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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  97ويرايش شهريور  زندگي نامه  آيت اهللا  علي رضايي بيرجندي

شمسي در روستاي شاخن بيرجند در خانواده اي مذهبي چشم به جهان  1339وي  در سوم فروردين سال 

ابتدا به حوزة علمية شهرستان بيرجند  1350گشود و بعد از سپري كردن دورة ابتدايي تحصيلي، در سال 

پس . علمية قم شد  وارد حوزة 1356، در سال )ادبيات عرب(= وارد شد،  وي پس با گذراندن دورة مقدماتي

شركت در دورة تخصصي دروس خارج فقه و اصول به مدت ده سال از محضر استادان  بااز اتمام دورة سطح، 

وحيد خراساني و شيخ جواد  منتظري ، جعفر سبـــحاني، فاضل لنكراني،، بزرگ حوزه، نظير آيات عظام 

  به تـدريس در حـوزة دن به درجه اجتهاد ونايل ش تبريزي فرا گرفت و با سپري ساختن آزمون هاي حوزوي

ضمناً به علّت داشتن عالقة وافر به تفسير و معـارف بي بديل قرآن مدت هفت ســال . علمية قم مشغول شد

جوادي آملي دامت بركاته شركت كرد  و با تـوصية معظم له به تدريس تفسير قرآن  عالمه در درس تفسير 

با  1373در سال . في و عرفاني معظم له و ساير علما  هم بهره وافر برد پرداخت، همچنين از بحث هاي فلس

گذراندن دورة تخصصي الهيات و معارف اسالمي، در مركز تربيت مدرس به اخذ كارشناسي ارشد در رشتة 

دوره امتحان درس   8الهيات و معارف اسالمي نايل آمد ايشان پس از گذراندن دوره هاي تخصصي حوزه و 

با موضوع ) دكتري (4قبول شد به تدوين پايان نامه سطح  18درچهار دوره آن با نمره عالي   خارج كه

  .دكترا نايل شد  درجه  تناسخ در انديشه اسالمي پرداخت كه با دفاع از آن  بادرجه عالي به اخذ

و سپس  شايان ذكر است كه با عنايت به پيش آمد معجزة قرن حاضر، يعني انقالب شكوهمند اسالمي    

تهاجم دشمنان به كيان جمهوري اسالمي و وقوع جنگ تحميلي كه مصادف با آغاز جواني ايشان و سرمستي 

از خم خمخانة خميني كبير بود، عالوه بر حضور در صحنه هاي گوناگون انقالب به مدت دو سال از عمر 

مقدس در مناطق جنگي خويش را نيز به صورت مستمر و بعد هم به صورت متفرقه در جبهه هاي دفاع 

  .گذراند 

  : اينك به اهم مسئوليتها و فعاليتها مي پردازيم 
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  :مسؤوليت ها : الف 

  .ـ مسئول مركز بزرگ اسالمي شمال غرب كشور 1

  .ـ مشاور فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 2

  .ـ مشاور فرهنگي دانشگاه تربيت مدرس تهران 3

  .  ـ مسؤول امور هماهنگي و پي گيري دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها4

  . ـ معاون فرهنگي مركز رسيدگي به امور مساجد5

  .  ـ عضو مركز اعزام مبلّغ به دانشگاه ها6

المي ـ عضو شوراي علمي گروه دائرة المعارف هاي قرآني مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات اس7

  . حوزة علميه قم 

  .ـ مسئول طرح بزرگ فرهنگ قرآن و علوم مركز فرهنگ و معارف قرآن 8

ـ استاد راهنما و مشاور و ناظر تعداد چشم گيري پايان نامه هاي دانشجويان در زمينه هاي علوم قرآني و 9

  .فلسفة اسالمي 

  .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمي  10

و رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان جنوبي  1374فرهنگ عمومي كشور سال  عضو شوراي -11

1388  

حضرت آيت اهللا واعظ طبسي در استان خراسان جنوبي و در خراسان بزرگ   هيفق يول ندهينماقائم مقام -12

  امام جمعه شهرستان بيرجند مر كز استان خراسان جنوبي 

  و عضو هيت علمي دانشگاه بيرجند  گروه حقوق  استاد يار -13

  :تأليفات : ب 

) كليد راهيــابي به مفاهيم قرآن كريم(ـ عضو شوراي علمي واز نويسندگان مجموعه عظيم  فرهنگ قرآن 1

  )1379انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم . (كه پيش بيني مي شود به حدود چهل جلد برسد 
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در جلد اول “ آزادي” دائرة المعارف بزرگ قرآن كريم با نگارش مقــالة سندگان ـ عضو شوراي علمي واز نوي2

و نيز نظارت علمي بر اين طرح عظيم  5و  3و 2و تناسخ در قران  درجلدهاي “ بت پرستي”،“ استعمار”

  1382معنوي انتشارات دفتر تبليغات اسالمي قم  علمي، 

كتاب سال  و ) 1383انتشارات زعيم . (ـ آزادي در قرآن كريم تك نگاري دائره المعارف بزرگ قرآن كريم 3

  برگزيده همايش ائمه جماعات اهل قلم  تهران 

طرحي كه زير نظر گروه پژوهش هاي نوآمد مركز فرهنگ و معارف “ كوثرگرايي و تكاثر طلبي در قرآن”ـ 4

  )1384(ات نور گستر  انتشار. قرآن تأليف شده است 

  )1382(انتشارت ثقلين “ مباني عزّت در قرآن ”ـ 5

  )1382(انتشارات ثقلين “ مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمي”ـ 6

  ـ فرهنگ آيات االحكام قرآن كريم  انتشارات قهستان 7

  انتشارات قهستان "سيماي واليت در متون و فرهنگ اسالمي  8

  انتشارات قهستان. مباني انسان شناسي تربيت  - 9

  انتشارات قهستان. تناسخ در انديشه اسالمي  -10

 غاتيانتشارات بوستان كتاب دفتر تبلاولوااللباب در قران يا صاحبان خرد ناب از منظر قرآن كريم، -12

  قم هيحوزه علم ياسالم

حوزه  يماسال غاتيانتشارات بوستان كتاب دفتر تبلدر صحيفه،) ع(سبك زندگي از منظر امام سجاد-13

  قم هيعلم

  خوش بيني در متون و فرهنگ اسالمي؛انتشارات فكر و بكر -14

  ،انتشارات فكر و بكر)ع(صبح عاشقان ،شرح دعاي صباح اميرالمومنين -15

  ،انتشارات فكر و بكر)مباني اصول و روش ها(تغذيه در اسالم -16

  ر و بكرغلو و برتر بيني ناروا در متون و فرهنگ اسالمي،انتشارات فك-17

  قم هيحوزه علم ياسالم غاتي،انتشارات بوستان كتاب دفتر تبل،)مباني و اصول(طب اسالمي -18
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  رجنديانتشارات  دانشگاه ب يرجنديب ينزار يوشاعر امام ياله ميحك  -19

  انتشارات چهار درخت ياسالم شهيدر اند واناتيح  -20

  كتابهاي در دست انتشار: ج

  آماده چاپ .حكيم الهي وشاعر  امامي نزاري بيرجندي  - 1  

  ...و آماده چاپ . مفت خوري و ربا در فرهنگ اسالمي  - 2

  حقوق حيوانات در انديشه اسالمي  - 3

  :كتابها ي منتشرشده زير نظر ايشان :د

  مجموعه مقاالت همايش هاي جهاني  هفته گرامي داشت مساجد  (جلد كتاب فروغ مسجد 5 - 1

  مديريت مسجد        - 2

  عوامل و موانع جذب جوانان به مساجد         - 3

  مسجد در قران        - 4

  زندگي نامه ائمه جما عات اهل قلم        - 5

  زندگي نامه ائمه جما عات شهيد         - 6

  پيام مسجد        - 7

  . چشم انداز بيست ساله مساجد  - 8

  احكام مسجد  - 9

  ماه مبارك رمضان و ماه محرم                              2جلد در  3ره توشه مبلغان    -10

  :مقـــاالت : ه  

  73ـ درآمدي بر  رابطة قرآن و علوم ـ  مجله معرفت شماره 1

  ـ روشنفكران سكوالر اسب هاي چوبي استعمار ـ مجله كوثر2
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  87ـ نظام آموزشي مساجد ـ مجله مسجد شمارة 3

  )ره(ـ سير مطالعاتي آثار استاد شهيد مطهري4

  83ـ دائره المعارف قرآن كريم در يك نگاه ـ مجله معرفت 5

ـ چالش هاي موجود در مساجد جهان اسالم و ايران اسالمي ـ مجموعه مقاالت اولين همايش جهاني 6

    83مساجد انتشارات ثقلين 

  مباني انسان شناسي در قران  - 7

  شماره از  مجله مبلغان  7رداشت از قران در  اصول ومباني ب - 8

؛ 94ارديبهشت 3و 2امنيت انساني در قرآن، دومين همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا،- 9

  دانشگاه بيرجند

مسائل جنسي جوانان از ديدگاه قرآن و روايات، ششمين كنگره خانواده و سالمت جنسي، انجمن علمي -10

  94ديماه 4الي  2ن،خانواده سالمت ايرا

سبك زندگي در مواجه با سالمتي و بيماري در انديشه اسالمي، سومين همايش كشوري پژوهش در -11

  92اسفند 1و  30و  29توسعه سالمت، دانشگاه علوم  پزشكي بيرجند،

  93حيكم امامي ،نزاري بيرجندي، همايش ملي نقد و تحليل زندگي شعر و انديشه حكيم نزاري،  -12

  :تدريس : و ـ  

  ـ تدريس تفسير و اعتقادات دروس تخصصي  حوزة علمية قم1

  73ـ  77ـ تدريس علوم حوزوي مدرسة معصوميه 2

  73ـ  77ـ تدريس علوم حوزوي مدرسة عترت 3

  70ـ  71ـ تدريس دروس معارف دانشگاه ـ دانشگاه بيرجند 4

  73 ـ 77ـ تدريس دروس معارف ـ دانشگاه هنر تهران 5

  75ـ  77س معارف ـ دانشگاه عالمه طباطبائي ـ تدريس درو6

   73ـ  76ـ تدريس علوم قرآن ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران ـ 7
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  ـ تدريس معارف قرآن ـ مركز جهاني علوم اسالمي 8

  ـ تدريس تفسير قرآن ـ مركز تخصصي تفسير حوزة علمية قم 9

  دانشگاه مذاهب در قم   - تدريس آيات االحكام  -10

  )  تربيت راهنما ( مركز تخصصي تبليغ   -تدريس تفسير -11

  تدريس سه دوره لمعه دمشقيه و اصول فقه  – 12

  تدريس يك دوره غرر صحيفه سجاديه      -13

                                                                                                                             درس خارج فقه با موضوعات اطعمه واشربه وربا                                                                           -14

  نشست هاي علمي :  و  

  قران وعلوم دانشگاه علوم ومعارف  قران تهران    - 1

  ريز قران وتربيت دانشكده علوم تربيتي تب   - 2

  شكوفايي ونو آوري در انديشه سبز شهيد مطهري     - 3

  قران در قران  حوزه علميه فامنين   - 4

  دانشگاه بيرجند  وتربيت مدرس تهران   - آسيب شناسي ديني   - 5

  دانشگاه بيرجند وتربيت مدرس تهران   -آسيب شناسي شخصيت از منظر قران   - 6

  دانشگاه بيرجند وتربيت مدرس تهران   - قرانآسيب شناسي اجتماعي  از منظر    - 7

  دانشگاه بيرجند  وتربيت مدرس تهران  - قران و نوآوري   -8 

  مشهد بنياد پژوهشهاي قراني  حوزه و دانشگاه  –قران وعلوم    - 9

  دانشگاه علوم پزشكي يزد  -مباني قراني پزشكي وسالمت    -10

همايش امام خميني در  –سال حاكميت پيامبر در مدينه مقايسه ده سال حاكميت امام خميني با ده -11

  زنجان 

  همايش ملتقي النّخب مكه مكرمه  –نقش قران در وحدت اسالمي -12

  شهيد در اديان دانشگاه كاتوليك پاريس ، فرانسه  -13
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  :همايش ها: ز

  تهران –دبير علمي اولين همايش جايگاه  مسجد در نظام اسالمي   - 1

  تهران  –لين همايش ائمه جماعات اهل قلم دبير علمي او  - 2

  تهران   -سال متوالي7دبير علمي همايش جهاني هفته گرامي داشت مساجد  - 3

دبير علمي همايش جهاني قران ومسائل جامعه معاصر و بزرگداشت راغب اصفهاني باهمكاري و      - 4

اصفهان  و اخذ تقدير نامه علمي  –   وپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي) آيسيسكو(سازمان ارتباطات اسالمي

  از سامان علمي وفرهنگي سازمان كنفرانس اسالمي 

  قم –دبير علمي همايش مبلغان برتر    - 5

  بيرجند-همايش حكيم امامي نزاري قهستاني - 6

  :كارهاي شاخص امام جمعه

  ساخت مهمانسراي دفتر امام جمعه- 1

  احداث ورزشگاه ويژه روحانيون شهرستان- 2

  )ره(واعظ طبسي ... پيگيري زمين و ساخت مركز مديريت حوزه هاي علميه استان با عنايات آيت ا- 3

  )ره(واعظ طبسي ... با عنايات آيت ا) ع(ساخت مدرسه تحصصي اميرالمومنين - 4

  ساخت استاد سراي مجاور حوزه تخصصي اميرالمومنين  عليه السالم  - 5

  استانزمينه سازي براي احداث بنياد زائر - 6

  احداث موسسه قرآني اولوااللباب در شهرستان هاي بيرجند، مشهد، قم- 7

  تكميل مصلي المهدي نماز جمعه - 8

  برگزاري ساالنه گردهمايي خانوادگي ويژه روحانيت - 9

  برگزاري همايش هاي خانوادگي آدينه تا هيجدهمين همايش -10

يدار با ادارت و اقشار مختلف مردم از جمله ابتكار ضيافت در تمام شب هاي ماه مبارك رمضان و د -11

  .....،رانندگان تاكسي،پرستاران بيمارستان ها و )كارگران روز مزد (جامعه كارگري :
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  الھيبھزيباييسادگی،بھوا
يياوجافتادگی

  ...رھايممکنجزبھبندغمت،اسيرممکنجزبھآزادگی

 ...  -  راياللھم اجعل عواقب امورنا خ...الفرج  کياللھم عجل لول

 


