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 سوابق شغلی 

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 مربی فرهنگی    0630 0631 انرورش كودكان و نوجوانكانون پ 1

 * *  5/0631 2/0631 رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در باكو 2
 -زشیوتدریس و مدیریت مجتمع آم

 فرهنگی

  *   تا كنون 1/31 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 3
 

 

 

 

 

 



 

 وضعیت تحصیالت 

 حوزوی .1

 توضیحات مدرکمحل دریافت  سال دریافت مدرک رشته علمی مدرک

 حوزة علمیه قم 1383 فقه اقتصادی  سال درس خارج 7سطح سه و 
برای اخذ  موضوع رساله ثبت نام 

 1384در سال  سطح چهار

 دانشگاهی .2

 توضیحات گرایش  رشته اصلی  محل دریافت  سال دریافت  مدرک علمی

       كارشناسی

 دكتری

1373 

1391 

 دانشگاه مفید

 مدانشگاه باقرالعلو

 اقثصاد  

 مدرسی معارف

 اقثصاد نظری

 اخالق و عرفان

 

 

 های خارجی آشنایی با زبان 

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه ن تخصصیتوان استفاده از متو نام زبان خارجی ردیف

  متوسط خوب زیاد عربی 1

  ضعیف متوسط خوب انگلیسی 2

3      

4      

 

 سوابق آموزشی 

  تاریخ مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

   حدود يك سال  حوزة علميه تبريز و  شيخ عبدالحسين تهران و  .. ادبيات 1

   سال 2 هاي باكو قم و دانشگاه منطق  2

   سال متناوب5 ني و كارشناسيمجتمع آموزشي ... باكو در  مقطع كاردا  اخالق اسالمي 3

اي بر جهانبيني اسالمي  مقدمه 4

جهان  -از آثار شهيد مطهري

حيدي، انسان و ايماان.  وتبيني 

 .... انسان و سر نوشت و

               =      =   

   =     =               تاريخ اسالم 5

   سال متناوب3 =               روش تدريس 6

   يك ترم آذربايجانتربيت معلم  دانشگاه فقه  7

   يك ترم دانشگاه تربيت معلم آذربايجان اصول  8

   سال متناوب3 سپاه مراكز آموزش كادرهاي معارف اسالمي 9



 

   يك ترم مدرسة حجتيه قم مباني نظري اقتصاد اسالمي 11

   سال متناوب5 سيمجتمع آموزشي ... باكو در  مقطع كارداني و كارشنا  حقوق زن در اسالم  11

 سطح سه  ترميك  )مؤسسة امام رضا )ع( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  فلسفة اخالق 12

 كارشناسي  يك ترم پردیس فارابی دانشگاه تهران فلسفة اخالق 13

بااااه صااااورت   ساعت 8 مدرسه عالی خاتم االوصیا   -حوزه علمیه قم  فلسفة اخالق 14

كارگااااه باااراي 

 طالب سطح سه

 كارشناسي ارشد  يك ترم پردیس فارابی دانشگاه تهران دين و اخالق 15

 

 جوایز علمی 

 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره ردیف

 مجتمع آموزشی و فرهنگی و مدیریت تأسیس به خاطر تدریس، نمونهمبلغ  سازمان فرهنگ و ارتباطاط اسالمی 1

هفتگگگگة  (دانشگگگگگاه بگگگگاقرالعلوم )ع 2

 (1389پژوهش 

 

پژوهشگگگر 

برگزیگگگگده 

 (دوم)

 . ماهیت وجایگاه قلب در عرفان اسالمی1 مقاالت:

 نقد و بررسی قانون اعتدال ارسطو. 2

 گرایی . پیامدهای اخالقی مصرف3

 المللگگی بگگین جشگگنوارهنگگوزدهمین  3

 سراسری مطبوعات

 خوددوستی و مقایسة آن با خودگروی دوم

 

ب سگگال پگگانزدهمین همگگایش كتگگا  4

 (1392حوزه )اسفند 

قابگگگگگگگل 

 تحسین

 اخالق مصرف از دیدگاه اسالم

 

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات 

 توضیحات مدت مؤسسه یا مركز مربوط نوع همکاری ردیف

  سال  5 حدود فرهنگي ج.ا.ا در باكو رايزني مدير يت و تدريس 1

  سال  3حدود  فرهنگ و اندیشه اسالمی پژوهشگاه  عضو تحريريه مجله اقتصاد اسالمي 2

  سال  3حدود  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  دبير تحريريه مجله اقتصاد اسالمي 3

  سال   8حدود  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  قبسات دبير تحريريه مجله 4

  الس 2حدود   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  مدير پروژه اخالق االهي 5

و عضو شوراي علمي گروه اخاالق   6

 تربيت

تااااا  7/5385از  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 كنون

سااال وناايم پااي  2تااا حاادود    

 عنوان گروه اخالق و عرفان بود

عضو شوراي علماي گاروه اخاالق     7

 پژوهي دانشنامه قرآن

از اواياااا ساااال  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

  تا كنون 5388

 

 ساااال 8 حااادود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  شركت در شوراي علمي گروه كالم    8



 

 پي  

عضو شوراي علماي گاروه اخاالق     9

 سيره نبوي دانشنامه

  تا كنون 5381  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

كميتااه تحصاايالت تیميلااي   عضااو 11

مؤسسااه  -گااروه اخااالق اسااالمي 

 آموزش عالي حوزوي حیمت

  تاكنون 2/5312 اه فرهنگ و اندیشه اسالمیپژوهشگ

 

عضو شوراي علمي گروه اخاالق و   11

 تربيت 

  تا كنون 5313 حوزة علميه خواهران

 

 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشاة   مدير گروه اخالق   12

 اسالمي

  تا كنون 7/5311
 

قااا م مقااام ر اايس پژوهشاایده    13

 هاي اسالمي نظام

پژوهشگاه فرهنگ و انديشاة  

 مياسال

تاااااا  55/5315

22/52/17 

 

 

 های علمی ـ  جنبی سوابق تحقیقاتی و فعالیت 

 کتب تألیفی .1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .
 محل ارائه تاریخ شروع

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی 1389-1391 تحقیق مدل اسالمی اخالق مصرف 1

     

 

 در دست اجرا تحقیقات .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .
 محل ارائه تاریخ شروع

 پ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی 1392 تحقیق مدل اسالمی اخالق تولید 1

2 
اخالق تجارت در اندیشة 

 اسالمی
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی 1396 تحقیق

3     

 

 ( ها، مجموعه ،الت تألیفی )برای مجالتمقا .3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ 

 ترجمه و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

  11تا  1شماره  پژوهشگاه -اقتصاد اسالمی شماره11 تألیف و تدوین تهیه بخش گوناگون مجله اقتصاد اسالمی 1



 

 1388 تحقیق یت وجایگاه قلب در عرفان اسالمیماه 2
 پژوهشی-علمی  مجله 54شماره 

 (ISC) قبسات

 (ISC)قبسات پژوهشی-علمی  53ش 1388 تحقیق نقد و بررسی قانون اعتدال ارسطو 3

4 
حدود اختیارات ولی بررسی تطبیقی  

 فقیه از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر
 تحقیق

بهار 

1391 
 62و61ش  ،كتاب نقدمجله 

 آماده انتشار 1388 ترجمه از انگلیسی اخالق كاربردی 5

 = 1387 ترجمه از انگلیسی نگاری اخالق روزنامه 6

 1388 تحقیق گرایی پیامدهای اخالقی مصرف 7
 مجموعه مقاالت اصالح الگوی مصرف

 از منظر اخالقی

 (ISC) قبسات(یپژوهش–علمی) 61ش 1391 تحقیق خوددوستی و مقایسة آن با خودگروی 8

 1391 تحقیق  ها عوامل و پیامدماهیت، ؛ و تبذیر اسراف 9
پاییز  (9)شاخالقی های پژوهشپ(-)ع 

1391 

 اقتصاد اسالمیپژوهشی( -)علمی 1391 تحقیق مدل اسالمی اخالق مصرف 11

 (81ش (ISCپژوهشی(قبسات)–)علمی 1394 تحقیق شناختی الگوی اسالمی ایران پیشرفت مبانی ارزش 11

 (39علمی ترویجی آیین معنویت )ش 1394 تحقیق های اخالقی پیشرفت از منظر قرآن و سنت ارزش 12

 پژوهشی اقتصاد اسالمی-علمی 1396 تحقیق معیار اخالقی تولید در نظام اقتصادی اسالم 13

 

 نقد و مناظره علمینوآوری، پردازی،  های نظریه حضور در کرسی .4

 توضیحات سال شده امتیاز كسب ع فعالیتنو نوع كرسی موضوع ردیف

  96  دبیر ترویجی های قرآنی طرح واره 1

  95  دبیر ترویجی استاندارد سازی بانکداری بدون ربا 2

3 
ارزش اخالق رضایت والدین برای 

 شركت كودک درپژوهش
  95  دبیر ترویجی

4 
كاركردهای عدالت در حکمرانی 

 اخالقی
  96  ناقد ترویجی

5 
ی ارزش شناختی الگوی اسالمی مبان

 ایرانی پیشرفت
 ترویجی

ارائه 

 دهنده
 96  

 ترویجی مدل اسالمی اخالق مصرف 6
ارائه 

 دهنده
 96  

7 
رابطه اخالق و اقتصاد بر اساس الگوی 

 های اقتصادی مندی معرفت پیشنهادی نظام
  97  ناقد ترویجی

  97  ناقد ترویجی چیستی اخالق سیاسی 8

  97  ناقد ترویجی مقاصد اخالق خانواده 9



 

 

 . . .های علمی/ جلسات نقد کتاب و  های تخصصی/ کارگاه اندیشی جلسات و همها/  همایشحضور در  .5

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/كارگاه/جلسه نام همایش/ هم ردیف

  1381 رايزني فرهنگي ج.ا.ا در باكو ارائه سخنرانی همایش نماز 1

  1378 رايزني فرهنگي ج.ا.ا در باكو دبیر علمی   همایش امام زمان )عج( 2

  94 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ركتش های مضاف  كارگاه: در بارة فلسفه 

كارگگاه: علگم دینگگی؛ نظریگة دكتگگر     

 مهدی گلشنی

  94 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

كارگاه: علم دینی؛ نظریگة آیگت ا     

 مصباح یزدی

  93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

  3/93 شه اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اندي  اسالمی-كارگاه: نظریة علوم انسانی 

كارگگگگاه:الگوی اسگگگالمی ایرانگگگی   

 پیشرفت

   پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

  8/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  )دو(اسالمی -كارگاه: نظریة علوم انسانی 

  11/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  اسالمی-كارگاه: نظریة علوم انسانی 

  7/89 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  نگاری   دانشنامه كارگاه: 

 هیگ پا یو نقگد الگگو   یبررس كارگاه: 

   «شرفتیپ یرانیا یاسالم

  9/97 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

  11/97 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ناقد 2131سند  و نقد یبررس كارگاه: 

 

 های علمی حضور در انجمن .6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری علمی نام انجمن ردیف

  91 حوزة علمیه قم عضو انجمن اخالق و عرفان   1

2      

3      

 

 

 

 



 

تحقیق  کلیقدی، تأسقیج مجل قه، تأسقیج انجمقن علمقی،        راحی طهای علمی ابتکاری ویژه )مانند  اجرای طرح .7

 اندازی سایت علمی و . . .(  راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

  1374 رايزني فرهنگي ج.ا.ا در باكو فرهنگی   -تأسیس مجتمع آموزشی 1

های كگاردانی   طراحی واحدهای درسی برای دوره 

 تربیت معلم معارف اسالمی و كارشناسی

  به بعد1374 رايزني فرهنگي ج.ا.ا در باكو

 

   اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  1385 شبکه رادیویی جوان مصاحبه –نوآوری و تولید علم  1

مصاحبه زنده همراه با پاسگخ بگه    1386 بکه تلویزیونی سحرش در خانواده )ص( اخالق و سیرة پیامبر 2

 سؤاالت بینندگان خارجی

اخگگالق كسگگب و كگگار )لگگزوم اخگگالق      3

فروشگگی و  فروشگگی، گگگران اقتصگگادی، كگگم

 انصاف(

رادیو قگم: برنامگه اقتصگاد    

 بامدادی

1/92  

در اقتصاد  مدل اسالمی اخالق مصرفجایگاه  4

 مقاومتی

رادیگو معگگارف )بگگه سگگوی  

 شت(سرنو

 ای دقیقه 45جلسه  7 6/92

در اقتصاد  مدل اسالمی اخالق مصرفجایگاه  5

 مقاومتی

رادیگو معگگارف )بگگه سگگوی  

 سرنوشت(

 ای دقیقه 45جلسه  2 7/92

 -سگگیمای اسگگتانی سگگهند مصرفی -سبک زندگی اقتصادی  

 مركز تبریز

تابستان 

1393 

 جلسه 7

 

 ها ها و رساله نامه . راهنمایی پایان9

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رساله ان پایانعنو ردیف

 93 ارشد دانشگاه قم اخالق و تجارترابطة  1

 94 دكتری )مشاور( پژوهشگاه بررسی بانکداری اخالق از منظر اسالم 2

3     

4     

5     

 

 



 

 . ارزیابی تحقیقات و آثار10

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

آقگگگای اخگگگوان  ارزیابی آثار تحقیقی   1

 نبوی

 پژوهشگاه 1386

 =    تا كنون1387 متعدد اخالق االهی   -های هارزیابی اولیه طرحنام 2

 = 1387 آقای جباران رزیابی اولیه تحقیق صبر از اخالق الهیا 3

 = 1387 روحانی نژاد رزیابی اولیه درآمدی بر اخالق الهیا 4

 = 1387 = رزیابی اولیه خرد از اخالق الهیا 5

 = 1387 موفق رزیابی اولیه محبت االهی از اخالق الهیا 6

عرفگگان از دیگگدگاه شگگهید   »مقالگگه  7

 «مطهری

. مدرسگه  جامعة المصطفی العالمیه   1387 

 عالی امام خمینی

 (پژوهی دانشنامة قرآنپژوهشگاه ) 8/1389  «حلم و كظم غیظ»مقاله  8

مطالعگات انتقگادی تقسگیمات    »مقالة 9

 «سعادت در فلسفة اسالمی

عبگگگگگگدالرحیم 

 حسینی

 قبسات پژوهشی -مجله علمی 1391پاییز 

و نقگد مفهگوم    بررسی فلسفی»مقالة 11

 «عدالت در كتاب اخالق ناصری

 پژوهشی قبسات -مجله علمی 1391آذر ماه  مژگان محمدی 

بررسگگی تطبیقگگی سگگعادت از »مقالگگة 11

 «دیدگاه غزالی و مالصدرا

ا  شگگاكری  روح

 زواردهی

 پژوهشی قبسات -مجله علمی 1391آذر ماه 

 علیمحمگگگگگگگد «عفت»مقالة 12

 اسدی نسب

 پژوهی دانشنامة قرآن 1391

شناسانة  ستگی روانبنقد و بررسی وا 13

 اخالق به دین

 پژوهشی قبسات -مجله علمی 1391بهمن  

 پژوهی دانشنامة قرآن 1391تیر ماه   صله رحم 14

 پذیری اهداف اخالقگی  میزان انطباق 14
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