
  حسیني پور شفیع علي سید مشخصات فردي و علمي: 

 

 
  سید علي شفیع پور حسیني   

-21بلوک  –اشرفي اصفهاني  –مجتمع  -شهرک پردیسان -قمآدرس: 

 5واحد 

 09107553828تلفن: 

    A.shafipour53@gmail.com                           :پست الکترونیک 

 

 
 شغل 

 تفرشگاه دانش يات علمیعضو ه ✓

 

 التيتحص 

 فقه و اصول -سطح چهار حوزه )دکتري( ✓

 

 منديهاي عالقهزمينه 

 فقه و اصول ✓

 فقه سیاسي ✓

 تاریخ اسالم ✓

 تاریخ تشیع و امامت ✓

 افتخارات 

 پایه ده )کارشناسي ارشد( –کسب رتبه ممتاز حوزه علمیه قم  ✓

 

  سطح چهاردروس گذرانده شده در 

 سال نزد استاد محسن فقیهي 6درس خارج فقه القضا به مدت  ✓

 در خارج اصول به مدت یک سال نزد استاد محسن فقیهي ✓

 درس خارج فقه الحج نزد آیت اهلل مکارم شیرازي ✓

 



    حسیني پور شفیع علي سید مشخصات فردي و علمي: 

 سال آیت اهلل سبحاني 3درس خارج اصول به مدت  ✓

 سال نزد آیت اهلل شبیري زنجاني 1درس خارج فقه ، صوم به مدت  ✓

 اهلل شاهرودي سال نزد آیت 1درس خارج فقه ، حج به مدت  ✓

 سال نزد استاد خزائلي 3درس خارج اصول به مدت  ✓

 

 سيسابقه تدر 

تحلیلي صدر اسالم، تاریخ امامت ، تفسیر ، تاریخ  1390-1389دانشگاه تربیت معلم کرج در سالهاي  ✓

 موضوعي قرآن، تفسیر موضوعي نهج البالغه

 2و  1، اندیشه 1389دانشگاه آزاد شهر قدس تهران در سال  ✓

، تاریخ تحلیلي صدر اسالم، تاریخ امامت ، تفسیر  1391-1389شگاه آزاد آشتیان در سالهاي دان ✓

 موضوعي قرآن، تفسیر موضوعي نهج البالغه و انقالب اسالمي

 ، تاریخ تحلیلي صدر اسالم و تفسیر موضوعي قرآن 1391-1390دانشگاه آزاد قم در سال  ✓

 لي صدر اسالم و تفسیر موضوعي قرآن، تاریخ تحلی1391-1390دانشگاه تفرش در سال  ✓

 ، کتاب نظام سیاسي اسالم1390دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال  ✓

 ، کتاب فرهنگ وتمدن 92-91دانشگاه علوم پزشکي قم درسال  ✓

 يتجربه کار 

 سال سابقه تحقیقاتي و پژوهشي در مرکز فقهي ائه اطهار قم 3 ✓

 استاد راهنما و مشاور در حوزه علمیه قم ✓

 استاد راهنما و مشاور جامعه الزهراي تهران ✓

 محقق و پژوهشگر مجمع جهاني شیعه شناسي قم ✓

 سال کارشناس تحقیقات ضمن آموزش در جامعه المصطفي )ص( 2 ✓

 سال مسئول فرهنگي مدرسه )خوابگاه( امام خمیني قم 1 ✓

 استاد داور در بررسي مقاالت کنگره امام رضا )ع( در استان مرکزي ✓

 تبلیغ در مناسبتهاي مختلف در شهرهاي مختلف کشور سال سابقه 16 ✓

 استاد راهنما ومشاور دانشگاه ساوه و بروجرد ✓

 انجام شده يپژوهش يهاطرح 

 1387)کارشناسي ارشد( تاریخ تشیع در گیالن در سال  3پایان نامه سطح  ✓

 1389در سال  )دکتري( مختار ثقفي از دیدگاه اهل بیت4پایان نامه سطح  ✓



   حسیني پور شفیع علي سید مشخصات فردي و علمي: 

 1389در سال  "مختار و فرقه کیسانیه"نوان تحقیق با ع ✓

 کتاب ها :  

 1387کتاب تاریخ تشیع در گیالن در سال  ✓

 1389در سال  کتاب مختار ثقفي از دیدگاه اهل بیت ✓

 مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي و خارجي 

مجمع -مختار از دیدگاه اهل بیت، مجله شیعه شناسي،   سید علي شفیع پور حسیني ✓

  1389عه شناسي ، سال جهاني شی

 :مجوز تدريس 

 تاریخ تحلیلي صدر اسالم ✓

 تاریخ امامت ✓

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي ✓

 تفسیر موضوعي قرآن ✓

 تفسیر موضوعي نهج البالغه ✓

 انقالب اسالمي ✓

 معرف 

 جناب آقاي دکتر باقي زاده ، مدیر گروه معارف دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان -1

 55پالک  –خیابان ارمغان  -شهرواریان  –کرج : آدرس

 09125628537:   تلفن شماره

 حضرت آیت اهلل محسن فقیهي ،استاد حوزه علمیه قم -2

 77پالک  – 25کوچه  –صفاییه  -قم: آدرس

 09121518291:   تلفن شماره

 

 محمد علي خزائلي ، استاد حوزه علمیه قم -3

 پالک - 3کوچه  –خیابان نیروگاه  –: قم آدرس

                               09122527605تلفن:    شماره

 


