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 تدریس سوابق

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

   1371 حوزه فلسفه اسلامی 1

   1317 المصطفی العالمیهجامعه آموزش عقاید 

   1317 المصطفی العالمیهجامعه تاریخ فلسفه غرب 2

   1315 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حوزه کلام جدید  3

   1313 حوزه ادیان و مذاهب 4

   1311 حوزه کلام سنتی 5

 شهید بهشتیحوزه دانشجویی  اسلام اندیشه سیاسی 6

 مرکز تخصصی مهدویتو 

 و ظرح ضیافت اساتید، دانشگاه شهید عباسپور و....

1311- 1331   

   1367 دانشگاه معارف اسلامی 7

  ارشد 11 ،  پردیس قماه تهران، دانشگ دعاوی متعارض ادبان )فلسفه دین( 8

   1313 شریف دانشگاهکانون دانشجویی  معرفت شناسی  9

    حوزه قهعلم اصول الف 11

    حوزه تفسیر شناسی تفسیر و روش 11

  3سطح 1331-1313 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی الهیات زبان تخصصی 12

  ارشد 1331 زدانشگاه امیرالمومنین اهوا شبهات امامت 13

  3سطح 11 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فلسفه دین  14

   1315 سفیران هدایت حقو  اساسی 15

  دکتری 1331 العالمیه جامعه المصطفی معرفت شناسی دینی 16

  ارشد 1331 دانشگاه اصفهان کلیات منطق فهم دین 17

  ارشد 1331 دانشگاه اصفهان زبان شناسی و فلسفه زبان 18

  دکتری 1332-1331 دانشگاه معارف کلام جدید 19

  دکتری 1332-1331 دانشگاه امیرالمومنین اهواز عصمت شناسی امام 21

  دکتری 1332-1333 جامعه المصطفی العالمیه کلام تطبیقی ادیان 21

  ارشد 1332-1333 دانشکده صدا و سیما دین پژوهی 22

  دکتری 1333 العالمیهجامعه المصطفی  شبهات کلامی 23

  ارشد 1334 دانشگاه تهران، پردیس قم ،  دعاوی متعارض ادبان )فلسفه دین( 24

 4سططططططططططح 1335 جامعه الزهراء)ع( (1)فلسفه دین و کلام جدید 25

 غیرحضوری

 

  4سطح  1335 جامعه الزهراء)ع( روش شناسی علم کلام 26

  4سطح  1336-1335 جامعه المصطفی العالمیه فلسفه دین 27

  3سطح  1336-1335 مرکز تخصصی مهدویت کلام جدید 28

 4سططططططططططح 1336-1335 جامعه الزهراء)ع( (2فلسفه دین و کلام جدید) 29

 غیرحضوری

 

  ارشد 1333 دانشگاه اصفهان روش شناسی اخلا   31
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  3سطح  1337-1336 مرکزتخصصی کلام اسلامی براهین اثبات وجود خدا  31

  3سطح  1337 مرکزتخصصی کلام اسلامی مساله شر 32

  4سطح  1337 مرکزتخصصی کلام اسلامی معجزه 33

   1337 انجمن علمی کلام حوزه نقد الحاد مدرن 34

 

 جوایز علمی

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

 وجود خدااثبات  براهینجستارهایی در  شایسته تقدیر پژوهان کشورکنگره دین 1

 هاسپرزجانشبهات  برد خدا در نقدی واثبات وج براهین پژوهشی -علمی چهارمین همایش اهل قلم اصفهان 2

پژوهشگران برتر اساتان قام ساال  3

1313 

 -علمااایساااوم 

 پژوهشی

 کتب و مقالات متعدد

 رهبر و رهبری تقدیری هشتمین جشنواره کتاب رشد 4

 

 ز و مؤسساتهمکاری علمی ط اجرایی با مراک

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

در خلال دهه  کانون اندیشه جوان عضویت در شورای علمی کانون اندیشه جوان 1

 هشتاد

 

در خلال دهه  مرکز فرهنگ و معارف قرآن المعارف قرآن و علومعضویت در شورای علمی دایره 2

 هشتاد

 

  1311-1315 کانون اندیشه جوان غ حکمتعضو شورای علمی طرح چلچرا 3

  1331-1313 وابسته به وزارت علوم عضو کارگروه اسلامی شدن دانشگاهها  4

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت 5

 کانون اندیشه جوان  عضو شورای علمی گروه بینش و اندیشه  6

 فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه

  ادامه دارد

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو شورای علمی تفسیر تخصصی       7

  1331 شورایعالی حوزه های علمیه  عضو شورای اعطای مجوزها 1

  ادامه دارد  وابسته به شورای اعظای مجوزها عضو کمیسیون نشریات 3

  1313-1311 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ه مجله الحکمهعضو شورای تحریری 11

  1331 وابسته به شورای اعطای مجوزها رئیس کمیسیون نظریه پردازی 11

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو قطب علمی فلسفه دین 12

  ادامه دارد اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  معاونت پژوهش موسسه عالی حوزوی اندیشه 13

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشی قبسات –عضو شورای پژهش  فصلنامه علمی  14

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو شورای علمی گروه فلسفه 15
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  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو شورای تحریریه کتاب نقد 16

  ادامه دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 17

  ادامه دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو کمیسیون علمی و تربیتی شورای تخصصی حوزوی 11

  ادامه دارد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عضو اندیشکده مبانی  13

صصی  معرفت شناسی اسلامی طرح ویژه ضیافت عضو کارگروه تخ 21

 استادان دانشگاهها

نهاااد نمایناادگی مقااام معظاام رهبااری در 

 دانشگاهها

  ادامه دارد

  ادامه دارد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه فلسفه دین عضوکمیته تحصیلات تکمیلی 21

  1331تا نیمه سال  سلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ا مدیر علمی گروه منطق فهم دین  22

عضو کارگروه بررسی توانایی علمای منطاق فهام دبان و معرفات  23

 شناسی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  1/12/31از  هیئت اجرایی جذب

  1336-1333  تحول وارتقای علوم انسانی عالی عضو شورای 24

 

 های علمی ط  جنبیسوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شدهیقات اتمام. تحق1

 عنوان تحقیق ردیف

نوع تحقیق: تألیف/ 
تدوین/ تحقیق/ 

ترجمه/ متن درسی/ 
تصحیح انتقادی و . . 

. 

تاریخ 
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( اتمام

 معارف 1311 تألیف حکومت دینی 1

 معارف 1312 تألیف دین و سیاست 2

 معارف/پارسایان 1313 ألیفت (7های برگزیده)ها و پاسخپرسش 3

 معارف 1317 تألیف دین شناسی 4

 معارف 1317 تألیف ادیان و مذاهب 5

 معارف 1317 تألیف چرا دین، چرا اسلام، چرا تشیع 6

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1315 تحقیق هاسپرزاثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان 7

 شه جوانکانون اندی 1312 تألیف خشونت 1

 کانون اندیشه جوان 1314 تألیف 2و1سکولاریسم ج 3

 کانون اندیشه جوان 1313 تألیف معاد در اندیشه شهید مطهری 11

 کانون اندیشه جوان 1313 تألیف حکمت احکام 11

12 
انگلیسی -فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی )فارسی

 و بالعکس(
 نشر اشرا  1314 گروهی

13 
انگلیسی و -لام اسلامی )فارسیفرهنگ اصطلاحات ک

 بالعکس(
 نشر اشرا  1316 گروهی

 معارف 1316 تألیف راز آفرینش 14
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15 Forty Questions on Islamic State 
ترجمه کتاب حکومت دینی 

 با تغییرات
 انصاریان 1331

 معارف  1313 تحقیق عصمت 16

 معارف 11 تألیف امام شناسی 17

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1331 تحقیق فهم دین هایانگارهمبانی و پیش 11

 دفاع شده 1311 4دانشنامه سطح   اصول و مبانی فهم دین 13

 1331 تألیف حجت همیشگی 21
 کانون اندیشه جوان

 

 1331 تألیف رهبر و رهبری )گروهی( 21
 کانون اندیشه جوان

 

22     

 معارف 1336 روهیتألیف گ و  علم دینیمعرفت شناسی اسلامی  23

 پژوهشگاه 1334 تحقیق عقاید دینی  روش شناسی 24

 معارف 1334 تألیف اخلاص در چشم انداز نبوی 25

 معارف 1331 تألیف زرتشت 26

 معارف 1331 تألیف وهابیت 27

 دستاورد انقلاب اسلامى 21

 

 موسسه فرهنگی قدر ولایت 1312 تألیف

 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1333 تک نگاشت تحقیق نی پیشرفتالگوی اسلامی ایرا دین شناسی و 23

 1334 2و1ج تحقیق گروهی             2و1ج اسلامی ایرانی پیشرفت پایه مبانی الگوی 31

آماده چاپ در پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی 

 ایرانی پیشرفت

 سمت  و انتشاراتچاپ  انسازم 1336 تألیف معاد)کتاب درسی( 31

 کانون اندیشه جوان آماده چاپ در  1336 تألیف چگونگی ز ندگی دربهشت 32

 ستانقدس رضویآدر  شده چاپ 1337 تألیف   ماچرا شیعه  33

 آماده چاپ در کانون اندیشه جوان 1337 تحقیق                        های رقیبگمانه و برهان نظم 34
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طبیقی انتقاادی اکتشااف و اساتنبا  روش شناسی ت 35

 عقاید دینی در کلام فلسفی و کلام تفکیکی
 1337 تحقیق                       

فرهنگ و  پژوهشگاه/ درحال ارزیابی

 اندیشه اسلامی

 1331 تحقیق                        پرسمان دین شناختی اساتید  36
درحال ارزیابی صندو  حمایت از 

 پژوهشگران

 

 (  ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایش. مقالات تألیفی )برای مجلات، دانشنامه3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه 

 و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
)نام مجله یا مجموعة 

 مربوط(

 1375 تحقیق شناسی در قرآنرویان 1
 2فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال 

 .75پاییز ، 1،ش

 1374 تحقیق آناتومی از دیدگاه فقه و پزشکی 2
 2فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال 

 .74، زمستان 5،ش

 1312 تحقیق مشروعیت چیست 3
. فروردین 7،ش 2پرسمان، سال 

1312. 

 52معارف/ش 1316 تحقیق 1چرا اسلام 4

 52معارف/ش 1316 تحقیق 2چرا اسلام 5

 43ف/شمعار 1316 تحقیق چرا دین 6

 51معارف/ش 1316 تحقیق چرا یک دین 7

 3اندیشه سبز ش  1315 تحقیق ایدئولوژی سیاسی اسلام 1

 31شماره  کتاب نقد 1315 تحقیق امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم 3

 پرسمان 1317 تألیف فلسفه عبادات 11

 رانیکنگره علامه شع 1317 تألیف اثبات نبوت خاصه از نگاه علامه شعرانی 11

 1اندیشه سبز ش  1312 تألیف .علم سیاست و نظام های سیاسی  12

 1317 تحقیق شناسی و فهم و معرفت دینیخدا 13
پژوهشی قبسات/ -فصلنامه علمی

 43شماره 

 دانشنامه قرآن شناسی 1317 تحقیق عبادت در قرآن 14

 41و  47کتاب نقد/ شماره  1317 تحقیق روش آزمون صد  کشف و شهود عرفانی 15

16 

 شیعه ، پنجره ای گشوده 

 

 

 تألیف

 

دی 

1314 
 41ماهنامه پرسمان، شماره 

 31کتاب نقد/ شماره   تحقیق امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم 17

 1313 تحقیق غرب دیجد فلسفه شبهات و تیعل برهان 11
پژوهشی قبسات/ -فصلنامه علمی

  55شماره

   فلسفه پوشش بانوان  13
 تألیف

 

بهمن 

1315 
 43ماهنامه معارف، شماره 

 51کتاب نقد/ شماره  1311 تحقیق لیبرالیسم و اسلام 21
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 لیبرالیسم  21
 تألیف

 
 2اندیشه سبز ش 1313

 آموزه های اساسی لیبرالیسم  22
 تألیف

 
1313 

 3اندیشه سبز ش 

 

 .11، آدر 3،ش 2پرسمان، سال   تحقیق مهار قدرت 23

 انشنامه نبوید 1331 تألیف اخلاص 24

 پنجره 1311 تألیف دین و دنیای جدید 25

 پنجره 1311 تألیف دین و اجتماع 26

27 
مباااااااانی نظاااااااری حکومااااااات دینااااااای                                      

 از نگاه امام خمینی)ره(
 1371 تألیف

دانشگاه نفت شناسی / اردوی امام

 آبادان

 56معارف/ ش 1317 تحقیق 1صلح و جنگ در اسلام  21

 57معارف/ ش 1317 تحقیق 2صلح و جنگ در اسلام  23

 53معارف/ش 1316 تحقیق 1چرا تشیع  31

 54معارف/ش 1316 تحقیق 2چرا تشیع  31

 4اندیشه سبز ش 1313 تألیف سوسیالیسم 32

 6و5اندیشه سبز ش  1313 تألیف (1فاشیسم ) 33

 1اندیشه سبز ش  1313 تألیف (2فاشیسم ) 34

 7اندیشه سبز ش  1314 تألیف فلسفه سیاسی 35

 جامعه الزهراء 1311 تألیف ولایت فقیه 36

 سایت کانون اندیشه 1314 تحقیق چرا نماز را به عربی بخوانیم 37

31 
 چگونگی فهم دین

 
 تحقیق

بهار 

1331 
 ، 77لنامه کلام اسلامی، شماره فص

33 
 جاودانگی قرآن و زبان عربی

 

 تألیف

 

مرداد      

1331    
 113ماهنامه پرسمان، شماره 

41 

 علت خدا چیست؟

 

 

   ،  14ماهنامه معارف، شماره  1331 تحقیق

41 

شهید مطهری و هستی شناسی جامعه )بررسی و 

 نقد(

   حمیدرضا شاکرین، فاطمه شاکرین

 

 تحقیق
1313 

 زمستان
    16نامه کوثر معارف، شماره فصل

42 

 خدابنیاد انگاری

 

 

 تحقیق
اسفند 

1313   
 13ماهنامه معارف، شماره 

43 
 خودبنیاد انگاری جهان

 
 تحقیق

بهمن 

1313 
 12ماهنامه معارف، شماره 

 تحقیق   رمز جاودانگی اسلام  44
، آذر 

1314 
 33ماهنامه پرسمان، شماره 

 تحقیق ستدین و سیاست گسست یا پیو 45
چاپ 

1331 

 

 34ماهنامه معارف، شماره

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1150&Number=77&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2841&Number=103&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2841&Number=103&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1280&Number=84&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6184&Number=16&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1280&Number=83&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1280&Number=83&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1280&Number=82&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1280&Number=82&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2841&Number=39&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2841&Number=39&Appendix=0
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46 
نقد کتاب تاریخ تحلیلی فلسفه اسلامی، اثردکتر 

 یثربی
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 17 نقد) چاپ شده همراه با اصل کتاب(

                             جامعیااااات چهاااااار وجهااااای زباااااان قااااارآن  47

 و برونداد روش شناختی آن
 تحقیق

بهار 

1331  

پژوهشی  اندیشه نوین -فصلنامه علمی

 دینی

 21ش

 1335 در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی  دین شناسی 41
در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  

 علم دینی نشر معارف

 1331 تحقیق مبنامندی فهم دین 43
پژوهشی قبسات -فصلنامه علمی

 61ش

 11ماهنامه معارف، شماره 1331 تحقیق عبادت 51

 مهدوی نیکشهر 51
 تألیف

 
 آستانقدس رضوی 1317

 تحقیق نقش عقل در فهم دین 52
1331 

 چاپ

پژوهشی قبسات ش -فصلنامه علمی

65 

 تحقیق عصمت و استغفار، تعارض، تلائم یا تلازم؟ 53
1331 

 چاپ
 6فصلنامه معرفت کلامی، 

 62و61کتاب نقد  1331 تحقیق کارکرد ولایت فقیه 54

 آستانقدس رضوی 1331 تحقیق ولایت فقیه 55

 بردگی در نگاه استاد مطهری 56
 تألیف

 
 2تماشاگه راز، ش  فصلنامه 1331

 دنیا و آخرت 57
 تألیف

 
 35ماهنامه معارف، شماره 1331

 1332 تحقیق گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 51

ارایه در دومین همایش الگوی اسلامی 

 1332ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 

 67بسات شنیز: ق

 تحقیق گزاره های الهیاتیزبان شناسی  53
1333 

 بهار

پژوهشی کلام اسلامی، -فصلنامه علمی

 13ش

شناختی به تماایزات عقایاد و احکاام رویکردی روش 61

 دینی
 تحقیق

1333 

 پاییز

ش  پژوهشی قبسات-فصلنامه علمی

73 

61 

 ایرانی اسلامی الگویو  شناختیمعرفت مبانی

   پیشرفت

 

 تحقیق

 13سال

 2شماره

تابستان 

1335 

 پژوهشی فلسفه دین-فصلنامه علمی

 تحقیق گروهی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت 62
1333 

 پاییز

 تخصصی فقه حکومتی -فصلنامه علمی

 پیش شماره اول
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 تحقیق گروهی نقش مردم در حکومت اسلامی 63
1333 

 پاییز

 تخصصی فقه حکومتی -فصلنامه علمی

 دوم پیش شماره

بررسی انتقادی دیدگاه شیخ محمد سند در باره  64

 حجیت خبرواحد در عقاید
 تحقیق

1334 

 پاییز

پژوهشی قبسات -فصلنامه علمی

 77ش

 تحقیق ناساز یا همساز دین و پیشرفت 65
1333 

 پاییز

پژوهشی کلام اسلامی، -فصلنامه علمی

 31ش 

 تحقیق تمدن غرب های دکارتیزیرساخت 66

تایید 

چاپ 

 زمستان

31 

 قبساتپژوهشی -فصلنامه علمی

 تحقیق تناسخ و معاد 67
 37پاییز

 

پژوهشی قبسات -فصلنامه علمی

 13ش

درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی  61

 پیشرفت
 تحقیق

زمستان 

35 

 

الگوی اسلامی  پنجمین کنفرانس

 35اردیبهشت  ایرانی پیشرفت

 12شقبسات 

کومت مبتنی بر ولایت مبنای فقهی تقنین در ح 63

 فقیه
 تحقیق گروهی

پاییز و 

زمستان 

34 

تخصصی فقه -دوفصلنامه علمی

 حکومتی 

 سال دوم، پیش شماره سوم

 تحقیق گروهی ولایت فقیه یا نظارت فقیه 71

پاییز و 

زمستان 

34 

تخصصی فقه -دوفصلنامه علمی

 حکومتی 

 سال دوم، پیش شماره سوم

 تحقیق گروهی ه ولایت فقیهوحدت یا تعدد حکومت در نظری 71

پاییز و 

زمستان 

34 

تخصصی فقه -دوفصلنامه علمی

 حکومتی 

 سال دوم، پیش شماره سوم

 36بهار  تحقیق مادیت نفس در نگره تفکیکی، بررسی و نقد 72
، کلام اسلامیپژوهشی -علمیفصلنامه 

 111 ش

 تحقیق گروهی نظام آرمانهای الگوی پایه اسلامی پیشرفت 73
اردیبهشت 

35 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی 

 ایرانی پیشرفت

74 
 هاوکینگ و خوبسندگی جهان؛ بررسی و نقد

 حقیقت
پای1336

 یز

کلام اسلامی، پژوهشی -علمیفصلنامه 

 113ش 

شناختی در نفی خدا، تبیین و نقد دیدگاه کیهان 75

 دیدگاه هاوکینگ 
 تحقیق

آذر و دی 

35 
 113ماهنامه معارف، ش

دیدگاه تکامل زیستی نفی وجود خدا تبیین و نقد  76

 دیدگاه داوکینز 
 تحقیق

آذر و دی 

35 
 113ماهنامه معارف، ش

77 
 ه علم شناختی تفکیکیگربررسی انتقادی ن

 حقیقت
تابستان 

37 
 74ش ذهن پژوهشی-علمی فصلنامه

71 
 بنیاد دینی پیشرفت در نگاه علامه طباطبایی

 حقیقت
پای1336

 یز

 شت علامه طباطباییهمایش نکودا

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران 
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73 
اساس نگره افعال بر کریم بشری انگاری قرآن 

گفتاری )نقد نگره قرآن شناختی 

        مجتهدشبستری(

 حقیقت

آماده 

در  چاپ

شماره 

74-75 

 کتاب نقد

 

11 
 پیراروش شناسی علم کلام

 درباره حوزه تمحض حقیقت
در حال 

 ارزیابی
 

11 
-سی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیلبرر

 انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان

 نظم

  حقیقت

تایید 

چاپ 

شماره 

55 ،

زمستان  

1337 

اندیشه نوین پژوهشی -علمیفصلنامه 

 دینی

12 
بررسی تطبیقی انتقادی چگونگی کاربست عقل 

به مثابه منبع در عقاید دینی، در کلام عقلی و 

 تفکیکی

 قیقحت

تایید 

چاپ 

ابستانت

37 

 .25-3،ص 116کلام اسلامی ش 

مروری تطبیقی انتقادی بر روش اکتشاف و  13

 استنبا  اعتقادی در کلام فلسفی و تفکیکی
 حقیقت

در حال 

 ارزیابی

 همایش فلسفه کلام

 

ای چگونگی کاربست نقل در بررسی مقایسه 14

 استنبا  اعتقادی، در کلام فلسفی و تفکیکی
  ارایه نشده حقیقت

شناسی عقل در نگره شناسی و معرفتهستی 15

 تفکیکی، بررسی و نقد
 حقیقت

در حال 

 ارزیابی
 ذهن

 
 

   

 

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

 نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف
امتیاز 

 شدهکسب
 توضیحات سال

  1317  ناقد نوآوری نظریه دیده بانی 1

2       
 

 

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

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعو   ردیف

 در دانشگاه ادیان و مذاهب Salvationبحث  1331 1 فون اشتوس 1
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 لمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های عهای تخصصی/ کارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشحضور در  .6

اندیشی/ همهمایش/ نام  ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

  1317 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرس روش نقد کتاب 1

  1317 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرس روش تلخیص 2

د نمایندگی مفام معظم رهبری در نها مدرس کارگاه روش پاسخدهی 3

 دانشگاهها

1331  

  1331 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله نشست علمی عصمت قرآن 4

نشست علمای جامعیات چهااروجهی زباان  5

 قرآن

  1331 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله

)گااروه  مجمااع عااالی حکماات اساالامی ارائه مطلب مبانی فهم دین 6

 فلسفه دین(

1331  

همایش اسلام و مسیحیت ارتدوکس،  ارائه مقاله دین وسیاست گسست یا پیوند 7

 جامعه المصطفی العالمیه

1331  

1  
  ارائه مقاله گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت، 

اردیبهشت 

1332 

 

3 
 ارائه مقاله لم دینینشست علمی امکان ع

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 )قطب فلسفه دین(اسلامی
 1332دیماه 

 

11 
کلااام باارعلم  نشساات علماای تاااثیرات علاام

 سیاست
 ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) 

 گروه کلام(
 1332اسفند

 

11 
مبانی معرفت شناختی الگوی  نشست علمی

 ایرانی پیشرفت اسلامی
 ارائه مقاله

شگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) پژوه

 گروه الگوی پیشرفت(
 1332اسفند

 

12 
 15/2/33 قطب فلسفه دین و موسسه امام خمینی ارائه مقاله نشست علمی دین و پیشرفت

 

13 

 ارائه مقاله نشست علمی توانمندیهای دین

پژوهشاااااگاه فرهناااااگ و اندیشاااااه 

 فلسفه دین(  علمی اسلامی)قطب

 

21/2/33 

 

14 

 ارائه مقاله مبانی سبک زندگی غرب نشست علمی

پژوهشاااااگاه فرهناااااگ و اندیشاااااه 

 اسلامی)گروه بینش و اندیشه( 

 

1332 

 

15 
درآمادی باار منطاق تاادوین مباانی الگااوی 

 اسلامی ایرانی پیشرفت
 ارائه مقاله

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت، 

23-

اردیبهشت 31

1335 

 

16 

 گروهی ارائه مقاله سلامی پیشرفتنظام آرمانهای الگوی پایه ا
پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی 

 پیشرفت 

23-

اردیبهشت 31

35 

 

17 
 37 کرسی ترویجی ارائه نقد نگره قرآن شناختی مجتهدشبستری
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 های علمیحضور در انجمن .7

دانشگاه یا مؤسسه  نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

عضااو هیئاات  ام اسلامیانجمن کل 1

 مدیره

-1336 حوزه علمیه قم

.. 

 

2      

 

 

ی ساایت اندازتحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راهطراحی های علمی ابتکاری ویژه )مانند اجرای طرح .3

 علمی و . . .(

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان طرح ابتکاری ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

  1314 معاونت پژوهشی حوزه علمیه  پژوهش  راهبردی تاسیس دفتر مطالعات 1

2     

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

 م آماااوزش ساااطح در تااارازوی سااانجشنظاااا 1

 

 

فصلنامه رهنامه پژوهش، شاماره 

6 

 مصاحبه 1315، پاییز 

 سخنرانی 1331و1313 دانشگاه شهید عباسپور رابطه علم و دین)نشست علمی اساتید( 2

نهاااد نمایناادگی مقااام معظاام  سیاسی دینی چالشهای اساسی اندیشه 3

رهبااری در دانشااگاهها؛ نشساات 

 اساتید ریشه های انقلاب

 سخنرانی 1313

 مصاحبه 13خرداد ه حوره های دینی(ژپگاه )وی روحانیت و پرسشها در حوزه سیاست اسلامی 4

 مصاحبه 1331 همشهری علم دبنی 5

در جماع اعضاای  ؛دانشگاه ادیان آموزه نجات 6

گاه پادربورن آلمان با حضور دانش

 پروفسور فون اشتوش

 به زبان انگلیسی سخنرانی 

 –همایش  قرآن پژوهان کشاور  نقش مبانی در تفسیر قرآن 6

 مشهد مقدس

 سخنرانی 1331

نسبت سنجی کارکردگرایی دینی و کارکردشناسای  7

 آن

مجمااع عااالی حکماات  –قاام 

 گروه فلسفه دین –اسلامی 

 طلبارایه م 1332تیر 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5321&Number=6&Appendix=0
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 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

نقش عقل در فهم نصاوص دینای از منظار علاماه  1

 طباطبایی

 دفاع شده  1334 کارشناسی ارشد استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم

ن اجتمااعی از منظر فیلساوفا شناسی جامعههستی 2

 معاصر مسلمان

 دفاع شده1311 3سطح  الزهرا)ع(/ جامعهاستاد مشاور

 -/ دانشگاه تهراناستاد مشاور در قرآنمعنای زندگی  3

 پردیس قم

  دفاع شده 1313 کارشناسی ارشد

 -استاد راهنما/ دانشگاه تهران وکالت فقیه یا نظارت فقیه  4

 پردیس قم

 دفاع شده1331 کارشناسی ارشد

 دفاع شده1331  3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم آن در قرآنو تغییر فرایندشکل گیری باور دینی،  5

بررسی تطبیقی برهان وجاوب و امکاان ساینوی و  6

 توماس آکویناس

 1336 شده دفاع 4سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم

ایمااان از دیاادگاه شااهید مطهااری، کیرکگااور و  7

 ویتگنشتاین

 1337دفاع شده  3سطح  /حوزه علمیه قم شاورماستاد 

 دفاع شده 3/7/36 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم )آدمزاده( منطق استنبا  عقاید دینی 1

 دفاع شده 31/6/34 کارشناسی ارشد استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم حکومت مسلمان عادلوفقهی مبانی کلامی  3

 دفاع شده 1332 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم یدگاه امام خمینیرابطه اخلا  و سیاست از د 11

 ادامه دارد 1331 دکتری استاد مشاور / دانشگاه معارف نظام اخلا  اجتماعی در نهج البلاغه 11

 دفاع شده17/2/33 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم منطق فهم دین از نظر آیه الله جوادی آملی 12

استاد مشاور/ دانشگاه امیرالماومنین  منزلت حضرت زهرا )س(مقام و  13

 اهواز

 دفاع شده1331 کارشناسی ارشد

و  ×، امام هادی×اثبات امامت خاصه ی امام جواد 14

همراه پاسخ به شبهات ×امام عسکری  
استاد راهنما/ دانشگاه امیرالماومنین 

 اهواز

 دفاع شده1331 کارشناسی ارشد

ه فلسفه  دین در معیار نقد و بررسی دیدگا 15

 / ناصرواعظیارزیابی ادیان

دفاع پیش  1337آدرماه  دکتری استاد راهنما/ جامعه المصطفی

 شده

اکید بر بررسی و تبیین حدیث ثقلین با ت 16

 شبهات اهل سنت       

استاد راهنما/ دانشگاه امیرالماومنین 

 اهواز

 دفاع شده1332 کارشناسی ارشد

17     

نصوص اعتقادی از دیدگاه  منطق فهم 11

 شیخ انصاری و علامه طباطبایی

 فروردین دفاع شده1334 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم

 

 

ث کیستی اهل بیت در آیه تطهیر و حدی 13

 کساء  

استاد راهنما/ دانشگاه امیرالماومنین 

 اهواز

 دفاع شده1332 کارشناسی ارشد

هیلاوصاف ا یبررسی نظریات معناشناخت 21  ادامه دارد 1332 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

 

براهین خاص امامت علی علیه السلام  21

 مبتنی بر علم الهی

استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین 

 اهواز

دفاااع پاایش  1337آدرماااه  دکتری

 شده
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22 Islam and Globalization 4سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

 

 هدفاع شد 1334

 نقد و بررسی روش شناسی فهم دین از 23

ب دیدگاه علامه طباطبایی و اصحاب مکت

/صمیمیتفکیک  

 فروردین دفاع شده1334 دکتری استاد مشاور/ جامعه المصطفی

 

و  بررسی دلالت آیه اولی الامر بر عصمت 24

/زینلیمصادیق آن   

 دفاع شده 1336 4سطح  استاد راهنما/حوزه علمیه قم

 

ه تطبیقی حرکت جوهری و نظری بررسی 25

/ طلالوتکامل داروین  

 دفاع شدهپیش  1337 دکتری استاد مشاور/ جامعه المصطفی

 

اثبات امامت امامان )ع( از طریق تواتر  26

)سلیمانیفر(نصوص نامهای ایشان  

استاد راهنما/ دانشگاه امیرالماومنین 

 اهواز

 آماده دفاع 1332 دکتری

 

دمطهرینظامواره اندیشه شهی 27  دفاع شده1332 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

لم نقد و بررسی دیدگاه القفاری درباره ع 21

 امام )ع(

 کارشناسی ارشد استاد مشاور / دانشگاه معارف

 

1331   

 دفاع شده1333 ارشد استاد مشاور/دانشگاه باقرالعلوم منطق فهم دین از نظر شهیدصدر 23

سبت آنها از منظر قلمروهای عدالت و ن 31

/ باقریانامیرمومنان)ع(  

 دفاع شده1333بهمن  ارشد راهنمای دوم/ دانشگاه قم

 اسفند دفاع شده 1335 ارشد راهنما/ دانشگاه معارف معنویت دینی و معنویت مدرن 31

علل فراطبیعی و برایند آن در علم  32

/بهزادی مقدمدینی  

اسااتاد مشاور/پژوهشااگاه فرهنااگ و 

 امیاندیشه اسل

 ادامه دارد 1333 دکتری

 

 اسااااتنبا  در شااااناختیزبان مبااااانی نقااااش 33

 احکام/محمدقیوم عرفانی

اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی 

 العالمیه

 بهمن دفاع شده 1335 دکتری

 

قادر فاضلی /،بیت)ع( اهل نوری خلقت 34  دفاع شده 1335 دکتری استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

 

ب تفکیک...روح از منظر مکت 35 اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی  

 العالمیه

 ادامه دارد 1334 دکتری

 

دتشابهات و تمایزات اعتزال قدیم و جدی 36 اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی  

 العالمیه

 دفاع شده 1335 3سطح

 

بررسی نظریه تاریخینگری  37

ا )هیستوریسیزم( در فهم منابع استنب  

اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی 

 المیهالع

 دفاع شده 1335 دکتری

 

ساجدی/، رابطه دین و اخلا  در اسلام 31  دفاع شده 1337 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

شناختی دگراندیشانمبانی دین 33  ادامه دارد 1334 3سطح  استاد راهنما /حوزه علمیه قم 

حقیقت صرا  و نقش آن در هدایت و  41

ألهین و نجات انسان از منظر صدرالمت

سجاد میرزایی /،علامة طباطبایی  

 دفاع شده 1336شهریور  دکتری استاد مشاور / دانشگاه معارف
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/ ناصریالهیات سلبی در علم کلام 41  36پیش دفاع، اسفند 4سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم 

 بررسی و نقد دیدگاه امین استرابادی 42

ل علی گ /درباره جایگاه عقل در فهم دین

حمدیم  

 دفاع شده 1336 3سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم

 

 

، ارزش معرفتی اعجاز دراثبات وجود خدا 43

عیسی رنجبر/  

 دفاع شده  1/11/36 4سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم

ینی  نبی حس /فقه،نقدمبانی تاریخمندی  44

           

اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی 

 العالمیه

 فاع شدهد 1336 دکتری

 

طه بررسی و تحلیل مبانی نظریه های راب 45

سیدحسن مصباح /،دین و سیاست  

اسااتاد راهنمااا/ جامعااه المصااطفی 

 العالمیه

 1335 دکتری

سان بررسی آراء ناظر به حقیقت شناخت ان 46

 از خدا 

اسااتاد مشاااور/ جامعااه المصااطفی 

 العالمیه

 1336 دکتری

یه امبررسی و تحلیل دیدگاههای علمای ام 47

/کوهیدرباره فرضیه تکامل  

   1336 4سطح  استاد راهنما /حوزه علمیه قم

 

فر ، شمسیتجردنفس در مکتب تفکیک 41  شده دفاع پیش 4سطح  استاد راهنما /حوزه علمیه قم 

1331 

بررسی و نقد برهان معجزه در کتاب  43

نیهدی شعبا/مدرباره خدا اثر مایکل پالمر  

   1336 3سطح  قم استاد راهنما /حوزه علمیه

حاجیپور               / جوادعلیت و اختیار، 51

       

 آماده دفاع 4سطح  استاد مشاور /حوزه علمیه قم

 

 1337 3سطح  استاد راهنما / موسسه کلام اسلامی ایمانگرایی در غرب/حمید صادقی          51

رد    منبعیت عقل نزد متکلمان/شهریاریف 52  1336 4سطح  حوزه علمیه قم استاد راهنما/ 

نپورسبک زندگی از نگاه شهیدمطهری/امی 53  1337 3سطح  مشاور /حوزه علمیه قماستاد  

ادله موافقان و مخالفان تجسم  یبررس 54
 /سنجریاعمال

اسااتاد مشاااور / جامعااه المصااطفی 

 العالمیه

 1337 شده، اسفنددفاع  دکتری

55 
 بر یمبتنع  مؤمنان یرامامت ام ینبراه

  /شبریشبهات یعصمت و پاسخ به برخ

استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین 

 اهواز

 آماده دفاع دکتری

 

نقش و کاربرد نظریه وجود رابط در علم  56

 کلام

 1336 4سطح  حوزه علمیه قم استاد راهنما/

 1337 4سطح  حوزه علمیه قم استاد راهنما/ تجرد نفس از دیدگاه متکلمان/سید... 57

 

 

 

 

 )راهنمایی، مشاوره و نظارت( تحقیقات مصاحبت .12

 توضیحات سالدانشگاه یا مؤسسه  مصاحبتنوع  عنوان تحقیق ردیف
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 مربوط

 11چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت پیامبر اسلام)ص( 1

 12چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت امیرمومنان)ع( 2

 13چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت اهل بیت)ع( 3

 14چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت تربیت 4

 15چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت اخلا  و فرااخلا  5

 16چلچراغ حکمت دفتر  1313 کانون اندیشه جوان نظارت عرفان 6

 

 

 . برگزاری کارگاههای دانش افزایی اساتید.16

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس لمیهنام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه ع عنوان دروس مورد تدریس ردیف

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  1

 انسانی

  اساتید رمضان1331 رح ضیافت اساتید، دانشگاه اصفهان ط

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  2

 انسانی

  اساتید رمضان1331 دانشگاه آزاد خوراسکان 

  یداسات 1331 تهران دانشگاه شهید عباسپور اندیشه سیاسی 3

 دو دوره اساتید رمضان 1331 دانشگاه شیراز اندیشه سیاسی 4

  اساتید رمضان 1331 دانشگاه اصفهان اندیشه سیاسی 5

  اساتید 1331رمضان  دانشگاه صنعتی اصفهان اندیشه سیاسی 6

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  7

 انسانی

  اساتید رمضان 1331 دانشگاه اصفهان

ینی و تحاول علاوم معرفت شناسی د 8

 انسانی

 دو دوره اساتید رمضان 1331 پلیمرتهران پژوهشگاه 

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  9

 انسانی

 دو دوره اساتید 1332 رمضان  تهران دانشگاه شهید بهشتی

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  11

 انسانی

 دو دوره اساتید 1332رمضان همدان دانشگاه علوم پزشکی

 دو دوره اساتید 1332رمضان دانشگاه اصفهان ندیشه سیاسیا 11

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  12

 انسانی

  اساتید 1332بهمن  دانشگاه پیام نور یزد

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  13

 انسانی

 دو دوره اساتید 1333رمضان تهران دانشگاه شهید بهشتی

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  14

 سانیان

 دو دوره اساتید 1333رمضان دانشگاه اصفهان

 دو دوره اساتید 1334رمضان دانشگاه گنبدکاووس 2و1اندیشه سیاسی 15

 دو دوره اساتید 1334رمضان دانشگاه بوعلی همدان 2و1اندیشه سیاسی 16

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  17

 1انسانی

 یک دوره  اساتید 34شهریور  گنابادعلوم پزشکی دانشگاه 
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معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  18

 1انسانی

 یک دوره اساتید 34شهریور  دانشگاه علوم پزشکی یزد

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  19

 1انسانی

 نیم دوره اساتید 34شهریور  تهران مرکزآموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  21

 2انسانی

 دوره دو اساتید رمضان 1335 همدان وم پزشکیعلدانشگاه 

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  21

 2انسانی

 یک دوره اساتید رمضان  1335 تهران پژوهشگاه پلیمر 

معرفت شناسی دینی و تحاول علاوم  22

 2انسانی

 یک دوره اساتید 36تیرماه  دانشگاه بوعلی همدان

 (3غرب شناسی )معرفت شناسی 23

 

 دوره یک اساتید 36تیرماه  همدانوعلی بدانشگاه 

 (3غرب شناسی )معرفت شناسی 24

 

 دوره یک اساتید 36تیرماه  دانشگاه تبریز

 (3غرب شناسی )معرفت شناسی 25

 

 دوره یک اساتید 36ماه مرداد تبریزعلوم پزشکی دانشگاه 

 (3غرب شناسی )معرفت شناسی 26

 

 دوره یک اساتید 36ماه شهریور آزاد  خراسان رضویدانشگاه 

 (3غرب شناسی )معرفت شناسی 27

 

 دوره یک اساتید 36ماه شهریور ملایردانشگاه 

  سایر موارد: .17

 (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ؛خسروپناهبانی از حجه الاسلام دکتر هکرسی نظریه دیدناقد  -

 آقای علیدوست؛ نشست علمی منطق فهم دینعلمی دبیر  -

 یدی منطق فهم دین؛پژوهشیار طرح کل -

 نشست ماهیت پیشرفت اسلامیعلمی دبیر  -

 دبیر علمی نخستین همایش فلسفه هنر اسلامی -

 (1331) دبیر علمی نشست علمی نظریه ابتنا -

 (1331) (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، )گروه کلام نقش علم کلام در علم دینی نشست علمیدر  ناقد -

 .3و2و1ان مشارکت در تولید نرم افزار پرسم -

 شناسی و....فلسفه احکام، غرب اندیشه سیاسی اسلام، ،های متعدد رادیویی و تلویزیونی در حوزه: دین شناسی، مباحث اعتقادی برنامه -

 (5-1334عضو کمیته راهبری پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ) -

 و........... -

 

 


