بسمه تعالی
رزومه سید تقی واردی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
به روز شده9317/26/62 :
الف :نام،مدرک و نشانی
 سید تقی واردی کوالیی ،فرزند آقا سید علی ،متولد  ،9331شهرستان ساری مدرک تحصیلی :سطح  4حوزه(در رشته فقه) درجه علمی :عضو هیأت علمی و استادیار پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی سمت اجرایی :مدیر گروه سازماندهی اطالعات و مدارک آدرس ایمیلwaredi@gmail.com : آدرس وبسایتwww.waredi.ir : آدرس محل کار :قم -خیابان معلم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکده مدیریت اطالعات ومدارک اسالمی ،تلفن 26239922 :داخلی 9332
 آدرس منزل :قم – بلوار  92خرداد ،کوچه  ،24فرعی  ،92پالک  ، 93تلفن 26237661612 :و همراه:21967293641
ب :تحصیالت
)9
)6
)3
)4
)2
)2
)7
)1
)1

خواندن دروس مقدماتی علوم اسالمی در شهرستان ساری ( پیش از انقالب اسالمی ).
خواندن دروس پایه  2تا  92در حوزه علمیه قم(نزد اساتیدی چون حضرات آیات :مدرس افغانی ،شماعی
همدانی ،وحید خراسانی ،صالحی افغانی ،محقق دامغانی ،اعتمادی ،بنی فضل ،محامی خراسانی و محقق داماد)
خواندن دروس خارج فقه به مدت دو سال نزد آیت اهلل نور ی همدانی و  99سال نزد آیت اهلل جوادی آملی و
دروس خارج اصول فقه یک دوره (  96سال ) نزد آیت اهلل صالحی مازندرانی
حضور در کالس درس رهبران نهضت اسالمی ( حضرات آیات خامنه ای ،شهید بهشتی ،شهید باهنر،
خزعلی ،یزدی و  )...پس از پیروزی انقالب اسالمی در سالهای  9321و  ،9321در شهر مقدس قم
فارغ التحصیل آموزش عالی دفتر تبلیغات اسالمی در سال 9321با اخذ مدرک کارشناسی
اخذ مدرک اتمام کفایتین( معادل کارشناسی ) در سال  9321از سوی دفتر تبلیغات اسالمی
گذراندن دو دوره مدیریت( عمومی و اداری) در دفتر تبلیغات اسالمی در دهه 9372
گذراندن یک دوره آموزش زبان عربی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در سال  9312و یک دوره دیگر
از سال  9313تا اواخر تابستان .9314
دفاع از پایان نامه سطح  3حوزه علمیه قم با نمره ( ممتازی ) و اخذ مدرک کارشناسی ارشد در سال  9317در
رشته تاریخ اسالم.

 )92دفاع از پایان نامه سطح  4حوزه علمیه قم و اخذ مدرک دکتری در  97آذر  9316در رشته فقه.
ج :تالیف کتاب
ردیف
9

عنوان
تاریخ علویان طبرستان

6

نقش همسران رسول
خدا(ص) در حکومت
امیرمؤمنان(ع)
پیشوای صالحان(زندگی و
شخصیت امام حسن
مجتبی«ع»)
اسوه جاوید(زندگی و
شخصیت امام حسین«ع»)
خاندان عصمت(اجمالی از
زندگی چهارده معصوم«ع»)
به زبان فارسی
خاندان عصمت(اجمالی از
زندگی چهارده معصوم«ع»)
به زبان اردو
روزشمار تاریخ اسالم(ماه
محرم)
روزشمار تاریخ اسالم(ماه
صفر)
روزشمار تاریخ اسالم(ماههای
ربیع االول و ربیع الثانی)
روزشمار تاریخ اسالم(ماههای
جمادی االولی و جمادی
الثانیه)
روزشمار تاریخ اسالم(ماههای
رجب و شعبان)
روزشمار تاریخ اسالم(ماههای
رمضان و شوال)

3

4
2

2

7
1
1
92

99
96

موضوع
تاریخ ایران/
تاریخ تشیع
تاریخ و سیره

ناشر
دلیل ما

سال نشر
چاپ اول9311 ،

بوستان کتاب

چاپ سوم9313 ،

تاریخ و سیره

دارالثقلین

چاپ اول9312 ،

تاریخ و سیره

دارالثقلین

چاپ اول9313 ،

تاریخ و سیره

بوستان کتاب

چاپ چهارم،
9312

تاریخ و سیره

انصاریان

چاپ دوم9316 ،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9371 ،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9312،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9316 ،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9314 ،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9317 ،

تاریخ اسالم

دارالثقلین

چاپ اول9311 ،

93
94
92

دارالثقلین

چاپ اول9311 ،

روزشمار تاریخ اسالم(ماههای تاریخ اسالم
ذی قعده و ذی حجه)
نیابت در حج و عمره از منظر فقه استداللی کتابخانه الکترونیکی 9312
پژوهان
فقه شیعه
کتابخانه الکترونیکی 9312
علم رجال
گونه شناسی و زندگی نامه
پژوهان
راویان امام سجاد(ع)

د :مقاالت فقهی
ردیف

عنوان مقاله

92
*
97

بررسی ماهیت وقف از حیث فقه /وقف
عدم جواز داد و ستد آن
فقه /حج
بررسی فقهی إحراز عمل
نایب در حج
فقه /حج
بررسی فقهی مال االجاره
نیابت در حج میت
فقه /حج
بررسی فقهی شرایط
استیجار نیابت در حج

91
91

62
69

66
63
64
62
62

بررسی فقهی شرایط منوب
عنه در حج
بررسی فقهی شرایط نایب
در حج(بخش سوم) صرورت
نایب
بررسی فقهی شرایط نایب
در حج(بخش دوم)
بررسی فقهی شرایط نایب
در حج(بخش اول)
بررسی فقهی صد و حصر
نایب در حج
بررسی فقهی عذرهای
موجب نیابت در حج
بررسی فقهی نیابت از
مخالف اعتقادی در حج

موضوع اصلی

فقه /حج
فقه /حج

شماره و تاریخ
نام مجله
نشر
کاوشی نو در فقه 19
پاییز 9312
922
میقات حج
تابستان 9312
17
میقات حج
تابستان 9312
میقات حج
12
تابستان  9312در
دست نشر
12
میقات حج
بهار 9312
14
میقات حج
زمستان 9314

سطح علمی
مجله
علمی-پژوهشی
علمی-ترویجی
علمی-ترویجی
علمی-ترویجی

علمی-ترویجی
علمی-ترویجی

علمی-ترویجی

فقه /حج

میقات حج

فقه /حج

میقات حج

فقه /حج

میقات حج

فقه /حج

میقات حج

16
تابستان 9314
19
بهار 9314
شماره 12
زمستان 9313
شماره 12

علمی-ترویجی

فقه /حج

میقات حج

شماره 12

علمی-ترویجی

علمی-ترویجی
علمی-ترویجی

67

بررسی فقهی عبادت در
سرزمین های قطبی

فقه /عبادت

وبسایت waredi.irاز سال 9311
و بسیاری از
وبسایت ها و
وبالگ ها

علمی -تخصصی

ه :مقاالت مدیریت دانش
ردیف

عنوان مقاله

61
*

علت ترجیح نمایه ترکیبی بر مدیریت
اطالعات /فقه
سایر روش های بازنمایی
اطالعات در موضوعات
فقهی
سازماندهی محتوایی علوم مدیریت
اطالعات /علوم
اسالمی از طریق نمایه
اسالمی
سازی موضوعی به روش
ترکیبی
جنبه های پژوهشی فرایند مدیریت
اطالعات /نمایه
نمایه سازی
(به صورت اشتراکی با دکتر سازی
سید مهدی طاهری)
مدیریت
ویژگی های بومی بافت
اطالعات /کالم
اطالعاتی حوزه کالم
اسالمی
اسالمی از دیدگاه سازمان
دهی دانش

61

32

39

موضوع اصلی

شماره و تاریخ
نام مجله
نشر
کاوشی نو در فقه در انتظار چاپ و
نشر

نشریه
الکترونیکی
مدیریت دانش
اسالمی
فصلنامه نقد
کتاب( اطالع
رسانی و
ارتباطات)
مجله کتاب ماه
(دین)،

سطح علمی
مجله
علمی-پژوهشی

9
پاییز و زمستان
9314

علمی –
تخصصی

2
بهار 9314

علمی –
تخصصی

622
خرداد 9313

علمی –
تخصصی

و :مجموعه مقاالت
ردیف

عنوان مقاله

36

گونه شناسی راویان امام
جواد(ع)

موضوع
اصلی
رجال/
راویان

کتاب

تاریخ نشر

مناسبت

مجموعه مقاالت
همایش سیره و زمانه
امام جواد(ع) ،جلد 3

9312

همایش سیره و
زمانه ابن
الرضا(ع) ،امام
جواد(ع)

33

گونه شناسی راویان امام
سجاد(ع)

34

شبهه مطالق بودن امام
حسن مجتبی(ع)

9314

مجموعه مقاالت
رجال/
همایش سیره و زمانه
راویان
امام سجاد(ع) ،جلد 3
9313
تاریخ و سیره مجموعه مقاالت
همایش سبط النبی ،امام
حسن مجتبی(ع) ،جلد 3

32

اطعام در آموزه های اسالم

اخالق
اسالمی

مجموعه مقاالت
رهتوشه راهیان نور(ویژه
مبلغان اسالمی)

9312

32

مناسبت های تاریخی ماه
محرم

تاریخ اسالم

37

مناسبت های تاریخی ماه
مبارک رمضان

تاریخ اسالم

مجموعه مقاالت
رهتوشه راهیان نور(ویژه
مبلغان اسالمی)
مجموعه مقاالت
رهتوشه راهیان نور(ویژه
مبلغان اسالمی)

9314

31

مسجد و خانواده

اخالق
اسالمی

کتاب فروغ مسجد 4

9314

همایش بین
المللی امام
سجاد(ع)
همایش سبط
النبی ،امام
حسن
مجتبی(ع)
رهتوشه راهیان
نور ،ویژه ماه
مبارک رمضان
9312
رهتوشه راهیان
نور ،ویژه ماه
محرم 9314
رهتوشه راهیان
نور ،ویژه ماه
مبارک رمضان
9314
مجموعه
مقاالت برگزیده
سومین همایش
هفته جهانی
مساجد از سوی
مرکز رسیدگی
به امور مساجد

ز  :سایر مقاالت
ردیف

عنوان مقاله

موضوع اصلی

نام مجله

31
*
42

نسب شناسی تحلیلی امام
مهدی(عج) از منظر فریقین
مصحف حضرت فاطمه
(س)

رجال /امام
مهدی(عج)
تاریخ و سیره

مشرق موعود
ماهنامه پاسدار
اسالم

سطح علمی
مجله
علمی-پژوهشی

شماره و تاریخ
نشر
47
اردیبهشت 9317
علمی -
614
تخصصی

49

علل و عوامل صلح امام
حسن مجتبی (ع)
توحید از منظر شیعه

43

محمد بن ابی بکر فرماندار
دالور امیرمومنان (ع) در
سرزمین مصر
انحراف و الحاد شلمغانى

42

قیام توابین به رهبرى
سلیمان بن صرد خزاعى
جستارى درتاریخ شهادت ام تاریخ و سیره
األئمه
رخداد شناسى عصر فاطمیت تاریخ و سیره

46

44

تاریخ و سیره
کالم اسالمی
رجال /اصحاب

رجال /اصحاب
رجال /اصحاب

42
47

ماهنامه پاسدار
اسالم
ماهنامه پاسدار
اسالم
ماهنامه پاسدار
اسالم
ماهنامه پاسدار
اسالم
ماهنامه پاسدار
اسالم
ماهنامه پاسدار
اسالم
روزنامه رسالت

611
 671و 612
621

624
621
622
 91تیر 9316

علمی -
تخصصی
علمی –
تخصصی
علمی –
تخصصی
علمی –
تخصصی
علمی –
تخصصی
علمی –
تخصصی
علمی -عمومی

(مقاالت علمی – پژوهشی با عالمت * مشخص شده است)
ح :تدریس
 )9تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی منابع اسالمی ،در مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،سال 9317
)6
)3
)4
)2
)2
)7

تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی ،در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی(زیر مجموعه دفتر مقام
معظم رهبری) ،سال  9312و 9319
تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی ،در مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع) اصفهان ،مهر 9313
تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی ،در پژوهشگاه امام صادق(ع) ،بهمن و اسفند 9314
تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی ،برای کارشناسان و محققان پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک
اسالمی (برنامه آموزشی ضمن خدمت دفتر تبلیغات اسالمی) ،دی ماه 9312
تدریس یک دوره آموزش نمایه سازی ،در مرکز تخصصی امام خمینی(ره) ،وابسته به مدیریت حوزه علمیه قم،
اسفند  9312و فروردین 9312
تدریس چهار دوره آموزش نمایه سازی به کارشناسان و محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در
زمستان 9312

ط :مدیریت پژوهشی و اطالع رسانی
 )9مسئولیت نمایه سازی مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی( از سال  9321تا ) 9373
 )6مؤسس و مدیر بانک اطالعات دفتر تبلیغات اسالمی ( از سال  9373تا ) 9312

 )3مدیریت امور نرم افزاری مرکز اطالعات و مدارک اسالمی( در سال ) 9314
 )4مسئول کمیته راهبردی بخش نرم افزار پژوهشگاه( سال ) 9312 – 9314
 )2مدیریت گروه نمایه سازی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی( از سال  9312تا آذر )9311
 )2مدیریت تهیه و تدوین نرم افزار ها و پایگاه های تخصصی :مطهر ،اصول فقه ،التمهید ،علوم قرآنی ،در مرکز
اطالعات و مدارک اسالمی.
 )7مدیریت ساماندهی اطالعات مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ( از دی  9311تا مهر ) 9319
 )1عضویت هیأت علمی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی( از اردیبهشت  9319تا کنون)
 )1مدیریت مجدد گروه نمایه سازی و فهرست نویسی مرکز اطالعات و مدارک اسالمی( از آبان  9319تا )9312
 )92عضویت هیأت تحریریه نشریه الکترونیکی مدیریت دانش اسالمی( از بهمن  9314تا کنون)
 )99مدیر گروه سازماندهی اطالعات و مدارک پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی(از  91فروردین
 9312تا کنون)
سید تقی واردی /اول مهر 9317

