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 رزومه علمی
 

       جزیسيّد احمد سجّادى 

 اصفهان.  3/21/2311 متولد:

 وارد حوزه علميّه اصفهان گرديد  2332در سال 

 . آغاز نمودبا تدريس در حوزه علميه خود را هاى علمى  فعّاليّت2333از سال

 دکتراحوزه علميه معادل  چهارهماکنون دارای مدرک سطح 

 نامه ها به چاپ رسيد. او در مجله ها و فصل اولين آثار قلمی 2373 در سال

 

 کتابها:

 نماييم:   اشاره مىاثر  بيسته ذيالً به رسيده است ک پاز ايشان بچا  کتاب سی و هفتتاکنون 

نگاارى   ، با سبكى جديد به موضوع: در اين کتاب( جلد 3در ) «نامه موضوعى صحيفه سجاديه  فرهنگ»کتاب   – 2 

 است. پرداختهه صحيفه مبارکه سجّاديّ

اين کتاب تأملى بر زيارت جامعه کبيره است که در آن براى هر يك از فرازهااى ايان   :  «اسرار دلبران»کتااب    - 1

 زيارت، توضيحى مختصر و شرحى کوتاه و مرتبط با آن صورت گرفته است.

بوده که در آن با تكيه بر آيات اين کتاب تدبّرى در فرازهاى زيارت جامعه کبيره :  «داران سعادت پرچم»کتاب  - 3 

هاى عقلى و نظرى به توضيح فرازهاى زيارت پرداخته و باه بايا از نهصاد آياه، روايات و       و روايات و استدالل

 اند.  صفحه اشاره نموده 033حديث در 

دعاى چهل السالم در روز عرفه است که  العابدين عليه اين کتاب شرح دعاى امام زين:  «نجواى عارفانه»کتاب  - 1 

 صفحه به تأليف رسانده است. 283اين کتاب را در  ،باشد. مؤلّف و هفتمِ کتاب صحيفه مبارکه سجّاديه مى

: اين کتب احياء و عرضاه مياراث مكتاوب حاوزه     (دفتر اوّل و دوّم) «ميراث حوزه علميه اصفهان »کتاب   -3- 0 

سير، حديث، فقه، اصول فقه، فلسفه، کالم و ديگار  علميه خطه اصفهان است که در هر جلد به يكى از محورهاى تف

 يابد. ر آن حيطه بوده، اختصاص مىهايى که تالش علمى قلمزنانِ اين خطّه د ساحت

صفحه، ترجمه روان و سليس و در عين حاال   381اين کتاب در :  «نامه و ترجمه صحيفه سجّاديه غتل»کتاب   - 7 

لف در ذيل متن دعا و ترجمه آن، اقدام به ترجمه لغاات دشاوار ايان    علمى از صحيفه مبارکه سجّاديه است که مؤ

 کتاب گرانسنگ نموده است. 

و با روايات مشاهوره   در اين کتاب به روايتی نادره از صحيفه پرداخته «به روايت ابن اشكيب صحيفه سجّاديه»کتاب   - 8

 تشر شده استمن CDکه با مقدمه ای مفصل به چاپ رسيد و به همراه  مقابله کرده است
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باه چااپ    2388صفحه می باشد و توسط انتشارات اميرکبير در ساال   113اين کتاب که « قرآن پژوهان اصفهان»کتاب  -9

 نفر از قرآن پژوهان است. 333رسيد حاوی زندگی نامه مختصری از بيا از 

 333در  2389در ساال   انتظاامی  روینيا  دفتر تحقيقات کاربردی بازرسی کل که توسط «فرماندهانميثاق نامه »کتاب  -23

 استصفحه به چاپ رسيده 

 013در  که توسط دفتر تحقيقات کاربردی بازرسی کال نياروی انتظاامی   « های مديريتی مديران شايسته ويژگی»کتاب  -22

 صفحه به چاپ رسيد.

 333در  ی انتظاامی که توسط دفتر تحقيقات کاربردی بازرسی کل نيارو « های شخصيتی مديران شايسته ويژگی»کتاب  -21

 صفحه به چاپ رسيد.

 333در  که توسط دفتر تحقيقات کاربردی بازرسای کال نياروی انتظاامی    « های رفتاری مديران شايسته ويژگی»کتاب  -23

 صفحه به چاپ رسيد.

در  امیکه توسط دفتر تحقيقات کاربردی بازرسی کل نيروی انتظ« های مديريتی ها و بينا مديران شايسته ارزش»کتاب  -21

 صفحه به چاپ رسيد. 103

 حاوی آيات و احاديث پيرامون مراحل معاد و قيامت با ارائه تصاوير و نقاشی.« رستاخيز»کتاب  -20

صفحه است و توسط مجمع جهانی اهل البيت به  833در اين کتاب که حدود « صحيفه سجاديه در آيينه اشعار»کتاب  -23

 يه و ديوان شعرای فارسی پرداخته شده است.چاپ خواهد رسيد به تطبيق صحيفه سجاد

 نگاری صحيفه پرداخته شده است. صفحه و به نمايه 103در « نمايه های صحيفه سجاديه»کتاب  -27

 در دست چاپ «کتابشناسی شايسته ساالری»کتاب  – 28

 پ رسيدبه چا2391که توسط خانه کتاب در سال  صفحه و قطع رحلی 013در  «ماخذ شناسی وقف»کتاب  -29

 به چاپ رسيد.2390رقعی که در سال  صفحه 113در  «مدير ايرانی»کتاب  -13

  

 عبارت است از: آنهابرخی از که  های متعدد مقالهتالیف 

 نماييم:  اشاره مى همقال هفتاز بين مقاالتى که توسط ايشان به رشته تحرير درآمده به 

   «هاى صحيفه سجاديه ستهيبا»- 2

   «اى نامتقارندعا در نبرده» - 1

   «شناسى صحيفه مبارکه سجاديه سبك» - 3 

  « عالمان واقف»   1

 «  امام زاده زينب بنت موسی بن جعفر»  0

 «  حكومت و سيره نبوی.   »3

 «مديريت تغيير در حوزه علميه». 7
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 ها افزار نرمبرخی از 

ت حوزه علميه اصفهان و موسساه االاالع   در مرکز تحقيقانرم افزار  هفتادبا مديريت و نظارت علمی ايشان بيا از 

 توليد و عرضه شده که به بيست مورد اشاره می شودرسانی راسخون 

هااى مختلاف و    متن کامل قرآن کريم به همراه معجم و امكان جستجو در آيات قرآن به روش :  «النين وحى» - 2

 داراى هفت ترجمه فارسى و انگليسى.

 هاى قرآن  ها و تشبيه ارائه ترجمه و مفاهيم قرآن کريم با ابزار تصاوير ثابت و متحرک با موضوع مثل :  «امثال» - 1

 موضوع متنوع. 23333عنوان ترجمه و نمايا  12جلد شرح و  103حاوى  :  «البالغه نامه جامع نهج دانا» - 3

 10ه صورت تطبيق يافته با ماتن، ماتن   جلد شرح ب 03جلد ترجمه و  30شامل  :  «نامه صحيفه سجاديه دانا» - 1

 جلد کتاب پيرامون دعاها و سخنان امام سجّاد  

 کتاب و مقاله پيرامون حضرت محمّد صلى اهلل عليه وآله   733حاوى متن  :  «مدينه العلم» - 0

تن مقاله با موضوعيّت سخنان حضرت علاى علياه الساالم و نياز ما      93جلد کتاب و  333متن  :  «باب العلم» - 3

 .رت تطبيق يافته و با عناوينجلد شرح و ترجمه به صو 121البالغه به همراه  نهج

 جلد کتاب پيرامون حضرت زهرا عليها السالم  133متن  :  «ريحانه» - 7

 مقاله پيرامون امام حسين عليه السالم   103جلد کتاب و  333شامل متن  :  «النجاه سفينه» - 8

 السالم   مقاله پيرامون حضرت مهدى عليه 323جلد کتاب و  323شامل متن  :  «موعود» - 9

اللَّه العظمى  : متن و صوت يكصد و هفتاد جلسه درس اخالق از حضرت آيت (اوّل و دوّمدفتر )«صفاى دل » - 23

 مظاهرى در حوزه علميّه اصفهان.

 ختلف  هاى دفاع مقدس در موضوعات م قطعه عكس از صحنه 2333بيا از : «ياد ياران» - 22

  هاى مغرضانه وهابيت ها و شبهه البه اشك يیپاسخگودر جلد کتاب  703متن  : «به سوى حقيقت» - 21

 متن کامل کتابهاى اسناد النه جاسوسى آمريكا :  «اسناد النه جاسوسى» - 23

 رى است.زندگينامه امام خمينى و مقام معظم رهبرى و آثار حضرت امام و مقام معظم رهب:  «مهر واليت» - 21

 : ارائه ترجمه تصويرى برخى از آيات شريفه قرآن کريم با استفاده از تصاوير ثابت و متحرک  «بصائر » - 20

 هاى علمى، هنرى، سياسى،  نفر از شهرگان و نامداران ايرانى در زمينه 10333معرفى بيا از :  «مشاهير» - 23

   (عليه السالم)يرامون امام حسن مقاله پ 70جلد کتاب و  70شامل متن :  «کريمانه» - 27

 پيرامون وقف جلد کتاب و مقاله 2311متن شامل  «وقف نامه جامع  دانا» - 28

 کتاب و مقاله می باشد  323اين نرم افزار حاوی « به سوی حقيقت در رد بهائيت» -29

 جلد کتاب 10اشد حاوی ی هاشم می بدانشنامه کاملی از باب الحوائج قمر بن اين نرم افزار« معرفت سقای» -13
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 افتخارات 
  2383 «ن استان اصفهان قرآ فعال» -2

 2381 «ن کشور  خادم قرآ» -1

  2381 «خادم نيايا»  -3

  2383 «فرهنگ عمومی استان اصفهان نمونه خادم» -1

 2388 « سال حوزهکتاب »در همايا نويسنده برتر  -0

 2393پژوهشگر برتر استان اصفهان  -3

 2390مولف برگزيده استان اصفهان  -7

 2390برگزيده کتاب سال حوزه  -8

 

 برخی از نهادهای علمی و فرهنگی  مدير

 2371تا  2333استاد حوزه علميه اصفهان از سال  -2

 ، 2377تا 2373مسئول نمايندگی ولی فقيه در مراکز سپاه استان اصفهان از سال  -1

 ،2383تا پايان سال  2382مسئول موسسه فرهنگی االالع رسانی تبيان اصفهان از سال  -3

  2387تا پايان  2381مشاور استاندار اصفهان از سال   -1

   2388دبير علمی همايا بين المللی امام سجاد سال  -0

 ، 2383سال « بزرگداشت فيض االسالم» هاى عضو هيئت علمى در همايا -3

  2388سال « ى اصفهانىا بزرگداشت آيت اللّه  العظمى سيد ابوالحسن مديسه» دبير علمی  -7

 2389آوران حوزه علميه اصفهان از سال  امدبير علمی همايا ن -8

 2393تا  2388عضو هيئت مديره انتشارات اسوه سال  -9

 2393تا آبان  2387از سال  ،موسسه االالع رسانی راسخون و موسس و مجری سايت راسخونمدير عامل  -23

کاه از   2390تا پايان سال  2389سرگروه نويسندگان و مجری فصل نامه وقف ميراث جاودان ازابتداء سال  -22

 شماره(. 17) 90تا شماره  39شماره 

 

 هماکنون 
 کنون.تا 2377از سال  ،قات رايانه ای حوزه علميه اصفهانمدير عامل مرکز تحقي -2

 .تاکنون 2383از سال سازمان اوقاف و امور خيريه  رياستمشاور پزوهشی  -2

  .نتاکنو 2382از سال  «االالع رسانی تبيان و موسسه فرهنگی»مديره عضو هيئت   -1

 .تاکنون 2383از سال اصفهان معارف و صدا و سيمای در برنامه های مختلف راديو  کارشناس دينی -3
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 تاکنون. 2391از سال رياست دانشكده علوم قرآنی استان اصفهان   -1

 تاکنون. 2391رئيس هيئت امنای امامزاده زينبيه اصفهان از سال  -0

 تاکنون. 2390عضو هيئت مديره دارالقرآن کريم اصفهان از سال  -3

 

 تالیفدر دست  کتابهای
  «صحيفه سجاديه و ادبيات فارسی» -2

  «صحيفه سجاديه لغت نامه کامل» -1

  مترادفات در لغات فارسی -3


