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زندگی نامه کوتاه

مشخصات :محمد هادی امین ناجی ؛ نام پدر :ابوالفضل ،متولد سال  ،7431ساوه .
مشخصات تحصیلی:
دیپلم :فرهنگ و ادب ،دبیرستان  71شهریور ،ساوه ،سال7431
دوره کارشناسی :رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی؛ دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران  ،سال 7431
برخی از اساتید :دکتر محسن جابری،دکتر فیض ،آیه هللا شیخ عبدهللا نورانی ،دکتر امام
جزایری ،دکتر آذرنوش و دکتر مجید معارف.
دوره کارشناسی ارشد :رشته علوم قران و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس تهران  ،سال 7411
برخی از اساتید:
دکتر سید محمد باقر حجتی،دکتر محمد علی مهدوی راد،دکترلسانی فشارکی ،مرحوم میرزا
علی اکبر غفاری ،حجت االسالم شکوری.
دوره دکترا  :علوم قران و حدیث ،از دانشگاه قم در سال 7431
برخی از اساتید:
دکتر سید محمد باقر حجتی ،دکتر محمد علی مهدوی راد ،دکتر حسن تبراییان ،آیه هللا
مسلم داوری ومرحوم آیه هللا معرفت.
عنوان پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد:
بررسی و تحلیل وضعیت سیاسی،اجتماعی کوفه و شرح خطبه قاصعه نهج البالغه علی ع.
استاد راهنما :حجت االسالم دکتر محمد علی مهدوی راد
استاد مشاور :دکتر سید محمد باقر حجتی .
دانشیار گروه علوم قرآن و حديث ونهج البالغه دانشگاه پیام نور

عنوان رساله دوره دکتری:
" تحلیل و بررسی مبانی و روش های فقه الحدیثی مجلسی اول"
استاد راهنما  :حجت االسالم دکتر محمد علی مهدوی راد مشاوران:دکتر ناصح و دکتر اعرابی

مقاالت چاپ شده
 .7مقاله "تقیه از دیدگاه مجلسی در مجله حدیث پژوهی شماره  2دانشگاه کاشان پاییز و
زمستان  33نویسندگان دکتر مهدوی راد و امین ناجی.
 .2مقاله "مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قران ،حدیث و علم جنین شناسی "
نویسندگان دکتر شهناز رضوی؛ امین ناجی و زهره کامکار چاپ شده در مجله پژوهش های
علم و دین پاییز و زمستان .7431
 .4مقاله " جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قران ،حدیث و علم جنین شناسی "
نویسندگان زهره کامکار(دانشجو)؛ شهناز رضوی و امین ناجی؛ چاپ شده در مجله پژوهش
های علم و دین ش  ،3پاییز و زمستان .7411
 .3مقاله "بررسی و تببین روش شناختی منهاج الوالیه فی شرح نهج البالغه" محمدهادی
امین ناجی و فاطمه سعیدی فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه سال دوم شماره  1بهار .7414
 .1مقاله "کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات" نویسندگان دکتر مصطفی مناقب ،دکتر
محمد جواد سعدی ،دکتر رحمت هللا عبدهللا زاده ،دکتر محمد هادی امین ناجی و قاسم
جعفری؛ پژوهشنامه تفسیر و زبان قران شماره چهارم بهار و تابستان 14
 .3مقاله " اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسالمی -قرانی در
دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قران و حدیث دانشگاه امام صادق ع چاپ شده در
شماره دوم سال هفتم بهار و تابستان 14نویسندگان حسین هوشنگی ؛ محمد هادی امین
ناجی؛ محمد صادق جمشیدی راد و محبوبه موسایی پور.
 .1مقاله "رویکرد جامعه شناختی به گستره¬ی اخالق اجتماعی در نهج البالغه و بازتاب
اجرای آن در زندگی فردی و جمعی انسانها" نویسندگان دکتر اعظم خطیبی و دکتر محمد
هادی امین ناجی چاپ شده در شماره  34زمستان 14نشریه علمی پژوهشی نهج البالغه.
 .3مقاله "بررسی تفسیری "ظهر الفساد فی البر و البحر" نویسندگان دکتر محمد هادی امین
ناجی ،دکتر محمد جواد سعدی و صدیقه نکویی در فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات
تفسیری دانشگاه معارف اسالمی چاپ شده در شماره  22تابستان .13
 .1مقاله انگلیسی با عنوان :
Mostashregan & Holy Quran Distortion: Doubt or Similarity
در مجله .journal of basic & applied scientific research
 .71محمد کاظم میر حسینی و محمد هادی امین ناجی

 .77مقاله علمی و پژوهشی "ارتباط ارگانیک میان سوره های صف و جمعه(محتوا ،موسیقی
کالم ،تصویر هنری) مجله کتاب قیم دانشگاه یزد؛ نشر در شماره 71
 .72خلود جهنمیان و بهشتیان از منظر مالصدرا و عالمه طباطبایی -دو فصلنامه
صدرایی دانشگاه پیام نور

حکمت

 .74مقاله :ISI
A Criticism on the Book “The True Furqan” in Response to the Challenge of Qur'an
در مجلهInternational Journal of Review in Life Sciences :

سوابق شغلی ،اجرایی و مدیریتی :
 .7عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،مرکز تهران ،از سال .7413
 .2تدریس د ر دانشگاه های :آزاد الزهرا،پیام نور ،علوم حدیث ؛ پژوهشگاه علوم انسانی و...
در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته علوم قران و حدیث.
 .4کارشناس مسول آموزش جهاد دانشگاهی مرکزی سال 33تا31
 .3دبیر آموزش و پرورش در شهر ساوه سال31تا17
 .1مسئول آموزش دانشگاه پیام نور،مرکز ساوه ازسال  7412تا7413
 .3کارشناس برنامه ریزی آموزشی سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی سال های  11تا 31
 .1رییس دانشگاه پیام نور ،مرکز مال یر از سال

 7411تا7431

 .3مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم حدیث از سال  7431تا7434
 .1معاون فرهنگی -دانشجویی دانشکده علوم حدیث ازسال7434تا7431
 .71مدیر گروه علوم قران دانشگاه پیام نور از سال 7431تا شهریور 11
 .77رییس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از سال 7431تاپایان خرداد 17
 .72مدیر برنامه ریزی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور از تیر 17بهمن 12
 .74مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه پیام نور از  12/71/3تا 14/71/71
 .73مدیر گروه آموزشی و پژوهشی علوم قران و حدیث و نهج البالغه استان تهران دانشگاه
پیام نور از  13/2/1تا کنون
 .71عضو کمیته منتخب آثار علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و علوم
اسالمی از سال11
 .73دبیر کمیته علمی گروه علوم قران و حدیث از خرداد  11به بعد
 .71دبیر تخصصی و جانشین سردبیر نشریه آموزه های نهج البالغه

 .73عضو انجمن ایرانی علمی نهج البالغه و بازرس انجمن
 .71جانشین دبیر علمی همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم سال 13

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی:
 .7همکاری در تدوین کتابهای آموزش دینی ویژه مبلغان خارج از کشور  3جلد،چاپ انتشارات
بین المللی الهدی .
 .2نگرش مثبت به توانمندی های انسان از دیدگاه نهج البالغه :زمینه ها و دستاوردها
انتشارات نورا سال  7412نویسندگان دکتر عبدالهادی فقهی زاده ،دکتر محمدهادی امین
ناجی و فاطمه زین الدینی.
 .4اجرای پروژه های تحقیقاتی مختلف در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مانند :طرح
موسسه بین المللی آموزشی از راه دور اشراق؛ طرح بهره گیری از تجارب موسسات و
دانشگاه های از راه دور شرکت کننده در کنفرانس اسیایی دانشگاه های باز تهران سال 13؛
طرح راه اندازی خانه های اسباب بازی و...
 .3همکاری در تدوین سر فصل رشته های مختلف علوم حدیث در دوره های کارشناسی
ارشد در دانشکده علوم حدیث.
 .1همکاری در تدوین سرفصل رشته های میان رشته ای نظیر پیامبر شناسی و مشاوره با
رویکرد دینی؛ دکتری نهج البالغه .
 .3تدوین جزوات درسی مختلف در دانشگاه پیام نور مانند:
• تالیف جزوه درس آشنایی با تفسیر
• تالیف جزوه درسی تفسیر ترتیبی قران کریم 7
• تالیف جزوه زبان خارجی رشته علوم قران و حدیث دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
• تالیف جزوه زبان انگلیسی رشته علوم ومعارف نهج البالغه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
• تالیف جزوه فقه الحدیث دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قران و حدیث

پذیرش مقاله ها:
مقاالت همایش ها:
 .7مقاله همایش ملی مدیریت علوی با عنوان مدیریت منابع انسانی در نهج البالغه سال17
 .2مقاله "آرامش انسان و شش خصلت صبر،امید،تواضع،عفو ومشورت بر پایه نهج
البالغه"ارایه شده در همایش اخالق عملی در آینه کالم علوی .سال 12
 .4مقاله سرمایه اجتماعی در نامه  14نهج البالغه (عهد نامه مالک اشتر) هفدهمین
کنفرانس بین المللی نهج البالغه در یزد (چاپ شده در کتاب اول مقاالت کنگره) مهر 13

 .3مقاله عصبیت ممدوح ومذموم در خطبه قاصعه همایش ملی نسبت دین واخالق مشهد
مقدس مهر  13چاپ شده در مجمومه مقاالت همایش الکترونیکی.

ارزیابی مقاالت
 .7مقاالت نشریات علمی پژوهشی مختلف رشته تخصصی
 .2مقاالت همایش های مختلف علمی در رشته تخصصی
 .4مقاالت همایش بین المللی نماز در سال 7431

محتوای الکترونیکی:
 .7تهیه پاورپوینت دروس دانشگاه پیام نور (تاریخ حدیث ،تفسیر ،علوم نهج البالغه)
 .2تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی برای دانشجویان مجازی در رشته علوم قران و حدیث در
درس زبان خارجه ارشد.
 .4تهیه و تدوین و اجرای محتوای الکترونیکی درس مبانی فهم نهج البالغه دانشگاه امام رضا
ع سال .14-12

تدریس دروس پیام نور در تلویزیون
 .7صرف و نحو کاربردی 4
 .2صرف عربی
 .4زبان تخصصی رشته الهیات و معارف اسالمی

ویراستاری کتاب ها:
 .7ویراستار علمی کتاب زبان انگلیسی رشته الهیات ومعارف اسالمی تالیف دکتر علیرضا
جاللی سال  7417ناشر دانشگاه پیام نور.
 .2ویراستارعلمی کتاب اهل بیت (ع) در قران و حدیث تالیف دکتر محمد جواد سعدی سال
 7414ناشر دانشگاه پیام نور.
 .4ویراستاری و ارزیابی کتاب مولفه های فرهنگی از منظر قران دکتر محمودی سمنان
شهریور سال .13

نظارت طرح های پژوهشی:
ناظر علمی طرح پژوهشی ارتقای کیفی سواالت دانشگاه پیام نور مجری طرح دکتر اکرامی
در پژوهشکده آموزش باز.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های دکتری:
راهنمایی و مشاوره پایان نامه مختلف و متعدد در رشته های نهج البالغه ،علوم قران و حدیث
،اخالق اسالمی ،مدرسی معارف اسالمی گرایش قران ومتون اسالمی در دوره های
کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور و دانشکده علوم حدیث شهر ری در
موضوعاتی مانند مفاهیم قران و حدیث و موضوعاتی از نهج البالغه و مسایل مفردات
شناسی قران و روش شناسی تفاسیر قران کریم و شرح نهج البالغه و همچنین ادعیه
صحیفه سجادیه به شرح زیر:

پایان نامه:
راهنمایی:متعدد
مشاوره:متعدد

رساله:
راهنمایی:
" .7مبانی و روش تفسیری ایه هللا صادقی تهرانی و عالمه طباطبایی" دانشجو محمد کاظم
میرحسینی
 .2نقد و بررسی "قران مجعول" دانشجو رحمان آغازی در حال ارزیابی وداوری
 .4مبانی ارزش شناختی اخالق ازمنظر نهج البالغه دانشجو فاطمه سعیدی در حال نگارش
 .3زبان نهج البالغه از منظرزبان عرفی دانشجو احمد ربانی خواه در حال تنظیم طرح نامه
راهنمای دوم به همراهی دکتر جعفری.
 .1مبانی تاریخ در نهج البالغه راهنمای دوم به همراه دکتر دلشاد تهرانی دانشجو خادمی
مرکز تهران
 .3افراطی گری در دوران علی ع و معاصر دانشجو مصطفی سلیمانی اصل راهنمای اول به
همراه دکتر میر دامادی مرکز تهران
 .1آینده پژوهی در نهج البالغه راهنمای دوم به همراهی دکتر دلشاد تهرانی دانشجو
محتشمی مرکز تهران.
 .3بازشناسی ابن عباس دانشجو سید جعفر صادقی راهنمای دوم به همراهی دکتر فقهی
زاده.

مشاوره:
.7بررسی ساختار هندسی سور مسبحات دانشجو قاسم جعفری آذر ماه 14
.2سبک زندگی مطلوب همسران از منظر اخالق اسالمی دانشجو محبوبه موسایی پور دیماه
14
.4نجات از دیدگاه ادیان دانشجو فاطمه گلی سال 12
.3میدان های معنا شناسی دعای پیامبران اولوالعزم در قران دانشجو مستانه ابوترابیان تیرماه
12
با تشکر امین ناجی

