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 ابق شغلیب( سو

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
و  یآفاق وح یفرهنگ یمؤسسه

 (نیاسیعقل )وتر آل 
 بخش پژوهش  یسرپرست *  * 68 68

 ویراستار *   66 66 (السلامهیپژوهشگاه باقرالعلوم )عل 2

3 
 یهاطرحو  قاتیمرکز تحق

 یالنب حانةیحجاب ر یکاربرد

 (لام الله علیها)س

68 09   * 
 ئتیه سیو رئ رهیمد ئتیعضو ه

 رهیمد

و  وزیحجاب ن یهاگاهیپا تیریمد *   09 68 یهاو طرح قاتیمرکز تحق 4

 



 

 یالنب حانةیحجاب ر یکاربرد

 (های)سلام الله عل
 رانیحجاب ا

 «کیمتن و هرمنوت» یحلقه عضو  * * 09 60 یاسلام ةشیپژوهشگاه علوم و اند 5

6 
 قاتیمطالعات و تحق مؤسسة

 نیمب
 یپژوهشعضو    * -- 09

7 
 ادیپژوهشگاه معارج وابسته به بن

 اسراء
09 09 *  * 

و  یزیربرنامه یاداره یسرپرست

 یپژوهش یابینظارت و ارز

1 
حکمت وابسته به  ةمؤسس

 ةشیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 یاسلام

 *  * تاکنون 09
مدیرگروه الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت

9 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة 

 اسلامی
 عضو هیئت علمی گروه فلسفه   * تاکنون 09

 

 وضعیت تحصیلات ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

اشتغال به درس اتمام سطح و 

 خارج فقه و اصول
    فقه و اصول

 دانشگاهی .2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

 فلسفهکارشناسی: 

   فلسفة غربارشد: کارشناسی

 فلسفة تطبیقیدکتری: 

 دکتری: . . . . . . . . . . . .فوق

1316 

1391 

1395 

 دانشگاه مفید )ره(

 دانشگاه تهران

 دانشگاه قم

 فلسفه

 هفلسف

 فلسفه

 محض

 غرب

 تطبیقی

 

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

 مدارک دانشگاهی و مقالات چاپ شده سال 1 شناسیمعرفت فلسفه 1

 متن و هرمنوتیک فلسفه 2
1 

مدرک قابلل ارائله از پژوهشلگاه عللوم و 

 لامیاندیشة اس



 

 مقالات چاپ شده در این زمینه 5 فلسفة علوم اجتماعی فلسفه 3

 نهیزم نیمقالات چاپ شده در ا 5 فلسفة علوم انسانی فلسفه 4

 هنیزمدر این چاپ شده  و کتاب مقالات 4 فلسفة توسعه هفلسف 5

 نهیزم نیچاپ شده در امقالات و مطالب  4 اخلاق توسعه اخلاق 6

 های خارجی. آشنایی با زبان2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  خوب خوب خوب انگلیسی 1

  خوب خوب خوب عربی 2

 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . (. مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

و برخی دیگر از  wordافزار نرمآشنایی با  1

 افزارهای کاربردینرم

  خودآموز 12

  خودآموز 6 ویراستاری 2

  خودآموز 15 خوشنویسی 3

 هـ( سوابق آموزشی

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

   4 حوزۀ علمیۀ خراسان ادبیات عرب 1

   2 حوزۀ علمیۀ خراسان منطق 2

  مربی 2 دانشگاه اندیشۀ اسلامی 3

  مربی 2 دانشگاه  اخلاق اسلامی 4

 

 ( جوایز علمیو

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

1    

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 یحاتتوض سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  93-94 دبیرخانة حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پژوهشگر 1

  93-95 اندیشکدۀ مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عضو کارگروه پژوهشی  2

  94 وابسته جامعة الزهراء قم دانشکدۀ هدی عضو شورای پژوهش 3

 



 

 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهحقیقات اتمامت .1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ 
 تصحیح انتقادی و . . .

 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( تاریخ اتمام

 19 هترجم مسیحیت و مسئلة نفس و بدنکتاب  1
پژوهشکدۀ فلسفه و کلام پژوهشگاه 

 علوم و اندیشة اسلامی

2 
از  المللنیب ةبر توسعدرآمدی  کتاب

 بخشیتعال ةتوسع افتیمنظر ره
 پژوهانتشارات مبین 93 تألیف

3 
 یالگو یهانظام آرمان»نگاشت تک

 «شرفتیپ یرانیا یاسلام
 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 93 تألیف

4 
 ییمعنا یتوسعه به مثابه توسعه»مقالة 

 «ازهاین
 92 تألیف

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

5 
از  یجوامع انسان ی  وحدت جهان»مقالة 

 «)رحمه ا...( ییمنظر علامه طباطبا
 92 تألیف

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

6 

 یتوسعه یارزش افتیره» مقالة

 نیو نماد ییبه ابعاد فضا بخشیتعال

 «شهر

 92 تألیف

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

7 

 یمفهوم یشاکله»با عنوان  یامقاله

 لی)تحل یاخلاق زمامدار یارزش

 «مالک اشتر( یعهدنامه یمحتوا

 94 لیفتأ

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

و مقالة برگزیدۀ همایش حکومت علوی 

 سال )دانشگاه مفید قم( 1411پس از 

1 
تأملی ساختاری در مسئلة مقالة 

 پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی
 95 تألیف

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

 95 ترجمه توسعة انسانیمقالة  9

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 

11 
مقالة توسعة گردشگری پایدار، مبانی، 

 نهگذاراها و الزامات سیاستشاخصه
 95 ترجمه

مؤسسه مطالعات  یرساناطلاع گاهیدر پا

( با شماره mrsi.ir) نیمب قاتیو تحق

 ISSN 2345-2312ثبت 



 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .
 محل ارائه تاریخ شروع

1 

باور و  ةمسئل»با عنوان  یامقاله

)در  «یلیتحل یخود، از منظر

کانت و  وم،یتطور آراء ه

 (نیتگنشتایو

 )ارائه شده( مجلة ذهن 92 تألیف

3 
تأسیس علوم انسانی اسلامی، معنا، 

 امکان و ضرورت
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 94 تألیف

4 
منطق طراحی ساختار مبانی 

 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 94 تألیف

5 
مبانی پیشرفت از منظر 

 صدرالمتألهین
 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 94 تألیف

6 

مقالة مبانی ارزشی توسعة انسانی 

ای انتقادی بخش در مواجههتعالی

 با رویکردهای فلسفی معاصر

 مرکز مطالعات و تحقیقات مبین 95 تألیف

7 

وسعة نظام الگوی ساختاری  ت

های ارزشی آن از دانش و دلالت

 منظر حکمت متعالیة قرآنی

 95 تألیف
جهت ارائه به همایش نگارش یافته 

 قرآن کریم و معرفت شناسی 

 

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ 
 .تحقیق/ ترجمه و..

تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 حکمت إسراءعلمی پژوهشی مجلة  92 تألیف «یاله تینقش اراده در فاعل»مقاله  1

 مجلة علمی پژوهشی قبسات 93 تألیف «به ساحت امر برتر نیتگنشتایتقرب و» مقاله 2

3 
از منظر حکمت و معرفت  یآرمان ةجامع» مقاله

 «یاسلام
 93 تألیف

 شرفتیپ یرانیا یاسلام یالگو شیهما

  از منظر قرآن و عترت

4 
تأملی در شاکلة ارزشی توسعه و تعالی نظر و 

 عمل انسان )از منظر حکمت متعالیه(
 مجلة علمی پژوهشی قبسات 94 تألیف

5 
جامعة آرمانی از منظر حکمت و معرفت »مقاله 

 «اسلامی
 94 تألیف

 یعلوم انسان یپژوهش یعلم ةمجل

 یالمللنی)وابسته به پژوهشگاه ب یاسلام

 (یالمصطف

6 
ایرانی  اسلامی الگوی پایة هایآرمان نظام

 پیشرفت
 95 تألیف 

پنجمین همایش الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت



 

7 
و  تیمناسبات امن یو ساختار یمفهوم لیتحل

 توسعه
 95 تألیف

 یاسلام یعلوم انسان یپژوهش یعلم ةمجل

 یالمصطف یالمللنیابسته به پژوهشگاه ب)و

1 
تأملی در منطق ساختاری و پیوند دیالکتیکی  

 نظریه و الگوی پیشرفت
 95 تألیف

ارائه شده به ششمین کنفرانس الگوی 

 اسلامی ایرانی پیشرفت

 نقد و مناظره علمینوآوری، پردازی، های نظریهحضور در کرسی .4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

1       

 مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ .5

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعوّ ردیف

1 
علی مصباح حجة الاسلام و المسلمین 

 یزدی
 93 مدعو و ناقد

در باب نظریة علم دینی استاد مصباح 

 یزدی

2     

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشور در حض .6

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

همللایش الگللوی اسلللامی ایرانللی  1

 پیشرفت از منظر قرآن و عترت

گللوی دبیرخانللة حللوزوی مرکللز ال پژوهشگر

 اسلامی ایرانی پیشرفت

93  

اندیشلللی صلللاحب نظلللران و هم 2

 پژوهشگران در عرصة عدالت

عضللو کللارگروه 

 مبانی عدالت

  93 شرفتیپ یرانیا یاسلام یمرکز الگو

کارگاه علمی در بلاب نظریلة عللوم  3

 انسانی اسلامی

  93 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی مدعو

م کارگاه علملی در بلاب نظریلة علل 4

 دینی )نظریة دکتر مهدی گلشنی(

  94 یاسلام ةشیپژوهشگاه فرهنگ و اند مدعو

  92 پژوهشگاه و علوم و اندیشة اسلامی عضو پژوهشی  حلقة مطالعاتی متن و هرمنوتیک 5

پنجمین کنفلرانس الگلوی اسللامی  6

 ایرانی پیشرفت

   شرفتیپ یرانیا یاسلام یمرکز الگو پژوهشگر

 

نجمق  علمقی، تحقیق  کلیقدی، تأسقیج مجلّقه، تأسقیج اطراحی های علمی ابتکاری ویژه )مانند اجرای طرح .9

 اندازی سایت علمی و . . .(راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری دیفر

  17هلای کلاربردی مرکز تحقیقات و طرح اندازی پایگاه اینترنتی حجاب نیوزراه 1



 

 حجاب ریحانة النبی )س(

 یکلاربرد یهلاو طرح قاتیمرکز تحق اندازی پایگاه اینترنتی حجاب ایرانراه 2

 )س( یالنب حانةیحجاب ر

11  

هلای الگلوی نگارش متن نظلام آرمان 3

 اسلامی ایرانی پیشرفت

بلله همللراه آقایللان سیدحسللین  93 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 میرمعزی و حمید شاکرین

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال وطدانشگاه یا مؤسسه مرب عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

اندیشللی مرکللز الگللوی هم های جامعة اسلامینظام آرمان 1

 اسلامی ایرانی پیشرفت

93  

2     

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

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

در  ادعای تأسیس علوم انسانی اسلامی» 1

 «تخالف با رویکرد عالم تشیع است

 مجلة قبسات 94 ادجود

ی اعتباریلات در ی نظریلهفهم جوهره» 2

های نظلری و ادوار حیلات بستر ریشله

 «ی طباطبایی)ره(علمی علامه

 مجلة قبسات 94 مرتضی جوانعلی

 مجلة قبسات 94 نیاهادوی یاضیزبان ر یریو بکارگ یفلسف اتیاله 3

بللر  هیلل؛ بللا تک«نفللس الللامر»خاسللتگاه  4

 یسمحقق تو یشهیاند

 مجلة قبسات 94 رضا شاکری

مبللانی خداشللناختی الگللوی اسلللامی  5

 ایرانی پیشرفت

محمدحسن 

 قدردان قراملکی

 مجلة قبسات 95

مفهللوم فلسللفه و نقللش آن در  یابیللارز 6

آثلار  تیلمنسلجم از کل یخوانشل هیارا

 نیتگنشتایو

 یجعفر مذهب

 محمد مشکات

 مجلة ذهن 95

زاده حسن یوسف فریمبانی پیشرفت از دیدگاه علامه جع 7

و محمدعلی 

 نظری

اندیشکدۀ مبانی مرکز الگوی اسلامی  95

 ایرانی پیشرفت

های ملروری بلر اندیشلهارزیابی کتلاب  1

 حکیم حاج ملاهادی سبزواری

عباس بخشندۀ 

 بالی

مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه  95

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 یهلافرض شیپل یررسلارزیابی مقاله ب 9

در  یآهنگلان فرهنگل شیپل انهیامبناگر

 مجلة قبسات 96 



 

 اسفار اربعه ملاصدرا یمبان نییپرتو تب

 

 

 


