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 به نام خدا

 سيدمحمد موسوي بجنوردي  آيت اهللارزومه 

 مشخصات فردي

                               سيدمحمد  :نام •

 موسوي بجنوردي :نام خانوادگي •

پدر معظم سيد محمد موسوي بجنوردي مرحوم آيت اهللا العظمي ميرزا سيد حسن بجنوردي،  والدين و انساب: •

 بود.صاحب كتاب القواعد الفقهيه و مرجع تقليد وقت 

 نجف اشرف :محل تولد •

 1324 تولد: خيتار •

 moosavi@ri-khomeini.ac.ir: پست الكترونيك •

خميني،آيت اهللا خويي، آيت اهللا بجنوردي در دروس تحت شاگردي حضرات آيات عظام: امام  -اجتهاد :التيتحص •

 خارج فقه و اصول

 فلسفه، حقوق، الهيات و معارف اسالمي :خصص هات •

 .به رتبه استادي رسيدند 1382به رتبة دانشياري و در فروردين سال  1368در سال  مرتبه علمي: •

 :زندگي نامه •

به عنوان  1324نجف اشرف متولد شد ولي در شناسنامه وي در  1322سيد محمد موسوي بجنوردي در سال  آيت اهللا دكتر

سال تولد رقم خورده است. ايشان تحصيالت علوم حوزوي و ديني خود را در ايران و نجف اشرف به انجام رساندند. وي به 

ان آيت پدر معظم ايش ،اصول و فلسفه از جمله مرحومان امام خميني(س) سال در محضر استادان درجه اول فقه و 30مدت 

اهللا حكيم  اهللا العظمي ميرزا سيد حسن بجنوردي ـ صاحب كتاب القواعد الفقهيه و مرجع تقليد وقت ـ آيت اهللا خويي و آيت 

 18خواند در  در حوزه نجف اشرف به فراگيري علوم ديني پرداخت. موسوي بجنوردي كه دروس جديد و حوزوي را با هم مي

سال در  12موسوي بجنوردي به مدت  ،ان رساند. همزمان با حضور در درس خارج امام) را به پاي3سالگي كفايتين (سطح 

شدند.موسوي بجنوردي پس از پيروزي انقالب به ايران آمدند و در دفتر  كالسهاي آيت اهللا العظمي خويي نيز حاضر مي

 د.اندازي كر  راهرا  عالي قضات دادگاه ،به دستور امام راحل 1359در سال  د.حضرت امام مشغول به كار شدن استفتائات

http://sm-moosavi.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
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به عضويت شوراي عالي قضايي درآمدند كه تا ارتحال حضرت امام و  1368به مدت دو دوره تا سال  1360ايشان از سال 

تغيير در قانون اساسي (كه منجر به حذف شوراي عالي قضايي شد) ادامه داشت.همزمان با اين فعاليتهاي اجتماعي و امور 

تربيت مدرس و نيز دانشكدة الهيات  ,هاي حقوق دانشگاه هاي شهيد بهشتي ريس و تحقيق در دانشكده كار تداجرايي 

به رتبه استادي رسيدند .دكتر  1382به رتبة دانشياري و در فروردين سال  1368در سال  دانشگاه تهران را دنبال كردند.

روه الهيات دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي) بودند و عضو هيأت علمي و رياست گ 1371سيد محمد موسوي بجنوردي از سال 

  .باشند درحال حاضر رئيس گروه الهيات و رشتة حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه مي 

سيد محمد موسوي بجنوردي در حين شاگردي در كالس درس امام و آيت اهللا العظمي  فعاليتهاي ضمن تحصيل: •

مكاسب و كفايتين را به زبان عربي براي شيعيان كشورهاي عرب زبان  ،خويي در مسجد جامع نجف اشرف (هندي) رسائل

  د.كردن مصر تدريس ميسوريه و ، لبنان ،همچون عراق

پدر معظم ايشان آيت اهللا  )سيد محمد موسوي بجنوردي مي توان به امام خميني(ره از استادان :و مربياناستادان  •

  .اهللا حكيم در حوزه نجف اشرف اشاره كرد و آيت  آيت اهللا خويي ،سيد حسن بجنورديالعظمي ميرزا 

سيد محمد موسوي بجنوردي پس از پيروزي انقالب به ايران آمدند و در دفتر استفتائات حضرت  :سمتهاي اجرايي •

 1360 اندازي كرد. ايشان از سال دادگاه عالي قضات را راه  ،به دستور امام راحل 1359امام مشغول به كار شدند. در سال 

به عضويت شوراي عالي قضايي درآمدند كه تا ارتحال حضرت امام و تغيير در قانون اساسي  1368به مدت دو دوره تا سال 

هاي مربوط  ادامه داشت. در اين شورا بخش مهمي از تدوين قوانين و اصالحيه ) (كه منجر به حذف شوراي عالي قضايي شد

 دادگاهها بر عهدة ايشان بود.   احكام همة ون مجازات اسالمي و نظارت مستقيم برقان، آيين دادرسي كيفري ،به قانون مدني

هاي حقوق دانشگاه  همزمان با اين فعاليتهاي اجتماعي و امور اجرايي كار تدريس و تحقيق در دانشكده  تدريس: •

 تربيت مدرس و نيز دانشكدة الهيات دانشگاه تهران را دنبال كردند. ،هاي شهيد بهشتي

رئيس دادگاه عالي انقالب  : سوابق شغلي (آموزشي ـ اجرايي): اجرايي مشاغل و سمتهاي مورد تصدي :ر ساي •

عضو كميته كشوري اخالق پزشكي  -عضو هيات عفو حضرت امام خميني (ره)  -رئيس شعبه ديوان عالي كشور  -اسالمي 

عضويت در شوراي عالي علمي دايره  -مي رياست كميسيون حقوق بشر اسال -عضوهيئت علمي موسسه عالي بانكداري  -

رئيس گروه حقوق و علوم سياسي تربيت  -عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم)  -المعارف بزرگ اسالمي 

عضو هيات  -مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) و انقالب اسالمي  - رئيس گروه دين و فلسفه - معلم
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عضو كميته علمي شوراي پول و  -عضو كميته كشوري اخالق پزشكي  - الملل گفتگوي فرهنگها و تمدنها امناي مركز بين

عضو شوراي دانشگاه  - عضو كميتة كشوري اخالق پزشكي -عضو هيئت امناي مركز بين المللي گفتگوي تمدنها  -اعتبار 

حقوق و علوم سياسي و فلسفه و دين وفقه و حقوق مدير گروههاي  -عضو هيئت مميزه دانشگاه تربيت معلم  -تربيت معلم 

مدير گروه حقوق و علوم سياسي  -مدير گروه دين و فلسفه دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم)  - )پژوهشكده امام خميني(ره

 عضو هيئت تحريريه متين پژوهشكده امام -عضو هيئت تحريريه مجله علوم انساني دانشگاه تربيت معلم  -(تربيت معلم) 

عضو هيئت تحريريه مجله حقوق و علوم  -عضو هيئت تحريريه مجله نامه الهيات دانشگاه آزاد اسالمي  - (خميني (ره

 -دانشگاه تهران  -دانشگاه تربيت مدرس  -دانشگاه شهيد بهشتي  -تا كنون:  60سياسي آموزشي ـ آموزش از سال 

 -تربيت معلم) )دانشگاه خوارزمي  -موسسه عالي بانكداري ايران  -مدرسه عالي شهيد مطهري  - دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشگاه قم

سيد محمد موسوي بجنوردي تدريس در دانشگاههاي خارج از كشور را با تدريس در دانشگاه  فعاليتهاي آموزشي :  •

ه حقوق آن دانشگاه بمدت يك ترم حقوق اسالمي بريتيش كلمبيا كانادا آغاز كردند. ايشان در آن سال به دعوت دانشكد

را راهنمايي كرد. ايشان در همان سال از » حقوق كودك در اسالم«تدريس كردند و در پايان نيز يك رساله دكترا در موضوع 

قوق غرب بود. كه مقارنه بين حقوق اسالم و ح كانادا به آمريكا رفته در دانشگاه كاليفرنيا جلساتي را بمدت دو ماه برگزار كرد

اين جلسات نهايتاً ترجمه و در آن دانشگاه به چاپ رسيد. به دنبال همين جلسه مسؤوالن دانشگاه از ايشان خواستند كه 

بمدت چهار سال استادي آن دانشگاه را عهده دار شود كه وي به علت ارجحيت دادن حضور در ايران اين پيشنهاد را 

ه جرج تاون واشنگتن دي سي به واسطه دكتر سيد حسين نصر پيشنهاد تصدي گري نپذيرفت. يكسال بعد مسؤوالن دانشگا

مسؤوليت بخش علوم اسالمي آن دانشگاه را به ايشان دادند ولي موسوي بجنوردي اين پيشنهاد را نيز نپذيرفت. آيت اهللا 

تها راهنمايي رساله دو دانشجو موسوي بجنوردي بمدت يك ترم در دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد تدريس داشتند كه در ان

را عهده دار شد. » بررسي حقوق خصوصي در بعد مسائل مالكيت خصوصي»و » سيستم حكومت در اسالم«در موضوعات 

آيت اهللا موسوي بجنوردي از اواسط دهه هفتاد ارتباطات علمي مستمري با دانشكده حقوق دانشگاه محمد الخامس مراكش 

و تدريس در مراكش را بسيار مفيد دانسته و از اين بابت بسيار اظهار خرسندي داشته اند. آيت  داشته است. ايشان رفت وآمد

اهللا موسوي بجنوردي به دانشگاه سن ژوزف (القديس يوسف) لبنان دعوت شدند و جلسات علمي را در آن دانشگاه كه شاخه 

تنامه اي از دانشگاه سوربن براي تدريس در ترم پاييز اي از دانشگاه سوربن مي باشد برگزار كردند. به دنبال آن جلسات دعو

آيت اهللا موسوي بجنوردي به دعوت طنطاوي شيخ االزهر به مصر رفت و ضمن  1381به ايشان ارسال شد. در ارديبهشت 
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از ارتباطات علمي را با دانشگاه االزهر و عين الشمس برقرار كردند. يكي » نقش عقل در شريعت«ارائه جلساتي درخصوص 

جلسات جالب علمي آيت اهللا موسوي بجنوردي در دانشگاه بريتيش كلمبيا تدريس خصوصي به موريس كاپيتورن كميسر 

عالي حقوق بشر مي باشد. پروفسور كاپيتورن كه استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا است در آن سال كه هنوز نماينده سازمان 

را به صورت خصوصي نزد آيت اهللا موسوي بجنوردي » وق جزا در اسالمحق«حقوق بشر در ايران نبوده است جلساتي درباره 

گذراند. موسوي بجنوردي درحال حاضر اشتياق چنداني براي تدريس در دانشگاههاي خارج از كشور ندارد. چراكه به اعتقاد او 

هاي : تهران،تربيت  شگاهداخل كشور بيشتر از خارج نيازمند اسالم راستين است. ايشان هم اكنون در داخل كشور در دان

خوارزمي)، دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقيقات، الهيات قلهك)، موسسه عالي بانكداري (مدرس، شهيد بهشتي، تربيت معلم 

سيدعباس   :شاگردان د.كنن و پژوهشكده امام خميني (ره) و انقالب اسالمي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس مي

سيد محمد موسوي بجنوردي در آن دوران از  حرب از شهداي برجسته حزب اهللا لبنان از شاگردانموسوي و شيخ راغب 

  .تحصيل وي در نجف اشرف بودند

 -فقه   :هاي تحقيقاتي مورد عالقه سيد محمد موسوي بجنوردي به قرار زير است زمينه : آرا و گرايشهاي خاص •

 كالم –عرفان  -فلسفه  -اصول  - حقوق

جلد كتاب با عناوين 17مجالت علمي و  مقاله در 50از سيد محمد موسوي بجنوردي در داخل كشور بيش از  آثار :  •

هاي كارشناسي ارشد و دكتري مورد توجه استادان و  زير منتشر شده است كه بعضاً عنوان كتب درسي رشتة حقوق در دوره

قواعد فقهيه  -)بخش جزايي(جلد دوم ،فقه تطبيقي - فقه تطبيقي -علم اصول  -عقد ضمان .دانشجويان قرار گرفته است

به زبان (مصادر التشريع عنداالمامية و السنة  - 1،2،3،4،5،6فلسفي و اجتماعي ،حقوقي ،مجموعه مقاالت فقهي - 2 ،1جلد 

رائه شده هاي ا مقاله تعداد مقاله 48مقاالت اصولي. تعداد مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي وپژوهشي =  - عربي)؛

 مقاله 23هاي علمي =  در نشست

 هاي تحت راهنمايي دكتر موسوي بجنوردي: تعداد پايان نامه  •

 پايان نامه دكتري 60پايان نامه كارشناسي ارشد ب) دكتري: در حدود  220كارشناسي ارشد: در حدود)  الف  •

پايان نامه  220 در حدودكارشناسي ارشد:  ) الف هاي تحت مشاوره دكتر موسوي بجنوردي: پايان نامه  •

 پايان نامه مشاوره و به همين تعداد استاد ناظر 60مشاوره و به همين تعداد استاد ناظر ب) دكتري: در حدود 
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 كتب(نگارش و ترجمه) •

 موضوع انتشار سال ناشر عنوان رديف
 حقوق و فقه 1383 و1379 )ره(خميني امام پژوهشكده )جلد دو در( فقهيه قواعد 1

 و فقه علم در مدخل 1382 )ره(خميني امام پژوهشكده )1ج( والسنه االماميه عند التشريع مصادر 2

 اصول

 حقوق 1380 )ره(خميني امام پژوهشكده ضمان عقد 3

 حقوق 1382 )ره(خميني امام پژوهشكده تطبيقي فقه 4

5 

 اجتماعي حقوقي، فقهي، مقاالت مجموعه

 جلد 12 در فلسفي

-83-82-81-80 )ره(خميني امام پژوهشكده

84-85-86-87-

88-90-92-94 

 فلسفه حقوق فقه

 اصول 1376 كبير امير اصولي مقاالت 6

 حقوق فقه، 1387 مجد فرهنگي علمي مجمع خانواده حقوق) 1( حقوقي هاي انديشه 7

8 
 و خصوصي حقوق) 2( حقوقي هاي انديشه

 كيفري

 حقوق فقه، 1387 مجد فرهنگي علمي مجمع

 اصول 1387 مجد فرهنگي علمي مجمع )االصول كفايه شرح(استصحاب 9

 فقه 88 ارديبهشت مجد فرهنگي علمي مجمع )1( مدني فقه 10

 فقه 88 مجد فرهنگي علمي مجمع )2( مدني فقه 11

 فقه اصول 1380 )ره(خميني امام پژوهشكده )1ج( اصول علم 12

 فقه 89 مجد وفرهنگي علمي مجمع صالة اجمالي علم فروع 13

 امام حضرت الوسيله تحرير حقوقي مباحث 14

 )ره(خميني

 حقوق 1390 مجد فرهنگي علمي مجمع

 حقوق و فقه 1395 مجد فرهنگي و علمي مجمع فقهيه قواعد 15

 فقه اصول 1395 مجد فرهنگي و علمي مجمع اصول و علم 16

 فقه 1394 مجد فرهنگي و علمي مجمع الحيض دم - ثالثه دماء فقه 17
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 پژوهشي و علمي مجالت در شده چاپ علمي مقاالت •
 شماره مجله نام مقاله عنوان  رديف

 مجله
 سال

 انتشار
 انتشار محل

 علوم و ادبيات دانشكده مجله  هرموتيك و لفظيه اصول در عرفي فهم 1
  الهيات نآمه ويژه انساني،

  معلم تربيت دانشگاه  1380  -

 علوم و ادبيات دانشكده مجله  سهروردي الدين شهاب شهيد فيلسوف آراي و آثار احوال، شرح 2
  الهيات نامه ويژه انساني،

  معلم تربيت دانشگاه  1380  34

  بيروت  1383  7  الجديد المنطق مجلة  نموذجا المراه فقه االجتهاد تجديد 3
  اسالمي آزاد دانشگاه  1382  1  الهيات نامه تخصصي فصلنامه  دين منظر از زنان به نسبت خشونت 4
) ره( خميني امام پژوهشكده  1378  2  متين پژوهشي علمي مجله  بلوغ 5  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1381  3و4  متين پژوهشي علمي مجله  اسالمي شريعت در بهادار اوراق نقش 6  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1380  13  متين پژوهشي علمي مجله  واالجماع السنه 7  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1381  14  متين پژوهشي علمي مجله  پزشك مدني و كيفري مسئوليت 8  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1381  15و16  متين پژوهشي علمي مجله  اسالم حقوق و الملل بين حقوق در عرف جايگاه 9  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1381  17  متين پژوهشي علمي مجله  موسيقي و غناء 10  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1382  18  متين پژوهشي علمي مجله  جرم در معاونت 11  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1382  19  متين پژوهشي علمي مجله  تأديه تاخير خسارت مشروعيت 12  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1382  20  متين پژوهشي علمي مجله  شورايي اجتهاد ميزگرد مقاله 13  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1382  20  متين پژوهشي علمي مجله  اقاله 14  
 براي ايران قوانين و اسالمي تفكر در كودكي معيار و مفهومي بررسي 15

  مربوطه حقوق از برداري بهره
) ره(خميني امام پژوهشكده  1382  21  متين پژوهشي علمي مجله  

) ره(خميني امام سياسي انديشه در عرفان 16 ) ره(خميني امام پژوهشكده  1383  22  متين پژوهشي علمي مجله   
) ره(خميني امام پژوهشكده  1383  23و24  متين پژوهشي علمي مجله  شر و خير 17  
) ره(خميني امام پژوهشكده  1383  22  متين پژوهشي علمي مجله  ء في و انفال 18  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1380  10  متين پژوهشي علمي مجله  مريض منجزات 19  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  9  متين پژوهشي علمي مجله  تعهد انجام لزوم 20  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  8  متين پژوهشي علمي مجله  ربا مبحث 21  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  7  متين پژوهشي علمي مجله  مدني حقوق در آن نقش و ضمان عقد 22  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  7  متين پژوهشي علمي مجله  االسالميه الشريعه في الماليه االوراق دور 23  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  6و5  متين پژوهشي علمي مجله  ديات نظام پيدايش تاريخي سير: ديات قانون جديد نگرش 24  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  6و5  متين پژوهشي علمي مجله  الرهن في القبض دور 25  
 حضرت آراي به رويكردي با مهتابي شبهاي در فجر طلوع بررسي 26

) ره(خميني امام  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1383  25  متين پژوهشي علمي مجله  

) ره( خميني امام پژوهشكده  1383  25  متين پژوهشي علمي مجله  والغربيين االسالم وجهه من التساهل و للتسامح االصطالحي التعريف 27  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1383  26  متين پژوهشي علمي مجله  اسالمي حكومت نظام در زكات نقش 28  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  8  متين پژوهشي علمي مجله  الكلمه توحيد و التوحيد كلمه 29  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1379  9  متين پژوهشي علمي مجله  اللوث قاعده 30  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1380  10  متين پژوهشي علمي مجله  االربعه االدله احد العقل 31  
) ره( خميني امام پژوهشكده  -  11و12  متين پژوهشي علمي مجله  الكتاب 32  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1380  13  متين پژوهشي علمي مجله  التعاد قاعدة 33  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1381  15و16  متين پژوهشي علمي مجله  االنصاف 34  
 دانشكده پژوهشي علمي، نشريه  تاديه تاخير خسارت مشروعيت 35

  اسالمي معارف و الهيات
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 ۸ از ۷ صفحه
 

) ره( خميني امام پژوهشكده  1384  29  متين پژوهشي علمي مجله  امام حضرت نظر بر رويكردي با حقوق و فقه شوهردر از زن ارث 36  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1384  32  پژوهشي متين،علمي مجله  خميني امام نظرات بر رويكردي با حقوق و فقه در اخالق نقش بررسي 37  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1384  28  پژوهشي علمي متين، مجله  خميني امام نظرات بر رويكردي با جنين سقط حقوقي فقهي بررسي 38  
   1384    يكديگر آنهابا تفاوت نسخ، بداء، 39
) ره( خميني امام پژوهشكده  1385  31  پژوهشي علمي متين، مجله  دارالكفر و االسالم دار حدود فقهي بررسي 40  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1385  30  پژوهشي علمي متين، مجله  اساسي قانون در ملت حقوق حقوقي _ فقهي بررسي 41  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1385  33  پژوهشي علمي متين، مجله  حقوق و فقه در مادر واليت 42  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1385  33  پژوهشي علمي متين، مجله  خميني امام نظريات بر رويكردي با عدوان و براثم اعانه حرمت قاعده 43  
) ره( خميني امام پژوهشكده  1386  36  پژوهشي علمي متين، محله  جنسيت تغيير خصوص در حقوقي - فقهي بررسي 44  
 امام حضرت ديدگاه بر رويكردي با »حدود« كيفري مسئوليت سقوط بر توبه تاثير 45

) ره(خميني  
) ره( خميني امام پژوهشكده  86 زمستان  37  پژوهشي علمي متين، مجله  

) ره(خميني امام حضرت نظرات به رويكردي با ايران حقوق در بدن اعضاي معامله 46 ) ره( خميني امام پژوهشكده  87 بهار  38  پژوهشي علمي متين، مجله   
) ره(خميني امام حضرت ديدگاه از ترور و محاربه تعريف 47 ) ره( خميني امام پژوهشكده  87 تابستان  39  پژوهشي علمي متين، مجله   
) ره(خميني امام نظر بر رويكردي با كودك كيفري مسئوليت 48 ) ره( خميني امام پژوهشكده  87 پائيز  40  پژوهشي ،علمي متين مجله   
) ره(خميني امام برآراي بارويكرد تاليف حق حقوقي - فقهي بررسي 49 ) ره(خميني امام پژوهشكده  87 زمستان  41  پژوهشي علمي ، متين مجله   
) ره( خميني امام پژوهشكده  88 بهار  42  وپژوهشي متين،علمي مجله  اسالمي انقالب از بعد خواندگي فرزند وضعيت بررسي 50  
) س( خميني امام نظريات بر رويكردي با وحقوق فقه در زوجه نفقه 51 ) ره( خميني امام پژوهشكده  88 تابستان  43  وپژوهشي متين،علمي مجله   
 علي اميرالمومنين ديدگاه از اسالمي حكومت و مردم متقابل حقوق 52

) ع(  
) ره( خميني امام پژوهشكده  88 پاييز  44  پژوهشي ،علمي متين مجله  

) س( خميني امام نظر بر رويكردي با مصنوعي تلقيح از ناشي كودكان نسب بررسي 53 ) ره( خميني امام پژوهشكده  88 زمستان  45  پژوهشي ،علمي متين مجله   
) س( خميني امام آراي بر تكيه با واصول فقه در ازتشريعيات تكوينيات تفكيك 54 ) ره( خميني امام پژوهشكده  89 بهار  46  پژوهشي ،علمي متين مجله   
) س(خميني امام نظر بر رويكردي با فضولي بيع انتقادي ـ تحليلي بررسي 55  تابستان  47  متين پژوهشي علمي مجله 

1389  
) س( خميني امام پژوهشكده  

) س(خميني امام نظر بر رويكردي با انسان سازي شبيه مسألة حقوقي بررسي 56 ) س( خميني امام پژوهشكده  1389 پاييز  48  متين پژوهشي علمي مجله   
) س( خميني امام آراي بر رويكردي با معاطاتي بيع فقهي بررسي 57 زمستان  49  متين پژوهشي علمي مجله 

1389  
) س( خميني امام پژوهشكده  

 الخراج« فقهي قاعده مبناي بر المال بيت از ديه پرداخت مسئولت 58
) س(خميني امام ديدگاه به توجه با »بالضمان  

) س( خميني امام پژوهشكده  1390 بهار  50  متين پژوهشي علمي مجله  

 تابستان  51  متين پژوهشي علمي مجله  رويكردي با اسالمي حقوق و فقه در اخالق و عدالت جايگاه 59
1390  

) س( خميني امام پژوهشكده  

 امام نظر بر رويكردي با عمر بيمه قرارداد انواع و ماهيت تحليل 60
) س(خميني  

) س( خميني امام پژوهشكده  1390پاييز  52  متين پژوهشي علمي مجله  

 جمهوري نظام در نگهبان شوراي جايگاه حقوقي ـ فقهي بررسي 61
  مقررات و قوانين بر آن نظارت نحوة و ايران اسالمي

زمستان  53  متين پژوهشي علمي مجله
1390  

) س( خميني امام پژوهشكده  

 رويكردي با) ع(علي اميرالمؤمنين منظر از قضايي عدالت هاي شاخصه 62
) س(خميني امام آراي بر  

) س(خميني امام پژوهشكده   54  نيمت پژوهشي علمي مجله  

 با حقوق و فقه در عيب خيار تحقق در »معيوب كاالي« مفهوم 63
) س(خميني امام نظر بر رويكردي  

) ره(خميني امام پژوهشكده   55  متين پژوهشي علمي مجله  

) ره(خميني امام پژوهشكده   56  متين پژوهشي علمي مجله  بجنوردي حسن ميرزا و) س(خميني امام ديدگاه از كلي استصحاب حجيت 64  
 امام نظر بر رويكردي با حقوقي ـ فقهي ديدگاه از ازدواج عقد در شرط خيار بررسي 65

) س(خميني  
) ره(خميني امام پژوهشكده   57  متين پژوهشي علمي مجله  

) س(خميني امام نظرات به تطبيقي رويكردي با مميز مالي تصرفات 66 ) ره(خميني امام پژوهشكده   58  متين پژوهشي علمي مجله   
)ره(خميني امام پژوهشكده   59  متين پژوهشي علمي مجله  اماميه فقه ديدگاه از ذمه 67  

 
  



 ۸ از ۸ صفحه
 

 سمينارها •
سمينار عنوان رديف مقاله يا سخنراني عنوان   سال مكان 

اسالمي اقتصاد در سود هاي نرخ بهينه ساختار 1 اسالمي بانكداري عالي موسسه    1382 
 قوانين و اسالمي تفكر در كودكي معيار و مفهوم بررسي 2

مربوطه حقوق از مندي بهره براي ايران  
 حقوقي نظام در اطفال سراسري همايش

غرب جهان و اسالم  
)ع(صادق امام دانشگاه   

جهاني صلح 3  اسالم، مذهبي رهبران كنگره اولين 
جهاني صلح براي يهوديت و مسيحيت  

ايتاليا_ميالن  2005 

 امر با رابطه در نجف در خميني امام اقامت هاي سال 4
 حكومت

دولت و مذهب در خميني امام كنگره لبنان دانشگاه   2005 

استصناع بيع 5  بانكداري دوازدهمين مقاالت مجموعه 
اسالمي همايش  

اسالمي بانكداري عالي موسسه  1380 

آنها جذب و بانكي هاي سپرده هويت و حقيقت 6  همايش چهاردهمين مقاالت مجموعه 
اسالمي بانكداري  

اسالمي بانكداري عالي موسسه  1382 

فمنيسم و زن،اسالم 7  دانشگاه در زنان مطالعات نشست دومين 
 شيراز

 جهاد پژوهشي معاونت
فارس استان دانشگاهي  

 

اسالم در جنسي بهداشت آموزش 8  آموزش وضعيت بازخواني كارگاه 
كشور در جنسي بهداشت  

 تحقيقات و مطالعات موسسه
 زنان

1381 

اجرايي و ساختاري نظري، ابعاد رو پيش هاي چالش 9  اسالمي، بانكداري همايش پانزدهمين 
 بانكداري دهه دو عملكرد تجربه

 اسالمي

اسالمي بانكداري عالي موسسه  1383 

امام ديدگاه و نگاه از اسالمي حكومت در مردم آرا نقش 10 مبارز روحانيون مجمع كنگره اولين  تهران دانشگاه   1382 
اسالمي اقتصاد در زكات نقش و ربا بدون بانكي عمليات 11  همايش شانزدهمين مقاالت مجموعه 

اسالمي بانكداري  
اسالمي بانكداري عالي موسسه  1384 

روان آرامش در نيايش و دعا نقش 12 زنان مطالعات ايراني انجمن همايش  تهران دانشگاه   1384 
تمدنها گفتگوي با رابطه در يونسكو همايش در شركت 14  2006 پاريس  
اعظم پاپ تدفين و سوگواري مراسم در شركت 15 اياليا - رم    1384 
 عربي زبان به كشور از خارج جم جام تلويزيون در شركت 16

زن حقوق به نسبت جلسه چهار در  
 2005 تهران 

الهي اديان ديدگاه از جهاني صلح 17 فرانسه- ليون    2006 
عاقله مسئله بررسي 18  1384 مشهد  
زن بلوغ 19 خراسان پزشكان جامعه    1384 
دانشگاه و حوزه وحدت روز سمينار 20  1384 گرگان  
قرن فالسفه ديدگاه از شر و خير بررسي 21  1384 گرگان  
آزاري كودك و كودك حقوق بررسي 22 توليدو - اسپانيا    1385 
علم و دين رابطه 23 ايتاليا ناپولي    2007 
فرهنگي -سياسي اقتصادي- اجتماعي روابط در دين نقش 24  2007 پرتقال  
25 ماده و مدني مسئوليت در تورم نقش 25 ايران بانكداري عالي موسسه    2009 
خانواده زمينه در العالم تلويزيون در شركت 26 جم جام    2005 

 
 


	 زندگی نامه:

