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سوابق تحصیلی
سطح دو حوزه :جامعه الزهرا (س) – قم ( 4731الی )4731
 فارغالتحصیل رتبه اول
کارشناسی ارشد :علوم قرآن و حدیث -دانشگاه الزهرا تهران ( 4731الی )4731
 دانشجوی نمونه دانشگاه
 پژوهشگر نمونه دانشگاه
سطح سه حوزه :تفسیر علوم قرآن ( 4733الی )4731
 رتبه دوم
دکتری شیعه شناسی :دانشگاه ادیان و مذاهب قم

تألیفات و کتب
 کتاب " معجم اعراب الفاظ نهجالبالغه " که برای اولین بار به تجزیه و ترکیب تمام نهجالبالغه پرداخته و به زبان
عربی هست و توسط بنیاد نهجالبالغه در سال  34چاپشد و در نمایشگاه بین المللی کتاب رونمایی گردید و
بهعنوان کتاب برگزیده در حوزههای علمیه خواهران در همایش برترینهای حوزه در سال  4737انتخاب گردید.
 کتاب "جلوههای زیباشناختی نماز " در سال  4731توسط انتشارات فرهنگ شناسی چاپ گردید.
 کتاب " شخصیت مریم (س) در قرآن و کتاب مقدس " در سال  4737توسط انتشارات هاجر چاپ گردید.
 کتاب " ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) " ( جهت خطبه خوانی در جلسات و محافل ) در سال  4737توسط
انتشارات فرهنگ شناسی چاپشده است
 کتاب "معجم اعراب الفاظ الصحیفه السجادیه " چاپ شده در انتشارات هاجر مرتبط با مرکز مدیریت
حوزههای خواهران سال  4731می باشد.
 کتاب " نظمآهنگ قرآن " چاپ شده در انتشارات هاجر مرتبط با مرکز مدیریت حوزههای خواهران سال 4731
می باشد.
سوابق علمی
 پژوهشگر قرآنی مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب
 استاد راهنما مشاور پایاننامههای طالب و داور رساالت کارشناسی ارشد دانشگاه و ارزیاب مقاالت همایش عالمه
حلی و باتوی کرامت

رتبهها
 رتبه اول اساتید ادبیات عرب در همایش برترینهای حوزه در سال 4731
 دانشجوی نمونه دانشگاه الزهرا (س) تهران در مقطع کارشناسی ارشد
 پژوهشگر نمونه دانشگاه الزهرا (س) تهران در مقطع کارشناسی ارشد
 رتبه دوم تفسیر و علوم قرآن در همایش برترینهای حوزه در سال 4733
شرکت در همایشها
 احراز مقاله برتر در همایش حکمت مطهر در سال  4733میان اساتید سراسر کشور با عنوان "جامعه دینی و
عوامل بیرونی مؤثر بر تربیت جوانان از منظر استاد مطهری (ره)".
 احراز مقاله برگزیده میان اساتید و کادر حوزههای علمیه کشوری در همایش برترینهای حوزوی سال 4733
 شرکت در همایش ملی عالمه شهیدی و پذیرش مقاله با عنوان " واکاوی مجدد اندیشه و نظریه سیاسی امام علی
(ع)" بهصورت پوستر در سال 4734
 شرکت در همایش ملی قرآن و هنر و ارائه مقاله با پاورپوینت با عنوان "هنر موسیقایی سور قرآن و نقش آن در
معنا بخشی "در سال 31
مقاالت و طرح های پژوهشی
 اجرای طرج پژوهشی میدانی مشترک برای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم با عنوان "سنجش میزان
حصول اهداف طرح تحقیق پایانی مدارس علمیه خواهران تهران از سال  4731تا  "4731با استفاده از نرم افزار
SPSS
 اجرای نیمه کاره طرح پژوهشی با عنوان " کتاب راهنمای رزق حالل" برای مرکز پژوهشهای صدا و سیما قم،
سال .4737
 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان "موسیقی الفاظ قرآن و تأثیر آن بر معنا بخشی واژگان " در نشریه تحقیقات علوم
قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) ،دوره  ،1شماره ( 4پیاپی  ،)3سال . 4731
 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان "نقد و بررسی موسیقای چهار ترجمه قرآن در جز  "71در نشریه تحقیقات علوم
قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) سال .4733
 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان "عقل و عقلگرایی در مدرسه کالمی کوفه" در نشریه پژوهش های علم و دین،
سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 4737

 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان "روششناسی کالمی شیخ حر عاملی در حوزههای رفع شبهات و رد مکاتب
معارض" در نشریه تحقیقات کالمی سال سوم ،شماره .4731 ،41
 مقاله علمی -تخصصی با عنوان "هنر موسیقایی سور قرآن و تأثیر آن در معنا بخشی" در نشریه آیت ،پیش
شماره سوم ،بهار .4731
 مقاله علمی -پژوهشی با عنوان "روششناسی کالمی شیخ حر عاملی در حوزههای تبیین  ،تنظیم و اثبات" در
نشریه پژوهشنامه مذاهب اسالمی

سوابق تدریس و اجرا


دارای مجوز تدریس ،صرف و نحو عالی ،بالغت ،تفسیر ،علوم قرآنی ،عقاید ،کالم ،فرق و مذاهب از مرکز مدیریت
حوزههای علمیه خواهران

 دارای مجوز تدریس درس متون از نهاد معظم رهبری
 11 سال سابقه تدریس در حوزههای علمیه خواهران
 3 سال سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف تهران از جملههمکاری با گروه های معارف و الهیات دانشگاه
الزهراء(س)



جدود  1ترم تدریس درحوزه علوم اسالمی دانشگاه الزهراء(س) در زمینه تدبر در قرآن ( گذراندن دوره عالی تدبر در
قرآن در قم)

 تدریس آمادگی کارشناسی ارشد اذبیات عرب برای موسسه قرآن پژوهان (خافظان قرآن)

