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  بسمه تعالی

  

سپري و پس از آن رهسپار کاشان حوزه علمیه قمصر و  را در 1371 سال  تا، 1352اهل کاشان متولد  مهدي فرمانیاناینجانب 

   .قم گردیدم

در کارشناسی ارشد فلسفه و  1378در سال  ومرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در رشته مذاهب اسالمی  در 1376در سال 

هیئت علمی مرکز  به عضویتپایان نامه خود دفاع از پس  1381در سال  .شدممدرس دانشگاه قم مشغول به تحصیل  کالم تربیت

مؤسسه  ه جامعه المصطفی،و س سطح دو ،کارشناسی ارشد ،در مقطع کارشناسی و از این سال هددر آمادیان و مذاهب مطالعات 

در  نموده وتدریس  ...و مذاهبو مرکز ادیان ، مرکز تخصصی مهدویت، خمرکز تخصصی تاری حوزه، معاونت تبلیغ ،مذاهب اسالمی

  . نیز دکتري خود را در رشته کالم گرایش فلسفه دین به پایان رساندم 1388سال 

کارکرد علمی ـ اي از  خالصه .ام دي را تألیف و به چاپ رساندهمتعد مقاالتکتب و و  نیز پرداختهبه تحقیق  ها در طی این سال

  :ی اینجانب به شرح ذیل می باشدپژوهش

  :هاي آموزشی ـ فعالیت) الف

 )واحد اسماعیلیه 2( 1388تدریس در مقطع دکتري جامعه المصطفی رشته تاریخ اسالم،  .1

 )واحد 28جمعاً ( 1386لغایت  1381تدریس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی از سال  .2

 )واحد 46جمعاً ( تا کنون 1388مذاهب اسالمی از سال پژوهشی آموزشی ـ  تدریس در مقطع کارشناسی ارشد موسسه .3

 )واحد 40جمعاً بیش از ( تا کنون 1384تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان ومذاهب از سال   .4

 )دوره 30(، ......هاي اصفهان، شیراز و تدریس براي اساتید معارف دانشگاه .5

 )دوره 4( در معاونت تبلیغ 3تدریس در مقطع سطح  .6

 )واحد10( در مرکز مهدویت 3تدریس در مقطع سطح  .7

 )واحد 2(مهدویت در موسسه آینده روشن  4تدریس در مقطع سطح  .8

 )واحد 6(براي اساتید جامعه الزهراء  4تدریس در مقطع سطح  .9

 )واحد 6(در مرکز تخصصی تاریخ  3تدریس در مقطع سطح  .10

 ها اري از شهردر سازمان تبلیغات در بسی تدریس براي معلمان .11

 )واحد 4(در موسسه یاران امین  4تدریس در مقطع سطح  .12

 

  بوده است 100و گاه نزدیک به  90تدریس اینجانب در تمامی موارد عالی و باالي  ارزشیابیگفتنی است که. 
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  :هاي پژوهشی ـ فعالیت)ب

  :مقاالت

 ) 4و 3هفت آسمان شماره  فصلنامه( » قرآن از دیدگاه معتزله اعجاز«مقاله  .1

 )17هفت آسمان شماره فصلنامه (» قادیانیه«مقاله  .2

 )7هفت آسمان شماره فصلنامه (» شهرستانی سنی اشعري یا شیعه باطنی«مقاله  .3

 )32هفت آسمان شماره فصلنامه (» مونتگمري وات، کشیش پیامبر شناس«مقاله  .4

 )32هفت آسمان شماره فصلنامه (» گزارشی از اظهار الحق«مقاله  .5

 )37هفت آسمان شماره فصلنامه (» اریخ وعقاید خوارجت«مقاله  .6

 )39هفت آسمان شماره فصلنامه (» عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین«مقاله  .7

 )17هفت آسمان شماره فصلنامه (» اهل سنت«مدخل  .8

 )8هفت آسمان شماره فصلنامه (» حجت«مدخل .9

 )14و  13طلوع شماره فصلنامه (» عثمانیه«ترجمه مقاله  .10

 )ش1387انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم (چاپ در کتاب اسالم ستیزي در غرب،  »از تحریف تا تکریم« مقاله .11

 )1385، سال 18مجله طلوع شماره (» گزارشی از کتاب محمد در اروپا«مقاله  .12

 )چاپ دانشگاه ادیان(صفحه  17» مسائل امامه«مقدمه کتاب ترجمه  .13

 )27فصلنامه هفت آسمان شماره (» فرقه گزارش از کتاب عقاید و سبعین«مقاله  .14

 همایش بین المللی اسماء» گزارش از کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه همراه با نقد آن«مقاله  .15

 )8فصلنامه هفت آسمان شماره (» » ناطق«مدخل  .16

 )مجموعه مقاالت اسماعیلیه ( »خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه .17

 )ایش بین المللی اسماءهم(» وضعیت منابع علم کالم«مقاله  .18

 )کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسالمی، مازندران(» عماد الدین طبرسی و اهل بیت در قرآن«مقاله  .19

 )همایش بین المللی تشیع و خاور شناسان(» خاورشناسان و عصمت امام«مقاله  .20

 )اهبویژه نامه علمی ادیان و مذاهب، انجمن ادیان و مذ(» مبانی فکري سلفیه«مقاله  .21

 )مجله اندیشه نو(» )ع(کتاب شناسی امام رضا «مقاله  .22

 )، مدرسه امام خمینی6مجله طلوع شماره (» دیوبندیه«مقاله  .23

 )چاپ در مجله میثاق( »ماعیلیهسا«مقاله  .24

 )چاپ در مجله مشرق موعود( »سنت جایگاه منجی در اهل«مقاله  .25

 )مذاهبمنجی موعود نشر دانشگاه ادیان و  اب گونه شناسی اندیشهچاپ در کت( »بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسالم«مقاله  .26

 )103لمی ـ ترویجی مشکات، مشهد، شماره فصلنامه ع ( »هاي فکري سلفیه گرایش«مقاله  .27
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 )47فصلنامه هفت آسمان شماره ( »سلفیه و تقریب«مقاله  .28

 

 :بکت       

 )چاپ ادیان و موسسه مذاهب(درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه  .1

 )چاپ ادیان و موسسه مذاهب( نژاد درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه، با همکاري آقاي موسوي .2

 )چاپ ادیان( فرق تسنن، مجموعه مقاالت .3

 )چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم(آشنایی با فرق تسنن با همکاري اساتید  .4

 .لیف اینجانب استأصفحه ت 180حدود        )چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم(آشنایی با فرق تشیع با همکاري اساتید  .5

 

 )پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسالمی(، در دست چاپ 8تا  4تاریخ و عقاید امامیه از قرن  .6

 )کتاب درسی سطح سوم مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم(به زبان عربی ی گزیده متون کالم .7

 

  :نامه و مشاوره پایانراهنمایی  -)ج
 حوزه 4هاي سطح  نامه راهنمایی و مشاوره پایان:  
 )علی بهرامی(و امامیه راهنمایی پایان نامه صفات خبري از دیدگاه اصحاب حدیث  .1

 )خواه حسین نیک(بررسی تطبیقی عقاید سلف با  وهابیت  راهنمایی پایان نامه .2

 )عیديرضا س(مشاوره پایان نامه امامت از دیدگاه قلضی عبد الجبار و سید مرتضی  .3

 )اکبري حسین علی(اسماعیلیه  پایان نامه امامت از دیدگاهداوري  .4

 حوزه 3هاي سطح  نامه راهنمایی و مشاوره پایان: 

 )داریوش رحیمی(نقد و بررسی سلفیه شمال آفریقا  .1

 )ي فالحمحمد هاد(تاریخ تشیع در مصر  .2

 )، جامعه المصطفیمحمد اسماعیلی(مهدویت از دیدگاه اسماعیلیه  .3

 )آقاي حسینی، جامعه المصطفی(ز دیدگاه آقاخانیه و زیدیه امامت ا .4

 )کمیل راجانی، جامعه المصطفی(ها درهند  بهره .5

 )حسین حیدري، سطح سه حوزه(مبانی وحیانی و عقالنی انسجام اسالمی  .6

 )نقوي پاکستانی، جامعه المصطفی( حسین بن فرحان مالکی آراء و افکار .7

 )امعه المصطفیج آقاي حیدري،(فلسفی ناصر خسرو  ءآرا .8

 )آقایف، جامعه المصطفی( اهل بیت از دیگاه وهابیت .9

 )دانشگاه ادیان و مذاهب آقاي تسخیري(تقریب در نگاه آیت اهللا تسخیري و قرضاوي  .10

 )آقاي سعیدي، سطح سه حوزه(ذهبیه  .11

 )آقاي بهادري، جامعه المصطفی(وضعیت فرهنگی زیدیه و اسماعیلیه در غیبت صغري  .12

 )خواه، سطح سه حوزه آقاي نیک( گاه اهل سنتوهابیت از دید .13
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 )، جامعه المصطفی. . . آقاي (نصیریه در پاکستان  .14

  )آقاي امینی، جامعه المصطفی(ویل از دیدگاه اسماعیلیه أت .15
  :ها المعارف مقاله پژوهشی دائرهـ ) د

  .دانشنامه چهان اسالم، پذیرفته شده در دست چاپ» سلفیه«مدخل  .1
  .مه جهان اسالم، پذیرفته شده در دست چاپدانشنا» صفاتیه«مدخل  .2
  .13دانشنامه جهان اسالم، چاپ در جلد » حسین بن موسی«مدخل  .3
  .دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ» آدم«مدخل  .4
  .دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ» آیه الکرسی«مدخل  .5
  .دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ» اظهار الحق«مدخل  .6
  .دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ» اعالم النبوه«مدخل  .7
 .دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ» االقوال الذهبیه«مدخل  .8

  
  
  :خدمات علمیـ ) ه
 )چاپ نشر دانشگاه ادیان و مذاهب(ن، مجموعه مقاالت تدوین کتاب فرق تسن .1

 )مرکز مدیریت حوزه علمیه قم( تدوین و ویرایش محتوایی کتاب آشنایی با فرق تسنن .2

 )چاپ نشر دانشگاه ادیان و مذاهب(تدوین و یرایش محتوایی اسماعیلیه، مجموعه مقاالت  .3

 )ت حوزه علمیه قممرکز مدیری( تدوین و ویرایش محتوایی آشنایی با فرق تشیع .4

 )سازمان تبلیغات اسالمی(»بهائیت در بوته نقد«نگارش کتابچه  .5

 انجمن ادیان و مذاهب، چاپ در کتاب نقد و نگاه(داوري و نقد وبررسی کتاب فرق و مذاهب کالمی، نگارش ربانی گلپایگانی  .6
 )معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم

 .و جشنواره شیخ طوسی ها مقاله و کتاب براي جامعه المصطفی داوري ده .7

 .و مذاهب ها مقاله و کتاب براي مرکز ادیان داوري ده .8

 )حداقل ده کتاب(داوري آثار کنگره دین پژوهان  .9

 )سه مقاله(داوري مقاالت همایش تشیع و خاورشناسان  .10

 )حداقل ده مقاله(داوري مقاالت مجله تاریخ پژوهان  .11

 )1385سال مدرسه امام خمینی ( دبیر علمی همایش شیعه شناسی .12

 .دانشگاه ادیان و مذاهبورودي کارشناسی ارشد و دکتري الت آزمون طراحی سو .13

 .هاي کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب تالیف سر فصل .14

 .هاي کارشناسی ارشد مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب تالیف سر فصل  .15

 .گاه ادیان و مذاهبهاي کارشناسی ارشد فرق تشیع دانش تالیف سر فصل .16

 .هاي تخصصی سطح سوم مذاهب اسالمی حوزه علمیه قم تالیف سرفصل .17
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 .هاي تخصصی سطح چهارم مذاهب اسالمی حوزه علمیه قم تالیف سرفصل .18

 .هاي دکتري مذاهب کالمی دانشگاه ادیان و مذاهب تالیف سرفصل .19

 .هاي وهابیت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم تالیف سرفصل .20

 .هاي شیعه شناسی جامعه المصطفی الیف سرفصلهمکاري در ت .21

 .عضویت در هیئت تحریریه مجله هفت آسمان .22

 .سردبیر یک شماره از ویژه نامه علمی ادیان و مذاهب، انجمن ادیان و مذاهب و عضویت در هیئت تحریریه آن .23

 

 :خدمات اجرایی -)و

 وراي انفورماتیک دانشگاه ادیان وي کتابخانه و شعضویت در شوراي دانشگاه، شوراي آموزش، شوراي طرح و برنامه، شورا .1
  .مذاهب

 .1384تا سال  1379از سال ) کالمی(مدیر گروه مذاهب اسالمی  .2

 .1386مدیر گروه فرق تشیع در سال  .3

 .1389تا سال  1387مدیر گروه مذاهب اسالمی از سال  .4

 .تا کنون 1385مدیر گروه معارف و کالم، دانشنامه پیامبر اعظم، از سال  .5

 .عضو شوراي علمی موسسه مذاهب .6

 .عضو شوراي ادیان و مذاهب معاونت تبلیغ .7

 )1381ـ  1380(مدیر پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب  .8

 .تا کنون 1389ریاست دانشکده مذاهب اسالمی  .9

 .1389در سال سرپرست ستاد ملی ساماندهی پاسخگویی دینی  .10


