباب پاسخ به شلهات وﻫابیت در مسأجد امأام علأی بأن ابأی طالأب (ع)پیرامون زیارت ،تلرک ،توسل و شفاعت (.)1603
 چند جلسه تدریس دربارهی ملانی والیت فقیه در مسجد امام علی بن ابی طالأب (ع) (بأرایبرادران) (.)1600
سوابق اجرایی :
 کارشناس جهاد دانشگاﻫی صنعتی شریف ( از  11آذر  1602تا  19اسفند . )1602 کارشناس و مشاور دانشکده معارف اسالمی و فرﻫنگ و ارتلاطات ( از  18آبان  1603تا19بهمن .)1603
 ﻫمکاری با مدرسه عالی شهید مطهری در برگأزاری کنگأره بأین المللأی فأیض کاشأانی ،بأهخصوص بخش روابط بین الملل (تابستان و پاییز . )1603
 مسئول شاخهی آناطولی و بالکان گروه جغرافیای بنیاد دائرة المعأارف اسأالمی (از  13خأرداد 09تا .)98/3/61
 مسئول شاخه آموزش و انتقال علوم گروه تاریخ اجتماعی بنیأاد دائأرة المعأارف اسأالمی ( از 1698/3/1تا .)1691/1/61
 ﻫمکاری با مرکز تخصصی غدیرپژوﻫی در نقد جزوات آموزشی (از  1691/11/10تا مأرداد.)1691
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 عضو شورای علمی گروه مطالعات فرﻫنگی و اجتماعی مرکز پأژوﻫشﻫأای جأوان پژوﻫشأگاهفرﻫنگ و اندیشه اسالمی (از  18دی  09تا .)1691
 عضو گروه علرت پژوﻫی تاریخی مؤسسه مطالعأات راﻫلأردی اشأراق (جلهأه فکأری انقأالباسالمی) (از  98/2/1تا کنون)
 مدیر کتابخانه مؤسسه مطالعات راﻫلردی اشراق (جلهه فکری انقالب اسأالمی) (از اردیلهشأت 1691تا آذر .)1691
 دبیر کارگروه تاریخ در بخش نقد محتوایی فیلم ﻫای اکران شده در سی و دومین جشنواره فیلمفجر ،از سوی جشنواره ققنوس ( دومین جایزه فیلم گفتمان انقالب اسالمی) در بهمن ماه .1691
 دبیر ﻫسته علمی گروه سیره معصومین (ع) در پژوﻫشکده تاریخ اسالم (از زمسأتان  1698تأاکنون)
 پژوﻫشگر موسسه پژوﻫشی -فرﻫنگی مصلاح اندیشه (کرمانشاه) (از  1691/9/68تا کنون). دبیر سرویس جهان اسالم مجله زمانه (از مهر تا اسفند  )1691و عضو ﻫیئأت تحریریأه مجلأهزمانه (از فروردین  1696تا کنون).
 عضو شورای مدیریت تدوین محتوای گروه تاریخ و سیره حوزه دانشجویی (از تیر ماه  96تأاپاییز )96
 کارشناس معاونت آموزشی و پژوﻫشی نهاد نمایندگی مقام معظأم رﻫلأری در دانشأگاهﻫأا (از 1696/18/19تاکنون).
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