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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 عنوان شغلی )سمت( نوع فعالیت مدت اشتغال

 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

7 
 وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ژپ

78 
ون اکن

(87) 
 هیات علمی   *

 کارشناس *   78 88 کانون اندیشه جوان  1

 معاون *   78 78 کانون اندیشه جوان 2

 مدیر عامل *   78 78 کانون اندیشه جوان 3

 رئیس *   89 78 مرکز پژوهشهای جوان 4
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 معاون *   89 89 مرکز پژوهشهای جوان 5

 رئیس *   اکنون 78 کانون سپهر اندیشه 6

8 
 سردبیر نشریه حاشیه

89 
همان 

 سال
 سردبیر *  

 مدیرعامل *  * 88 89 بنیاد پیشرفت اسلامی 9

 مسئول دبیرخانه    89 88 مجمع عالی بسیج مستضعفین 11

 معاون پژوهشی *  * کنونا 88 مرکز مطالعات راهبردی بسیج 11

 عضو هیات مدیره * * * کنونا 88 موسسه تبیان 

12 

جوان و مرکز پژوهشهای کانون اندیشه 

 * * * کنونا 89 جوان

جانشین ریاست پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی 

 و رئیس هیات مدیره

13 

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری 

آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزشی وزارت آموزش و پرورش

 مدیرکل    - 87

 

 وضعیت تحصیلات ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

 استادیاری )دکتری(
فقه و اصول تحلیلی و 

 اجتهادی
1396 

کمیسیون نخبگان 

بدون مدرک وزارت 

 علوم

دفاع رساله در 

پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی

مبانی و پیش »عنوان رساله: 

فرضهای نظریه فهم متن در 

دانش اصول فقه در قیاس با 

 «ک فلسفیهرمنوتی

نمره نهایی داوران رساله: 

5/19  

 

 دانشگاهی .2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

محل دریافت 

 درک
 توضیحات گرایش تحصیلی رشته اصلی تحصیلی

دانشکده فنی  1388 لیسانس

 دانشگاه تهران

  عمران –عمران  عمران
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 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص علمیرشته  ردیف

فقااه و  خااار  15سااال   فقه و اصول  1

 اصول

 سال مدت تحصیل(24)

- 

 - سال 9  فلسفه اسلامی 2

 - سال 5  کلام اسلامی 3

  سال 5  عرفان اسلامی 4

 

 های خارجیآشنایی با زبان .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه وان برای ترجمهمیزان ت توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

عالی )در خصوص متاون  عالی عربی  1

 عربی فصیح(

  متوسط

  متوسط عالی عالی انگلیسی 2

 

 

 ( سوابق آموزشیهـ

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

  آثار مختلف ادبیاا  را    1

 و منطق 

   سال 5 آزاد

   سال 3 آزاد  فقه   2

 اصول فقه   3

)اصاول فقااه م، ا ق  لقااه 

ثانیاه هاا ید صاادرق بخاا  

 ب ائت رسائلق الموجز(

   سال 3 آزاد 

   سال4  آزاد اسلامی  کلام  4

 فلس ه   5

اصاااول  -)بدایاااه اله ماااه

 فلس ه و روش رئالیسم(

   سال3 آزاد 
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ف ائد الاصول )بخ  قطا    6

 و ظن(

اماام  سان  دارالعلمرلمیه مدرسه 

 در قم مجتبی ع

   59و55

دارالعلم اماام  سان رلمیه مدرسه  م اسب مه مه   7

 مجتبی ع در قم

59   

ائاااد الاصاااول )بخااا  ف   8

 ب ائت و ا تیاط(

دارالعلم اماام  سان  رلمیه مدرسه

 مجتبی ع در قم

59   

مدرسااه رلمیااه  اااتم الاوصاایا  در  تاریخ اصول فقه  9

 ت  ان

59-58   

م کز تخصصی فقه ن،ام ساز اماام  اصول فقه و ه منوتیک  11

 رضا ع ت  ان

59-58   

 

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

پژوهشیاری تحقیق   1

کلان فلسفه اصول فقه 

آیت الله با محوریت 

 رشاد

  19-68 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

و  پژوهشیمدیریت   2

نون اجرایی آثار کا

 اندیشه جوان 

  19-61 کانون اندیشه جوان / مرکز پژوهشهای جوان

عضو شورای   3

 سیاستگذاری 

  19-66 نشریه پنجره

عضو شورای   4

 سیاستگذاری

  19-61 نشریه حاشیه

عضو کارگروه رسانه و   5

 تبلیغ

  68 دفتر مقام معظم رهبری

رئیس کارگروه گفتمان   6

آموزش و  انقلاب اسلامی

  هرانپرورش شهر ت

  61-66 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

عضو شورای   7

سیاستگذاری و مسئول 

  19 نشریه راه ماندگار
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 پروژه

دبیر علمی همایش   8

 فلسفه اصول فقه

  19 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  19 بسیج اساتید دانشگاه تهران تامین محتوامسئول   9

عضو شورای علمی گروه   11

 بینش و اندیشه

  19 مرکز پژوهشهای جوان

علمی و مشاور اصلی   11

 فرهنگی

  19-19 موسسه صراط مبین

جریان شناسی فرهنگی   12

 و علمی کشور

  19-19 معاونت فرهنگی 

طراحی ساختار رصد و   13

تحلیل عرصه کلان 

فرهنگ کشور و اجرای 

 سه فاز آن

  19-19 معاونت فرهنگی 

عضو شورای علمی   14

همایش فلسفه اصول 

 فقه

  19 ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیپ

عضو شواری علمی   15

های همایش فلسفه

 مضاف

  19 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  18اواخر  قم -صاحب الامر عج 2مدرسه سطح  معاون پژوهشی   16

  18 نشریه زمانه  مدیرمسئول  17

 

 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 افته/ منتشر شدهیتحقیقات اتمام .1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 
/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی

 و . . . تصحیح انتقادی

تاریخ 
 اتمام

محل انتشار یا ارائه )نام 
 ناشر(

 96 تحقیق هرمنوتیک فلسفی نقد اصول فقه و  .1
زیر چاپ سازمان انتشارات پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 92 تدوین  «ون فلسفه اصول فقهپیرام»کتاب   .2
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی

جلد از  15مدیریت علمی و اجرایی تالیف   .3

 با نامهای :مهارتهای فعالان فرهنگی 
 چاپ شده در کانون اندیشه جوان 92 تدوین
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اداره یک  -3سخنرانی  -2اداره یک گروه  -1

مصاحبه خبری  -6نقد  -5مناظره  -4تشکیلات 

به پرسنلی سازمانی مصاح  -8روزنامه نگاری  -7

حل  -11ارتباط تلفنی  -11مدیریت بحران  -9

اداره یک  -13تهیه یک گزارش  -12تعارض 

مقابله با  -15مبارزه با جاسوسی  -14کلاس 

 عملیات روانی

4.  

جلد از  32مدیریت علمی، تالیفی و اجرایی 

 مشق آزادکم حجم سلسله  های فکریچهکتاب

 -3حقوق زن )دو جلد(  -2ازدوا  دانشجویی  -1

جبران  -5صادق هدایت  -4رابطه پسر و دختر 

محمد مصدق  -9علی شریعتی   -6خلیل جبران 

 -12مقام معظم رهبری  -11امام خمینی  -11

روشنفکری  -14مهدی هاشمی  -13احمد شاملو 

-17پائولو کوئیلو  -16نسبی گرایی  -15دینی 

اسلام -19میلان کوندرا  -18ل  آل احمد سید جلا

 -23وهابیت  -22دعا  -21امامت  -21و توسعه 

انقلابهای رنگی  -25امتحان  -24دفاع مقدس 

بهائیت  -28ولایت فقیه  -27انقلاب اسلامی  -26

امریکا و  -31وحی، پیامبر و تجربه دینی  -29

 خاتمیت و شبهات -32سیر و سلوک  -31ایران 

 تالیف
87 

 ..و .

 چاپ اول موسسه انتشارات امیرکبیر

 چاپ دوم به بعد کانون اندیشه جوان

5.  
 مسئول تیم تولید محتوا و ناظر علمی کتاب 

نظام واره جامع مسائل فرهنگی و اجتماعی »

 «جمهوری اسلامی ایران

 91 تالیف
موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط 

 مبین

اثر « تحفه الحکیم»شرح کامل فارسی منظومه   .6

 ق اصفهانی در فلسفه اسلامی در سه دفترمحق
 منتشر نشده 84 تالیف 

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

1 
درآمدی بر نظریه فهم متن در اصول فقه با 

و  هبررسی تطبیقی دانش اصول فق

 هرمنوتیک روشی

 93 قتحقی
گروه منطق فهم دین 

 و اندیشه اسلامی پژوهشگاه

     

 

 

 

 (  ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3
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 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ تحقیق/ ترجمه مقالهنوع 

 و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا مجموعة مجله )نام 

1 
ام امضایی از رهگذر بررسی ماهیت احک

تطبیقی آراء امام خمینی و مرحوم غروی 

 اصفهانی

 92 پژوهشی( –)علمی تحقیق
حقوق مجله چاپ شده در 

 34اسلامی ش اسلامی 

2 

تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با 

 92 پژوهشی( –)علمی تحقیق قیاس

چاپ شده در مجله حقوق 

کنگره و  42اسلامی شماره 

 93سال  علوم انسانی اسلامی

3 

 احسان جمعیمسئولیت مدنی در 

 93 پژوهشی( –)علمی تحقیق با همکاری دکتر محمود حکمت نیا

فقه و مجله چاپ شده در 

اصول دانشگاه فردوسی 

 مشهد

4 
 مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

 93 پژوهشی( –)علمی تحقیق با همکاری دکتر محمود حکمت نیا
مجله حقوق چاپ شده در 

 اسلامی

5 

 ماهیت احکام امضایی

 94 پژهشی-علمی

چاپ شده در مجله فقه و 

اصول دانشگاه فردوسی 

 مشهد

6 
احکام  کارکردگرایی در موضوعات عرفی

 95 پژهشی-علمی شرعی
چاپ شده در مجله حقوق 

  48اسلامی شماره 

7 
بررسی تطبیقی مبانی الاهیاتی هرمنوتیک 

 95 پژهشی-علمی فقه روشی و اصول
چاپ شده در مجله ذهن 

  65شماره 

 زیر چاپ در مجله قبسات 95 پژوهشی-علمی معناشناسی شلایر ماخر 8

9 
 هرمنوتیک روش شناختی و علوم انسانی

 97 وهشیژپ–علمی 
چاپ شده در مجله قبسات 

 87شماره 

پدیدارشناسی تنها روش هرمنوتیک فلسفی  11

 و نقد آن
 از قبسات acceptدارای  97  پژوهشی-علمی

11 
تهافتهای گادامر در مواجهه با روشهای 

 97 پژوهشی  –علمی   علوم تفسیری در شناخت مراد مولف
چاپ شده در مجله قبسات 

 76شماره 

جریان نسبی گرایی هرمنوتیک فلسفی  12

 شناسی فقهی در حوزه علمیه قم معاصر
 مجله فلسفه دین 98 پژوهشی–علمی 

13  

رآمدی هرمنوتیک فلسفی نسبت به رفع ناکا

نیازهای اصول فقه به دلیل تفاوتهای 

 بنیادین در مبانی معناشناختی

 

 97 پژوهشی -علمی 
مجله اصول فقه انجمن اصول 

 فقه حوزه علمیه قم

های منظومه نقد اندیشه 96 تخصصی –علمی عدم انسجام در هرمنوتیک فلسفی محمد  14
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 شبستری محمد مجتهد مجتهد شبستری 

 

 ، نشست علمینقد و مناظره علمینوآوری، پردازی، های نظریهحضور در کرسی .4

 توضیحات سال دستگاه برگزار کننده نوع فعالیت نوع  موضوع ردیف

1 
نسبی گرایی در هرمنوتیک فلسفی 

 گادامر

کرسی 

 ترویجی
 ارائه دهنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی
1397  

2  

ای نو در فهم گزاره  مسئلگی)زاویه

های حدیثی و تاریخی( )دکتر 

 محمد حسن احمدی(

پیش 

اجلاسیه 

نظریه 

 پردازی

 ناقد

هیات حمایت از کرسی های 

 نظریه پردازی
1397  

 الگوریتم اجتهاد )اقای واسطی( 3
کرسی 

 ترویجی
 ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی
1397  

 درباره فلسفه های مضاف 4
نشست 

 علمی
 رائه دهندها

 مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء
1397  

 

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

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسههمهمایش/ نام  ردیف

همایش از سلسله هماایش هاای  5 1

آناااان کاااه مااای اندیشاااند)علامه 

طباطبایی ، سید احمد فردید، سید 

 حسین نصر، میشل فوکو(

مدیریت علمای 

 و اجرایی

-85 کانون اندیشه جوان

87 

 

مدیریت علمای  ی دینی همایش روشنفکر 2

 و اجرایی

  87 ون اندیشه جواننکا

حلقه فلسفه اصول فقاه پژوهشاگاه  3

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشااااگاه فرهنااااگ و  دبیر علمی

 اندیشه اسلامی

88-

91 

 

حضااور در کارگاااه دانااش افزایاای  4

اعضای هیات علمی با موضوع علاوم 

 انسانی 

موسسااه آمااوزش عااالی  عضو

 حوزوی اندیشه

91  

کنگااره بااین المللاای علااوم انسااانی  5

 اسلامی

جمعااای از دانشاااگاهها و  ارائه مقاله

 موسسات پژوهشی

92  

دبیاار علماای و  همایش فلسفه اصول فقه 6

عضااو شااورای 

پژوهشااااگاه فرهنااااگ و 

 اندیشه اسلامی

92  
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 همایش علمی

عضااو شااورای  همایش اعتزال نو 7

 علمی همایش

پژوهشااااگاه فرهنااااگ و 

 اندیشه اسلامی

93  

 

 های علمیحضور در انجمن .7

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

 دبیااار علمااای انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم 1

حلقااه فلساافه 

 اصول فقه

-92 حوزه علمیه قم

93 

و 

97 

 

 

 

تحقیا  کلیادی، تأسایج مجل اه، تأسایج انجمان علمای، طراحای های علمی ابتکااری ویا ه )مانناد اجرای طرح .9

 اندازی سایت علمی و . . .(راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

پژوهشاااگاه فرهناااگ و  تاسیس مرکز پژوهشهای جوان 1

 ه اسلامیاندیش

89  

سایت باشاگاه  جدیدتاسیس رویکرد  2

 اندیشه

  85 کانون اندیشه جوان

  89 مرکز پژوهشهای جوان تاسیس مجله حاشیه 3

  97و89 کانون اندیشه جوان رویکرد جدید مجله زمانه 4

 تاسیس مجله مسئله شناختی مکث 5

 جلد آن 11و انتشار 

-93 موسسه صراط مبین

94 

 

مرکز مطالعات راهباردی  کده مطالعات راهبردی تاسیس اندیش 6

 بسیج

95-

97 

 

     

 

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  86 دانشگاه صنعتی شریفنقش دانشاجوی انقلاابی در فرهنگ)چناد   1



 11 

 جلسه(

  87 دانشگاه صنعتی شریف چیستی فرهنگ   2

-88 حوزه علمیه تهران 11 جنگ نرم و حوزه های علمیه  3

89 

 

دانشااگاه مشااهد، رشاات،  جنگ نرم و دانشگاهها   4

 بار( 2)اهواز

88-

89 

 

  91 دانشگاه سنقر ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی  5

  92 رادیو معارف چیستی فلسفه اصول فقه  6

ضاارورت کااانون هااای تفکاار در پیشاارفت   7

 کشور

  95 ین عدانشگاه امام حس

 

 

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 مجله نوع مقاله ات / کتابعنوان مقال ردیف

 ذهن پژوهشی –علمی    تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی 1

2 

 فرق معنای حکمت در فلسفه و قران -

 نقد پلورالیسم دینی با تأّملی بر علل گرایش به آن -

 نسانیانگاهی نو به نسبت میان فلسفه و علوم -

 روش شناسی فلسفه های مضاف -

ای از نقدهای وارد بر تأمّلی بر علل گرایش به پلورالیسم دینی و پاره -

 آن

چگونگی استنباط مبانی علوم انسانی اسلامی از منظرعلامه جوادی  -

 آملی

 مجاری تأثیر علائق مفسر در تفسیر قرآن -

بوزید و رهیافت عقل در فهم متن قرآن کریم از نگاه علامه نصرحامد ا -

  علامه طباطبایی

 قبسات پژوهشی –علمی 

3 

 ماهیت فقه -

 امر به معروف و نهی از منکر ماهیتی حقوقی یا اخلاقی -

 الناس تحلیل نظریه حق -

 هادر خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت -

 ماهیت حکم فقهی و تقسیم آن به وضعی و تکلیفی -

 نظریه وضع طبیعی بر جنبش فمینیسم -

 ی گونه های دلالی سیاقکاوشی در مبانی حجیت -

 نظریه عدل شبکه ای -

 الفراغ و احکام حکومتی در آرای شهید صدرتحلیل نظریه منطقه -

 حقوق اسلامی پژوهشی –علمی 
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 انجن اصول فقه حوزه علمیه پژوهشی –علمی  بررسی نظریه وضع الفاظ و هرمنوتیک 4

5 
 مقاله نظریه مقاصد الشریعه -

 امنیت در نزد شهید مطهری -

مجله قاانون مرکاز تحقیقاات  تخصصی –علمی 

 مجلس شورای اسلامی

6 

بررسی نقش آقامحمدباقر وحید بهبهانی در احیای اجتهاد  -

 شیعه

 و.. -

 

کنگره نقاش شایعه در تولیاد  ترویجی –علمی 

 علوم اسلامی

7 
 111بسیاری از کتابهای کاانون اندیشاه جاوان )بایش از  -

 کتاب(

 کانون اندیشه جوان  -

 

 ، باشگاه اندیشه و...(پروریمناظره، طرح نخبهو های گفتمانی، نقدنون اندیشه جوان )در زمینة: نشستهمکاری با کا. 

 های علمی. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت15

 توضیحات سال موضوع ملاقات شخصیت علمی  مرکز یانام  نام محلّ سفر  ردیف

و موسسااااه  umدانشااااگاه  مالزی 1

 istakمطالعاتی 

ژوهشاای و مباحااث پ 

 فرهنگی

88  

موسساااااات فرهنگااااای و  لبنان 

مارتبط باا پژوهشی مختلف 

 حزب الله 

 96  

حااوزه علمیااه امااام خمیناای  سوریه 

 زینبیه دمشق

 96  

 

  

 


