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 . تقدیر و تشکر رییس اداره آموزش و پرورش در زمینه تالش در زمینه تعلیم و تربیت 19

 به عنوان معلم برگزیده توسط رییس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نامه تقدیر  20 

 هران در زمینه مسابقه علمی آموزش و پرورش ترئیس . تقدیر و تشکر 21

 تقدیر سرپرست پردیس نسیبه تهران در جهت تالش و کوشش مجدانه . 22

 . تقدیر معاون وزیر و رییس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده  از خدمات ارزشمند 23

 در عرصه تعلیم  . تقدیر سرپرست مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم )ص( در زمینه جهاد24

 . تقدیر سرپرست پردیس نسیبه به مناسبت روز معلم 25

 . تقدیر معاون پرورشی و تربیت بدنی و پرورش شهر تهران در هفتمین دوره مسابقات فرهنگیان و دارالقرآن ها 26

 سازمان آموزش قران کریم. تقدیر مدیر بخش دانشگاهی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن 27

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در روز زن از . تقدیرنامه 28
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دروس معارف اسالمی و تربیت اسالمی سپاس نامه حضور فعال در دوره دانش افزایی اعضای هیئت علمی  – 29  

 درقم 

 تقدیر نامه دوره محتوایی استادان در تحقق سند تحول بنیادین . – 30

 ژوهشی سوابق پ
 

 (IScسکوالریسم و نقد آن از دیدگاه عقل)ارائه مقاله 1 -

 . ارائه مقاله اعجاز قرآن )حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع((2

 . ارائه مقاله مدیریت اقتصادی از دیدگاه سوره انفال و یوسف)دانشگاه بیروت امام االوزاعی(3

ش و پرورش( چاپ ) سفارش گروه عربی در آموز 2و  1.  کتاب اعراب آیات و روایات پیش دانشگاهی ج4

 دارالذکر فم 

 ( چاپ شده در مجله آمریکایی ISc. مقاله مبانی نظری شعارات بیداری )6

با تاکید بر دیدگاه نگاه ابن تیمیه و شیعه فلسفه امامت در در مجموعه مقاالت ؛   . مقاله چاپ شده علمی پژوهشی7

   (iscایت اهلل جوادی املی 

 

 رد نقد محصل )شیخ طوسی و فخر رازی( ارائه در جامعة المصطفی العالمیه . مقاله ؛ افعال عباد با رویک8

 . مقاله انسان کامل از نگاه یهود، مسیح و اسالم ارائه در جامعة المصطفی 9

هندوئیسم و اسالم چاپ در مجله مجموعه مقاالت علمی  . مقاله مولفه های انسان شناسی تطبیقی  در بودیسم و10

 ( isc پژوهشی در علوم انسانی 

چاپ در مجله مجموعه مقاالت علمی پژوهشی پژوهشهای کاربردی در علوم نو معتزلیان و . مقاله هرمنوتیک 11

 iscاسالمی  

 مقاله االنسان الکامل فی القرآن الکریم ارائه در دانشگاه امام االوزاعی لبنان  – 12

مقاله مفهوم شناسی خالفت انسان کامل در ادیان ابراهیمی ، یهود ، مسیحیت و اسالم ارائه در جامعة   – 13

 المصطفی 

 ارائه در دانشگاه امام االوزاعی  مقاله  االدارة االقتصادیه فی سورتی االنفال و یوسف فی القران الکریم  – 14

 مقاله حیاة الخواجه نصیرالدین محمدبن الطوسی  ارائه در دانشگاه امام الوزاعی لبنان  – 15

مقایسه تطبیقی معاد روحانی وجسمانی با رویکرد آراء فخر رازی و خواجه نصیر طوسی و آیت اهلل جوادی  – 16

 اراده در جامعه المصطفی آملی 
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  با رتبه عالیلهو در فقه شیعه  ) کارشناسی ارشد ( با موضوع :  3پایان نامه سطح تدوین – 16

بررسی سندی و تحلیل داللی تدوین رساله علمی سطح چهار  ) دکتری ( با موضوع :   – 17

 وایات تفسیری سوره تحریم با رتبه عالی ر

بررسی انتقادی ریشه ها و پیامدهای کالمی نظریه علم  تدوین رساله دکتری با موضوع :  – 17

  عمران ابن خلدون
 عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه الهیات پردیس شهید چمران  – 18

 داور پایان نامه کار شناسی ارشد ، تحت عنوان تحلیل حب و بغض درالمیزان  – 19

 داور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان صابئان و دالیل اهل کتاب بودن انان در اهم تفاسیر شیعی   - 20

 مقابله با انبیاء سلف ع و پیامبر اکرم داور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان بررسی مقایسه ای  – 21

 موثر تبلیغ از منظر قران و روایات  داور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان روشهای – 22

 داور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان مولفه گستره حقوق امام سجاد ع  -22

 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان حسن خلق از منظر نهج البالغه  -23

 و تنبیه در تربیت دینی کودکان استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ، تحت عنوان نقش تشویق – 24

 استاد راهنمای کارشناسی ارشد ، تحت عنوان عقل انگیزی از منظر تفسیر المیزان و کاربرد ان در اموزش  – 25

تحلیل محتوای دعای جوشن صغیر و نقش ان در ایجاد روحیه استاد راهنمای کارشناسی ارشد ، تحت عنوان  – 26

 شکالت مقاومت و امید واری در برابر م

استاد راهنمای پایان نامه ارشد تحت عنوان ، تحلیل محتوایی ایاتی از سوره نور مبتنی بر ترویج فرهنگ عفاف  – 27

 و حجاب در بین دختران 

استاد راهنما ی پایان نامه ارشد تحت عنوان ، شکر و انواع ان در صحیفه سجادیه و اثرات تربیتی ان بر  – 28

 نوجوانان 

 

 
 


