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 ب( سوابق تدریس

 كلام جدید( دروس: بدایة الحکمة و نهایة الحکمة، شواهدالربوبية، تاكنون 1433از . جامعه المصطفي العالمية، 1

 تاكنون 1494. تدریس الهيات شفا و اسفار در مدرسه فيضه از 2

   تدریس سه دوره رسائل شيخ انصاري از قطع و ظن تا اایان كتاب( تاكنون1492. تدریس رسائل در مدرسه فاه و معارف از 4

 تاكنون  1495كلام كشف المراد في شرح تجرید الاعتااد(؛ موسسه امام صادق ع( از سال . تدریس علم 4

. تدریس فلسفه غرب، متون تخصصي انگليسي، نهایه الحکمة، شواهد الربوبية و دیگر متون در دانشگاه هاي مختلف از جمله: موسسه 3

 ..، اردیس فارابي دانشگاه تهران، دانشگاه معارف و .ره امام خميني

 جوایز علمی 

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

 ددور جسماني نفس برگزیده  1494  كتاب سال دوزه 1

همایش علامه طباطبایي فيلسوف  2

 اسلامي-علوم انساني

 زیست نامه علامه طباطبایي برتر

محاق برترر و برگزیرده طلراب و  4

 (1495نخبگان آذربایجان آبان

 به خاطر تاليفات و تدریس متون عالي برتر آذربایجانمحاق 

همایش شرهيد مصرطفي خمينري  4

1496 

 معاد جسماني از من ر شهيد مصطفي خميني مااله برترارائه 

همایش علامه جعفرري در تبریرز  3

1496 

 فلسفه مضاف از من ر علامه جعفري مااله برترارائه 

ه یکرري از ماالررات ایررن ماالرر 1493مااله در كتاب سال دوزه  5

من ومه رهبرري دضررت آقرا 

دامت بركاته است كه اثر برترر 

 1493كتاب سال دوزه شد 

ن ام عبادي از من ر دضرت آیت الله الع مري خامنره اي 

 دامت بركاته

ارائه مااله و سخنراني در همایش  6

 آقاعلي مدرس

این مااله در شهرسرتان مرنرد 

 ارائه شد

 و ان ار اومعرفي آقاعلي مدرس و افکار 

 منتشر شده کتاب های 



3 

 

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

 انتقادی و . . .

تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(

 مركز اژوهش هاي صدا وسيما 1436 تاليف سنت امتحان در زندگي انسان 1

اژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  1491 تأليف ددور جسماني نفس 2

 اسلامي

 

 انتشارات اير اميد -قم 1492 تاليف  به زبان عربي( الاجتهاد والتاليد 4

 شاكر -قم 1494 تاليف ناگفته هاي فدک 3

مجموعه ماالات همایش:دکيم الهري قمشره  5

 اي فيلسوف محبت

اژوهشررررگاه  -تهررررران 1494 تدوین

 فرهنگ و اندیشه اسلامي

 //       // 1493 تاليف ات قانون عليتتحليل تطور 6

 //          // 1495 تدوین جستارهایي در باره فلسفه مضاف 3

 //          // 1493 تدوین مجموعه ماالات فلسفه هنر و زیبایي 3

علم النفس علامه طباطبرایي و نارش آن در  9

 علوم انساني اسلامي

 //            // 1493 تاليف

 مضاربه آیت الله مکرارم شريرازيتاریرات  11

  به زبان عربي(

 منتشر نشده  تاليف

یر  دوره تراریخ فلسرفه غررب  از تاليف  11

 یونان باستان تا دوره معاصر(

دوره  مررررتن درسرررري 

كارشناسي ارشرد فلسرفه 

مدرسه فاه و غرب، براي 

معارف جامعة المصرطفي 

 العالمية

 منتشر شده 

بررراي صررندوق دمایررت  1493 تاليف رالمتالهينتاریخ فلسفه اسلامي اس از صد 12

ریاست جمهوري نوشرته 

شده و گرواهي اایران آن 

 دریافت شده است
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ح درال و آخرین مأموریت شناسرایي  شرر 14

 (زندگي سردار شهيد یعاوب شکاري

 سپاه عاشورا 1493 تاليف و تدوین

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشماالات تأليفي  براي مجلات، دانشنامه 

 عنوان مقاله ردیف

نوع 
مقاله: 
تألیف/ 
تحقیق/ 
ترجمه 

 و...

 تاریخ اتمام
 محل انتشار یا ارائه 

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 1433تابستان تاليف جایگاه نفس درفلسفه ارسطو و ملاصدرا 1
اژوهشي خردنامه -فصلنامه علمي

 56صدرا، شماره 

2 
لاصدرا وتاثير آن بر معاد ن ریه ددور جسماني نفس درفلسفه م

 جسماني
  1436تابستان تاليف

اژوهشي آینه -فصلنامه علمي

دانشگاه شهيد  11معرفت، شماره 

 بهشتي

4 
تحليل انتاادي اشکالات ملارجبعلي تبریزي و قاضي سعيد قمي 

 برن ریه ملاصدرا در باب ددور جسماني نفس
 1439بهار  تاليف

فصلنامه علمي اژوهشي معرفت 

 سال هفتم، شماره سوم فلسفي،

 1431دي تاليف زمان ومکان در معرفت شناسي كانت وهگل 3
شماره مجله علمي تخصصي معرفت،

11 

 11،ش12سالمجله معرفت، 1432بهمن تاليف برهان طرف ووسط بررسي وناد( 5

 11،ش14معرفت،سال 1434دي تاليف ن ریه تصویب وانگاره آن بان ریه قراءت هاي مختلف ازدین 6

 1،ش14معرفت،سال 1434فروردین  تاليف كليات درمعرفت شناسي وهستي شناسي افلاطون 3

 29خردنامه صدرا،شماره  1431اایيز تاليف تناسخ ملکوتي درفلسفه صدرالمتالهين 3

                   61مجله معرفت،شماره  1431سال تاليف آشنایي بامباني فکري وفلسفي غرب  9

 1491 تأليف ه طباطبایينامه علام زیست 11

مجموعه ماالات علامه طباطبایي 

، فيلسوف علوم انساني اسلامي

 اژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي

 1439 تاليف تحليل تطبياي رابطه نفس و بدن در فلسفه دكارتيان و ملاصدرا 11
انسان اژوهي دیني، سال هفتم، بهار 

 1439و تابستان 

 ،61روزنامه كيهان،سال 1431شهریور تاليف سيرقرآننکاتي ايرامون روشهاي تف 12
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 13363،11ش

 1439 تاليف ناش وتاثير ن ریه ددور جسماني نفس در طرادي ن ام اخلاقي 14
 -ماالات همایش روز جهاني فلسفه

 تهران

 1491 تاليف تحليل و بررسي دستورالعمل هاي آقا سيد علي قاضي  ره 13

مجموعه ماالات كنگره بزرگداشت 

فايه متاله دضرت آیة الله داج 

 جلد دوم -سيدعلي آقا قاضي ره

15 
 عاليوتاثير آن در تفکر   جایگاه عليّت در قرآن و روایات

 
 1491 تاليف

 -مجله علمي اژوهشي قبسات

 63شماره 

 مشترک تحليل انتاادي اخلاق سکولاریستي فلسفه كانت 16
بهار و تابستان 

1491 

دو فصلنامه علمي اژوهشي انسان 

 اژوهي دیني، سال نهم، 

 تاليف ياسلام انالاب مع م رهبر دگاهید ازي عباد ن ام 13

 چاپ شده در

من ومه فکري 

آیت الله الع مي 

 خامنه اي

 اژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي

 تاليف دکمت معتدل و دو مساله فلسفي 13
، 1493تابستان 

 -سال بيستم 
  36شماره   قبسات

 تاليف رهيافتي به روش آقاعلي مدرس زنوزي 19
 - 1493زمستان 

 3شماره 

دکمت علمي اژوهشي   :مجله

 اسلامي

 قبسات 1496تابستان تاليف فلسفه مضاف از من ر علامه محمد تاي جعفري            21

لاطونبررسي و تحليل نتایج اخلاقي تمثيل غار در اندیشه اف 21  تاليف 
اایيز و زمستان 

1496 
  علمي اژوهشي(دین اژوهي

 تاليف معاد جسماني از من ر شهيد آیت الله سيد مصطفي خميني 22

ایش ارایه در هم

شهيد مصطفي 

 خميني

 مجموعه ماالات همایش

24 

تحليل مساله تجرد نفس نباتي از من ر ملاصدرا، ملارجبعلي تبریزي 

 و علامه طباطبایي

 

 تاليف
بهار و 

 1496تابستان
 علمي اژوهشي جاویدان خرد

 1496 تاليف عليت در فلسفه 23
دایرة المعارف اسلامي موسسه امام 

 خميني ره

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/38/%d9%82%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64041
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64041
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64481
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64481
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1572/%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1572/%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1572/%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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26 
لراطوني از تاادي تاویل ابن سينا و ميرداماد از ن ریه مُثُل افتحليل ان

 من ر سيد ادمد علوي و ملامحمد آقاجاني

 

 1493 تاليف
فلسفه دین  –علمي اژوهشي 

 دانشگاه تهران

النفس فلسفيناش دکماي شيعه در گسترش علم 23  1493 تاليف 
مجموعه ماالات  –علمي اژوهشي 

 كنگره

ي در اندیشه كلامي آیت الله سبحانيكاركرد دکمت صدرای 23  1493 تاليف 
تجليل از آیت  -همایش فلسفه كلام

 الله سبحاني

29 

تجرد نفوس گياهي و ديواني در دکمت اسلامي و برآیند آن در 

 فلسفه محيط زیست

 

 علمي اژوهشي قبسات 1493 تاليف

 قبسات 1493 تاليف زیبایي شناسي و هنر در افلاطون 41

 هاي علمي/ جلسات ناد كتاب و . . .هاي تخصصي/ كارگاهاندیشيها/ جلسات و همهمایش. دضور در 6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسهنام همایش/ هم ردیف

  1496 دانشگاه هنر تبریز ارایه مااله همایش علامه جعفري 1

اژوهشررگاه فرهنررگ و  -قررم لهارایه ماا همایش شهيد مصطفي خميني 2

 اندیشه اسلامي

1493  

عضرررو كميتررره  همایش آقا علي مدرس 4

 همایش

  1493 مجمع عالي دکمت اسلامي

  1491 جامعة المصطفي العالميه مدرس كارگاه روش شناسي تحايق 3

بررسرري و ناررد » كارگرراه آموزشرري  5

 «بهایيت

دوزه علميه دضرت صادب  مدرس

 الامر عج( آشتيان

1491  

همایش دکيم محي الدین الهي قمشره  3

 اي فيلسوف محبت و معرفت

دبيرررر علمررري 

 همایش

اژوهشررگاه فرهنررگ و  -قررم

 اندیشه اسلامي

ابررران 

1491 

 

دروزه علميره امرام  -تهران  دبير علمي همایش فلسفه مضاف 9

 رضا ع(

آذر 

1495 
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دروزه علميره امرام  -تهران  دبير علمي ايش همایش آقا علي مدرس 11

  ع(رضا

1493  

ترردوین ماالررات  فلسفه هنر و زیبایي 11

 همایش

اژوهشگاه فرهنگ و  –تهران 

 اندیشه اسلامي

1496  

 های علمیحضور در انجمن. 3

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

شرروراي مرردیریت درروزه  عضو انجمن معرفت شناسي 1

 علميه قم

1436  

  تاكنون1433 مجمع عالي دکمت اسلامي عضو فلسفهگروه  2

 1433 مجمع عالي دکمت اسلامي بازرس انجمن فلسفه 4

 تاكنون

 

 سوابق آموزشی در حوزه علمیه قم

مدت  حوزه علمیه        عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 تدریس

 توضیحات رتبه علمی

 بدایه الحکمه 1

 

   دو ترم مدرسه عسکریین )ع(

   ترم 2 مدرسه عسکریین )ع( الحکمه نهایه 2

   دو سال مدرسه فیضیه نهایه الحکمه 3

   دو سال مدرسه فیضیه الهيات شفا 4

 

 

   یکسال مدرسه فیضیه 1اسفار جلد  5

   سه سال مدرسه حجتیه رسایل  6

 سوابق آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مدت  ه یا دانشگاه یا حوزه علمیهنام مؤسس عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 تدریس

 توضیحات رتبه علمی
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 زبان انگليسي تخصصي 1

 

  استادیار دو ترم دانشگاه باقر العلوم

  استادیار ترم 4 دانشگاه باقر العلوم فلسفه غرب 2

  استادیار چهار ترم دانشگاه تهران)پردیس فارابی( فلسفه غرب 3

فلسفه معاصر غرب و مکاتب  4

 قرن بيستمجدید 

  استادیار دو ترم جامعه المصطفی العالمیه

 

 

  استادیار چهار ترم جامعه المصطفی العالمیه نهایة الحکمه 5

  استادیار چهار ترم //    // بدایه الحکمه 6

  استادیار شش ترم جامعه المصطفی العالمیه تاریخ فلسفه اسلامی 7

  استادیار ترم چهار جامعه المصطفی العالمیه کلام قدیم 8

  استادیار شش ترم جامعه المصطفی العالمیه کلام جدید جدید 9

 

  استادیار دو ترم جامعه المصطفی العالمیه 6اسفار جلد  11

  استادیار سه ترم جامعه المصطفی العالمیه 9و  8اسفار ج 11

  استادیار دو ترم جامعه المصطفی العالمیه شواهد الربوبیة  12

موسسههه آموزشههی و پیوهشههی امههام  شناسی تطبیقی انسان 13

 خمینی ره

  استادیار شش ترم

  استادیار هشت ترم موسسه آموزشی وپیوهشی امام خمینی علم النفس فلسفی 14

  استادیار یک ترم پیوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فلسفه معاصر غرب 15

  چهار ترم مدرسه فیضیه نهایت الحکمه 16

ع و ظههههن  رسههههائل)قط 17

برائهههههت  اشهههههت ال  

 استصحاب(

  شش ترم مدرسه فقه و معارف 

  یک ترم دانشگاه باقر العلوم)ع( حکمت مشاء 18

  دو سال مدرسه فیضیه تدریس الهیات شفا 19

 هاها و رسالهنامهراهنمایی پایان
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