به نام خدا
رزومه علمی حجت االسالم والمسلمین محمد هادی یعقوب نژاد
آخرین مدرک تحصیلی :سطح  4دكتري علوم قرآنی ،عنوان آخرین پایان نامه :عترت و پاسداري از قرآن
سمت :معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سرپرست پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی
بروز رسانی0930/10/10 :

تولد و تحصیل:
محمد هادی یعقوب نژاد در سال  5331در خانواده ای روحانی متولد شد و تحصیالت ابتدایی را در شهرستان بیرجند فراگرفت  .در سال  5315در حوزه علمیه بیرجند
دروس مقدمات را تحت نظر مرحوم آیت اهلل عارفی که از اوتاد بود خواند  .در سال  5313به حوزه مشهد عزیمت و از محضر اساتید :ادیب نیشابوری ،حجت خراسانی،
واعظی ،صالحی نیشابوری و  ...بهره برد .سال  5311به قم آمده ،از محضر اساتیدی مانند آیت اهلل سید مهدی عبادی ،آیت اهلل کرباسی ،آیت اهلل فاضل لنکرانی و آیت اهلل
ستوده ،آیت اهلل جوادی آملی (تفسیر) آیت اهلل حسن زاده(هیئت و نجوم و اسفار) بهره مند شد .در دروس خارج آیات عظام وحید خراسانی ،تبریزی و مکارم شیرازی
شرکت نمود.
ب :زندگی اجتماعی  :از سال  5311تبلیغ و ارشاد را آغاز نموده و در دوران انقالب اسالمی در سنقر کلیائی دستگیر شد پس از انقالب نیز همواره عالوه بر روستاها و
شهرها در دانشگاههایی مثل دانشگاه شاهرود ،بابل ،همدان ،ساری ،کاشان ،بیرجند و تهران در مراسم سخنرانی و خوابگاههای دانشجویی فعالیت می نمود.
در دوران دفاع مقدس چند مرتبه به جبهه اعزام شد .در سال های  53 – 51سرپرست بنیاد شهید بیرجند شد و مسئولیت های دیگری مانند امام جمعه موقت ،تدریس
در دانشگاه بیرجند و  ...بر عهده گرفت .دو دوره نماینده طالب بیرجند و نهبندان در مجمع نماینگان طالب شد ( 41تا  )44و در سال  5335مدیر اصطالح نامه علوم
اسالمی گردید و با تاسیس مرکز اطالعات و مدارک اسالمی از سال  41به مدت  51سال ریاست آن مرکز را عهده دار بود و هم اکنون معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی میباشد .
فعالیت های علمی پژوهشی:
 -1تألیف یا تصنیف کتاب :محتوای ملی در فضای مجازی(فصل سوم)
نقد آثار «دفتر اول»
نامه منطق(گروهی)

درآمدی بر مبانی اصطالح نامه علوم اسالمی

رویکردهای نوین در تدوین و کاربرد اصطالح نامه
اصطالح نامه اخالق اسالمی(گروهی)

اصطالح نامه اصول فقه(گروهی)

اصطالح نامه علوم حدیث(گروهی)

منهج تدوین معجم مصطلحات العلوم کلیات و

اصطالح نامه کالم اسالمی ج  5و (2گروهی)

اصطالح نامه اصالح الگوی مصرف(گروهی)

اصطالح

فرهنگ نامه اصول

فقه(گروهی) اصطالح نامه فلسفه اسالمی ج  5و ( 2گروهی) اصطالح نامه علوم قرآنی(گروهی) کتاب کارنامه اهل بیت (ع) در قرآن شناسی (درحال نشر)
 -2تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی :فرهنگ نامه اصول فقه(گروهی) اصطالح نامه اخالق اسالمی(گروهی) اصطالح نامه علوم قرآنی(گروهی) فرهنگ نامه علوم
قرآنی (گروهی)
 -3کتاب الکترونیک  :التمهید فی علوم القرآن(کتاب الکترونیک)

مطهر نسخه (3/1کتاب الکترونیک)

پایگاه تخصصی علوم قرآنی(کتاب الکترونیک)

پایگاه تخصصی اصول فقه (کتاب الکترونیک) کمک به آماده سازی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در فرم کتاب الکترونیک
 -4ارائه مشاوره و همکاری مؤثر با تشکل های قانونمند :شورای علمی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 5341-5344مجمع نمایندگان طالب حوزه علمیه قم(دو
دوره)

5344-5345

عضو شورای راهبردی  ITپژوهشگاه41/52/1 -

عضو شورای اینترنت مرکز مطالعات -5343-5345

ادامه دارد /

عضو کمیته

منتخب هیات علمی پژوهشگاه 5311-41/3/1دبیر شورای علمی اصطالح نامه علوم اسالمی 5341-5331-عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی-
 5311-41/3/5نماینده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در کمیته توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه علوم اسالمی/5315-15/4/2-

همکاری در تاسیس

عضو کمیته علمی همایش محتوای ملی در فضای مجازی/ 15/55/1-15/1/3-

کمیته امور مدارس

انجمن کتابخانه های دیجیتالی اسالمی
– شورای گسترش حوزههای علمیه

5343 5341-

نماینده دفتر تبلیغات در کنسرسیوم محتوای ملی

کارگروه طبقه بندی علوم

سازماندهی دانش و اطالعات مسئول همایش ملی اصطالح نامه و عضو کمیته علمی همایش
1

کارگروه اصطالح نامههای فارسی

عضو شورای مدخل گزینی پژوهشکده دانش نامه نگاری

کمیته ملی
برنامه نمایه

سازی و اصطالح نامه نویسی برای آثار مقام معظم رهبری

کمیسیون تخصصی تبلیغ ،فرهنگ واطالع رسانی

شورای علمی تدوین واژگان پژوهش

نماینده دفتر

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در کمیته خط و زبان فارسی در فضای مجازی
 -5کسب جوایز علمی فرهنگی:

مقاله برتر-تقدیر از مقاله-کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی جایزه کتاب فصل-فرهنگ نامه اصول فقه-وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی(-گروهی)  /تقدیر از مقاله -در همایش محتوای ملی در فضای مجازی تقدیر نامه-اصطالح نامه علوم اسالمی-کمیسیون یونسکو در ایران(-گروهی) شایسته
تقدیر(کتاب سال حوزه)-اصطالح نامه علوم حدیث(گروهی) تقدیر نامه-فرهنگ نامه اصول فقه-دومین جشنواره ارتقای کیفیت محصوالت وآثار فرهنگی کشور(گروهی)
/

تقدیر نامه سایت برتر در حوزه دین و معارف ششمین جشنواره وب ایران محمد هادی یعقوب نژاد و دیگران

تندیس -برترین مرکز اسالمی درحوزه مدیریت

اطالعات همایش( هم اندیشی پیرامون بومی سازی استانداردهای حوزه مدیریت اطالعات) محمد هادی یعقوب نژاد و دیگران
 -6تدریس  31-41 :اخالق و تربیت اسالمی دانشکده فنی دانشگاه تهران  41-45 /اخالق و تربیت اسالمی دانشگاه تهران  41-45 /تفسیر قرآن مدرسه امام
خمینی(ره) قم  13 – 15 /آموزش طراحی و تدوین اصطالحنامه در مراکز و موسسات مختلف حوزوی و آموزش های کاربردی
 -7اهتمام در پرورش محقق ،در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقاتی :زمینه سازی برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با بیش از  21موسسه مهم تحقیقاتی دینی کشور و
تشویق آنان بر استفاده از اصطالح نامهها  ،برای مدیریت اطالعات خود/
اسالمی مبتنی بر اصطالح نامه

پرورش محقق در حوزه اصطالح نامه علوم اسالمی

پرورش محقق درحوزه فرهنگ نامه مبتنی بر اصطالح نامه

پرورش محقق درحوزه نمایه منابع

ایجاد زمینه برای بهره برداری از اصطالح نامه های علوم اسالمی در خارج

کشور مانند :عتبه الحسینیه کربال و معهد المعارف الحکمی بیروت
-8

انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی:

پایگاههای تخصصی نمایه سازی در منابع اسالمی(نمایه سازی)

کارگاه آموزشی نمایه و اصطالح نامه در حوزه قرآن(نمایه سازی)

کارگاه

کارگاه آموزشی نمایه سازی بر اساس اصطالح نامه کاربری اصطالح نامه و نمایه در آثار امام خمینی(ره)

کارگاه نقش اصطالح نامه در مدیریت اطالعات در حوزه علوم قرآنی نمایندگان طالب حوزه علمیه قم کاربرد اصطالح نامه در محیط  webنشست تخصصی صاحب
نظران امر پژوهش آموزش اصطالح نامه نویسی تدوین آیین نامه نمایه  Khamenei.irتدوین آیین نامه اصطالح نامه سایتKhamenei.ir
 -9مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی:
ر

عنوان مقاله

نشریه علمی پژوهشی

سال انتشار

صفحات

1

قرآن پژوهی در پرتو اصطالح نامه قرآنی

پژوهش های قرآنی

1131

13-04

2

طبقه بندی علوم و چالش های فرارو

نقد و نظر

1134

0

1

سازماندهی علوم اسالمی ،نیازی میان رشته ای

مطالعات میان رشته ای

1131

22

0

هندسه علوم از نگاه علم شناسی

مجموعه مقاالت کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

1130

151 - 121

5

نقش اصطالح شناسی در توانمند سازی فقه

کاوشی نو درفقه

1130

1

6

بازنمودِ علم فقه ،از نگاهِ اصطالح شناخت

کاوشی نو درفقه

1136

1

دسته بندی علوم قرآنی ،از نگاهِ اصطالح شناخت

پژوهش های قرآنی

1131

51 - 23

3

الگو واره ای نوین در ساختارشناسی فقه

کاوشی نو درفقه

1131

12 - 1

3

بازشناسی ساختارمند دانش و الگویی برای تولید
و ترسیم آن با تاکید علم اسالمی

1133
نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و االهیات)
(پذیرش مقاله)

2

 -11مقاله علمی – مروری  ،علمی -ترویجی ،نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف:

اول41/55

نقد و بررسی کتاب اصطالح نامه معارف قرآن-کلیات و نقد آثار ،دفتر

پاسخ نقد اصطالح نامه علوم قرآنی-آینه پژوهش  45/52 ، 14،اصطالح نامه علوم اسالمی در بوته نقد( پاسخ به نقد اصطالح نامه علوم اسالمی) کتاب

ماه کلیات ،5345شماره 554نقد و بررسی فرهنگ نامه اصول فقه ،فصلنامه کتاب های اسالمی ،پائیز و زمستان (-41گروهی) گذری بر اصالح نامه معارف قرآن ،کتاب
ماه کلیات  ،5345شماره 554مروری بر مبانی اصطالح نامه علوم اسالمی 12،آینه پژوهش
آینه پژوهش شماه -31اسفند 5345
5343/51

شماره 13

نقش آفرینی اصطالح نامه فقه در اطالع رسانی ساختاری-

31/52

حوزه علمیه و اجالس  WSISتونس  ،2111هفته نامه افق

نگرشی بر ساختار علوم حدیث-ره آورد نور ،شماره 5343-23

عوامل معماری اصطالح نامه در حوزه علمیه قم ،آینه پژوهش شماره 5343/1-553

پژوهش شماره 5344/3-555

منابع اسالمی :بایسته ها و پیچیدگی ها ،آینه

فرهنگ نامه اصول نخستین فرهنگ جامع نگر در اصول فقه ،آینه پژوهش شماره  5341/4-523اصطالح نامه در محیط وب ،کتاب ماه

کلیات شماره  5311/5-551رویکردهای دانش مدار در تدوین اصطالح نامه علوم اسالمی ،کتاب ماه کلیات شماره 5311/52-535محمدهادی یعقوب نژاد ،سید مهدی
طاهری رویکرد هستی شناسانه در طراحی و توسعه استانداردهای حوزه سازماندهی دانش-کتاب ماه کلیات شماره  /5315/55-542شبکه مفهومی اصطالحات علوم،
کاربردها و ویژگی ها ،آیینه پژوهش ،شماره /512

تحلیلی از فرهنگ نامه علوم قرآنی ،آیینه پژوهش ،شماره /511

بازتاب یک تجربه ملی ،مشترک با آقای دکتر طاهری ،فصلنامه اطالع رسانی و ارتباطات شماره  3و5313 ، 1

پروژه کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسالمی،

 /حکومت مهدی (عج) آخرین جانشین ،محور التقا

و قدرت نمایی دین از نگاه مسیحیت و اسالم ،پژوهش های مهدوی ،شماره 5314/21
 -11مقاله علمی کامل داوری شده و خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش های علمی معتبر:

رسانان مسلمان(کاملیس )1تهران/

نگاهی تازه به فرایند پژوهش در فقه ،پانزدهمین اجالس بین المللی تقریب مذاهب ،تهران/

اسالمی  ،همایش ملی اصطالح نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی
نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی ،قم /
/

اصطالح نامه علوم اسالمی ،کنگره بین المللی کتابداران و اطالع

 ،قم/

طرح تدوین اصطالح نامه کالن علوم

-اصطالح نامه علوم اسالمی و پیچیدگیهای زبان شناختی  ،همایش ملی اصطالح

-پیشینه شکل گیری اصطالح نامه علوم اسالمی ،همایش ملی اصطالح نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی-قم

فن آوری اطالعات در حوزه های علمیه با تأکید بر اصطالح نامه جامع علوم اسالمی ،نشست توسعه و راهبرد ملی در زمینه فناوری اطالعات ،تهرانالگویی نوین در مدیریت دانش های انسانی -اسالمی ،اولین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسالمی،تهران  /آسیب ها و موانع طبقه بندی علوم ،کنگره بین المللی

علوم انسانی -اسالمی(ارایه در کمیسیون تخصصی)/

بازنمایی تربیت دینی در اندیشه شهید مطهری ،تهران ،همایش جهانی حکمت مطهر/

نخستین گام در فرهنگ

اصطالحات اصول فقه ،همایش بزرگداشت آیت اهلل مشگینی ،قم  /اقدامی مهم در سامان بخشی به علم فقه ،همایش بزرگداشت آیت اهلل مشگینی ،قم
مقاله Switching Languages and the National Content Consortiums An Overview on the Challenges of Designing an Iranian
 Modelدر ایسکو  – 2151لهستان /
 -12طرح های پژوهشی و فناوری:

هندسه علوم از نگاه علم شناسی ،سومین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسالمی(5311ارائه و چاپ)

طراحی ساختار اصطالح نامه علوم اسالمی طرح تکمیلی اصطالح نامه علوم اسالمی طرح مدیریت اطالعات و اطالع رسانی نوین

علوم اسالمی طرح سایت مرکز اطالعات و مدارک اسالمی (گروهی) طرح اصطالح نامه تحت وب (گروهی) طرح نمایه منابع اسالمی (گروهی) /فرهنگ موضوعات
آثار شهید مطهری

فرهنگ موضوعات اصول فقه

طرح فرهنگ نامه علوم اسالمی (گروهی)

طرح فهرست نویسی منابع اسالمی(گروهی)

طرح درختواره و طبقه

بندی علوم حوزوی(شورای عالی حوزه های علمیه) گزارش برای ارسال به یونسکو و اصالحات الزم برای ترجمه به زبان دوم و سوم(انگلیسی و فرانسه)
معنایی در فرهنگ نامه علوم قرآن)

طرح ارتقای ویکی علوم اسالمی ویکی اعالم ،فقه و مطهرو/ ...

مچموعه آثار آیت اهلل معرفت جهت دریافت مجوز نرم افزار از ارشاد /
علوم و فرهنگ اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی /

اصول فقه

کسب موافقت برای حق معنوی

طرح پایگاه پایان نامه های حوزوی( داخلی و خارجی) طرح کتاب الکترونیک ویژه آثارپژوهشگاه

طرح ایجاد و توسعه نظامهای معنایی در حوزه علوم اسالمی

 -13ارزیابی ،داوری ونظارت بر فعالیت های پژوهشی ،فناوری و نوآوری:

اصطالح نامه منطق

طرح ویکی معارف مهدوی

طرح (زنجیره

اصطالح نامه کالم اسالمی

پایگاه تخصصی اصول فقه(نرم افزار)

اصطالح نامه اخالق اسالمی

پایگاه تخصصی علوم قرآنی(نرم افزار)

اصطالح نامه علوم حدیث

فرهنگ نامه اصول فقه

اصطالح نامه

اصطالح نامه نامه

اصالح الگوی مصرف اصطالح نامه فقه گلبرگ احکام ویژه کودکان دختران نوجوان در مدرسه زندگی ،ارزیابی مقاله های مختلف فصلنامه پژوهشهای قرآنی ،همایش
بین المللی علوم انسانی – اسالمی ،همایش آیت اهلل معرفت ،کتاب روش تحقیق در نهج البالغه دانشگاه بیرجند ،تحقیق و ترجمه کتاب کفایه االثر نشر جمکران
جزوات .5 :روانشناسی و مهارتهای رفتاری در تبلیغ غیر مستقیم .2اصول و شیوه¬های استفاده از احادیث .3شیوه معاشرت مبلغ با کودکان و نوجوانان  .1طرح دانشنامه
استاد شهید مطهری .1نمایه های نیاز سنجی فقه پژوهی .5طرح طبقه بندی علوم «پیش نویس کمیته تخصصی مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی»  .3نظام اطالع
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رسانی علوم اسالمی  .4سامانه مشاوره آنالین قرآن و عترت  .1پورتال پژوهشی مبتنی بر معماری سرویس گرا .51 SOAارزیابی و نظارت بر ویکی علوم اسالمی .55ارزیابی
و نظارت بر اصطالح نامه تحت وب .52ارزیابی و نظارت بر اصطالح نامه معارف رضوی .53نظارت بر پایگاه پایان نامه های حوزوی .51ارزیابی وداوری مقاالت همایش
محتوای ملی در فضای مجازی( عضو کمیته علمی)  .51ارزیابی(مفهوم شناسی منابع مرجع)  .55ارزیابی ماخذ شناسی فقه  .53ارزیابی طرح دانش نامه امر به معروف و
نهی از منکر  .54ارزیابی پایگاه جامع اصطالح نامه علوم اسالمی برخط(وب پایه)  .51ارزیابی طرح( بررسی میزان رضایت مندی از اصطالح نامه علوم اسالمی بعنوان ابزار
بازیابی)  .21ارزیابی طرح های مرکز ملی پاسخگویی ،مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مرکز اطالعات اسالمی برای ارسال به مرکز ملی فضای مجازی  .25اصطالح نامه
کودک و نوجوان  .22نرم افزار کتاب ساز(کتاب نگار)  .23پرتال جامع قرآن و..
 -14سایر فعالیت های علمی و فناوری:

 (1به عنوان حمایت معنوی)

برگزاری (همایش ملی اصطالح نامه و کارردهای آن در محیط الکترونیکی) 21-آبان / 5345

کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی

 1بهمن 5312

 -15راهنمایی یا مشاوره پایاننامه های دانشجویی مرتبط با فعالیت های پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی :بررسی کاربردپذیری پایگاههای اطالعاتی ناپیوسته اسالمی

مبتنی بر اصطالح نامه بر اساس استانداردهای ایزو  55142و -15/55/121524داود شادپوری،دانشگاه همدان  /سنجش نگهداری دانش در مرکز اطالعات و مدارک اسالمی/55 /1
5312محمد چهرقانی ،دانشگاه همدان  /بررسی میزان همخوانی ساختار و ویژگی های اصطالحنامه علوم اسالمی با اصطالح نامه های بازیابی ،5313 / 5 /31لیال
اجرلو،دانشگاه همدان و پایان نامه های مختلف در رشته علوم قرآنی از حوزه علمیه قم
 -16کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی و انتخاب پژوهشگر برتر- :عترت و پاسداری از قرآن ،فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان،
رتبه برتر پایان نامه های سطح - /5341-1عترت و پاسداری از قرآن ،پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،رتبه دوم سطح دکتری حوزه علمیه- / 5345 ،اصطالح
نامه علوم اسالمی (در حوزه ¬های مختلف)-تقدیرنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران- / 31-اصطالح نامه علوم قرآن-علمای حوزه علمیه قم-تقدیرنامه  /5331آسیب
شناسی و موانع طبقه بندی علوم-کنگره بین المللیی علوم انسانی اسالمی-مقاله برتر و ارائه در کمیسیون تخصصی

 / 15زبانهای راه گزین و محیط اطالعاتی

کنسرسیومهای محتوایی :تحلیلی برچالشهای طراحی یک الگوی ایرانی برای کنسرسیوم محتوای ملی-کنگره محتوای ملی در فضای مجازی-تقدیرنامه15-
 -17تدوین کتاب (به شیوه گردآوری) و مجموعه مقاالت:

چکیده مقاالت همایش ملی اصطالح نامه مجموعه مقاالت همایش ملی اصطالح نامه

 -18طراحی و راه اندازی  ،واحد پژوهشی :طراحی اصطالح نامه علوم اسالمی
مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

راه اندازی واحد اصطالح نامه علوم اسالمی

کمک به راه اندازی مرکز و پژوهشکده

سامانه سایت پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی  Islamicdoc.orgاز جنبه محتوایی

اسالمی پایگاه اینترنتی پایان نامه های حوزوی کتابخانه دیجیتالی پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

4

شبکه تخصصی ویکی علوم

