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س�ابق پ�وهشی واج�ایی
س�ابق اج�ای:
 .۱س�پ�س� ح�زهی ��ین�گی و� فقیه و گ�وه مع�رف اس�می در دانشگ�ه رازی ک�م�نش�ه از �من م�ه
س�ل  ۱۳۶۷ت� ۱۳۷۳
 .۲مسئ�ل ��د ��ین�گی مق�م معظم رهب�ی در دانشگ�ه عل�م پ�شکی اراک از مه�م�ه  ۱۳۷۳ت� م�دادم�ه
۱۳۸۳
 .۳رئیس هیئت ب�وی انتظ�می اعض�ی هیئت علمی دانشگ�ه اراک از س�ل  ۱۳۷۸ت� ۱۳۹۰
 .۴عض� هیئت امن�ء دانشگ�ه عل�م پ�شکی اراک از ت�ر یخ  ۸۲/۲/۲۰ت� ت�ر یخ ۸۶/۲/۲۰
 .۵عض� گ�ینش است�د دانشگ�ه عل�م پ�شکی اراک از س�ل  ۱۳۷۶ت� ۱۳۹۰
 .۶عض� هیئت ��ی� نظ� انتظ�می اعض�ی هیئت علمی دانشگ�ه عل�م پ�شکی اراک از س�ل  ۱۳۸۰ت�
۱۳۹۲
 .۷م�ی� گ�وه مع�رف اس�می دانشگ�ه اراک از �من  ۱۳۷۸ت� س�ل ۱۳۸۵
 .۸م�ی� ش�رای گ�وهه�ی مع�رف اس�می منطقه  ۲دول� از  ۱۳۸۲ت� ۱۳۹۰
 .۹م�ی� گ�وه ا�ی�ت ومع�رف اس�می از اردی�شت  ۱۳۸۶ت� ت�ر یخ ۱۳۸۷/۷/۱۶
 .۱۰رئیس دانشک�ه ادبی�ت و عل�م انس�� دانشگ�ه اراک از ت�ر یخ  ۱۳۸۶/۷/۱۶ت� ۹۳/۳/۵
 .۱۱مش�ور است�ن�ار است�ن م�ک�ی در ام�ر آم�زش و آم�زش ع�� از آب�ن  ۱۳۹۲ت� تی� ۱۳۹۵
 .۱۲عض�کمسی�ن �ص� عل�م انس�� و اجتم�عی دانشگ�ه اراک از ت�ر یخ  ۱۳۹۲ت� ۱۳۹۵
 .۱۳عض� هی�ت امن�ء م�سسه آم�زش ع�� مه� اراک
 .۱۴عض� هی�ت امن�ء م�سسه آم�زش ع�� ادیب�ن گ�مس�ر
 .۱۵م�ی� مسئ�ل وعض� هی�ت ��ی� یه �له علمی پ�وه� پ�وهشه�ی اد�  -ق�آ�  -دانشگ�ه ارا ک
 .۱۶عض� هی�ت ��ی� یه �له علمی پ�وه� تفسی� تطبی�  -دانشگ�ه قم
 .۱۷عض� کمسی�ن �ص� زب�ن و ادبی�ت و عل�م انس�� و اجتم�عی هی�ت می�ه م�ک�ی وزارت عل�م،
�قیق�ت و فن�وری
 .۱۸عض� هی�ت امن�ء ان�یشک�ه ام�م �ی� ر�ه ا� علیه وابسته به ��د مق�م معظم رهب�ی در دانشگ�ه
اراک
 .۱۹مع�ون ف�هنگی واجتم�عی دانشگ�ه اراک  ۹۳/۴/۱ت�  ۹۵/۴/۱۶و عض� حق�� هی�ت می�ه آن
دانشگ�ه
۲

 .۲۰م�ی�کل دفت� ام�ر پ�ر��� وزارت عل�م� ،قیق�ت وفن�وری از ت�ر یخ  ۹۵/۴/۱۶ت� خ�داد ۹۷
�� .۲۱ین�ه وز ی� و م�ی� کل دفت� ��هنگی رسی�گی به �لف�ت اداری و انتظ�می اعض�ی هی�ت علمی از
ت�ر یخ ۹۶/۱۱/۲
 .۲۲عض� منتخب هی�ت وز ی�ان در هی�ت ع�� نظ�رت ب� حسن اج�ای ق�ن�ن رسی�گی به �لف�ت اداری از
ت�ر یخ ۹۸/۱/۲۱
 .۲۳عض� کمیته �ص� نظ�م پ�ی�ش و ب�ر� پیش��ده� در ح�زه وزار� از ت�ر یخ ۹۶/۱۱/۱۱
 .۲۴عض� ک�رگ�وه ارتق�ی س�مت نظ�م اداری و مق�بله ب� فس�د وزارت عل�م از ت�ر یخ ۹۶/۱۲/۶
�� .۲۵ین�ه است�ن�ار ��ان در هی�ت امن�ی دانشگ�ه س�ره وابسته به س�زم�ن تبلیغ�ت اس�می از ت�ر یخ
۱۳۹۷ ۲/۲۲
 .۲۶عض� هی�ت امن�ی دانشگ�ه مع�رف و عل�م ق�آن کش�ر از س�ل ۱۳۹۷
�� .۲۷ین�ه وز ی� عل�م در ش�رای راهب�دی �مع جه�� تق� یب م�اهب اس�می از ت�ر یخ ۹۸/۲/۲
�� .۲۸ین�ه وز ی� عل�م در هی�ت امن�ی م�سسه فقه واج��د از ت�ر یخ ۹۷/۱۲/۲۵
س�ابق پ�وه�:
 کت�ب ه�:
 .۱قی�مت  -نش� ت�م�
 .۲ک�ث� ت�بن� ک  -نش� ت�م�
 .۳کیفیت �لیل و نق� ح�یث  -جه�د دانشگ�هی
 .۴مب�دی فقه و اص�ل  -نش� ت�م�
 .۵ن�مهای به ف�زن�م  -نش� ت�م�
 .۶انتظ�ر و امی�  -نش� ت�م�
 .۷اس��ل -نش� ت�م�
 .۸ب�زخ�ا� مق�م و ان�یشه حض�ت زه�ا س�م ا� عل��  -نش� ت�م�
 .۹سف� ن�مه مکه و م�ینه  -به پیش��د م�ی� کل ام�ر ف�هنگی وزارت عل�م و�قیق�ت و فن�وری ۱۳۸۷
 .۱۰ح�ت من�سک  -به پیش��د م�ی� کل ف�هنگی وزارت عل�م و �قیق�ت و فن�وری ۱۳۸۸
 .۱۱ح�� عشق  -نش� ت�م�
 .۱۲رجعت  -نش� ت�م�
 �� .۱۳ه�ایت )درسن�مه تفسی� �ص�  ۳در مقطع ک�رشن�� عل�م ق�آن و ح�یث(
۳

 �� .۱۴سع�دت  -انتش�رات دانشگ�ه عل�م پ�شکی ارا ک
 .۱۵ع�ت حسی�  -نش� ت�م�
 .۱۶عص� ظه�ر  -نش� ت�م�
 .۱۷رهی�ف� ب� فهم ح�یث  -انتش�رات دانشگ�ه اراک ۱۳۹۲
 .۱۸غ�ی� ،پی�ایش و رو یش  -انتش�رات ت�م� ۱۳۹۴
 .۱۹تعل� وت�بیت از منظ� ق�آن ک�� انتش�رات ت�م� ۱۳۹۶
 ش�کت در ��مع علمی داخ� و ارائه و ت�و ین مق�له:
 .۱س�مت و ر��ری روان از منظ� ق�آن
 .۲جست�ری در وحی�� ب�دن اخ�ق و طب در ق�م�س اس�می
 .۳تک�ن غ�ی� در ادوار ت�ر یخ
 .۴ف�طمه کج�ست؟
 .۵دانشج� ارزش و امنیت اجتم�عی ب� اس�س آم�زهه�ی دی�
 .۶نقش ��ز در تک�مل معن�ی انس�ن �� -یش ��ز وزارت عل�م
 .۷آث�ر اخ�� عف�ف و حج�ب در �ک� خ�ن�اده
 .۸ع�امل آسیبزا در تعل� و ت�بیت از نگ�ه حض�ت زه�اس�م ا� عل��
 .۹سی�ه پ�ش� حض�ت زه�ا س�م ا� عل�� و تطبیق آن ب� آی�ت ق�آن
 .۱۰حج�ب و عف�ف و عملک�د اخ�� آن در ج�معه
 .۱۱نسبت اخ�ق و سی�ست از دی�گ�ه �ج الب�غه
 .۱۲راهک�ره�ی ام�م ع� س�م ا� علیه در مق�بله ب� فس�د اقتص�دی
 .۱۳ا��ن و س�مت ان�یشه در آئینه ق�آن
 .۱۴جه�د اقتص�دی و ��ومیت زدا� در سی�ه عل�ی
 .۱۵ب�ر� و �لیل تسبیح حض�ت زه�ا س�م ا� عل�� در ج�امع روای
 .۱۶ب�ر� ف�هنگ ،ع�الت و امنیت در دولت مه�وی
 .۱۷ت�ثی� پ�ی�ی مت�ن ف�ر� از �جالب�غه
 .۱۸مب�� سی�ه ت�بی� اخ�� پی�مب�ص� ا� علیه وآله وسلم
 .۱۹مسئ�ل� دانشگ�ه اس�می از دی�گ�ه اس�م ب� تکیه ب� آراء مق�م معظم رهب�ی
 .۲۰الگ�ه�ی رفت�ری اجتم�عی شیعه از نگ�ه ص�دق� س�م ا� عل�م�
 .۲۱الگ�ه�ی رفت�ری ف�هنگی شیعه از نگ�ه ص�دق� س�م ا� عل�م�
۴

 .۲۲الگ�ه�ی رفت�ری سی�� شیعه از نگ�ه ص�دق� س�م ا� عل�م�
 .۲۳ب�ر� تطبی� ت�و ین ق�آن از دی�گ�ه آیت ا� مع�فت و سی�طی
 .۲۴ب�ر� تطبی� ن�ول ق�آن از دی�گ�ه آیت ا� مع�فت و سی�طی
 .۲۵جل�هه�ی از ع�الت اجتم�عی و دست�ورده�ی آن در ح�کمیت عل�ی
 .۲۶و ی�گیه�ی ح� کم اس�می از منظ� ام�م ع� س�م ا� علیه
 .۲۷علل ق�ن�ن گ�ی�ی و راهک�ره�ی ق�ن�نپ�ی�ی
� .۲۸لی� ب� س�مت ز یست �یطی از منظ� اخ�ق ف�دی واجتم�عی
 .۲۹ش�خصه� و مب�� ع�الت اقتص�دی در ق�آن
 .۳۰وظ�یف اقتص�دی دولت ام�م ع� س�م ا� علیه
 .۳۱آف� ینش زم� و زم�شن�� از منظ� ق�آن ک��
 .۳۲روشه�ی م�ث� در ت�بیت جن� ن�ج�ان�ن از منظ� ق�آن و روای�ت
 .۳۳ب�ر� ش��ت عصمت پی�مب� ص� ا� علیه وآله وسلم در مق�م تل� وحی
.۳۴ب�ر� وحی�نیت ق�آن
 .۳۵اخ�ق م�ی� یت اس�می در اح�دیث ام�م رض� س�م ا� علیه
.۳۶آی�ت متش�به از منظ� ع�مه طب�طب�ی مب�� روشه� و�لیله�
 .۳۷ج�یگ�ه س��ن�ان در پ�ت� آم�زهه�ی دی�
 .۳۸طه�رت و تن� یه حض�ت م�� و حض�ت زه�ا س�م ا� عل�م�
 .۳۹مسئله ت�ا��ت اخ�� و راه حل مطل�ب آن
�� .۴۰یش م� ت�بیت ف�هنگی و م�ی� یت سبک زن�گی
 .۴۱مسئله ت�ا��ت اخ�� و راه حل مطل�ب آن
 مق��ت علمی پ�وه�

 -۱قلم�و اب�ار در روای�ت ر ؤ یت ه�ل �-له عل�م ح�یث
 -۲مک�ن� علم ا�یئ� و النج�م � اثب�ت ا��ل – �له نص�ص مع�ص�ة  ،بی�وت
 -۳نق� و �لیل رو یک�ده�ی حج ام�م حس� س�م ا� علیه پ�وهشه�ی ق�آن و ح�یث )مق��ت و
ب�ر�ه�ی س�بق(
۵

ُ
َ
 -۴اخت�ف خلقه� و خلقه� � -له مشک�ة آست�ن ق�س رض�ی
 -۵ب�ر� روای�ت ر ؤ یت ه�ل و د�لت آنه� ب� ر ؤ یت ب� اب�ار ن� ین – �له عل�م ح�یث
� -۶یع ملک�ت نفس�نیه ق�بل تغیی� است � -له حض�ر م�سسه تنظ� و نش�آث�ر ام�م �ی� -
 -۷حج نیمه ��م – �له میق�ت حج
 -۸درد و درم�ن از منظ� �ج الب�غه – �له طب ت�کیه وزارت ��اشت
 -۹رو ی� ا��ل ب�لتلسک�ب ق�ائ� فقهی� ج�ی�ة  -ا�ج��د و التج�د،بی�وت
- ۱۰س�مت و ر��ری از منظ� ق�آن  -عل�م پ�شکی ارا ک –
-۱۱علم ا�یئ� وب�ای�ت الشه�ر  ،دراس� � الش�عیه و ا��ی� و ال�ور  -ا�ج��د و التج�ی�  -بی�وت
-۱۲سی�ست جن�ی در ت�ازوی علم و دین� ،له فقه ج�ای دانشگ�ه رض�ی
 -۱۳بین�متنیت ق�آ� و روای در شع� دعبل خ�اعی -پ�وهشه�ی اد�  -ق�آ�
� -۱۴لیل س�خت�ر ت�سل در شع� نظ�می گنج�ی ب� تکیه ب� ق�آن و ح�یث – پ�وهشه�ی اد�  -ق�آ�
 -۱۵ب�ر� و �لیل �ت�ای آیه تبلیغ و اکم�ل دین در خطبه غ�ی�  -پ�وهش ه�ی اعتق�دی ک�می
 -۱۶نق� و �لیل س�خت�ر اد� و �ت�ا� آیه تطهی� ،پ�وهشه�ی اد� – ق�آ�
 -۱۷الگ�ه�ی رفت�ری ف�هنگی شیعه از نگ�ه ص�دق� س�م ا� عل�م�
 -۱۸ب�ر� ج�یگ�ه ع�اطف در اخ�ق دی� از منظ� ق�آن
 -۱۹الگ�ه�ی رفت�ری سی�� شیعه از نگ�ه ص�دق� س�م ا� عل�م�
 -۲۰ب�ر� نظ� یه اعج�ز ا�طی ق�آن ک��
 -۲۱معن�شن�� واژه سی�حت و مت�ادف�ت آن در ق�آن ک�� ،پ�وهشه�ی اد�  -ق�آ�
--۲۲ب�رس تطبی� ن�ول ق�آن از دی�گ�ه آیت ا� مع�فت و سی�طی پ�وهشه�ی تفسی� تطبی�
۶

-۲۳ب�ر� مفه�مشن�� واژه لق�ءا� در ق�آن پ�وهشه�ی اد�  -ق�آ�
 -۲۴ع�امل م�ث� در تعی� مقتض�ی عق�د
-۲۵نگ�� ق�آ� ب� رابطه سبک زن�گی دی� و حی�ت طیبه
-۲۶ب�ر� نقش ��ز در جهتدهی به سبک زن�گی اس�می از منظ� ف�هنگ رض�ی
�-۲۷لیل و ب�ر� اف�ودهه�ی تفسی�ی در شش ت��ه مع�ص� ق�آن ک��
 -۲۸ب�ر� تطبی� ف�هنگ قن�عت در ق�آن ک�� و ب�ست�ن و گلست�ن سع�ی
 -۲۹ب�ر� ت�و یل از دی�گ�ه ابن ع�� و آیت ا� مع�فت
-۳۰آی�ت متش�به از منظ� ع�مه طب�طب�ی مب�� روشه� و �لیله�
 -٣١ج�یگ�ه س��ن�ان در پ�ت� آم�زهه�ی دی�
 -٣٢ب�ر� ش��ت عصمت پی�مب� ص� ا� علیه وآله وسلم در مق�م تل� وحی
 - ٣٣مص�اق ج�از نظ� به ن���م ب� اس�س ق�ع�ه الغ�ء خص�صیت در م�ثقه َع َّ� ِ�د ْب ِن ُص َ�ی ٍب
-۳۴حکم فقهی و پ�شکی تعی� جنسیت ت�سط تکنیک طب وت�کیه وزارت ��اشت
-۳۵ک�هش و ح�ف جن� درب�روریه�ی چن� قل� ی از منظ� فقه و پ�شکی طب وت�کیه وزارت ��اشت
 -۳۶ب�ر� ج�معیت اس�م در ت�س� مب�� و و ی�گی ه�ی اخ�ق اس�می ب� تکیه ب� سی�ه رض�ی
 -۳۷گفتم�ن ک�وی آسیب ه�ی ف�هنگی ج�معه دی� از منظ� �ج الب�غه
 -۳۸واک�وی �لی� ��طب شن�� ج�معیت مطلق ق�آن ب� مبن�ی �ج الب�غه
 -۳۹ب�ر� تطبی� م�اجهه مفس�ان ب� ف�آین� هم معن�ی )ب� تکیه ب� نق�ه�ی ع�مه طب�طب�ی ب� س�ی�
مفس�ان(
 -۴۰روش شن�� مب�� اد� ابن عطیه ان�ل� در تفسی� ا�ح�ر ال�جی� � تفسی� الکت�ب الع�ی�
 -۴۱اعتب�ر سنجی نق� ح�یث ب� پ�یه عل�م ���
۷

� نک�ت اخت�� داست�ن م�ق�ت حض�ت م�� و خض� در دی�گ�ه ف� یق-۴۲
 نگ�� ق�آ� ب� رابطه سبک زن�گی دی� و حی�ت طیبه-۴۳
 پی�ن� ا��ء ا�ی ب� مض�م� آی�ت در س�ره آل عم�ان-۴۴
�  نق� و ب�ر� آرای مستش�ق�ن در ب�ره امی ب�دن پی�مب� ا ک�م-۴۵
نق� و ب�ر� دی�گ�ه مفس�ان ف� یق� درب�ره ج�معیت ق�آن-۴۶
 ب�ر� و نق� نظ� یه زب�ن رو ی�ی ق�آن-۴۷
 اب�اره�ی آف� ینن�ۀ انسج�م مت� در خطب� اول �جالب�غه ب� اس�س الگ�ی هلی�ی و حسن-۴۸
 ب�ر� نظم در مع�� افع�ل و مشتق�ت ق�آ� ب� ف�ء الفعل )ح�ف ف�ء(مشت�ک-۴۹
Allegorical verses from the viewpoint of Allameh Tabatabaei’s principles, methods and -۵۰
analysis
A SURVEY OF SUSPICIONS ON PROPHETS’ (PBUH) MESSAGE REVELATION-۵۱
A Look at mining of Arrogance in Quran and ways to treat It-۵۲
Sadegh’s(A.S.) The Shiite’s Behavioral and Cultural Examples from Imam Bagher Imam-۵۳
and Perspective
Study of Emotions Role in the Religious Ethic from Viewpoint of the Quran -۵۴
The Shiite’s Behavioral and Political Examples from Imam Bagher and Imam Sadegh’s-۵۵
Perspective
A Comparative Investigation on the Qur'an Revelation Based on Ayatollah Ma’refat’s and -۵۶
Ayatollah Suyuti’s Standpoint
The Elderly Status in Light of Religious Teachings -۵۷
Case for looking at Ajnabiya based on generalization method -۵۸
۸

� -۵۹لیل خط�ب ا�ض�ار الثق�فیه � �تمع ال�ی� من منظ�ر �ج الب�غه )فصلن�مه دراس�ت ح�یثه �
�ج الب�غه س�ل دوم ��ره اول(
 -۶۰اهل سنت ،ن� رجعت و دف�ع از م�ارد مش�به )فصلن�مه کت�ب ق� ��ره (۲۰
 -۶۱نق� و ب�ر� دی�گ�ه مفس�ان ف� یق� درب�رۀ ج�معیت ق�آن )پ�وهش ه�ی تفسی� تطبی� )دوره ��۵ره (۹
 -٦٢وا ک�وی شی�هه� و عملک�د آصف �س� در تع�مل ب� تع�رض�ت ��� و ط��)فصلن�مه �قیق�ت
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 پ�ی�ن ن�مه ه� و رس�له ه�
الف( در مقطع ک�رشن�� ارش�
�لیل �ت�ا� وص�ی�ی اخ�� ع�ف�� ام�م ع� �
ب�ر� شی�هه�ی درم�� بیم�ری ه�ی روحی در ح�زه ف�دی از منظ� ام�م ع�� ومق�یسه آن
ب� علم روز
فع�لیت ه�ی ف�هنگی ام�م ع� � در دوران  ۲۵س�له پس از پی�مب� �
ب�ر� تطبی� داست�ن آدم و ح�ا در ق�آن و ت�رات
ب�ر� تطبی� شیط�ن از دی�گ�ه ق�آن و عه�ین
رابطه انس�ن ب� خ�ا در دع�ی اب���ه ��� و مق�یسه آن ب� ق�آن
ب�ر� تطبی� سنت ت�به و اعت�اف به گن�ه در اس�م و مسیحیت
ب�ر� تطبی� حق�ق زن از دی�گ�ه ق�آن و ادی�ن وحی�� )ت�رات و ا�یل( و کن�ا کسی�ن رفع
کلیه اشک�ل تبعیض علیه زن�ن
ب�ر� و �لیل م�لفه ه�ی گ�دشگ�ی از منظ� ق�آن
فش�ر روا� و راهک�ره�ی مق�بله ب� آن از منظ� ق�آن ک��
ب�ر� تطبی� مس�له حج�ب در ادی�ن ت�حی�ی ب� نگ�هی و ی�ه به ق�آن و عه�ین
نقش شخصیت ب�هک�ر در تعی� ��زات در فقه ام�میه و حق�ق
ب�ر� و �لیل ع�امل صع�د و سق�ط انس�ن در ق�آن
تبی� آسیب شن�� ت�بیت اجتم�عی از دی�گ�ه ق�آن و روای�ت
دانشگ�ه اس�می از منظ� ق�آن وروای�ت ب� تکیه ب� آراء رهب� انق�ب اس�می ای�ان
ب�ر� الگ�ه�ی رفت�ری شیعه از نگ�ه ام�م ب�ق� علیه الس�م و ام�م ص�دق�
تبی� سبل الس�م ،ا�یت ومص�دیق آن در آی�ت وروای�ت
عملک�د ��د درق�آن ب� تکیه ب� نظ� آیت ا� ج�ادی آم�
ب�ر� آم�زهه�ی سی�� اجتم�عی ق�آن ک�� در س�رهه�ی م�ئ�ه ،انف�ل وت�به
ب�ر� آم�زه ه�ی اخ�� ج�ء  ۲۴ق�آن در ح�زهه�ی ف�دی واجتم�عی
ب�ر� ع�امل و آث�ر دینگ�ی�ی در زن�ن ج�ان
روشه�ی ت�بیت دی� در ن�ج�ان�ن از دی�گ�ه اس�م
ب�ر� تطبی� ت�و یل از دی�گ�ه ابن تیمیه ،ع�مه طب�طب�ی ،آیت ا� مع�فت و ابن ع��
ب�ر� آی�ت متش�به از منظ� ع�مه طب�طب�ی و ع�مه ز�ش�ی
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علل مهج�ر یت ق�آن ک�� و راهه�ی زدودن آن
ب�ر� خ��یت در اس�م و ��د
رم� ج�ودانگی اس�م در ق�آن از نظ� ع�مه طب�طب�ی و شهی� مطه�ی
ب�ر� تطبی� ن�ول ق�آن و ت�و ین آن از دی�گ�ه آیت ا� مع�فت و ج�ل ال�ین سی�طی
ب�ر� تطبی� ا��ن و کف� در اس�م )ق�آن و سنت( و مسیحیت
ب�ر� اد��-ت�ای آی�ت متش�به در تفسی� ا�ی�ان و کش�ف
ب�ر� خ��یت در اس�م و مسیحیت
ب�ر� رابطه ع�الت ودین در ق�آن ب� تکیه ب� آراء شهی� مطه�ی
ظه� و بطن ق�آن و ب�ر� ق�اع� فهم بطن آی�ت ب� تکیه ب� آراء ع�مه طب�طب�ی و آیتاله
مع�فت
واک�وی واژگ�ن اض�اد و ب�زت�ب آنه� در ت��هه�ی ف�ر� ..
ب�ر� ارتب�ط نظم و �نظمی )آنت�و�(در ق�آن و عل�م ��ی
وا ک�وی ع�امل و آث�ر رض�یت بن�ه از خ�اون� از منظ� ق�آن
روشه�ی ت�بیت در ق�آن ب� ��ر یت ��طب و ش�ایط زم�� و مک��
ب( در مقطع دکت�ی
ب�ر� نقش ق�آن و روای�ت در ف�این� ج�معیت اس�م )است�د راهنم�(
اعتب�رسنجی م�ک ع�م ��لفت ح�یث ب� دانشه�ی ��� در فهم و نق� ح�یث و آسیب
شن�� آن )است�د راهنم�(
ب�ر� پی�ن�ه�ی مفه�می ب� رو یک�د ت�ادف از منظ� ع�مه طب�طب�ی در تفسی� ا�ی�ان )است�د
راهنم�(
وا ک�وی و �لیل نق� و فهم اح�دیث در مکتب حله )است�د راهنم�(
ب�ر� ج�ودانگی ق�آن ب� اس�س نظ� یه فط�ی ب�دن زب�ن ق�آن )مش�ور(
ب�ر� مب�� و روشه�ی فهم و نق� ح�یث از دی�گ�ه ع�مه می� ح�م� حس� در عبق�ت
ا�ن�ار )مش�ور(
اعتب�رسنجی روش ه�ی فهم و نق� اح�دیث در آث�ر ح�ی� آیت ا� آصف �س� )مش�ور(
وا ک�وی ع�امل و ف�این� پی�وزی قی�م ام�م عص� �)است�د راهنم�(
ب�ر� و نق� ادله روای کت�ب حج�ب ش�عی در عص� پی�مب� � )است�د راهنم�(
شبکه معن�ی تق� � در ق�آن ک�� )است�د راهنم�(
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