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 مشخصات فردي: -1

  : ملی شماره  عباسام پدر :  ن روحانی مرتضی نام و نام خانوادگی: 

 تهران حل تولد:م تاریخ تولد: شماره شناسنامه: 

 وضعععععیت نوععععام و ی ععععه:  متاهلوضعیت تاهل:   تهران محل صدور :

  معافیت

 شیعه جع ري ذهب:م  ت:تل ن ثاب  تل ن همراه:

 www.mortezarohani.irادرس وب سایت شخصی: 

  morteza.rohany@gmail.comپست الکترونیکی:

 

 :سوابق تحصیلی -2

 معدل محل تحصیل مدت تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 تا از

       فوق دیپلم

 11:21 پیام نور  دانشگاه 88 81 - الهیات    کارشناسی

 18:21 تهران دانشگاه  88 88 فلس ه غرب  فلس ه  کارشناسی ارشد

نگااش پایشنااش ا هران دانشگاه ت - 81 فلس ه دین  فلس ه  دکترا
 نشمه

 انسان شناسی در اندیشه کانت  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 دین طبیعی در کانت  عنوان پایان نامه دکتري:

 هاي اخذ شده و ...(ها و تجهیزات آزمایشگاهی، گواهینامهها، دستگاههاي آموزشی، کارگاهها )دورهتوانمندي -3

 81-89واحد، دانشگاه امام صادق)ع( سال 2ه علم و دین تدریس دانشگاهی ، رابط

 طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم

 دورپژوهش هاي تحت وب در موسسه ایرانداک

 

 

 مهارت در زبان خارجی: -1 مهارت کامپیوتري: -9

میزان  نام برنامه

 تسلط

 )خوانعدن، نوشعتن و نعوع توانعا ی زبان خارجی

 مکالمه(

 میزان تسلط

 FCEدوره  عالی انگلیسی عالی  پاورپینت( -اکسل -) وردآفیس  
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   خوب عربی   

  خواندن  آلمانی   

    خوب  xmindنرماافزا هشیااندهایردازیامشنندا

نرماافزا هشیامدنرنتایروژهامثا امشنرروااشفتا
 بروجرتا

    خوب 

    عالی Citaviنرم افزار پژوهش 

 ختراع، طرح پژوهشی و ...(:، مقاله، اسوابق پژوهشی )پروژه -8

 انسان شناسی در اندیشه کانت، انتشارات امیرکبیر  کتاب : 1

 مقاله علمی پژوهشی: انسان شناسی در اندیشه کانت، مجله متافیزیک دانشگاه اص هان  2

ی موسسعه امعام مقاله علمی ترویجی: مقایسه انسان شناسی در اندیشه کانت و علم الن س ارسطویی ، مجله معرفت فلسع  3

 خمینی 

 ، در حال انجام  ancient concept's of philosophyترجمه کتاب  9

 1381فقدان فرافلس ه و مغالطه اشتراک ل وی ، فصلنامه علوم انسانی صدرا، سال  1

 1388ترجمه؛ شرط لازم علوم انسانی اسلامی ، فصلنامه علوم انسانی صدرا ، شماره اسن ند  8

 1382تا  1381مدیر تیم پژوهشی رصد اندیشمندان معاصر غرب ، موسسه اشراق  7

 این رصد در حوزه هاي فلس ه دین، فلس ه سیاست، فلس ه حقوق عدالت پژوهی، فمنیسم بوده است.

  113و  112مجله زمانه شماره شماره  "تکنولوژي چه می دهد و چه می گیرد؟"مقالۀ  8

 89مجله زمانه شماره  "نی پست مدرنیسمزبان نقطه کانو "مقالۀ  8

 1382دبیر همایش ترجمه و علوم انسانی درمهر ماه سال  11

 1381در بهمن ماه  "بررسی و نقد آراء و اندیشه هاي هانري کربن"دبیر همایش  11

  1383همکاري مشترک موسسه اشراق و کانون اندیشه جوان  "انسانی، حکمت اسلامیجهان "دبیر همایش  12

 سوابق اجرایی  -8

 مدت سمت واحد سازمانی

 تا از

 تا کنون 1381 مدیرمسئول فصلنامه ترجمان علوم انسانی 

 تا کنون 1383 مدیرمسئول   انتشارات ترجمان علوم انسانی 

شوراي راهبردي کانون اندیشه 

 جوان

 تا کنون 1383 مشاور 

معاون آموزشی بسیج دانشگاه 

 تهران

 1387 1388 معاون علمی 

مسئول گروه پژوهشی آموزش عالی 

 موسسه آموزشی پژوهشی کوثر

 1388 1387 مسئول تیم پژوهش 

 1382 1381 دبیر سرویس فلس ه  خط  حوزوي مجله

 1389 1382 دبیر گروه فلس ه  موسسه اشراق 

 1381 1388 دبیر سرویس اندیشه  مجله زمانه 

 1381 1388 دبیر سرویس اندیشه  مجله پنجره 

 1388 1388 مسئولاتیماطراحیادو ادومادو هامطشلعشتیاامش کانون اندیشه جوان 

 89تابستان   83پاییز  عضو شوراي طراحی دوره دانشگاه موازي کانون اندیشه جوان 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

 تا کنون 88شهریور  مدیر گروه غرب شناسی 

 آموزشی )تدریس (سوابق  -8

 مدت سمت سازمانیواحد 

 تا از

 1383تا  1381 معلم فلس ه   دبیرستان فرهنگ 
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 1388 1387 معلم فلس ه  دبیرستان م ید 

 یک ترم  1389 واحد( 2استاد درس علم و دین ) دانشگاه امام صادق
 1389 1382اااتشدا)تد نساکتشبانظشماحرمتاصد انی( موسسه اشراق 

 یک دوره  1387اد نسادو هاولشنتافقیها(مربیا)ات بسیج دانشگاه تهران 

 


