بسم اهلل الرحمن الرحیم
حسین حسن زاده
فرزند مرحوم حاج قاسم حسنزاده .از سال  8531در کنار دروس دبیرستان ،مطالعات علوم حوزوی را با شرکت در دروس صرف و
نحو در مسجد کاسه فروشان رشت آغاز و در سال  8535وارد حوزه علمیه قم شد .پس از اتمام دروس سطح و اشتغال بهه دروس
خارج فقه و اصول در اولین دوره تخصصی کالم شرکت کرده و چهار سال در موسسه امهام صهاد  7بهه تحصهید در حهوزه کهالم
اسالمی مشغول بوده و در سال  8511موفق به اخذ مدرک سطح ( 4دکترای کالم) گردید.
ایمیلshaakhali@gmail. com :
 .1آثار و تألیفات
الف .فعالیت پژوهشی

.1

عضو گروه اصطالح نامه فلسفه  8573-8571چاپ 8573

.2

مدیر و عضو گروه اصطالح نامه کالم اسالمی  8511 -8573چاپ 8511

.3

مدیر و عضو گروه اصطالح نامه منطق  8511 -8573چاپ 8518

.4

مدیر و عضو گروه اصطالح نامه فقه  8531 -8571آماده انتشار

.5

مدیر گروه فرهنگ نامه کالم اسالمی ()8515-8573

.6

تدوین فرهنگ مهادنه ،مضاربه ،محاربه ،عاریه و ودیعه که در سایت مرکز اطالعات موجود میباشد.

.7

همکاری با فرهنگ نامه اصول فقه ،چاپ 8513

.8

همکاری با فرهنگ نامه علوم قرآنی ،چاپ 8534

.9

تدوین مقاالت متعدد که بعضی از آن ها چاپ شده است از بها نمونههب بررسهی سهاختار فقهه – اجتههاد و رابطهه آن بها مسهتله تعهدد
قرائتهای مختلف از دین -نسبتشناسی عدالت و پیشرفت– سعادت مادری -نقش علم منطق در تدوین اصطالح نامه  -بررسی فلسفی
اصطالح نامه و هستیشناسی -دیدگاه کالمی مرحوم طبرسی در مجمع البیان -نقش مهندسی مفاهیم اخالقی در کشف نظهام اخالقهی
اسالم – ارکان امنیت در حوزه فقه اطالعاتی – سیستم قضایی دولت مهدوی (عج)

 .11تألیف کتا ب معرفت اهلل نیاز انسان معاصر -جاودانگی عذا اخروی -اهداف دین – علم امام - 7معرفتشناسهی دینهی -اصهطالح نامهه
فلسفه (گروهی)  -اصطالح نامه کالم اسالمی (گروهی)  -اصطالح نامه منطق (گروهی)  -اصطالح نامه فقهه (گروههی)  -اصهطالح نامهه
مسائد جدید کالمی (گروهی)
ب .فعالیت علمی اجرایی

.1

مدیر گروه اصطالح نامه مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ( 8531تا )8533

.2

مدیر ساماندهی اطالعات و مدارک اسالمی ()8531 -8514

.3

مدیر گروه نمایه سازی و فهرست نویسی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی( )8531 -8513

.4

مدیر گروه اصطالح نامه فقه ( )8538 -8571

.5

مدیر گروه اصطالح نامه کالم اسالمی ( )8511 -8573

.6

مدیر گروه فرهنگ نامه کالم اسالمی ( )8515 -8571

