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نام و نام خانوادگی :علی مالکاظمی
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--------------------------------------------------------------------------سوابق تحصیلی دانشگاهی -حوزوی

 مدرک دیپلم ،دبیرستان نمونه دولتی شهدای محراب (آیت اهلل خامنه ای) ،رشته ریاضی و فیزیک ،معدل 76/03

 مدرک کارشناسی ارشد پیوسته ،دانشگاه امام صادق (ع) ،رشته معارف اسالمی و الهیات گرایش قرآن و حدیث ،7601
معدل 71
پایان نامه کارشناسی ارشد« :گونه های نقد و روش های حل تعارض اخبار عاشورا تا قرن هفتم هجری» ،نمره عالی 02

 مدرک دکترای تخصصی ،دانشگاه معارف اسالمی قم ،رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی ،7666
معدل 76/25
رساله دکترای تخصصی« :بررسی و آسیب شناسی اخبار و روایات عاشورا تا قرن هفتم هجری» ،نمره عالی 76/32

 گذراندن دروس مختلف حوزوی اعم از فقه ،اصول ،ادبیات عرب ،منطق ،مکالمه زبان عربی و...در دانشگاه امام صادق (ع)
زیر نظر حضرات آیات مهدوی کنی-ره -و باقری کنی و ملبس شدن به لباس روحانیت (اخذ گواهی قبولی در آزمون شفاهی
فقه و اصول به شماره  7620مورخ )7665/26/03

سوابق اجرایی و کاری




عضو هیات علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه دامغان از شهریور ماه 7666تا کنون.
تدریس در گروه معارف اسالمی دانشگاه دامغان بصورت استاد مدعو از  7606تا .7666
تدریس در دانشکده علوم قرآنی شهرستان دامغان.





تدریس در دانشکده علوم قرآنی شاهرود ازمهرماه  7663تا کنون.
تدریس در حوزه علمیه خواهران (سطح  )6در دروس تخصصی قرآن و علوم قرآن از سال  7666تاکنون.
مدرس کارگاه های تخصصی اداره تبلیغات اسالمی در دامغان و شاهرود پیرامون مقاتل و آسیب شناسی اخبار و

روایات واقعه تاریخی عاشورا


مدرس کارگاه تفسیر قرآن و بیان روش ها و قواعد تفسیر کردن آیات قرآن ،برگزار شده توسط اداره آموزش و

پرورش شهرستان دامغان.
سوابق و آثار پژوهشی
مقاالت تالیفی چاپ شده و در حال چاپ:
« .7بررسی روایات تاریخی ابی مخنف در مقتل ایشان» ،مجله علمی  -پژوهشی « حدیث پژوهی» دانشگاه کاشان ،پاییز 7665
« .0گونه شناسی آسیب های اخبار و روایات عاشورا » ،مجله علمی – پژهشی «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق
علیه السالم تهران ،تابستان 7665
« .3کاربری کالمی قصص قرآن در باب امامت » ،مجله علمی -پژوهشی « پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن»  ،زمستان 7665
« .5واکاوی مواجهه امام رضا علیه السالم با گفتمان حدوث و قدم قرآن» ،مجله علمی – پژوهشی «فصلنامه فرهنگ رضوی»
وابسته به بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السالم ،زمستان 7665
« .3بررسی مقایسه ای انجیل کودکی با قرآن کریم» ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی «آموزه های قرآنی» دانشگاه علوم اسالمی
رضوی – بهار ( ،7663اخذ گواهی ،در حال انتشار)
 .3چاپ پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت کتاب توسط معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السالم تهران ،سال 7662
« .1نقد و بررسی مقتل حضرت علی اصغر علیه السالم در کتاب شریف نفس المهوم » ارائه مقاله در همایش بزرگداشت
مرحوم شیخ عباس قمی در دانشکده علوم حدیث شهر ری.
داوری مقاالت:
 « اخبار بالذری در انساب االشراف پیرامون عاشورا در بوته نقد و بررسی» به بنده جهت داوری از سوی علمی –
پژوهشی «حدیث پژوهی کاشان»

 تحقیق در معنای «رغائب» در روایت مشهور «لیله الرغائب» به بنده جهت داوری از سوی علمی – پژوهشی «حدیث
پژوهی کاشان» /بهمن 7663
 ارزیابی و داوری مقاالت فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسالمی قم با عناوین زیر:
الف .بررسی دیدگاه ها و رفتار اجتماعی مومن آل یاسین از نگاه قرآن کریم و تفاسیر فریقین  /فروردین 7665
ب .سحر و جادو از منظر قرآن کریم با محوریت دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی  /خرداد 7665
ج .نزاهت قرآن از حشو و تکرار زائد در آراء مفسران  /اردیبهشت 7665
د .ماهیت امامت در قرآن از دیدگاه مفسران اهل سنت  /تیر 7665
ه .بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران درباره آیه «رسول من اهلل یتلوا صحفا مطهره»  /آذرماه 7663
و .بررسی تطبیقی داستان طالوت در قرآن و عهدین /شهریور 7663
ز .نگاهی دیگر به بحث برانگیزترین آیه ی قرآن (داستان هاروت و ماروت) /مهر 7663
افتخارات علمی
 برگزیده شدن مقاله «نقد و بررسی مقتل حضرت علی اصغر علیه السالم در کتاب شریف نفس المهوم » در دانشکده
الهیات دانشگاه امام صادق علیه السالم تهران بعنوان مقاله تالیفی برتر.

 برگزیده شدن مقاله« :نقد و بررسی مقتل حضرت علی اصغر علیه السالم در کتاب شریف نفس المهوم » در همایش
بزرگداشت مرحوم شیخ عباس قمی در دانشکده علوم حدیث شهر ری و ارائه نمودن مقاله توسط حقیر در این همایش
بزرگ.

 تقدیر نامه مرکز مدیریت حوزه علمیه استان سمنان به شماره 7763/733مورخ 7663/20/70
حضور در کارگاه های آموزشی

« بررسی ریشه های رشد و شکوفایی علم در قرون اولیه تمدن اسالمی و علل رکود آن در قرن های بعد » توسط دکتر

ایرج نیک سرشت ،برگزار شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه دامغان – بمدت  72ساعت.
« دوره آموزشی سبک زندگی خانواده متعالی»  -برگزار شده از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،
به مدت  3ساعت.

« بررسی راه کار های عملی ایجاد انگیزش در دانشجویان» ،برگزار شده از سوی معاونت های آموزشی و دانشجویی

دانشگاه دامغان ،به مدت  72ساعت.
« روش های تدریس» برگزار شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه دامغان به مدت 5ساعت.

« آموزش روش های امر به معروف و نهی از منکر» برگزار شده از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه دامغان به مدت 3
ساعت.

« روش تدریس» برگزار شده در شهر مقدس قم و از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مدت
 02ساعت
 « آسیب شناسی دروس معارف اسالمی » نشست هم اندیشی اساتید معارف اسالمی دانشگاه ها ،برگزار شده از سوی
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان سمنان به مدت  3ساعت.

« روش تحقیق و پژوهش در عرصه قرآن و حدیث» برگزار شده از سوی دانشگاه معارف اسالمی قم در شهر مقدس

قم به مدت  0ساعت.

