
 

 بسمه تعالی 

 مهدی درگاهی نام خانوادگی:و نام 

 4322247962 کدملی

 ارشد حقوق خصوصی – سطح چهار حوزوی تحصیالت 

 و حقوق  فقه و اصول پژوهشیگروه 

 2/4/1360 تاریخ تولد 

 قزوین محل تولد 

 09125307691 شماره تلفن

 Aghigh_573@yahoo.com پست الکترونیک 

 

 مدارج علمی و تحصیلی :

 سال پایان سال شروع کشور حوزه / دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

1 
تحصیالت حوزوی 

 )سطح چهار(
 1390  ایران حوزه علمیه قم فقه و اصول

 1391  1388 ایران رهموسسه امام خمینی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد  2

 1388 1384 ایران رهموسسه امام خمینی حقوق اسی کارشن 3
 

 تألیف کتاب : 

 سال انتشار ناشر / محل نشر  نوع ) تألبف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

 نشر مشعر تألیف  نماز مسافر در اماکن تخییر 1
 1392 (978-946-540-482-4شابک: 

 نشر مشعر تألیف حکم حکومتی در حج 2
 1393 (978-964-540-518-0شابک: 

 نشر مشعر  تألیف مقام ابراهیم و جایگاه آن در فقه 3
 1393 (978-964-540-554-8شابک: 

 نشر مشعر  تألیف حج و والیت فقیه 4
 1394 (978-964-540-518 -0شابک: 

  نشر مشعر تألیف مسجدالحرام و جایگاه آن در فقه 5
  1395 (978-964-540-645-3شابک: 

 نشر المصطفی  تألیف ه مذاهب اسالمیزیارت از منظر فق 6
 1396 (978-600-429-206-1شابک: 

 نشر المصطفی  تألیف سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسالمی 7
 978-600-429-353-2شابک:  

1396 
 

 تألیف مقاله ) مجله ، سمینار ، همایش (:

 سال انتشار ناشر / محل نشر  عنوان مقاله   ردیف

 مجله حکومت اسالمی توسط حاکم اسالمی تعلیق حجو تعطیل  1
 پژوهشی( –)علمی 

  (73شماره )

 1393پائیز 

2 
 خصوصی حریم به ورود در اطالعاتی هایدستگاه اختیارات حدود

 امامیه فقه منظر از افراد
مجله کاوشی نو در فقه 

 پژوهشی( -علمی )
 (82شماره )

 1393زمستان 

 های فقهی مجله پژوهش حجهالوت هالل ذی اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثب 3
 پژوهشی( -علمی )

 1شماره  -11دوره 

 1394بهار  

 
 

 عکس

mailto:Aghigh_573@yahoo.com


 نقش مقام ابراهیم در طواف 4
 های فقهی مجله پژوهش

 پژوهشی( -علمی )
 2شماره  -14دوره 

 1397تابستان 

مجله کاوشی نو در فقه  زنان و زیارت قبور در فقه اسالمی 5
 پژوهشی( -علمی )

 (84شماره )

 1393تابستان

6 
نسبت به سلطه انسان بر « قاعده سلطنت»واکاوی محدوده و قلمرو 

 اعضای بدن
 مجله فقه و اصول 

 پژوهشی( -علمی )
 (105)شماره 

 1395تابستان 

 های حفاظتی امنیتی پژوهش میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد 7

 پژوهشی( –)علمی 
 (19)شماره 

 1395 پائیز

 های حفاظتی امنیتی پژوهش میان کنش کرامت انسانی و عملیات های اطالعاتی 8

 پژوهشی( –)علمی 
 (21)شماره 

 1396بهار 

9 
 فقه منظر از( عرضی توسعه) مسعی ییافته توسعه مقادیر در سعی

 اسالمی مذاهب
 های فقهی مجله پژوهش

 پژوهشی( -علمی )
 1شماره  -13دوره 

 1396بهار  

 پژوهشنامه حج و زیارت هی پیاده روی برای زیارت قبور اولیای الهی و اماکن مقدسحکم فق 10
 پژوهشی( -علمی )

 2شماره 

 95پائیز و زمستان 

11 
 مذاهب فقه منظر از مسجدالحرام در ایاستداره نماز حکم واکاوی

 اسالمی
 پژوهشنامه حج و زیارت

 پژوهشی( -علمی )

 3شماره 

 96بهار و تابستان 

 اسالمی فقه  در کفر و فِسق به شدگان مُتصف بر لعن محک 12
مجله پژوهش های فقه 

 و حقوق اسالمی 

 پژوهشی( -علمی )

، 52شماره 

 .97تابستان 

 مذاهب اسالمیفقه از منظر در شب استظالل حکم واکاوی  13
نامه مجله پژوهش

 مذاهب اسالمی 
 پژوهشی( –)علمی 

 9شماره 

 97بهار و تابستان 

 2و1ن التخییر فی السفرمواط 14
مجله فقه اهل البیت 

(ISC) 
 65و  64های شماره

 ق1433 و1432سال

 یاقانونیا و فقهتحلیل عالقه االنسان بأعضاء جسده  15
مجله فقه اهل البیت 

(ISC) 
 72و71شماره 

 ق1434سال 

 العضو بیع و شراء فی بدنه اعضا علی االنسان سلطنه آثار یجانت 16
لبیت مجله فقه اهل ا

(ISC) 
  73شماره

 ق1435سال 

 در فقه فریقینقتیل الزحام دیه  17
 مجله میقات حج 

 ترویجی( –)علمی 
  93شماره 

 94 پاییز 

 نقش مقام ابراهیم در نماز طواف 18
 مجله میقات حج 

 ترویجی( –)علمی 
  95شماره 

 95 بهار 

 فضیلت زیارت قبور بزرگان از دین در فقه فریقین 19
 ات حج مجله میق

 ترویجی( –)علمی 
 99شماره 

 96بهار  

مجله پژوهش نامه مطالعات  واکاوی حکم زیارت قبور غیر مسلمانان از منظر فقه مذاهب اسالمی  20

 تطبیقی مذاهب فقهی
  1شماره 

 96بهار و تابستان 

 مشروعیت شدّرحال برای زیارت قبور با تاکید بر مبانی اهل سنت 21
 مجله میقات حج 

 ترویجی( –ی )علم

 101شماره 
 .96پاییز 

 

 مجله کالم تطبیقی بررسی تطبیقی العن در قرآن کریم از منظر فریقین 22
 2شماره 

 95پائیز و زمستان 

 جعفری فقه منظر از اسالمی نظام در شهروندان خصوصی حریم 23
سمینار حقوق بشر در دانشگاه 

همدرد کشور هند با همکاری 

 جامعه المصطفی العالمیه

 (ISCرتبه سمینار)
 1395زمستان 

 همایش فقه اطالعات العات؛ حق محور یا تکلیف محورقه اطف 24
 (ISC)همایشرتبه 

 1396زمستان 



 ایش شیخ طوسیهم و آثار آن در واگرایی امت اسالمتوهین به مقدسات سایر مسلمانان  25
 )بخش فراخوان مقاله(

 (ISCرتبه همایش)
 1396زمستان 

26 
 -« زیارت» - «خطبه عید قربان» - «الجمع بین الصالتین»مداخل 

 «شافعیه» -« قصر و اتمام» -« زیارت قبور»
 9و  8و  7و  6جلد  دانشنامه حج و حرمین

27 

ت علی ع شهادت چرا شیعیان در اذان به والی»مقاالتی تحت عناوین ذیل، 

چرا کیفیت »؛ «خوانند؟چرا شیعیان دست بسته نماز نمی»؛ «دهند؟می

ظهر »های چرا شیعیان نماز»؛ «کند؟وضوی شیعیان با اهل سنت فرق می

 «خوانند؟را با هم می« مغرب و عشاء»و « و عصر

پاسخ به »کتاب 

های کالمی پرسش

 «تاریخی و فقهی

 مجموعه مقاالت 

1395 

 

 دست پژوهش و چاپ  آثار در

 محل نشر نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان  ردیف

 نشر المصطفی تألیف )در حال چاپ( فقه تشریفات )مبانی، مستندات و بایسته ها( )کتاب( 1

3 
واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت 

 (مقاله)عدم تامین امنیت حجاج از دیدگاه مذاهب اسالمی
 ر حال چاپ(تألیف )د

نامه مجله پژوهش

 مذاهب اسالمی
 پژوهشی( –)علمی  

4 
 مذاهب منظر از مواقیت محاذات تشخیص مبانی و معیار

 (مقاله)اسالمی
 تألیف )در حال چاپ(

نامه مجله پژوهش

 مذاهب اسالمی
 پژوهشی( –)علمی  

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت اجرایی(

 سال)های( سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

 89سال  مدرسة شهیدین  مسئول آموزش سطح دو و سه 1

 پژوهشکده حج و زیارت ه و حقوقمدیر گروه فق 2
تا آبان  92از مرداد 

93 
 

 سوابق آموزشی 

 سال)های( حوزه / دانشگاه  مقطع  عنوان درس   ردیف

 ( 4 -6پایه ) اصول مظفر –شرح لمعه  1
  شهیدین مدرسه

 
 88تا  83از سال 

 ( 7 -10پایه ) مکاسب –رسائل  2
 مدرسه فیضیه 

 19مدرس 
 تاکنون 90از سال 

3 
؛ «)حلقه ثالثه( 5و  3اصول »؛ «فقه )بیع(»

 مقطع ارشد «صاموال و اشخا»
 ،یموسسه علوم اسالم

 هیالعالم یجامعه المصطف
 94از سال 

 تاکنون

4 
؛ و «فقه امامیه»؛ و «فقه حنفی و شافعی»

اثر اختالف در مبانی »و ؛ «اصول فقه مقارن»

 « فقه و تاریخ»؛ و «اصولی در فقه مذاهب

 تاکنون 93سال  دانشگاه ادیان و مذاهب مقطع دکتری 

5 
؛ «فقه جزا»؛ «فقه تطبیقی»؛ «اصول فقه»

 «آیات االحکام»
 مقطع ارشد

دانشگاه علوم و 

 حدیث قم
 تاکنون 92سال 

 مقطع ارشد متون فقه سه؛ و متون فقهی جزائی 6
وسسه آموزشی امام م

 رهخمینی
91-92 

 

 

 



 (:سوابق تبلیغی / توانمندی ها) افتخارات / 

 
 .1391و  1390جشنواره عالمه حلی در سال چهارمین و پنجمین دوره در رتبه اول ی منتخب برگزیده

 .92در بنیاد فرهنگی البرز در سال  معرفی برگزیده پژوهشگر برتر از طرف امور نخبگان حوزه علمیه و
 . 94جدهمین دوره جشنواره شیخ طوسی سال در ه 4رگزیده رتبه سوم کتاب سطح ب

 . 95شیخ طوسی سال جشنواره نوزدهمین دوره در  4رتبه دوم مقاالت سطح  برگزیده

 .(ISC)رتبه همایش  - 94در سال برگزیده در همایش ملی فقه اطالعات  رتبه
 .(ISC)رتبه همایش  – 95 در همایش اطالعات و مردم سالبرگزیده رتبه 

 . 96سال  یطوس خیدوره جشنواره ش نیستمیدر ب« در نماز طواف مینقش مقام ابراه»با عنوان  4رتبه اول مقاالت سطح  دهیبرگز
 . 96سال  یطوس خیدوره جشنواره ش نیستمیدر ب« آن در فقه گاهیمسجدالحرام و جا»با عنوان  4رتبه اول کتاب سطح  دهیبرگز

در جشنواره عالمه « بدن ینسبت به سلطه انسان بر اعضا« قاعده سلطنت»محدوده و قلمرو  یواکاو»رتبه سوم مقاالت با عنوان  دهیبرگز

 .96سال یحل

 سوابق تبلیغی
 تاکنون در ایام ماه مبارک رمضان و محرم و صفر در تهران با حکم تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی. 80از سال  -1

 عمره و سفرهای تبلیغی به کشورهای عربستان و عراق و ترکیه و سوریه.روحانی کاروان حج و  -2

 همکاری با بسیج مدرسة علمیه شهدین با نوع همکاری فعال و ثبت در پرونده. 88 – 81از سال  -3

 ها توانمندی
 مسائل آموزشی )فقه و حقوق و اصول( و پژوهشی. -1

 مذاهب اسالمی و فقه مقارن و شبهات وهابیتآشنایی با  -2

 و مکتبة الشامله. و نرم افزارهای فقهی و حدیثی نورنایی با رایانه آش -3

 

 مهدی درگاهی

09125307691  

 


