رزومه
مهدی کمانی نجفآبادی
تلفن محل کار025-37176556 :

ایمیلmahdi.kamani@gmail.com :

تحصیالت:
 دکترای تفسیر تطبیقی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی قم ـ
سال ( 7931رساله :تحلیل روایات تاویلی در قالب یک نظریه تفسیری؛ استاد راهنما:
علیرضا قائمینیا)
 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ سال ( 7931پایان-
نامه :بررسی و تحلیل جایگاه آیات مدنی در سور مکی و آیات مکی در سور مدنی؛ استاد
راهنما :سید محمد باقر حجتی)
 کارشناسی علوم حدیث از دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری ـ سال 7931
 مشغول به تحصیل در حوزه علمیه قم ـ از 7931

عالیق پژوهشی:
 مطالعات نظری و کاربردی تفسیر موضوعی
 مباحث نظری و کاربردی تفسیر روایی و احادیث تفسیری
 حدیثپژوهی و آسیبشناسی فهم حدیث

افتخارات تحصیلی/پژوهشی:
7ـ رتبه پنجم کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث سال 7931
2ـ رتبۀ سوم دومین جشنوارۀ پژوهشی عالمۀ حلی (طالب جوان سراسر کشور) سال 7933
9ـ کسب رتبه شایسته تحسین توسط کتاب تفسیر روایی جامع؛ دوره نوزدهم همایش کتاب سال
حوزه؛ سال 7931
1ـ کسب رتبه شایسته تحسین توسط پایاننامه دکتری با عنوان «تحلیل روایات تاویلی در قالب
یک نظریه تفسیری»؛ بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه؛ سال 7933

سابقۀ پژوهشی:
پژوهشگر ارشد پژوهشکده تفسیر اهل بیت (علیهم السالم) ـ واحد تفسیر موضوعی ،زیر مجموعه
پژوهشگاه قرآن و حدیث دارالحدیث قم ،از سال  7937تا کنون.
طرحهای انجام شده:
 طرح پژوهشی «آسیبشناسی تفسیر روایی»
 طرح کرائم قرآن (تفسیر تطبیقی چهل آیه از آیات العتره)
 طرح پژوهشی «تفسیر موضوعی روایی»
 طرح پژوهشی «مسئولیتپذیری اجتماعی از منظر قرآن کریم»

مقاالت:

 تحلیل فراعرفی روایات تاویلی با تاکید بر جواز الغای پیوندهای متنی /فصلنامه علمی پژوهشی
ذهن /ش/ 13پاییز .7933
 تحلیل مفهومی روایات تاویلی در پرتو اندیشه های عالمه طباطبایی و آیت اهلل معرفت /مجله
علمی ترویجی معرفت/ش  /251اردیبهشت .7931
 آسیبشناسی روایات اسباب نزول /فصلنامۀ تخصصی تفسیر ،علوم قرآن و حدیث حسنا /ش
72؛ بهار .7937
 شیوه های دستیابی به آیات مکی و مدنی /فصلنامۀ تخصصی تفسیر ،علوم قرآن و حدیث حسنا
 /ش 7931 /3ش.
 پیشینه و سیر نگارش های مکی و مدنی /فصلنامۀ تخصصی تفسیر ،علوم قرآن و حدیث حسنا
 /ش .7931 /3
 درآمدی بر دانش آیات مستثنی /فصلنامۀ تخصصی تفسیر ،علوم قرآن و حدیث حسنا /شمارۀ
 /9زمستان .7933

کتاب ها:
 اخالق میهمانی /پاییز  /7931انتشارات سلسله /قم؛
 آسیبشناسی حدیث ،دانشگاه قرآن و حدیث و سمت؛ تهران[ 7932 ،همکاری با
مولف]؛
 کرائم قرآن ،دار الحدیث ،قم[ 7931 ،مشترک]؛
 تفسیر روایی جامع ،دار الحدیث ،قم[ 7935 ،همکاری با مولف]؛
 تفسیر موضوعی روایی؛ چیستی ،مبانی و روش /7931 /دار الحدیث /قم.

د) داوری مقاالت علمی ـ پژوهی
 واکاوی عفت کالمی زبان قرآن در سوره مبارکه یوسف ـ فصلنامه اخالقپژوهی()7933/17/23
 آموزههای اخالقی مشترک در زوجسوره «یونس» و «هود» ـ فصلنامه اخالقپژوهی()7933/12/21
 مفاهیم عام اخالقی و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم ـ فصلنامه اخالقپژوهی ()7933/19/12 ارزیاب گروه قرآن و گروه حدیث جشنواره عالمه حلی ()7933-

هـ) تدریس
 علوم قرآن ـ دانشکدۀ مجازی علوم حدیث شهر ری  33 /ـ  /31کارشناسی علوم و معارفقرآن
 آشنایی با علوم قرآن ـ دانشگاه قرآن و حدیث قم  32 /ـ  / 39کارشناسی علوم حدیث تفسیر ( 9تفسیر مشکل القرآن) ـ دانشگاه قرآن و حدیث قم  39 /ـ  /31کارشناسی ارشدعلوم قرآن و حدیث
 علوم قرآن (( )7وحی و نزول) ـ دانشگاه قرآن و حدیث  31 /ـ  /33کارشناسی علوم قرآن وحدیث
مهارتها:
 تسلط بر مکالمه به زبان عربی تسلط بر ترجمه عربی به فارسی (متون کهن و معاصر) آشنایی با زبان انگلیسی -تسلط بر نرمافزارهای پژوهشی در حوزۀ علوم اسالمی

