خلاصه سوابق ()CV
نام :عليرضا
نام خانوادگی :قائمینيا
نام پدر :درویش
سال و محلّ توّلد 3131 :اروميه
سوابق تحصیل:
 .3تحصيلات حوزوی :درس خارج (ورود به حوزة علمية قم درسال .)03-06
 .2اساتيد فقه و اصول :آیتا .وحيد خراسانی ،آیتا .شيخ جواد تبریزی و آیتا .فاضل
لنکرانی
 .1اساتيد فلسفه :آیتا .جوادی آملی ،آیتا .حسنزاده آملی .آیتا .مصباح یزدی
 .3تحصیيلات دانگیییا ی :شارشناسیی ارشیید فلسیفه از موسسییة آموزشیی و پشو گییی امییام
خمينی(ره) در سال 97و دشتری در رشته حکمت متعاليه و شلام از دانگیاه تربيیت میدرس
تهران در سال50-58
سوابق تدریس:
 .3مبانی و اصطلاحات فلسفه :دانگیاه علامه طباطبایی 51-52
 .2معرفتشناسی جدید :دو ترم در دانگیاه علم و صنعت
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رمنوتيک :علوم قرآن و حدیث شهر ری

« .3ما يت وحی در شلام جدید» :دو ترم در دانگیاه مفيد قم 50-58
 .8منطق ریاضی /آموزش فلسفه /منطق قدیم /معناشناسی و نگانهشناسی /تفکر نقدی :موسسة
آموزشی و پشو گی امام خمينی (ره) در قم 50-56
 .0غربشناسی /شلام شيعه و معتزله/زبان تخصصی/معرفتشناسی /فلسفة غرب/شلام جدید/
تاریخ فلسفه :دانگیاه باقرالعلوم (ع) در قم 50-56
 .9زبانشناسی و قرآن /از زمستان  55تا سال  /70دانگکدة علوم حدیث قم
 .5درس معنای زندگی پردیس فارابی دانگیاه تهران دو ترم70-78 :
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 .7زبان قرآن ،نظریات معاصر ،جامعه المصطفی العالميه (مدرسه امام ،بنت الهدی و مجتمع
امين) از سال  76تاشنون
 .36فلسفه علم ،موسسه امام خمينی سال 73
 .33علم اصول(خارج بحث تعادل و تراجيح) مدرسه امام موسی شاظم ع قم از سال 78

تألیف و تحقیق
الف) کتاب
 .3درآمدی بر منشأ دین :نگیر معیار  ،قیم ( 97دریافیت جیایزهی تحقيیق برتیر از شنییرة
دینپشو ان )97
 .2تجربة دینی و گوهر دین :دفتر تبليغات اسلامی ،قم 53
 .1وحی و افعال گفتاری :انجمن معار  ،قم( 53جایزة شتاب سال حوزه )52
 .3متن از نگاه متن (دور هرمنوتیکی) :انجمن معار 56
 .8خاستگاه دین :انجمن معار 56
 .0نظریة معرفت (ترجمة کتااب لارر :)Lehrerدر دسیت انتگیار ،پشو گییاه فر نی

و

اندیگة اسلامی
 .9دین ،عقل ،پساتجددگرایی (ترجمة کتاب  :) Gelnerدر دست انتگیار ،دفتیر تبليغیات
اسلامی
 .5بیولوژی نصّ (نشانهشناسی و تفسیر قرآن) :پشو گیاه فر ن

و اندیگه اسیلامی (حیائز

رتبة نخست در علوم قرآنی در نمایگیاه بين المللی قرآن در سال )57
 .7معناشناسی شناختی قرآن (زبانشناسی شناختی و تفسیر قارآن) :پشو گییاه فر نی

و

اندیگه اسلامی 76 -
 .36استعارههای مفهومی و فضاهای قرآنی :پشو گیاه فر ن

و اندیگه اسلامی ،تابستان 70

ب) مقالات:
 .3نظام احسن در حکمت متعاليه و فلسفة لایبنيتس /نیا ی بیه فلسیفة ویتینگیتاین /ق یية
لابتيه در فلسفة اسلامی /گزاره ای شلی و جزئی در منطق ریاضی :مجلة معرفت ،از سیال
 96به بعد
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 .2شکاشيت /نقش مدلها در معرفت دینی /رئاليسم درونی /دو نوع رئاليسم :خیام و انتقیادی/
مسالة علم و دین در جهان اسلام /دین و وش مصینوعی /نگانهشناسیی و فلسیفة زبیان/
زبانشناسی شناختی و مطالعات قرآنی :مقالات در مجلة ذ ن از سال  52به بعد.
 .1شبکة معرفت دینی /شابوس تجربة دینی /معرفت شناسی متن /ذاتی و عرضی متن /گسترة
راززدایی از پيام متن :رمنوتيک بولتمان :مقالات مجلة قبسات از سال 53به بعد.
 .3تجربة دینی ،مدرنيسم و پست مدرنيسم /راز رازمتن :مجلة فت آسمان.

سمتهای اجرایی:
 .3سردبير مجلة ذ ن در حوزة معرفتشناسی و دانش ای وابسته :از سال 52
 .2سردبير مجلة انیليسی حکمت از سال 59
 .1مدیر پشو ش دانگیاه باقرالعلوم (ع) در قم از سال 58تا خرداد59
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يت علمی پشو گیاه فر ن

و اندیگه اسلامی (دانگيار)

 .8رئيس پشو گکده حکمت اسلامی از سال  76تا 72
 .0ع و شميته تخصصی گسترش علوم -وزارا علوم-سال 76
 .9مدیر گروه تفسير دانگیاه قرآن و حدیث از تير  73تا سال 79
 .5مدیر گروه روششناسی پشو گکده شلام دانگیاه قرآن و حدیث از سال  71تا سال 79
جوایز و نشانها:
 .1جایزه نظریهپرداز برتر از جشنواره فارابی سال 98
 .2جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال ( 1981کتاب بیولوژی نص)
 .9جایزه کتاب فرهنگی سال ( 1981استعارهها و فضاهای مفهومی قرآن)
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