مهدی(کورش) نجیبی
أ .سوابق شغلی :مرکز اطالعات و مدارک اسالمی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی قم –  – 4731تاکنون  -محقق و عضو
هیئت علمی ،مدیر گروه اصطالالننامه اصطوف فقه دندود سطه سطافم ی مدیر گروه همایه سطادو دندود سه سافم ی مدیر گروه فرهنگنامه دندود ار سافم و
تدریس در مدرسطه امام ممینیدرهم وابسته به اامهه اممطالیی ،تدریس در اامهه امزهرا و داهشدده هدو ،تدریس در مدرسه علمیه صدوق ،تدریس در مرکز
تخططی کالم نوده علمیه قم و تدریس در مرکز تربیت مدرس نوده علمیه قم.
ب .تحصییت ::سطال

ار  -کالم اسطالمی –  :4731ورود به نوده علمیه قم  4731هه ساف مقدمات و سال  .ندود  41ساف درس مارج فقه و اصوف و

بیش اد 41سطاف علوم عقلی شامل :فلسیه دبدایه ،ه ایه امحدمه و شرح منظومه ،شرح اشارات  ،اسیار و شیا دطبیهیات ،ام یات و منالقمی کالم دشوارق االم ام،
شرح تجرید و...م و ندیث دشرح تونید صدوق قاضی سهید قمیم و عرفان دفطوص امحدمم.
کارشناسی نقوق در ساف  - 4731مجتمع آمودش عامی قم_ وابسته به داهشگاه ت ران – ی
کارشناسی ارشد نقوق مطوصی در ساف  - 4733داهشدده نقوق و علوم سیاسی داهشگاه ت ران .

ایمیلnajibi@isca.ac.ir :
 .1آثار و تألیفا:
الف .تحقیقا :اتمامیافته /منتشر شده:

.1
.2
.3
.4
.5

تدوین فرهنگنامه اصوف فقه -4731-دمشارکت گروهیم
عضو شوراو علمی تدوین مقاالت داهشنامه کالم اسالمی-4733-مؤسسه امام صادق3
تدوین اصالالننامه اصوف فقه -4733-دمشارکت گروهیم
تدوین اصالالننامه علوم قرآهی دویرایش دومم  -در دست اهتشارمرکز اطالعات و مدارک اسالمی دمشارکت گروهیم.

تدوین فرهنگنامه علوم قرآهی ساف .4711

ب .مقاال:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

تحقیق هگاهی گذرا به تدوین اصالالننامههاو تخططی علوم

اسالمی و کاربرد آنها در همایه سادو -4733-همایش ملی اصالالننامه دمجموعه مقاالت ساف  14به صورت

کتاب اپ شدم

تحقیق رهیافت همایه سادو در مرکز اطالعات و مدارک اسالمی -4733 -فطلنامه کتاب دشماره 31م
آیین دیده هویسی ،4731 -فطلنامه علوم و فناورو اطالعات ددوره 41م علمی پژوهشی
فلسیه علم کالم و فلسیه علم ،4731-مجله تخططی کالم اسالمی دشماره 13و13م
توبه اد منظر متدلمان-4711 -مجله تخططی کالم اسالمی دشماره 33م دعلمی – پژوهشیم
یستی و گوهگی اوهر و ماستگاه آن در علم کالم و علوم مرتبط4714 -دمستان مجله تخططی کالم اسالمی دعلمی –پژوهشیم دشماره 1م
هقدو بر هقد قاضطی سطهید قمی بر محقق طوسطی در مسطامه واودو یا عدمی بودن شطرور -4711 -دشماره
اسالمی دعلمی –پژوهشیم

ارم 11در ساف  17اپ شدم مجله تخططی کالم

بررسی ندیث «کان املَّه و مم یدن مهه شی »-4711 -مجله تخططی کالم اسالمی دعلمی –پژوهشیم
بررسی اهتقادو اشداالت محقق الهیجی بر محقق طوسی پیرامون کیییت علم ام ی به غیر -دشماره11در ساف  11اپ شدم-مجله تخططی کالم اسالمی دعلمی –
پژوهشیم
هگارش و تدوین مقاالت دائره اممهارفی ندود دوادده مقامه براو دائره اممهارف ها و داهشنامه هاو مختلف.

ج .عضویت در شوراهای علمی
 .4عضو شوراو پژوهشی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی اد د11-34م
 .1عضطو شطوراو علمی گروه او پژ وهشطی اصطططالننامهد31-31م ،فرهنگنامهد11-33م و همایه سادود33-34م بمدت ندود  11ساف بالور متناوب در مرکز اطالعات و
مدارک اسالمی.
 .7عضو شوراو علمی داهشنامه کالم اسالم موسسه امام صادقدعمد37-34م
 .1عضو شوراو علمی گروه امالق داهشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اهدیشه اسالمید11-33م.
 .1عضو شوراو علمی گروه کالم داهشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اهدیشه اسالمی.د11-11م.
 .3عضو شوراو علمی گروه کالم نوده علمیه مواهراند11-11م

د .استاد راهنما و استاد مشاور و داور پایان نامه های حوزوی و مجت :علمی
ار.
.4استاد راهنما و مشاور و داور در نوده علمیه قم سال  7و سال
 .1داورو مقاالت در کتاب فطل نوده علمیه قم و در برمی مجالت اعم اد علمی پژ وهشی و غیر آن.

