محسن نوروزی
مدرک تحصیلی  :سطح 2

سمت  :کارشناس پژوهش( محقق در جایگاه هیئت علمی)
آثار پژوهشی
آثار منتشر شده مشترک با همکاران:
1.کنترل نهائی وتهیه فهارس مختلف الشیعه(01جلد)؛ عالمه حلی؛ .0731
2.کنترل نهائی و تهیه فهارس غایه المراد و حاشیه اإلرشاد 4جلد؛ شهید اول و ثانی؛ .0731
3.کنترل نهائی و تهیه فهارس عوائد األیام؛ مالاحمد نراقی؛ .0731
4.کنترل نهائی و تهیه فهارس األصفی فی تفسیر القرآن(2جلد)؛ فیض کاشانی؛ .0731
5.کنترل فنی فهرست نسخههای خطی مجلس(6جلد)؛ .0731
6.کنترل نهائی فوائد القواعد؛ شهید ثان؛ .0733
7.کنترل نهائی التعریف بمصادر الجواهر؛ .0731
8.کنترل نهائی الفوائد الملیّة؛ شهید ثانی؛ .0731
9.کنترل نهائی المقاصد العلیّة؛ شهید ثانی؛ .0731
10.کنترل نهائی رسائل شهید ثانی( 2جلد)؛ شهید ثانی؛ .0711
11.کنترل نهائی تلخیص المرام؛ عالمه حلی؛ .0731
12.کنترل نهائی األسرار الخفیّة؛ عالمه حلی؛ .0731
13.کنترل نهائی االُصول فی علم االُصول؛ ایروانی؛ .0711
14.کنترل نهائی حاشیه المختصر النافع؛ شهید ثانی؛ .0711
15.کنترل نهائی روض الجنان(2جلد)؛ شهید ثانی؛ .0711
16.کنترل نهائی أ ربع رسائل کالمیه؛ شهید اول و بیاضی؛ .0711
17.کنترل نهائی سعد السعود؛ سید بن طاووس؛ .0711
18.کنترل نهائی المصنّفات األربعة؛ شهید ثانی؛ .0711
19.کنترل نهائی حاشیه شرائع اإلسالم؛ شهید ثانی؛ .0711
20.کنترل نهائی معارج نهج البالغة؛ بیهقی؛ .0711
21.کنترل نهائی العروة الوثقی والرحلة؛ شیخ بهایی و والد؛ .0711
22.کنترل نهائی فهرست نسخههای خطی مرکز(2جلد)؛ .0710
23.کنترل نهائی الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه؛ شهید ثانی؛ .0710
24.کنترل نهائی رسائل شهید اول؛ شهید اول؛ .0710
25.کنترل نهائی رؤیت هالل(1جلد)؛ به کوشش:مختاری و صادقی؛ .0717
26.کنترل نهائی موسوعه االمام السید عبدالحسین شرفالدین(00جلد)؛ .0714
27.کنترل نهائی الشهید األول حیاته وآثاره؛ رضا مختاری؛ .0717
28.کنترل نهائی تفاسیر سوره حمد(2جلد)؛ جمعی از مؤلفان؛ .0714
29.کنترل نهائی حاشیة ارشاد األذهان؛ شهید ثانی؛ .0711
30.کنترل نهائی مقاله فی تحقیق إقامه الحدود؛ سید محمد باقر شفتی؛ .0716
31.کنترل نهائی موسوعه العالمه البالغی؛ عالمه بالغی؛ .0716
32.کنترل نهائی أنیس المجتهدین(2جلد)؛ مالمهدی نراقی؛ .0711
األول؛ شهید اول؛ .0711
33.کنترل نهائی موسوعة الشهید ّ
34.مقابله آیینه حقایقنما؛ نورالدین اخباری؛ .0711
35.کنترل نهائی موسوعه شهید ثانی(71جلد)؛ شهید ثانی؛ .0717
36.کنترل نهائی أنوارالفقاهه ( 01جلد)؛ شیخ حسن کاشف الغطاء؛ .0717
37.کنترل نهائی الصحابة الکرام ( 7جلد) ،احمدیان نجفآبادی.0714 ،
38.کنترل نهائی مناط األحکام ،مال نظر علی طالقانی0 ،جلد،
39.کنترل نهائی رسائل فی تفسیر سورة الفاتحة(2جلد) .اُمور فنی.
40.تقویم نص رساله االنوار السانحة فی تفسیر الفاتحة؛ تألیف مال حبیب الله کاشانی.
ب .موسوعة آیة الله آصفی:
مراجعه رساله التفسیر عند اهل بیت علیهم السالم در ج  0فی رحاب القرآن.،
مراجعه ج  6فی رحاب القرآن.
د  .آثار مستقل در حال انجام:

*موسوعه سید محسن امین جبل عاملی
1-معادن الجواهر(کشکول)

