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سوابق تحصیلی:
 -2اخذ مدرک سطح  3حوزه علميه قم.
 -1اخذمدرک کارشناسي ارشد معارف اسالمي دانشگاه قم.
 -4حضور مستمردردروس حضرات آیات عظام حاج شيخ جواد تبریزى ،سيدکاظم حائرى و عبداهلل
جوادی آملي.

مرتبه علمی:
دانشيار

سوابق آموزشی:
تدریس در حوزه علميه قم از سال  2432تاکنون .

 دروس تدریس شده:
دروس حوزوی از مقدمات ،سطح عالي و خارج.

سوابق پژوهشی
الف -کتب



کتاب های چاپ شده
 -2احكام مرتد از دیدگاه اسالم و حقوق بشر – تهران مرکز تحقيقات استراتژیك – .2433
 -1حسبه یك نهاد حكومتي – قم دفتر تبليغات اسالمي(بوستان کتاب) – .2433
 -4جایگاه قرآن در استنباط احكام – قم دفتر تبليغات اسالمي (بوستان کتاب)2431وتجدید چاپ
باویرایش علمي جدید.2431

 -3احكام حكومتي و مصلحت – تهران مرکز تحقيقات استراتژیك – .2411
 -5حقوق مردم درحكومت – تهران موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) – .2412
 -3منابع قانونگذاری در حكومت اسالمي – قم  ،بوستان کتاب(به سفارش دبيرخانه کنگره) –
.2411
 -3مباني حجيت آراء رجالي – قم مرکز تحقيقات دارالحدیث – (.2414چاپ ششم)2435،
 .1حق ،حكم وتكليف (مجموعه گفت وگوها /به کوشش و مقاله ناظر) قم ،نشر پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمي – .2415
 -3مستند تحریر الوسيله – تهران موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) – (در ضمن گروهي از
نویسندگان) .2413
 -21مقایسه منابع و روشهای فقه و حقوق؛ (مجموعه گفت و گوها /به کوشش و مقاله ناظر) قم،
نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي – .2432



 -22منابع و ادله علم اصول؛ قم ،نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي .2434
کتب ترجمه شده از مؤلف
الفقه و القانون(ترجمه؛ حق ،حكم ،تكليف)



طرح های در دست انجام
پروژه حقوق ،مسئوليتها و احكام آستانهای مقدس

ب -مقاالت



علمی پژوهشی
 -2استناد به ادله ظني در اصول فقه ،فصلنامه فقه شماره 35بهار .2431
 -1بررسي تحليلي دسته بندی فقهي روایات تغني درقرائت قرآن ،فصلنامه فقه شماره 33بهار .2433
 -4نقش انگيزه و محتوا در حليت و حرمت هنر ،به ویژه در مورد غنا ،فصلنامه الهيات هنر ،شماره، 4
زمستان .33
 -3تحليل و بررسي ماهيت مفهوم از دیدگاه آیتاهلل بروجردی ،فصلنامه فقه شماره  ، 14بهار .33
 -5نقش تقيه در پيشبرد اهداف اطالعاتي نظام اسالمي ،فصلنامه سياست متعاليه شماره  ،23پایيز .35
 -3قلمرو قاعده عدالت در موارد منصوص و غير منصوص ،فصلنامه فقه ،شماره13
 -3پژوهشي در حكم فقهي فيلتر(همكاری) ،فصلنامه فقه ،شماره13
 -1بررسي فقهي تعينا ت هنر در اماکن و شعائر اسالمي ،فصلنامه الهيات هنر تابستان 33

 -3نقد استدالل به قرآن کریم برای اثبات قاعده فقهي عدالت و نفي ظلم ،دو فصلنامه قرآن فقه و
حقوق اسالمي پایيز و زمستان 31
 -21بازخواني دليل تعظيم شعائر ،فصلنامه فقه پایيز . 31



 -22قاعده فقهي نفي ظلم ،دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسالمي بهار و تابستان 33
علمی ترویجی
 -2طبقهبندی و تحليلي در روایات سياسي -اجتماعي امام باقر(ع) ،فصلنامه علمي و ترویجي علوم
سياسي شماره .51
 -1ماهيت فقهي امنيت ،حق یا حكم؟ ،مجله فقه حكومتي ،بهار و تابستان 33
 -4درآمدی بر سيره سياسي امام حسن مجتبي (ع) ،مجله سخن تاریخ ،زمستان 2435
 -3جایگاه مصلحت در فقه شيعه – قم – مجله قبسات شماره .2411 – 41



مقاله و خالصه مقاله در همایشها ،دانشنامهها ،دائره المعارفها
 -2ذبایح اهل کتاب – قم مجموعه آثارکنگره زمان و مكان – .2433
 -1مباني احكام حكومتي از دیدگاه امام خميني – قم مجموعه آثار کنگره زمان و مكان – .2433
 -4ماهيت سرپيچي از احكام حكومتي ،کنگره امام خميني و اندیشه حكومت اسالمي – موسسه
تنظيم و نشر آثار امام (ره) – .2431
 -3ميزان مشارکت اهل کتاب و نيروهای ملي گرا در ساختار حكومت اسالمي – تهران همایش
رقابت های سياسي و امنيت ملي – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي – .2433
 -5تذکيه – دانشنامه جهان اسالم – .2411
 -3تكبير – دانشنامه جهان اسالم – .2412
 -3تكفير – دانشنامه جهان اسالم – .2414
 -1فقه و مصلحت در بازخواني النص و االجتهاد – مجله فقه کاوشي نو در فقه اسالمي– شماره 31
–  2414و مجموعه مقاالت کنگره شرف الدین – قم پژوهشگاه علوم فرهنگ و اسالمي و ارائه در
کنگره شرف الدین – تهران –  2413و بيروت .2415 -
 -3ضمانت اجرای حقوق بشر دوستانه در حقوق اسالمي– پایگاه صلح جهاني .2415 -
 -21مصلحت در حكومت علوی(ع) پژوهشكده فقه و حقوق در مجموعه مقاالت گفتمان علوی(ع)
– قم بوستان کتاب –  2413وتجدیدچاپ .2415
 -22مصاحبه اصول فقه حكومتي در اصول فقه حكومتي – قم – نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي – .2413

 -21جهاد – دانشنامه جهان اسالم – .2413
 -24فقه مشاهد مشرفه بر محور آثار شهيد اول – کنگره بين المللي شهيدین – .2413
 -23ناشنوایي در فقه شيعه ،دانشنامه ناشنوایان ،تهران -ج – 1مؤسسه فرهنگي هنری فرجام جام جم
.2411 ،
 -25ناشنوایي در فقه اهل سنت ،دانشنامه ناشنوایان ،تهران  -ج –1مؤسسه فرهنگي هنری فرجام جام
جم .2411 ،
 -23جایگاه تفكيك اعتباریات وحقایق درآثار اصولي آخوند خراساني ،مجموعه مقاالت کنگره بين
المللي آخوند خراساني ،قم ،جلد - 21نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.2431
 -23فقه حكومتي در مجموعه درآمدی بر فقه حكومتي ،به کوشش سعيد ضيائي فر ،قم ،نشر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.2432 ،
 -21دور النسبۀ بين مصادر التشریع في الحكم االسالمي،الفقه والقانون ،مجموعه من العلما والباحثين،
قم – مرکز الدرسات االسالميۀ لمجلس الشوری االسالمي.2432
 -23نقش نسبت بين منابع قانونگذاری در حكومت اسالمي در حل مشكل فقه و قانون ،گروهي از
اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمي،قم – مرکز تحقيقات اسالمي مجلس شورای اسالمي
.2431
 -11در آمدی بر سيره سياسي امام مجتبي(ع) در روایات ،جلد دوم -مجموعه مقاالت همایش بين
المللي سبط النبي امام حسن مجتبي(ع) قم،مجمع جهاني اهل البيت (ع) .2434
 -12فلسفه تفاوت در حقوق زن و مرد -جلد  -3دانشنامه فاطمي(س)زیر نظر علي اکبر رشاد؛تهران؛
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي – .2434
 -11نقش انگيزه و محتوادر حليت و حرمت هنر به ویژهدر مورد غناء ،مجموعه مقاالت همایش
ملي فقه هنر -قم مدرسه عالي هنرو دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم .2433
 - 14در آمدی بر تقسيم وتحليل روایات سياسي اجتماعي امام جواد(ع)،مجموعه مقاالت سيره
وزمانه امام جواد(ع)،ابن الرضا(ع) به کوشش حميد رضامطهری،قم،انجمن تاریخ پژوهان حوزه علميه
.2435
 -13حقوق االنسان في عصر الظهور ،مجموعه مقاالت مؤتمر االمام المهدی(عج)و مستقبل العالم،
النجف االشرف ،مجمع اهل البيت (ع)2343ق.
 -15تطبيق نظریه اضطرار در فقه اماميه بر اضطرار اجتماعي -سومين کنفرانس بينالمللي فقه ،قانون،
و واقعيتهای اجتماعي -مرکز تحقيقات اسالمي مجلس شورای اسالمي  -اسفند  - 33چكيده ارائه
به کنفرانس

 -13مقایسه فقهي تعزیه با تئاتر و فيلم  -بهمن  - 31چكيده مقاالت برگزیده همایش فقه هنر



سایر مقاالت(مقالت علمی در مجالت و مجموعههای تخصصی)

 -2احكام حكومتي ومصلحت در منابع شيعه – تهران – مجله راهبرد – شماره.2434 – 3
 -1حسبه درمنابع شيعه– قم – مجله نامه مفيد شماره .2433 –1
 -4عقل قطعي منبع استنباط قوانين اداره جامعه و حكومت – فصلنامه حكومت اسالمي شماره – 11
.2411
 -3عوامل ناپایداری حكومت علوی – قم – ویژه نامه مجله حكومت اسالمي – .2412
 -5جایگاه قاعده نفي سبيل در سياست های کالن نظام اسالمي فصلنامه حكومت اسالمي شماره41
– .2411
 -3درآمدی بر روابط دختر و پسر و مباني فقهي آن در نظام اسالمي – ویژه نامه مجله پيام زن (زن
در جمهوری اسالمي) – زمستان .2414
 -3نشست علمي پایداری حكومت علوی(ع)در حكومت نامه امام علي(ع)  -تهران دفتر نشر معارف
ج ،4سال .2414
 -3درآمدی بر چالشهای نظری مصلحت و دموکراسي در اندیشه سياسي شيعه – مجله فرهنگ
اندیشه – سال چهارم شماره  – 24بهار .2413
 -21جایگاه ادراکات حقيقي و اعتباری در اصول فقه از دیدگاه عالمه طباطبائي– مجله پژوهش و
حوزه شماره .2415– 11
 -22گزارش علمي و تقریر نشست جریان قاعده الحرج در محرمات – مجله فقه شماره – 55
.2413
 -21منابع فقه در قرآن :مجله فقه و حقوق – شماره  ،23سال پنجم  -تابستان .2413
 -24درآمدی بر فقه حكومتي(تعریف و مباني) ،فصلنامه فقه ،شماره  ،31زمستان .2431
 -23جستار گشایي در فقه پژوهي شيخ بهایي ،فصلنامه فقه شماره  ،32بهار .2432
 -25جایكاه قرآن در ارزیابي روایات  ،نشریه قرآني بينات شماره 34بهار .2432
 -23تحليل و مقایسه ماهيت حق از دیدگاه سيدمحمدکاظم یزدی و سایر فقها ،فصلنامه فقه شماره
 ، 34پایيز.2432
 -23درآمدی برنظریه حق در فقه اماميه ،دوفصلنامه رواق فقه شماره 2تابستان .2433

آثار علمی برگزیده

 -2برگزیده کتاب سال حوزه – حسبه یك نهاد حكومتي(دومين سال برگزاری).
 -1برگزیده پژوهش های فرهنگي سال وزارت ارشاد  – 2433احكام حكومتي و مصلحت.
 -4برگزیده پژوهش های دیني – دبيرخانه دین پژوهان کشور –  – 2411منابع قانون گذاری در
حكومت اسالمي.
 -3برگزیده کتاب سال حوزه(چهارمين دروه) – احكام حكومتي و مصلحت.
 -5برگزیده جشنواره بين المللي انتخاب کتاب برتر – حقوق بشر در اسالم – (دانشگاه مفيد قم و
وزارت ارشاد) – احكام مرتد از دیدگاه اسالم و حقوق بشر.
 -3برگزیده جشنواره طریق جاوید (چهارمين دوره) – حقوق مردم در حكومت.
 -3لوح تقدیر شورای اسالمي شهر مقدس قم با امضای سيدعليرضا تكيهای.
 -1لوح تقدیر همایش و نمایشگاه قم – اصفهان – دفتر تبليغات اسالمي – .2414
 -3لوح تقدیر جشنواره آیين خرد – پژوهشگاه دفتر تبليغات اسالمي برای کتاب جایگاه قرآن در
استنباط – .2413
 -21لوح تقدیر پژوهشگر برتر پژوهشگاه ،آذر .2431
 -22لوح استاد برتر مدرسه خاتم االوصياء -مهر .2431

سوابق اجرایی
 -2مدیر پژوهشكده فقه و حقوق؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي از سال 2431تاکنون.
 -1مدیرگروه مسائل فقهي حقوقي پژوهشكده فقه وحقوق ازسال2433تا.2431

