بسمه تعالی
خلاصه سوابق
محققین رسمی
الف) مشخصات فردی:
نام خانوادگی :نقی جلال آبادی

نام :غلامرضا

نام پدر :رمضان علی

شماره شناسنامه21 :

کدملی2282891901:
محل صدور :نجف آباد

تاریخ تولد2332 :

نشانی محل سكونت فعلی  :جواد الائمه – کوچه  9پ171
پست الكترونیكی:

شماره تلفن همراه82213218332 :

كد پرسنلی 0193 :واحد تابعه :پژوهشگاه  /مركز احیای آثار اسلامی

پست سازمانی :مدیر گروه تصحیح و احیاء (كارشناس

در جایگاه هیئت علمي)

ب) وضعیت تحصیالت:
 .1حوزوی
مدرک

رشته علمی

خارج یک  /سطح 3

سال دریافت مدرک

فقه و اصول

محل دریافت مدرک
دفتر تبلیغات

2331

 .2دانشگاهی
مدرک علمی
کارشناسی :لیسانس قضائی

سال دریافت مدرک

محل دریافت مدرک

رشته اصلی تحصیلی

2331

مدرسه عالی قضائی

قضا

گرایش تحصیلی

کارشناسی ارشد:
دکتری:

ج)سوابق شغلی
ردیف

نام سازمان یا موسسه

1

پژوهشگاه

2

مدت اشتغال

نوع فعالیت

از

تا

پژوهشی

2331

هم اکنون

*

آموزشی

عنوان شغلی(سمت)
اجرایی

کارشناس در جایگاه هیئت
علمی

د( سوابق و حوزههای مطالعاتي و تخصصي
 .1رشته تخصصی
ردیف

رشته علمی

تخصص

مدت مطالعات تخصصی

گواهی معتبر

1

فقه و اصول

فقه

13

خارج یک حوزه

2

حقوق قضاء

قضائی

1

لیسانس

3

 .2آشنایی با زبان های خارجی
ردیف

نام زبان خارجی

توان استفاده از متون تخصصی

میزان توان برای ترجمه

میزان توان برای مکالمه

1

عربی

خوب است

متوسط

متوسط

2
3

 .3مهارت های غیر مطالعاتی(رایانه و)...
نوع تخصص

مدت سابقه

گواهی معتبر

ردیف
1

استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی

 21سال

تجربی

2

استفاده از اینترنت

 21سال

تجربی

3

دوره فرهنگ و مفاهیم قرآنی

 81ساعت

گواهی جهاد دانشگاهی

4

نگارش و ویرایش

 21ساعت

گواهی آموزش پژوهشگاه

5

سبک های زندگی اسلامی

 1ساعت

جهاد دانشگاهی

ه) سوابق آموزشی
ردیف

عنوان دروس تدریس

نام موسسه  /دانشگاه  /حوزه علمیه

مدت تدریس

1

اصول اعتقادات

کادر سپاه پاسداران

 2سال

2

شیوه کارگزاران اسلامی

کادر سپاه پاسداران

سه ماه

3

دروس مقدماتی حوزوی

حوزه علمیه

سه ماه

4

رتبه علمی

و) جوایز علمی
ردیف

نام جشنواره

رتبه

عنوان تحقیق /مقاله و...

2

کتاب سال دانشجویی

لوح تقدیر

تحقیق کتاب تحفه رضویه

1

کتاب سال جمهوری اسلامی

رتبه اول

تحقیق أنیس المجتهدین -مشترک با دو نفر دیگر

3

کتاب سال حوزه

رتبه اول

تحقیق أنیس المجتهدین -مشترک با دو نفر دیگر

8

کتاب سال حوزه

رتبه اول

کار مشترک موسوعه شهیدین ،شرف الدین  ،مختلف،
موسوعه علامه بلاغی

ز) همکاری علمی – اجرایی با مراکز و موسسات
ردیف
2

نوع همکاری
تبلیغات

موسسه یا مرکز مربوط
کمیته انقلاب اسلامی  -سپاه

سال
2311

1

مسئول امور فرهنگی

جهاد سازندگی

2332-2311

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت های علمی – جنبی
 .1تحقیقات اتمام یافته  /منتشر شده
1

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحیق

1

غایة المراد  /ج 1و 3

تصحیح

2333

2

الاقطاب الفقهیة

تصحیح

2313

بیروت .موسسه ابن ابی جمهور

3

موسوعه شهید اول

تصحیح

2311

نشر پژوهشگاه  /جمعی

4

موسوعه شهید ثانی

تصحیح

2311

نشر پژوهشگاه

5

آثار علامه آصفی  /کتاب الجهاد

تصحیح

2313

بوستان کتاب

6

آثار علامه آصفی  /کتاب ولایة الامر

تصحیح

2313

بوستان کتاب

7

اصل الشیعه و اصولها

تصحیح

2313

نشر پژوهشگاه

8

فردوس الأعلی

تصحیح

2313

نشر پژوهشگاه

9

منتقد المنافع ج1و1

تصحیح

2313

نشر پژوهشگاه

 . 1تألیف /تدوین  /تحقیق  /ترجمه  /متن درسی  /تصحیح انتقادی و ...

تاریخ اتمام

محل انتشار با ارائه (نام ناشر)
بوستان کتاب

.2تحقیقات در دست اجرا
ردیف

عنوان تحقیق

1

آثار فقهی و سیاسی و...علامه کاشف الغطاء

تصحیح

2

مجموعه آثار کلامی بحث بداء

تصحیح

2318

3

الدعاء عند أهل البیت )علیهم السالم(

تصحیح

2313

.3مقاالت تألیفی

نوع

تحقیق2

تاریخ شروع

محل ارائه

2313

مرکز احیاء
مرکز احیاء
معاونت آموزش دفتر تبلیغات

3

نوع مقاله

4

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه )نام مجله یا
مجموعة مربوط(
مجله آئینه پژوهش

ردیف

عنوان مقاله

1

معرفی انیس المجتهدین

2311

2

معرفی نوادر الاخبار فیما یتعلق باصول الدین

2311اسفند

مجله آئینه پژوهش

کتاب شناسی و نسخه شناسی بداء

2311

مجله آئینه پژوهش

کتابشناسی و نسخه شناسی توصیفی علم الهی

2313

معرفی منتقدالمنافع و میزا حبیب الله کاشانی

2313

فصلنامه تخصصی میراث شهاب
شماره 11
فصلنامه تخصصی میراث شهاب
زمستان

 .3حضور در انجمن های علمی
ردیف

نوع همکاری

نام انجمن علمی

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

1
2

 .5راهنمایی پایان نامه ها و رساله ها
ردیف

عنوان پایاننامه /رساله

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

 . 2همان
 . 3برای مجالت ،دانشنامه ها ،همایش ها ،مجموعه هاI،ISI ،
 . 4تألیف /تحقیق /ترجمه و...

مقطع تحصیلی

سال

 .6مصاحبت تحقیقات ( راهنمایی ،مشاوره و نظارت(
ردیف

عنوان تحقیق

نوع مصاحبت

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

 .7ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف

..8سایر موارد

نام تحقیق /اثر

نام مؤلف

سال ارزیابی

نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط

