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 ( سوابق شغلیب

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف

 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 تا از

پژوهش
 ی

آمو
زش
 ی

 اجرایی

1 
مرکز تحقیق        ات ک        ام یوتر  

 علوم اسالمی
10/01/87 78/10/01      پایگاه حوزه مدیر  و  محقق 

      01/10/01 01/10/78 مؤسسه رواق حکمت 2
محقق و م        دیر پ        ایگ        اه اس                الم  

 کوئست

 مدیر پایگاه اسالم پدیاو  محقق      تاکنون 01/10/01 مؤسسه رواق حکمت 3

4 
پژوهش    گاه فرهنگ و اندیش    ه 

 اسالمی
16/01/70 77/00/06      

 مدیر گروه کالم

5 
پژوهش    گاه فرهنگ و اندیش    ه 

 اسالمی
     تا کنون 0/3/0301

 عضو هیئت علمی گروه کالم

6 
پژوهش    گاه فرهنگ و اندیش    ه 

 اسالمی
      تا کنون 77/00/06

مدیر گروه تخصصی علوم انسانی 

 قرآنی

 

 
محل نصب تصویر 

 عضو هیأت علمی
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 وضعیت تحصیالت ج(
 حوزو  .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

 سطح سه: . . . . . . . . . . 

  *سطح چهار: 

 اجتهاد: . . . . . . . . . . . . 

 

 فقه و اصول

 

 

24/11/1387 

 

 

 حوزه علمیه قم

 

 

 

 دانشگاهی .2

 سال دریافت مدرک مدرک علمی
محل دریافت 

 درک
رشته اصلی 
 تحصیلی

 توضیحات گرایش تحصیلی

کارش   ناس   ی: . . . . . . . . . . . 

. 

  *ارشد: کارشناسی

 دکتر : . . . . . . . . . . . . . . 

دکتر : . . . . . . . . . . . فوق

. 

 

 

10/10/1370 

 

 

 دانشگاه قم

 

 

ال             ه             ی             ات و 

 معارف اسالمی

 

 

 

 فلسفه و کالم

 

 

 

 ها  خارجیآشنایی با زبان .2

توان استفاده از متون  نام زبان خارجی ردیف
 تخصصی

میزان توان برای  میزان توان برای ترجمه
 مکالمه

 توضیحات

  خوب متوسط خوب انگلیسی 1

  خوب خوب خوب عربی 2

3      

4      
 

 ها  غیرمطالعاتی )رایانه و . . . (مهارت .3

گواه مدت سابقه نوع تخصص ردیف

ی 

 معتبر

 توضیحات

  * تا کنون 0387از سال  ITاینترنت و  1

  * تا کنون 0387از سال  تایپ 2

3 ICDL 1&2   تا کنون 0387از سال *  

 مهارت استفاده از بانک ها  اطالعاتی و  4

نرم افزارها  مرکز تحقیقات کام یوتر  علوم  اس      المی 

 و ... 

  * تا کنون 0387از سال 
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 ( سوابق آموزشیـه
نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه  عنوان دروس مورد تدریس ردیف

 علمیه

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس

کارش          ناس          ی  واحد 1 الزهراءجامعۀ  نهایه الحکمه -3فلسفه  1

 ارشد

 

اص               ول فق       ه  -7اص               ول  2

 مظفر

کارش          ناس          ی  واحد 7 جامعۀ الزهراء

 ارشد

 

کارش          ناس          ی  واحد 7 جامعۀ الزهراء 7عقاید خاصه شیعه  4

 ارشد

 

اص               ول فق ه  – 0اص               ول  3

 مظفر

کارش          ناس          ی  واحد 7 جامعۀ الزهراء

 ارشد

 

 کارش          ناس          ی واحد 7 جامعۀ الزهراء 0کالم اسالمی  5

 ارشد

 

کارش          ناس          ی  واحد 1 جامعۀ الزهراء 0معارف بنیادین دین 1

 ارشد

 00و  01سال تحصیلی 

کارش          ناس          ی  واحد 1 جامعۀ الزهراء 7معارف بنیادین دین  7

 ارشد

 00و  01سال تحصیلی 

کارش          ناس          ی  واحد 1 جامعۀ الزهراء 7معارف بنیادین دین  8

 ارشد

 07و  00سال تحصیلی 

  کارشناسی سال  0 خصوصی بدایه الحکمه 9

بخش   ی از اش   ارات )فلس   فه  11

 و منطق(

  3سطح  سال 0 خصوصی

  کارشناسی سال 7 خصوصی زبان انگلیسی 11

انقالب اس        المی و ر ش        ه » 12

 «ها  آن

ی               ک ت               رم  دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان نور

 تابستانه

  کارشناسی

  کارشناسی  سازمان تبلیغات اسالمی نور تاری    خ اسالم و خطابه 14

تاری    خ اسالم و عوامل ایجاد  13

 عاشورا

  --------  جامعه مداحان شهرستان نور

مجتمع آموزش           ی و پژوهش           ی امام  تدر س اثبات وجود خدا 15

 علی )ع( سپاه

کارش          ناس          ی  جلسه 06

ارش                                د و 

دک                       ت                       ر  

)دوره                              ا  

ت                 ب                ی                ت 

وت               ع               ال               ی 

 نخبگان(

 03و  0، 7خ  رداد و ت  ی  ر )

 07تیر( سال 
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کارش          ناس          ی   جامعه الزهرا 0بنیادین دینمعارف  11

 ارشد

 07نیم سال تحصیلی دوم 

پژوهش               گ    اه فرهن    گ و ان    دیش                   ه  سلسله دروس اعتقاد  17

 دفتر قم -اسالمی

 6/07/ 07تاری    خ شروع   

آش               نایی با علوم انس               انی  18

 اسالمی

 8/07/ 01تاری    خ شروع    مدرسه خاتم االنبیاء

سهم شیعه در علوم و  00
 اسالمیتمدن 

مرکز آموزشی تخصصی شیعه 
 شناسی

کارش        ناس        ی  

 ارشد

ت                    اری                        خ ش                                   روع: 

77/16/03 

مرجعیت، روحانیت و  71
 حوزه ها  علمیه

مرکز آموزشی تخصصی شیعه 
 شناسی

کارش        ناس        ی  

 ارشد

تاری    خ ش            روع: دوره اول: 

77/16/03 

دوره دوم: نیم س           ال اول 

 01سال تحصیلی  

کارش        ناس        ی  واحد 7 الزهراجامعه  7معارف بنیادین دین  70

 ارشد

نیم سال دوم سال 
 09-01تحصیلی 

 

مدرسه علمیه امام حسن  نهایه الحکمه 77
 عسکر 

 09و  01سال تحصیلی   3سطح  

کارش        ناس        ی  واحد 6 جامعه الزهرا 0معارف بنیادین دین  73

 ارشد

اول سال سال نیم 
-06و  06- 09تحصیلی

 07-08و  08

کارش        ناس        ی  واحد 1 جامعه الزهرا 7معارف بنیادین دین  71

 ارشد

نیم سال دوم سال 
-08و  06-09تحصیلی

07 
 ( جوایز علمیو
 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .  رتبه نام جشنواره ردیف

س        ومین جش        نواره رس        انه  1

 ها  دیجیتال

و دریافت  اول

 تندیس طالیی

 ، دانشنامه دیجیتالی سایت حوزه نت

نوزدهمین هم      ای  کت      اب  2

حوزه و نخستین دوره سال 

جش               نواره مق     االت علمی 

 15/11/06 حوزه

ش                      ایس               ت       ه 

 یرتقد

ها  مش   روعیت حکومت اس   المی با تاکید بر آرا  پایهمقاله: 

 ا الله العظمی خامنهآیت

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات
 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

ن        ا    ر م   ح   ق   ق، م        دی   ر و  1

 علمی

  1301الی  1378 مرکز تحقیقات کام یوتر  علوم اسالمی
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ن        ا    ر م  ح  ق  ق، م        دی  ر و  2

 علمی

  1301الی  1387 کوئستموسسه رواق حکمت بابت سایت اسالم

م   ح   ق   ق، م        دی   ر و ن        ا    ر  3

 علمی

  تا کنون 1301 موسسه رواق حکمت بابت سایت اسالم پدیا

حض  ور  -ش  ورا  اس  المی مرکز تحقیقات اس  المی مجلس کارشناس علمی 4

منع تش               کی  ل و تبلی  و »در حلق  ه علمی بررس               ی ط   

 «هاعضویت در فرقه

 1304  

 

 های علمی ـ  جنبی( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهتحقیقات اتمام .1

 عنوان تحقیق ردیف
یح / تصحنوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی

 و . . .  انتقادی
تاریــــخ 
 اتمام

محل انتشار یا ارائه 
 )نام ناشر(

1 

دانشـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــامـــــــــــــه 

دیـیـیـتـــــــالـی حـوزه 

 نت 

 

تهی    ه بخ  ه    ا  مهم دانش               ن    ام    ه دیجیت    الی حوزه ن    ت و تحقیق: 

نظارت علمی بر اطالعات این دانش        نامه )این دانش        نامه به ص        ورت 

س            اختار درختی اس            تا یعنی نمایه ها به ص            ورت الفبایی عر             ه 

هر مو          وع علمی به ص         ورت منطقی طبقه نش         ده، بل ه اطالعات 

بند  و در قالب درختواره ارائه ش            ده اس            ت. گفتنی اس            ت که هم 

مطلب در مو            وعات علوم  48111اکنون، این دانش           نامه بی  از 

در  1388در س          ال  ،اس          المی را در بر دارد و به جهت همین کار ویژه

س  ومین جش  نواره دیجیتال تندیس طالیی به س  ایت حوزه اختص  ا  

 یافته است(. 

1301 

 پ        ای  گ        اه ح  وزه ن        ت

)م   رک   ز ت   ح   ق   ی   ق        ات  

ک        ام       ی   وت   ر  ع   ل   وم 

 اسالمی(

2 

پــــاســـــــــــــخ ویی بــــه 

ســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــوا ت و 

 شبهات دینی

ایت س     پاس     خبویی به بخش     ی از س     ئواالت و ش      هات دینی تحقیق: 

)س             ایت آن  پاس             خ ها نظارت علمی بر کل مدی یت و و حوزه نت 

هم اکنون بی   هزار س   ؤال پاس   خ داده اس   ت که 15حوزه به بی  از 

 .هزار آن در سایت قرار دارد( 4111از 

1301 

 پ        ای  گ        اه ح  وزه ن        ت

)م   رک   ز ت   ح   ق   ی   ق        ات  

ک        ام       ی   وت   ر  ع   ل   وم 

 اسالمی(

3 
پاسخ ویی به 
س وا ت و 

 شبهات دینی

پاسخبویی به بخشی از سئواالت و ش هات دینی مط   شده تحقیق: 
ها   پاسخ نظارت علمی بر کلمدی یت و در سایت اسالم کوئست و 

سایت )سایت اسالم کوئست که سایت تخصصی و مرجع، جهت آن 
زبان ترجمه می کند، به بی  از  14پاسخ گویی است و پاسخ ها را به 

به صورت تخصصی با دو صورت اجمالی و تفصیلی سؤال  5111
 .(پاسخ داده است

1301 

پایگاه اسالم  

)رواق  کوئست

 حکمت(

4 
تولید دانشنامه 

ویکی به صورت 
 در فضای میازی

کل   بر محتوا  یت علمی و مدی  تولید بخشی از مداخل و و تحقیق: 
این سایت بنا دارد  .دایرۀ المعارف )اسالم پدیا(مداخل موجود در 

مدی یت اطالعات اسالمی را در عرصه اینترنت بر عهده ببیرد همانند 
 4111این سایت تا کنون  باشد.  می دانشنامه آزاد که یک ویکی پدیا  

 .مدخل تولید کرده است

شروع از 

و  1301

هم اکنون 

ادامه 

 دارد

ا پدیپایگاه اسالم 

 )رواق حکمت(
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5 
مباني عرفان 
نظري در كلمات 
  حضرت علي )ع(

 چاپ نشده است 1370 تحقیق/ پايان نامه كارشناسي ارشد

با گامهای سبز  6
 انتظار 

بخ  مهمی از مقاالت آن توسط اینجانب  :کار گروهی و   تحقیق
نوشته شده است و از سو  موسسه رواق حکمت زیر نظر استاد 

 هادو  تهرانی چاپ شده است. 

1387 

موسسه فرهنبی 

موسسه  -خانه خرد

 رواق حکمت

جامعیت دین  7
 اسالم 

 چاپ نشده است 1387 حوزه  4تحقیق/ رساله سطح 

پرسمان  8
 عاشورایی

 1388 تحقیق

معاونت فرهنبی و 

ات تبلیغی دفترتبلیغ

اسالمی حوزۀ علمیه 

 قم

0 

ن رشی عرفانی، 
فلسفی و کالمی 
به: شخصیت و 
قیام امام حسین 

 )ع(

 تحقیق

ش هه اینترنتی که غالبا از سو   18صفحه به  536این کتاب در 
وهابیت منتشر شده، پاسخ علمی در دو رده اجمالی و تفصیلی داده 

 است 

1388 

 
 انتشارات چلچراغ 

 انتشارات چلچراغ  1380 گر  اهل بیت )ع(تحقیق: نبرشی نو به نق  هدایت مهر ماه  11

11 

مبانی  در آمدی بر 
علم دینی  کالمی

با تأکید بر علوم 
 انسانی

 1306 تحقیق
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 انتشارات خانه خرد 1307 تحقیق: تأملی در ش هات عصمت و گستره آن آفاق عصمت 12

 در دست چاپ 1308 شناسی عقلو معرفت تحقیق: معنا، هستی فلسفه عقل 13

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . . 
تاریــــخ 
 شروع

 محل ارائه

 1304 تحقیق برآیند مبانی کالمی در علوم انسانی . 1
فرهنگ و اندیشه پژوهشگاه 

 اسالمی

 1305 تحقیق های الهی  و پیشرفتسنت  . 2

صندوق حمایت از پژوهشبران و 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی

مبانی جهان شناسی علوم انسانی اسالمی  . 3
 از منظر قرآن کریم

 1305 تحقیق
پژوهشگاه قطب فلسفه دین و 

 فرهنگ و اندیشه اسالمی
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 ( ISI ،ISCها، ها، میموعهها، همایشدانشنامه ،مقا ت تألیفی )برای میالت .4

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ تحقیق/ مقالهنوع 

 ترجمه و... 
 تاریــــخ اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا میموعة میله )نام 

1 
جنود عقل و جهل و عزت و افتخار 

 حسيني 
 تحقیق

اسفند 
0370 

عزت و افتخار همای  علمی 
حسيني، فرهنگ و تفکر 

سازمان  /0بسیحی، جلد 
 تحقیقات و مطالعات بسیج

2 
جایگاه عشق و عقل در نهضت و 

 شخصیت حسینی 
 تحقیق

زمستان 
0370 

چاپ شده در مجموعه 
اولین گنبرۀ ملی مقاالت 

حماسۀ حسینی/ دار 
العرفان،مرکز علمی تحقیقاتی 

 العرفان الشیعی دار

 مقاله علمی ترویجی علوم تجربی سطو  سکوالر  3
تابستان و 

پاییز 
0370 

 99فصلنامه کتاب نقد شماره 
 96و 

4 
رابطه توحید و والیت با تأکید بر حدیث 

 سلسله الذهب
 مقاله علمی پژوهشی

زمستان 
0301 

 67فصلنامۀ قبسات شماره 

5 
چیستی، مبانی و عناصر اصلی جهان 
شناسی اسالمی با نگاهی به آراء شهید 

 مطهر  
 16آیین معنویت، شماره  0300 مقاله علمی ترویجی

 تحقیق نقد علوم انسانی متداول  6
اردی هشت 

0301 

اولین کنبره بین المللی علوم 
انسانی اسالمی/ مجموعه 

، بهار 1، جلد مقاالت کنبره
01 

7 
شناسی از دیدگاه مقام معظم جهان 
 ره ر 

 0300 تحقیق

چاپ شده در کتاب دو جلد  
منظومه فکر  حضرت »

 ،«ا الله العظمی خامنهآیت
/ پژوهشگاه فرهنگ و  0306

 اندیشه اسالمی

 0303 تحقیق سروش و معنا  علم دینی  8

چاپ شده در مجموعه 
، مقاالت همای  اعتزال نو 

/ پژوهشگاه فرهنگ و 0303

 اندیشه اسالمی

 0303 تحقیق مبانی سروش در انکار علم دینی  0

شده در مجموعه چاپ 
، اعتزال نو  مقاالت همای 

/ پژوهشگاه فرهنگ و 0303

 اندیشه اسالمی

 0300 تحقیق بررسی و تحلیل دعا  عرفه  11
چاپ شده در مجموعه 

ین گنبرۀ ملی دوممقاالت 
حماسۀ حسینی/ دار 
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ی تحقیقاتالعرفان،مرکز علمی 
 العرفان الشیعی دار

11 
برآیند  از جهان سبک زندگی مدل 

 شناسی
 0307 مقاله علمی پژوهشی

 60شماره قبسات  فصلنامه
 .0307پائیز 

 تحقیق تآثیرپذیر  علوم انسانی از سکوالریزم 12
پائیز 
0300 

فصلنامه پژوه  ها  
 3فرهنبی و اجتماعی شماره 
)مرکز پژوه  ها  علوم 

 اسالمی صدرا(انسانی 

 0303 مقاله علمی پژوهشی ها  پیشرفتمبانی کالمی و عرصه 13

چاپ شده در مجموعه 
 الگو  کنفراسدومین   مقاالت 

ل ا، سپیشرفت اسالمی ایرانی 
 87شماره  ،/ قبسات07

 0303تابستان 

14 
سبک زندگی در پرتو راهنماشناسی )با 

ا و ارتباط ب تأکید بر مقام قرب فرائض
 (والیت

 39شماره  مجله آیین سلوک 0303 مقاله علمی ترویجی

15  
اسالمی شناختی الگو  مبانی جهان

 پیشرفت
 الگو  اسالمی ایرانی پیشرفت 0303 تک نگاشت

16 
دین و  عنوان :  اولویت ها  پژوهشی

 علوم انسانی
 

77 /17 /
01 

 قطب فلسفه دین

17 
دان   :اولویت ها  پژوهشی عنوان
 فلسفه دین و علوم انسانی

 
77 /17 /
01 

 قطب فلسفه دین

18 
کمال،   :اولویت پژوهشی عنوان
 جامعیت و قلمرو دین

 
17 /11 /
01 

 قطب فلسفه دین

  عقل و  دین :اولویت پژوهشی عنوان 10
07 /11 /
01 

 قطب فلسفه دین

21 
انتظار بشر از عنوان: پژوهشی  اولویت

 دین
 

01 /19 /
01 

 فلسفه دینقطب 

 0303 مقاله علمی پژوهشی محک نقدانکار علم دینی در  21
 89شماره  قبسات فصلنامه

 0301بهار 

 تحقیق علل معنو  و مات یالیسم روش شناختی 22
آبان 
0301 

 همای  اندونز 

 0301 ا دانشنامه زندگی 23
 اندیشه نامه انقالب اسالمی

 (مرحله چاپ )در 

 0301 ا دانشنامه عقل 24
دانشنامه قرآن پژوهشگاه 
 فرهنگ و اندیشه اسالمی

 (ویراستار مرحله )در 

 0301 ا دانشنامه عقل و دین 25
دانشنامه قرآن پژوهشگاه 
 فرهنگ و اندیشه اسالمی

 (ویراستارمرحله )در 
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76 
برآیند مبانی جهان شناختی الگو  

 اسالمی پیشرفت
 مقاله علمی پژوهشی

تابستان 
09 

تابستان  قبسات فصلنامه
 71شماره  0309

27 
ها  پارادایمی مو وع علوم ویژگی

 انسانی اسالمی از نگاه عالمه طباطبایی
 0309 مقاله علمی پژوهشی

فصلنامه قبسات تابستان 
و همای   71شماره  0306
 المیزان

28 
رو در ها  پی علل معنو  و چال 

 ساز  علوماسالمی
 09پائیز  مقاله علمی پژوهشی

فلسفه دین دانشگاه مجله 
 0309، پاییز 3، شماره تهران

20 
تأملی در سبک زندگی اسالمی و 

 سکوالر
/ 17/ 13 مقاله علمی ترویجی

09 
 38شماره  مجله آیین معنویت

31 
سنت ها  الهی و الگو  اسالمی ایرانی 

 پیشرفت
 17/ 31 تحقیق

/09 

پنجمین کنفراس الگو  
اسالمی ایرانی پیشرفت 

 پیشرفت()الگو  پایه 

 مقاله علمی ترویجی تأملی بر نظ یة علم دینی دکتر گلشنی 31
مرداد  9

09 
 

و   87شماره مجله چاپ در 

یز و پائ کتاب نقد فصلنامه   83

 03زمستان 

32 
فطرت و فط یات از نگاه عالمة 

 طباطبائی و برآیند آن در علوم انسانی
مرداد  77 مقاله علمی پژوهشی

09 

در  مجله مطالعات معرفتی

، 81شماره  ،دانشگاه اسالمی

 و همای  المیزان 0306بهار 

33 
نظ یه فطرتا به مثابه م نا  

 شناختی علوم انسانیمعرفت
شه یور  مقاله علمی پژوهشی

09 

، سال آیین حکمتمجله 

، 0307یازدهم، تابستان 

 11شماره 

 09 مقاله علمی پژوهشی ها  مشروعیت حکومت اسالمیپایه 34
 81، شماره سیاسیعلوم مجله 

 0309، تابستان 

 09 مقاله علمی پژوهشی مسئله عینیت در عدالت اجتماعی 35

، سال بیست نقد و نظر مجله 

و دوم، شماره دوم، تابستان 

0306 

36 
ها  بند  سنتتأملی در نظام طبقه

 الهی در جامعه و نق  آن درپیشرفت
  06 مقاله علمی پژوهشی

مجله حکمت اسالمی، سال 

 0308پنجم، شماره اول، بهار 

37 
از خودبیگانبی زبان دین، وهم یا 

 واقعیت؟
 09 مقاله علمی تخصصی

بهار  0فصلنامه پاسخ، شماره 

مرکز مطالعات و / 0308

 پاسخبویی به ش هات دینی

38 
چیستی جهان شناسی اسالمی و مبانی 
 و عناصر آن از دیدگاه شهید مطهر 

 علمی ترویجیمقاله 
زمستان 

09 
 16آیین معنویت چاپ شده 

30 
حوزه انقالبی و علوم انسانی ) رورت و  

 ها  تحول(گام
 0306 مقاله علمی تخصصی

چاپ شده در مجموعه 
حوزه »مقاالت همای  علمی 

 ها  ملی و انقالبیا مسئولیت
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مجله س هر «/ فراملی
سیاست، شماره چهاردهم 

 0306زمستان 

 تحقیق حجاب به مثابه یک امر اجتماعی 41

اسفند 
و  0306

فروردین 
0308 

و  133شماره  -پاسدار اسالم 
تا  77از  -صفحه  7) 131
73) 

41 
رابطه علم کالم و علوم انسانی با تأکید 

 بر آرا  آیت الله سبحانی
 0308 تحقیق

مجموعه مقاالت همای  
 فلسفه کالم 

42 
باورها  کالمی و علوم انسانی )حایگاه و 

 چبونبی تأثیر(
 0306 مقاله علمی پژوهشی

فلسفه دین دانشگاه تهران، 
 0308، تابستان 7شماره 

43 
جایگاه عالم فراماده و عوامل فراماد  
در نظ یه علم دینی آیت الله جواد  

 آملی
 0308 مقاله علمی پژوهشی

همای  نظ یه علم دینی و  
کاربست آن در نظام آموزش و 

مجله /  08اردی هشت -پرورش
سال بیست و نقد و نظر، 

چهارم، شماره دوم، تابستان 
0307 

44 
درنبی در نگاه شبستر  به مسئله 

 عصمت پیام ر ) (
  مقاله علمی ترویجی

و  81مجله کتاب نقد شماره 
 0301، بهار و تابستان 89

 

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

 نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف
امتیاز  
 شدهکسب

 توضیحات سال

1 
مبانی جهان شناختی الگو  اسالمی 

 پیشرفت
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1304 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشۀ اسالمی

2 
علمی  نق  انقالب اسالمی درارتقاء عدالت

 ترویجی
پژوهش               گ        اه فرهن        گ و  1305  ناقد

 اندیشۀ اسالمی

3 
 ها سنتبند  تأملی در نظام طبقه

 الهی در جامعه و نق  آن درپیشرفت
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1305 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

4 
چبونبی تأثیر باورها  کالمی بر علوم 

 انسانی
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1305 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

5 
نق  حوزه در اسالمی ساز  علوم 

 انسانی 
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1306 
پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسالمی

6 
خدا به مثابه ساختار یا فاعل »نشست 
 « مختار؟

علمی 
 ترویجی

 دانشگاه ادیان 1306  ناقد

7 
نق  کالم سیاسی در فرآیند بازساز  

 نظ یه والیت فقیه
علمی 
 ترویجی

 1306  ناقد
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

8 
ها  پارادایمی مو وع علوم ویژگی

از منظر عالمه  انسانی اسالمی
 طباطبایی

علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1307 
پژوهشگاه فرهنگ و 

و مجمع  اندیشه اسالمی
 عالی حکمت
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0 
نظ یۀ فطرت و برآیند آن در علوم 

 انسانی
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1307 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

11 
اصول راه ردها  الگو  اسالمی ایرانی 

 لهیها  اپیشرفت بر م نا  نظام سنت
علمی 
 ترویجی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 1307 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

11 
 رورت اسالمی ساز  علوم انسانی از 

 دیدگاه عالمه طباطباییمنظر قرآن در 
علمی 
 ترویجی

 1307  ناقد
مرکز تخصصی تفسیر و 

 علوم قرآن

12 
گذر از ذاتمند  ارسطویی به 

 مند  قرآنیفطرت
علمی 
 ترویجی

 1308  ناقد
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی
 

13 
شناسی  روش»کرسی علمی ترویجی 

کالم سیاسی با تأکید بر کالم سیاسی 
 ا الله خامنه آیت

علمی 
 ترویجی

 1307  ناقد
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

14 
 سیاسی روشنفکر  دینی –مبانی فکر  

 متجدد
علمی 
 ترویجی

 1307  ناقد
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

15 
استاد شهیدمطهر  و مبانی 

 شناختی پیشرفت اسالمیجهان
علمی 
 ترویجی

ارائه سخنران و 
 دهنده

 
اردی هشت 

07 

انجمن علمی حوزه با 
همکار  گروه عرفان 
پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی و بنیاد 
علمی و فرهنبی شهید 

 مطهر 

16 
ی شناختو اقتضائات روشعلوم انسانی 

 آن
علمی 
 ترویجی

  ناقد
پژوهشگاه فرهنگ و  1307

 اندیشه اسالمی

 

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

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعو   ردیف

 محمد مجتهد شبستر  1

نوشتن مقاله و چاپ 

 در کتابمقاالت دیبر 

به عنوان سردبیر  نقد 

 مهمان

 
، بهار و 75و  74مجله کتاب نقد شماره 

 1304تابستان 

 سروشعبدال  یم  2

نقد دیدگاه ایشان در  

ب در قال باره علم دینی

 تدوین دو مقاله

 
چاپ شده در مجموعه مقاالت همای  

 اعتزال نو

 

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

اندیشی/  همهمایش/ نام  ردیف

 کارگاه/جلسه

یا مؤسسه دانشگاه  نوع همکاری

 مربوط

 توضیحات سال

 کارگاه مهارت افزایی 1
 کتاب مطلوب

پژوهشگاه فرهنگ و  شرکت کننده
 اندیشه اسالمی

1301 
 

 



 

 12 

کارگاه دان  افزایی و  2
توانمندساز  اعضا  هیئت 
علمی در زمینه فرهنبی، ت بیتی 
اجتماعی با مو وع علوم انسانی 

 اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و  شرکت کننده
 اسالمی اندیشه

1301  

ارائه کارگاه علمی برای رفسور   3
استاد »كالوس فون اشتوش، 

ارشد مطالعات تط يقي دانشگاه 
با مو وع « پادربورن آلمان

 «امامت از نگاه كالمي شيعه»

تدر س و ارائه 
 دهنده بحث

المصطفی  ةجامع
موسسه  -ةالعالمی

آموزشها  کوتاه 
مدت و فرصت ها  

 مطالعاتی

0301  

تدر س و ارائه  ها  آموزشی کوتاه مدت دوره 4
بحث نظام 
سیاسی اسالم 
بر م نا  

 والیت فقیه

 -استاندار  قزوین
دفتر آموزش و 

 پژوه 

1301  

ط    یافت اندیشه اساتید  5
)دان  و معرفت افزایی 

 استادان(

تدر س و ارائه 
بحث با 

 مو وع: 
مباحث 

فلسفه علم و 
فلسفه دین 
)چیستی و 
مبانی علم 

 دینی(

دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم ره ر  
)دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد ک ج(

27/6/1301  

اولین کنبره بین المللی علوم  6
 انسانی اسالمی

سخنرانی و 
 ارائه مقاله

با مشارکت جمعی از 
دانشگاه ها و 
موسسات تحقیقی 

 برجسته کشور

1301  

سخنرانی و  اولین گنبرۀ ملی حماسۀ حسینی 7
 مقالهارائه 

دار العرفان، موسسه 
دارالمعارف الشیعی، 
مرکز علمی تحقیقاتی 

 داراالعرفان الشیعی

1380  

دومین گنبرۀ ملی حماسۀ  8
 حسینی

دار العرفان، موسسه  ارائه مقاله
دارالمعارف الشیعی، 
مرکز علمی تحقیقاتی 

 داراالعرفان الشیعی

1301  

همای  علمی عزت و افتخار  0
 حیتفکر بسیحسيني، فرهنگ و 

سخنرانی و 
 ارائه مقاله

سازمان تحقیقات و 
 مطالعات بسیج

1381  

پژوهشگاه فرهنگ و  ناقد  نشست نقد عرفان واره ها  11
 اندیشه اسالمی

21/12/01 
 

نشست پرس  و پاسخ با  11
مو وع كالم اسالمي با حضور 

  پروفسور اشتوش از آلمان

پژوهشگاه فرهنگ و  دبیر علمی
 14/17/01 اسالمیاندیشه 
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نق  کالم در تحول علوم  12
 اسالمی 

پژوهشگاه فرهنگ و  دبیر علمی
 اندیشه اسالمی

  1380اسفند 

نشست تخصصی همای  بین  13
المللی منطق فهم دین با عنوان 
جامعیت چهاروجهی بودن زبان 

 قرآن

دبیر علمی و 
 ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

15/12/01 

 

دبیر علمی و  کالم و علوم اجتماعینشست   14
 سخنران
مقدماتی 
 نشست

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

1301  

نشست نق  علم کالم و  15
 علم اقتصاد در اعتقادات 

 دبیر علمی
 نشست

پژوهشگاه فرهنگ و 
 16/12/01 اندیشه اسالمی

 65کتاب نقد شماره 
و  01زمستان  66و 

 02بهار 

سخنرانی در  نشست تکنولوژ  و تبلی   16
نشست با 
عنوان بایسته 
ها  تبلی  در 
 فضا  مجاز 

دفتر تبلیغات اسالمی 
 حوزه علمیه قم

3/11/1380  

شورا  پژوهشی مجله علمی  17
 پژوهشی قبسات

شرکت به 
 عنوان عضو

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

1301  

هیئت تح ی یه و شورا  پژوه   18
 کتاب نقدمجله  

شرکت به 
 عنوان عضو

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

1380 1301 
1301 

 

گروه قرآن و مطالعات حکمی و   10
 کالمی دانشگاه مطالعات قرآنی

شرکت شورا  
علمی به 

 عنوان عضو

دانشگاه علوم و 
 معارف قرآن ک یم

1301  

هیئت تح ی یه فصلنامه آیین  21
 سلوک

هیئت عضو 
 تح ی یه

 1301  

نشست تخصصی مبانی و   21
 کارکردها  والیت فقیه 

سخنرانی در 
نشست 

تخصصی با 
مبانی  »عنوان 

کالمی والیت 
 «فقیه

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

این نشست در کتاب  1301
، 62و  61نقد شماره 

 چاپ شده است

هم اندیشی: انقالب اسالمی،  22
سبک زندگی اسالمی و تحکیم 

 بنیاد خانواده

سخنرانی در 
نشست با 

عنوان 
شناسجهان»

  و سبک 
 «زندگی

بسیج اساتید 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

16/11/1301  

افزایی الگو  کارگاه دان  23
 اسالمی ایرانی

معاونت آموزش و  شرکت کننده
موسسه آموزش عالی 
حوزو  اندیشه، 

چهارشنبه 
18/11/01 

نامه 
 /د/ق35761شماره: 
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پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی

تخصصی کالم و  نشستدومین  24
 علوم اجتماعی

و  دبیر علمی
سخنران 
مقدماتی 
 نشست

پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشۀ اسالم و 
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه

 31پنج شنبه 
 1302خرداد 

ان تابست« کتاب نقد 
 - 1301و پاییز 
 64و  63شماره ها  

نشست تخصصی مبانی عرفانی  25
 والیت فقیه

بسیج اساتید و  ناقدسخنران و 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

  1302مهر 

نشست تخصصی علمی پرس   26
 و پاسخ در باره عاشورا

ده باقر پژوهشک سخنران
 العلوم

 سازمان تبلیغات

مبلغان اعزامی به  1302آبان 
 سراسر کشور

علم ديني )تق ير و نقد نظ يه  27
مقرر:  آملي(آيت الله جوادي 

 «سعید جواد »

 شرکت کننده
 و ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 یاندیشۀ اسالم

 26سه شنبه 
  02آذرماه 

 

)پاسخ به ابهامات و علم ديني  28
آيت الله جوادي  سؤاالت توسط

 آملي(

  18/11/02 موسسه اسراء شرکت کننده

تاثير علم كالم »نشست علمی  20
 «در علم سياست

پژوهشگاه فرهنگ و  دبیر علمی
 اندیشۀ اسالمی

 17شنبه 
  02اسفندماه 

 

ي علوم انساني   نظ يه»نشست   31
 ي علم دينينقد نظ يه« اسالمي

 اك ر رشادعلي

شرکت کننده 
 و ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشۀ اسالمی

24/17/03  

کارگاه دان  افزایی نظ یة علم  31
 دینی دکتر گلشنی

شرکت کننده 
 و ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشۀ اسالمی

21/3/1304  

نشست علمی مبانی  32
شناختی الگو  اسالمی جهان

 ایرانی پیشرفت

پژوهشگاه فرهنگ و  ارائه دهنده
 اندیشۀ اسالمی

26/13/1304  

کارگاه در بارة فلسفه مضاف  33
 نظ یة استاد رشاد

شرکت کننده 
 و ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشۀ اسالمی

14/18/1304  

کارگاه نظ یه پیوند  دکتر  34
 نیاقائمی

شرکت کننده 
 و ناقد

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشۀ اسالمی

15 /11/04 
 

 

کرسی آزاداندیشی با مو وع  35
ها  امر به معروف و نهی روش

 از منکر 

حوزه علمیه نرجس  ناقد
 خاتون شه یار

25/11/04  

سنت ها  »ارائه کننده مقاله  36
و الگو  اسالمی ایرانی  الهی

 »پیشرفت
 

سخنرانی و 
 ارائه مقاله 

پنجمین کنفراس  05/ 12/ 31 کتابخانه ملی تهران
الگو  اسالمی ایرانی 

)الگو   پیشرفت
 پایه پیشرفت(

باورها  کالمی و  علمی نشست 37
 علوم انسانی

  06اسفند  مجمع عالی حکمت ارائه دهنده

خدا در تصور »نقد کتاب  38
 «انسان

دبیر علمی 
 نشست

پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشۀ اسالمی

 1305آبان  17
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پژوهشگاه فرهنگ و  ناقد «مدرنیته از نگاه دین»نقد کتاب  30
 اندیشۀ اسالمی

1306 
 

دبیر علمی  «بنیاد تفکر سلفی»نقد کتاب  41
 نشست

اردی هشت  10 انجمن علمی حوزه
07 

 

نشست علمی ماهیت علوم  42
 ها  کالمیگزارهانسانی و  

سخنران و ارائه 
 دهنده

مشهد/ پژوهشگاه 
 آستان قدس ر و 

اندیشی سومین هم 07مرداد 
اساتید برجسته 
علوم انسانی ویژه 
فلسفه اسالمی و 
علوم انسانی 

 اسالمی

مطالعات علوم نشست علمی  43
ها و  انسانی اسالمیا کامیابی

 هاکاستی

سخنران و ارائه 
 دهنده

 و  پژوهشگاه فرهنگ
 اندیشۀ اسالمی

شانزدهمین  1307
نشست علمی پی 

نق  »همای  ملی 
انقالب اسالمی در 
تأسیس و توسعه 

 «علوم انسانی

نق  علوم انسانی اسالمی در   45
 گام دوم انقالب

 ارائهسخنران و 
 دهنده

موسسه احیاء حیات 
طیبه اسالم با 
همکار  گروه کالم 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

پنجمین جلسه  1307
 ها سلسله نشست

احیا  حیات طیبه 
 اسالم

 

 های علمیحضور در انیمن .7

دانشگاه یا مؤسسه  نوع همکاری نام انیمن علمی ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

  0306  عضو مستمر انجمن علمی کالم حوزه 0

7      

3      

 

 های مطالعاتیاستفاده از فرصت .8

یا مؤسسه  دانشگاه کشور مقصد ردیف

 مبدأ

 توضیحات سال

0     

7     
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ه، تــأســـــــــــــیس انیمن طراحی هــای علمی ابتکــاری ویژه )مــاننــد اجرای طرح .9
 
تحقیق کلیــدی، تــأســـــــــــــیس میلــ

 اندازی سایت علمی و . . .(علمی، راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

 ک     ام یوتر  علوممرکز تحقیق     ات   سایت حوزه نت 0

 اسالمی

0387  

  0378 مؤسسه رواق حکمت سایت اسالم کوئست 7

  0301 مؤسسه رواق حکمت سایت اسالم پدیا 3

اولوی      ت ه      ا  پژوهش               ی عنوان دان   1

 فلسفه دین و علوم انسانی

  0301و  0303 قطب فلسفه دین 

اولوی     ت ه     ا  پژوهش               ی عنوان دین و  9

 علوم انسانی

  0301و  0303 قطب فلسفه دین 

اولوی   ت ه   ا  پژوهش               ی عنوان عق   ل و   6

 دین

  0301 قطب فلسفه دین 

اولوی   ت ه   ا  پژوهش               ی عنوان کم   ال و  8

 جامعیت دین

  0301 قطب فلسفه دین 

تهی       ه س               رفص                      ل درس قلمرو دین و  7

  –جامعیت آن برا  رش        ته فلس        فه دین 

 کارشناسی ارشد

  01د   77 قطب فلسفه دین

 

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .01

ردی

 ف

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان سخنرانی/ مصاحبه

 مربوط

 توضیحات سال

0 
 نقد علوم انسانی متداول

 اولین کنبره بین المللی

 علوم انسانی اسالمی
0301 

 

7 

جنود عق      ل و جه      ل و عزت و افتخ      ار 

  حسینی

هم     ای  علمی عزت و 

اف     ت     خ        ار حس                    ي     ن     ي، 

ف         ره         ن         گ و ت         ف         ک         ر 

س                    ازم      ان بس               یحی/ 

تحقیق   ات و مط   الع   ات 

 بسیج

0370 

 

3 

ج   ایگ   اه عش               ق و عق   ل در نهض                 ت و 

 شخصیت حسینی

دار العرفان، موس        س        ه 

دارالمع  ارف الش               یعی، 

مرکز علمی تحقیق       اتی 

 داراالعرفان الشیعی

0370 
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1 
 والیت فقیه مبانی کالمی

پژوهش               گ  اه فرهن  گ و 

 اندیشه اسالمی
 01اسفند 

 

نش   س   ت تخص   ص   ی همای  بین المللی  9

 منطق فهم دین 

پژوهش               گ  اه فرهن  گ و 

 اندیشه اسالمی
19/17/00 

 

6 
 هاوارهنشست نقد عرفان

پژوهش               گ  اه فرهن  گ و 

 اندیشه اسالمی
70/17/00 

 

تا   0370از سال  مراکز علمی ها  مختلفسخنرانی در همای  8
 کنون

 

تبلیغات اس         المی دفتر  بایسته ها  تبلی  در فضا  مجاز  7

 حوزه علمیه قم

3/00/0370  

، س             خنرانی در مناس             بت ها  مذه ی 0

و دهه  حرم و ماه رمض               انمانند دهه م

 ...روز قدس و صفر و 

شهرستان نور و نوشهر 

ق             م م             ان              ن              د  و... 

پژوهش               گ  اه فرهن  گ و 

ان    دیش                  ه اس               المی و 

 موسسه رواق حکمت

تا   0360از س  ال 

 کنون

 

http://www.hawzah.ne  روزنامه قدس تجلی عقل و عشق در قیام ک بال  01

t/fa/news/newsview/8

2375 

پژوهش               گ  اه فرهن  گ و  «شناسی و سبک زندگیجهان» 00

 اندیشه اسالمی

06/00/0300 هم اندیش              ی س              خنرانی در  

»  عنوانبس               یج اس                اتی د ب ا 

انقالب اس               المی، س               ب      ک 

زن        دگی اس               المی و تحکیم 

 «بنیاد خانواده

به  نش         منداندا گفتار و نظ یه تفکیک 07

 است قابل ق ول جزئی صورت

پ        ایگ        اه خ ر  تحلیلی 

 طلیعه

07 /07 /

0301 

http://www.talie.ir/ 

م   دیر حوزه ب   ای   د دغ   دغ   ه تحقق تم   دن  03

 اسالمی داشته باشد

0309/3/30 خ رگزار  رسا  http://rasanews.ir/fa/n

ews/433136/ 

علوم انس                انی اس               المی مق دم ه جه اد  01

س   از  مقابل یورش دش   من 
ز
علمی و س   د

 است

م            ه            رم            اه  6  خ رگزار  شبستان

0309 

http://www.shabestan.

ir/detail/News/575171 

مقایسه اسالمی ساز  علوم با شکست  09

 ها  کلیسا از اساس غلط است

0309آذر  31 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/595385 

ر ش         ه جنگ و ص         لح در هدف ماهو   06

 علم نهفته است

0309آبان  00 خ رگزار  شبستان   http://shabestan.ir/de

tail/News/497624 

 

http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/82375
http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/82375
http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/82375
http://www.talie.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.talie.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.talie.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://rasanews.ir/fa/news/433136/
http://rasanews.ir/fa/news/433136/
http://www.shabestan.ir/detail/News/575171
http://www.shabestan.ir/detail/News/575171
http://shabestan.ir/detail/News/595385
http://shabestan.ir/detail/News/595385
http://shabestan.ir/detail/News/497624
http://shabestan.ir/detail/News/497624
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س    از  علوم انس    انی جهاد ک یر اس    المی 08

اس              ت/ مقاومت را تنها نظامی ندانیم، 

 مقاومت فرهنبی هم داریم

پ        ایگ        اه خ ر  تحلیلی 

 مفتا 

08مرداد  73  http://meftaah.com/ 

بدون پش               توانه ها  مالی نباید انتظار  07

 معجزه از مسجد داشته باشیم 

اردی هش             ت  09 خ رگزار  شبستان

09 

http://shabestan.ir/det

ail/News/541292 

خدا  رحمانیتبالیا  ط یعی منافاتی با  00

 ندارد/ شرا امر عدمی یا وجود ؟

07فروردین  77 خ رگزار  مهر  https://www.mehrnew

s.com/news/4592684/ 

راه س               رم   ای   ه گ   ذار  س               ودآور در م   اه  71

 شعبان/شرط پذیرش عمل صالح! 

0308/0/70 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/700184 

دس    تکار  باورها ش    اه کلید تغییر س    بک  70

زندگی اس          ت/دوربرگردانه بازگش          ت به 

 عصر تمدن اسالمی! 

0306/01/79 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/681995 

علم از می    ادین جه    اد اک ر اس                   ت/جوز  77

ح   ابم بر تولی   دات علمی را س               ی   اس               ی 

 نکنیم

0306/01/7 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/677825 

اس     المی س     از  علوم قدرت نمایی برابر  73

 غرب نیست

0309/0/70 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/594979 

پژوه  س     رمایه گذار  س     ودآور اس     ت  71

 بازگشتبینه هزینه 

07آذر  1 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/307701 

ر س       از  با تکیه باربعینا ش       اهراه تمدن 79

 استکبار ستیز 

0308/7/8 خ رگزار  شبستان  

07/08/ 

http://shabestan.ir/det

ail/News/735183 

ش      هاتی که ش     ب پره ها  خیمه زده بر  76

قیام امام حس    ین)ع( رواج می دهندا از 

ت رئه یزید تا تخ یب ش              خص              یت امام 

 حسین)ع(

ش                     ه       ی      ور  77 خ رگزار  شفقنا

0307 

https://fa.shafaqna.co

m/news/808097/ 

اگر روش         نبر ، ترغیب و تش         ویق زنان  78

ن ود، پیام عاش               ورا به درس               تی منتقل 

 شدنمی

0308آبان , 7 خ رگزار  شفقنا  https://fa.shafaqna.co

m/news/652879/ 

 م امامپیش   رفت اس   المی در کال  ش   اخ  77

 جواد)ع(

 /http://www.talie.ir  خ رگزار  طلیعه

ف  لس                ف        ه س                ی        اه پ  وش                ی در ع  زا   70

 سیدالشهداء)ع(

0308/6/71 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/727100 

تع یر عالم     ه طب     اطب     ایی)ره( از معن     ا   31

سبک واقعی نعمت/معنا  سعادت در 

 زندگی اسالمی

08فروردین  09 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/697719 

http://meftaah.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://meftaah.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://meftaah.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://meftaah.com/
http://shabestan.ir/detail/News/541292
http://shabestan.ir/detail/News/541292
https://www.mehrnews.com/news/4592684/
https://www.mehrnews.com/news/4592684/
http://shabestan.ir/detail/News/700184
http://shabestan.ir/detail/News/700184
http://shabestan.ir/detail/News/681995
http://shabestan.ir/detail/News/681995
http://shabestan.ir/detail/News/677825
http://shabestan.ir/detail/News/677825
http://shabestan.ir/detail/News/594979
http://shabestan.ir/detail/News/594979
http://shabestan.ir/detail/News/307701
http://shabestan.ir/detail/News/307701
http://shabestan.ir/detail/News/735183
http://shabestan.ir/detail/News/735183
https://fa.shafaqna.com/news/808097/
https://fa.shafaqna.com/news/808097/
https://fa.shafaqna.com/news/652879/
https://fa.shafaqna.com/news/652879/
http://www.talie.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF/
http://www.talie.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF/
http://www.talie.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF/
http://shabestan.ir/detail/News/727100
http://shabestan.ir/detail/News/727100
http://shabestan.ir/detail/News/697719
http://shabestan.ir/detail/News/697719


 

 19 

ه چیز در گ ی  ه ه  ا  زهرا )س( نهفت  ه چ   30

 بود؟

اردی هش             ت  79 خ رگزار  شبستان

00 

http://www.shabestan.

ir/detail/News/132215 

«  م  اد  و س               کوالر»مب  انی علوم رایج  37

ها با تحول علوم اس   ت/ برخی مخالفت

 انسانی علمی نیست

07ان آب 76 خ رگزار  فارس  https://www.farsnews.

com/news/1392081900

1412/ 

 ش               أ دین باور  و عدم خودباختبی، من 33

 پیدای  تمدن اسالمی خواهند بود

0306تیر  76 خ رگزار  مهر  https://www.mehrnew

s.com/news/4001440/ 

ر ش      ناس      انه ره دس      تیابی به آرا  جهان 31

 معظم انقالب

06مهر  71 روزنامه ص ح نو  http://sobhe-

no.ir/newspaper/337-

1/6/13129 

ش  فاعت حض  رت معص  ومه)س( ش  امل  39

 حال چه کسانی می شود؟

0308/1/71 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/715888 

برخی از مخ  الف  ت ه  ا ب  ا تحول در علوم  36

 انسانی، شهوت عملی است

لی تحلی -پ      ایگ      اه خ ر 

 علوم انسانی طلیعه

ش                        ه          ی         ور  7

0303 

http://www.talie.ir/ 

نس            انی ش            کل تمدنها براس            اس علوم ا 38

 گیرد/مبانی کالمی علوم انسانیمی

لی تحلی -پ      ایگ      اه خ ر 

 علوم انسانی طلیعه

اردی هش             ت  71

0306 

http://www.talie.ir/ 

ز  م امرو نقیص            ه معرفتی کاس            تی علو  37

 است

لی تحلی -پ      ایگ      اه خ ر 

 علوم انسانی طلیعه

0309بهمن  01  http://www.talie.ir/ 

عظمت ق بان در ذبح اس              ماعیله نفس  30

 پی  پا  ابراهیمه عقل است

0308/9/30 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/723098 

دهد/ فرهنگ، سبک زندگی را تغییر می 11

 پذیرد اسالم تعامالت فرهنبی را می

0308/9/07 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/720808 

بررس               ی ابع    اد علمی و ع    اطفی رابط    ه  10

 استاد و شاگرد

اردي هش             ت  01 خ رگزار  رسا

0307 

http://rasanews.ir/fa/n

ews/605368 

07آبان  01 روزنامه قدس امام حسن عسکر  الگو  زندگی 17  http://media.qudsonlin

e.ir/d/2019/11/04/0/9

50350.pdf 

راه رد امام س               جاد)ع( برا  بازتع یف  13

 اسالم ناب

ش                     ه       ی      ور  70 روزنامه قدس

0307 

http://www.qudsonline

.ir/news/670203 

مبارزه امام ص   ادق)ع( ماهیت س   یاس    ی  11

 داشت

0308تیر،  08 خ رگزار  شفقنا  https://fa.shafaqna.co

m/news/595058/ 

رس             ود در اوقات   19 راه س             رمایه گذار  پت

 فراغت

0308/0/0 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/696183 

برکات کرامت به س               بک امام جواد)ع(  16

 در شرایط تح یم

0307/9/07 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/817157 

https://www.farsnews.com/news/13910224001393/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.com/news/13910224001393/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.shabestan.ir/detail/News/132215
http://www.shabestan.ir/detail/News/132215
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/
https://www.farsnews.com/news/13920819001412/
https://www.mehrnews.com/news/4001440/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4001440/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4001440/
https://www.mehrnews.com/news/4001440/
http://sobhe-no.ir/newspaper/337-1/6/13129
http://sobhe-no.ir/newspaper/337-1/6/13129
http://sobhe-no.ir/newspaper/337-1/6/13129
http://shabestan.ir/detail/News/715888
http://shabestan.ir/detail/News/715888
http://www.talie.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://www.talie.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://www.talie.ir/
http://www.talie.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/
http://www.talie.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/
http://www.talie.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/
http://www.talie.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/
http://www.talie.ir/
http://www.talie.ir/%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.talie.ir/%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.talie.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/723098
http://shabestan.ir/detail/News/723098
http://shabestan.ir/detail/News/720808
http://shabestan.ir/detail/News/720808
http://rasanews.ir/fa/news/605368
http://rasanews.ir/fa/news/605368
http://media.qudsonline.ir/d/2019/11/04/0/950350.pdf
http://media.qudsonline.ir/d/2019/11/04/0/950350.pdf
http://media.qudsonline.ir/d/2019/11/04/0/950350.pdf
http://www.qudsonline.ir/news/670203
http://www.qudsonline.ir/news/670203
https://fa.shafaqna.com/news/595058/
https://fa.shafaqna.com/news/595058/
http://shabestan.ir/detail/News/696183
http://shabestan.ir/detail/News/696183
http://shabestan.ir/detail/News/817157
http://shabestan.ir/detail/News/817157
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 اخالقیسقوط آزاد ارزش ها در سایه بی 18

 برخی از مسئوالن

0308/01/76 خ رگزار  شبستان  http://shabestan.ir/det

ail/News/757037 

0308/0/78 خ رگزار  شبستان راز مقامات باال  ک یمه اهل بیت)ع( 17  http://shabestan.ir/det

ail/News/748800 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

دانشگاه یا مؤسسه  نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 مربوط

 سال مقطع تحصیلی

 ديدگاهنق  عش   ق در تکامل انس   ان از  1

احم       د غزالی، عين القض                     ات و ابن 

 عربی

دانشگاه معارف اسالمی 

ث    ب        ت )اس                  ت        اد  -ق    م 

 2166681 -راهنما( 

ک   ارش               ن   اس               ی 

 ارشد

 تاری    خ دفاع: 

16/11/01 

 1301 3سطح  حوزه علمیه قم مبانی کالمی و فلسفی والیت فقیه 2

ت        أث  ی  رب        اوره        ا  ک  الم  ی ب  ررف  ت        اره        ا   3

 اجتماعی

 15/4/1302تاری    خ دفاع:  3سطح  حوزه علمیه قم

 25/3/1302تاری    خ دفاع:  3سطح  حوزه علمیه قم گرایی افراطی نومعتزلهلوازم عقل 4

اس          تخراج مس          ائل کالمی از نامه ها   5

 نهج البالغه

 تاری    خ دفاع:  3سطح  حوزه علمیه قم

31/6/1302 

روش ش      ناس      ي تبليغات        د ديني در  6

فض              اي مجازي و راه كارهاي مقابله با 

 آن

 1303 دفاع 3سطح  حوزه علمیه قم

 04تاری    خ دفاع سال  4سطح  حوزه علمیه قم تالگو  پیشرفدر  مبانی کالمینق   7

م  ن  ط     ق ب        ا م  وازی  ن  اخ  الق ران  ن        دگ  ی 8

 شرعی

 05/ 12/ 28تاری    خ دفاع:  3سطح  حوزه علمیه قم

 05سال  3سطح  حوزه علمیه قم عوامل خرافات، پی آمدها و راهکارها 0

منکران رجعت در شیعه ونقد وبررسی  11

 ادله آنها

 06اردی هشت  11 3سطح  حوزه علمیه قم

 

 )راهنمایی، مشاوره و نظارت( تحقیقات مصاحبت .12

دانشگاه یا مؤسسه  مصاحبتنوع  عنوان تحقیق ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

1      

2      

3      

4      

5      

 

http://shabestan.ir/detail/News/757037
http://shabestan.ir/detail/News/757037
http://shabestan.ir/detail/News/748800
http://shabestan.ir/detail/News/748800
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 . ارزیابی تحقیقات و آثار14

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

ا  تط یقی بین اس               الم و مق       ایس                      ه 1
 مسیحیت در ماهیت امید

 15/8/1301 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

نق  دینی در کنترل در رفع اختالالت  2
 ها  اجتماعیو چال 

 18/0/1301 فرهنگ و اندیش   ه اس   المی پژوهش   گاه  

 /مجله قبسات

نق    د اعتب    ار کالمی نظ ی    ه کم ود من    ابع  3
 ز ستی در آیات قرآن ک یم

 22/0/1301 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

31/0/1301  نق  دینی در کاه  آالم بشر  4 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

5/11/1301  آن از دو نگاه قرآنرو  و نفس و ارتباط  5 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

16/11/1301  جایگاه عقل در ساحت عرفان 6 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

بررس               ی ت     اثیر مح     افظتی از آی     ات بر  7
 سالمت انسان و پیشنهاد یک نظ یه 

 22/11/1301  اندیش   ه اس   المیپژوهش   گاه فرهنگ و  

 /مجله قبسات

15/11/1301  علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیاال  8 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

ه  ا  ک  ارآم  د  عق  ل در  بررس               ی چ  ال  0
 گسترة احکام 

و   21/11/01 
31/2/1301  

پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی 

 /مجله قبسات

توسعه فقه به ح یم اعتقادات و اعمال  11
 قل ی 

 31/11/1301 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

ه      ا  دینی و ش               رط ب      اورمن      د   گزاره 11
نتیج      ه آن در ت      دوین علوم انس                     انی 

 اسالمی 

 31/2/1301 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله قبسات

نق       د مب       انی مکت       ب تفکی       ک از منظر  12
 عالمه طباطبایی 

پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی   11/11/1301 

 /مجله کتاب نقد

2/2/1301  هویت دینی و اسالمی  13 پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی  

 /مجله کتاب نقد

25/4/1301  نقد مبانی سکوالر در تاری    خ  14  پژوهش   گاه فرهنگ و اندیش   ه اس   المی 

 /مجله کتاب نقد

عوامل معرفت ش          ناختي و عوامل غير  15

معرفت ش          ناختي موثر بر فرايند لطف 

) ك     اربس               تي عملي     اتي در تحول علوم 

 انساني از ديدگاه شيخ مفيد (

 79 /10 /0300 اولین کنبره بین المللی علوم انس         انی  

 اسالمی
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باورها  ما از مجموعه دفاتر احیاء آثار  16

مرتض               ی س               ی  د  علمی منتخ  ب عالم  ه

 عسکر  )ره(

 79 /13 /0300  ها  جوانمرکز پژوه  

وح     دت حق     ة حقيقي     ة حق تع     الي در  17
 انديشة عالمۀ طباطبايي

 27/14/1301  قبسات 

داللت امی بودن پیام ر ) ( بر اعجاز  18

 قرآن

 27/14/1301  همای  اعتزال نو 

21/16/1301  بنیادها  فلسفی علوم انسانی 10  قبسات 

و بررسی دیدگاه ابوالحسن اشعر   نقد  21
پیرامون اراده الهی و نسبت آن با افعال 

 انسان

 14/13/1301  قبسات 

ن  ق        د ن  ب  رش پ  را   م        ات  یس                م در ت  ب  ی  ی  ن  21
  رورت دین

 11/16/1301  قبسات 

نق      د نظ ي      ة مغ      ايرت تج ب      ة ديني ب      ا  22
 تج بة اخالقي

 با تأكيد بر ديدگاه گيسلر

 11/16/1301  قبسات 

وحی در ان  دیش                ه متکلم  ان                 رورت  23
 مسلمان

 22/15/1301  قبسات 

15/15/1301  شناسی صدرالمتألهینتحلیله روش 24  قبسات 

ی و  25
ّ
 اقل

ز
تقابل دین نظام مند  با دین حد

 اكثري
 14/13/1301  قبسات 

جس  تار  دربارة علم دینی و دینی کردن  26
 علوم

 13/12/1301  قبسات 

ه    رو بازگفت منطقی و بررس  ی  27
ّ
رت ادل

 دین از دیدگاه فارابی
 17/13/1301  قبسات 

س               رش                    ت ايم     ان از دي     دگ     اه عالم     ه  28
 طباطبايي

 21/14/1301  قبسات 

12/12/1301  علوم انسانی در گفتمان دینی 20  همای  منطق فهم دین 

24/12/1301  تأملی در ادله منکران علم پیشین 31  قبسات 

 01151735داور  ط   شماره  31

 حکمت عقالنی وحیانی علوم ط یعی: 

 15/11/1302 ص               ندوق حمایت از پژوهش               بران و  

 فناوران کشور )ریاست جمهور (

 01154048داور  ط   شماره  32

: مبانی علوم انس          انی اس          المی در آثار 

 آیت الله العظمی جواد 

 15/11/1302 ص               ندوق حمایت از پژوهش               بران و  

 فناوران کشور )ریاست جمهور (

 رورت ها و موانع تبیین نظر  الگو   33

ایرانی اس            المی پیش            رفت )جس            تار  

پ   ی   رام   ون م   ب        ان   ی مش                  ت   رک ای   ران   ی و 

 اسالمی(

 22/11/1302 دومین همای  الگو  ایرانی اس        المی  

 پیشرفت

25/12/1302 بررس       ی اس       تدالل تقدیر گرایی کالمی با  34  قبسات 



 

 23 

 تکیه بر آرا  لیندا  زاگزبسکی

ش               ن    اختی دی    دگ    اه عالم    ه مب    انی دین  35
 مصبا  در علم دینی

 25/12/1302  قبسات 

گس               تره دین و الگو  اس               المی ایرانی  36
 پیشرفت

 25/12/1302  قبسات 

بایس        ته ها  انس        ان ش        ناختی ترس        یم  37
 الگو  پیشرفت

 5/13/1302  قبسات 

5/13/1302  در آمد  معناشناختی بر علم دینی 38  گروه بین  و اندیشه   

اس              طوره یا  -خدا در مس              یحتجس              د  30
 حقیقت

 11/13/1302  قبسات 

بررس               ی تط یقی آی ات و روای ات تجرد  41
نفس از دی       دگ       اه عالم       ه مجلس               ی و 

 صدرالمتألهین

 11/13/1302  قبسات 

با  "02110286داور  ط   شماره " 41

عنوان "درآمد  برنظ یه اسالمی 

 مدی یت تحول در علوم انسانی"

 18/14/1302 از پژوهش               بران و  ص               ندوق حمایت 

 )فناوران کشور )ریاست جمهور 

18/16/1302  مبانی کالمی پیشرفت 42  قبسات 

نقد و بررسی دیدگاه عدمی انگارانه  43

 شرور

 18/16/1302  فلسفه دین دانشگاه تهران 

15/17/1302  نظ یه علم دینی 44  پژوهشگاه باقر العلوم 

بررسی تأثیر علوم انسانی اسالمی بر  45

 ارتقاء کمی و کیفی دان  بشر 

 21/17/1302 دومین کنبره بین المللی علوم انسانی  

 اسالمی

نگ   اهی انتق   اد  ب   ه نظ ی   ه عقالنی   ت و  46
 معنویت

 11/18/1302  قبسات 

ختي ش      نابررس      ي تط يقي مباني انس      ان 47
 علم ديني و علم سكوالر

 13/10/02  قبسات 

13/10/02  تامالتي در باره فلسفه مضاف 48  قبسات 

نظ    ام توحي    دي قرآن، ن    افي ج    اودانبي  40
 عذاب مجرمان

 13/10/02  قبسات 

16/10/02  ياي مذه توكل به عنوان روش مقابله 51  قبسات 

نقد ادعا  عدم تاثیر امور پیشینی در  51

علوم انسانی تجربی از نگاه دکتر 

 سروش

 17/01/07 ی المللی علوم انس     اندومین کنبره بین 

 اسالمی

م عل»تأملی بر وجوه و ابعاد مختلف  52

 «دینی

 13/01/07 ی المللی علوم انس     اندومین کنبره بین 

 اسالمی

بررسی رویکردها  اعتدال گرا در  53

 عقالنیت باور دینی

 01/01/07  فلسفه دین دانشگاه تهران 
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بررسی استداللها و مباحث کالمی  54

عالمه حلی درباره هویت انسان در 

 دنیا و قیامت

 70/00/07 اه پژوهش   گمجله انجمن فلس   فه دين ) 

 علوم انسانی و مطالعات فرهنبی(

پايه بودن اعتقاد به خدا از ديدگاه  55

 عالمه طباطبايي و آلوين پالنتينگا

 09/10/07  فلسفه دین دانشگاه تهران 

بررسی امکان جاودانبی فرد  از منظر  56

ین یوجویلیام جیمز با تکیه بر آرا  

 فونتینل

 16/17/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

بررسی نظ یات هرمنوتیکی نومعتزلیان  57

 عرب

 16/17/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

قلمرو عقل در محدوده دین از منظر  58

 خواجه نصیر طوسی

 18/17/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

ارزیابی ادله عقلی و نقلی اندیشه  50

نفس و بدن از دیدگاه  تقارن حدوث

مال صدرا و اندیشمندان نخستین 

 امامیه

 19/13/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

تحلیل و بررس               ی تفس               یر اش               عر  و  61

ص                  درایی از حقیق   ت و ص                  دق کالم 

 خداوند

 10/15/03  قبسات 

ماهیت پیشرفت در الگو  اسالمی  61

 ایرانی

 01/16/03  قبسات 

31/16/03  و  اسالمگستره_علم غيب در عهدين  67  قبسات 

ارزیابی طرحنامه: برآیند دیدگاه ج یان  63

ه       ا  کالمی مع       اص               ر در ب       اب علوم 

 انسانی اسالمی

 31/16/03 گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  

 اندیشه اسالمی

  ش      ناس      يجایگاه عقل و نقل در معرفت 61

 كالمي سيدمرتضي

 19/18/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

سنجی علوم انسانی اسالمی بر امکان 65

 م نا  زبان دین

 78/18/03  قبسات 

تبیین وحدت متعالی ادیان از منظر رنه   66

 گنون

 10/17/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 

13/17/03  خدا و تاثرناپذیر  و رنج 67  فلسفه دین دانشگاه تهران 

ارزیابی طرحنامه: مسئله نجات از  68

 دیدگاه اسالم

 17/10/03 گروه کالم مرکز مط    الع    ات و پ    اس               خ   

 گویی به ش هات حوزه علمیه قم

رابطه علم و دین در مسئله پیدای   60

 انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان

 79/10/03  فلسفه دین دانشگاه تهران 
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مالحظات معناشناختی در تحلیل  71

 مسئله اتحاد و تغاير مفهومي

 79/10/03  دانشگاه تهرانفلسفه دین  

داور  رساله کارشناسی ارشد با عنوان  71

بررسی نظ یات م بوط به علم دینی با 

 تأکید بر دیدگاه آیه الله جواد  آملی

 70/01/03  پردیس فارابی دانشگاه تهران 

تدوين نقشه راه تحول و ارتقاء علوم  72

 اجتماعي -انساني

 77/01/03  فصلنامه دانشگاه اسالمي 

ها  م نایی در علم دینی و علم  تفاوت 73

 سکوالر

 77/01/03  فصلنامه دانشگاه اسالمي 

70/00/03  مبانی و اصول الگو  پیشرفت 74  مرکز الگو  اسالمی ایرانی پیشرفت 

لی بر اخذ رو  آورد کارکردگرایانه در  75 تأمز

 عباد  -مطالعه دینی

 17/07/03  مجله فلسفه دین 

سوبژکتیو سم و اصالت ریا یات دو  76

 زیرساخت تمدن غرب 

 07/07/03  مجله فلسفه دین 

15/12/04  عرفان شیعی و شاخصه ها  آن 88  فلسفه دین دانشگاه تهران 

ش               ن     اختی علوم انس                    انی مب     انی دین 87

 شناختی آناسالمی و برایند روش

 16/12/04  مجله قبسات 

ت و وحدتوحید ذاتی  نامه: ارزیابی ط   70

 وجود از نگاه کالمی

 70/17/01  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

گستره عصمت از منظر عالمه  81

 طباطبائی

 70/17/01  مجله قبسات 

حیثیث تعلقی وجود انسان و نسبت او  81

با عالم از دیدگاه مالصدرا در مقابل 

 تفسیر سوبژکتیو ستی

 70/17/01  مجله قبسات 

ایمان از دیدگاه مالصدرا رابطۀ عقل و  82

با تأکید بر ش   اصول کافی و مفاتیح 

 الغیب

 79/17/01  فلسفه دین 

78/17/01  «نقد مبانی نظر  ن وت»پاسخ به  83  مرکز مطالعات حوزه 

هنر ارزشی و غیر ارزشی از دیدگاه  84

 افالطون

 78/17/01  فلسفه دین دانشگاه تهران 

 منزلت عقل متعالی در فهم ساحات 

 دین

 79/13/01  مجله فلسفه دین دانشگاه تهران 

ادعاي تأسيس علوم انساني اسالمی در  85

 تخالف با رویکرد تشیع است

 70/11/01  قبسات 

غیبت امام عصر »ارزیابی طرحنامۀ  86

ن دان  سیاسی شیعه  «)ع( و تکوز

 09/19/01 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  

 گروه سیاست  –
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08/16/01  علوم انسانی فقه و تولید  87  کنبره علوم انسانی اسالمی 

ا  هتع یف علم دینی بر اساس ساحت 

 وجود  انسان

 19/18/01  همای  المیزان 

تحلیل و بررسی شمول گرایی در قرآن   88

 ک یم

 79/17/01  مجله فلسفه دین دانشگاه تهران 

79/17/01  عقل از نگاه غزالی 80  تهرانمجله فلسفه دین دانشگاه  

79/17/01  رابطه عقل و دین در نظر غزالی 01  مجله فلسفه دین دانشگاه تهران 

مبانی جامعه شناختی اقتصاد اسالمی  01

 از دیدگاه عالمه طباطبایی

 79/17/01  همای  المیزان 

امکان علوم انسانی اسالمی از منظر  02

 عالمه طباطبایی

 31/10/01  همای  المیزان 

دینی از منظر عالمه  معیارها  علم 03

 طباطبایی

 17/01/01  و قبسات  همای  المیزان 

تأملی در شابلۀ ارزشی  توسعه و تعالی   04

 نظر و عمل انسان

 13/01/01  قبسات 

01/01/01  مبانی معرفت شناسی گفتبو  ادیان 05  قبسات 

03/01/01  مبانی خداشناختی الگو  پیشرفت 06  قبسات 

09/01/01  خدا  اسالمخدا  مدرنیته و  07  مجله فلسفه دین دانشگاه تهران 

رابطه روز  انسان و اعتقادات بر  08

اساس آیات، روایات و عقل با رویکرد 

 پاسخ به ش هات

داور رساله علمی 
 3سطح 

 

01 /00 /01  
 

 مدی یت حوزه علمیه استان قم

 

 00/00/01  شناختی الگو  پیشرفتمبانی ارزش 00
 

 قبسات

نقد و بررسی مدل ها  علم دینی م تنی  111

بر الگوها  علم شناختی 

 پساپوزیتیو ستی 

 قبسات 07/07/01 

بررسی تعمیق فلسفی مبانی معرفت  111

 دینی در هندسه فکر 

مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه  09/07/01 

 اسالمی

 79/07/01  نقد نظ یه زبان رویایی قرآن  112
 

 قبسات

الگو  روش شناختی مطالعه ترسیم  113

دینی بر م نا  مفهوم شناسی روش، 

 رو  آورد و پارادایم

 79/07/01 
 

 قبسات

اعتباريات و علوم انسانی از منظر  114

مه طباطبايی
ز
 عال

 و قبسات همای  المیزان 73/10/09 
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شناختی تحلیل و نقد م نا  وحی 115

 تاریخمند  قرآن

 فلسفه دین 70/10/09 

 مرکز پژوه  ها  جوان 73/17/09  ارزیابی طرحنامه داروینیسم 116

الگو  تمدنی انسان شناسی اسالمی بر  117

 مدار تکاملی جامعه

 قبسات 73/17/09 

کارکرد خدا  قرآن در کفایت کاستی  118

 ها  انسان

 فلسفه دین 73/17/09 

روش علوم انسانی از منظر عالمه  110

 طباطبائی 

 المیزان همای  73/17/09 

ارزیابی طرحنامه تحقیق کالن نظ یه  111

 پایه پیشرفت اسالمی

 الگو  اسالمی ایرانی پیشرفت 07/13/09 

بررسی معیار علوم انسانی دینی  111

)اسالمی( با تأکید بر اندیشه عالمه 

 طباطبایی در کتاب المیزان

مجله مطالعات معرفتی در  79/17/09 
 دانشگاه اسالمی

ر تفصیلی نظ یة علم دینی دکتتبیین  112

 مهد  گلشنی

 مجله کتاب نقد 16/11/09 

ارزیابی تحقیق توحید ذاتی و وحدت  113

 وجود از نگاه کالمی

گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  10/11/09 

 اندیشه اسالمی

نگاهی نو به نسبت میان فلسفه و علوم  114

 انسانی

 قبسات 01/11/09 

تحقیق مبانی  قلمرو ارزیابی طرحنامه  115

 دین

 دانشگاه معارف اسالمی 00/19/09 

بررسی تط یقی نظ یه عدالت از دیدگاه  116

 خواجه نصیرالدین طوسی و جان رالز

 فلسفه دین 31/16/09 

 مجله علوم سیاسی 70/10/09  عدالت در گفتمان انقالب اسالمی 117

 علوم سیاسی مجله 07/01/09  کارکرد عدالت در حکمرانی سیاسی 118

 قبسات 16/16/09  معیار علم  دینی 110

 رورت علم انسانی اسالمی از منظر  121

 قرآن

 قبسات 07/16/09 

 قبسات 19/01/09  فسخ عزائم 121

قرآن، منطق، انسان و اکتشاف  122

 االمر جهاننفس

 قبسات 70/18/09 

ق   مسلمانان گمنام با تط ی-بیان نظ یه 123

 مطهر  و رانر  -اندیشه

 قبسات 19/01/09 

نگاهی به منطق تدوین مبانی الگو   124

 ایرانی پیشرفت -اسالمی

 قبسات 70/18/09 
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 کانون اندیشه جوان 06/10/09  طرحنامه رو ه خوانی و مصیبت 125

تحلیل رابطه فعل انسان با توحید  126

 افعالی از دیدگاه شیعه و اشاعره

 آیین حکمت 70/18/09 

آسیب شناسی مبانی معرفتی علوم  127

انسانی سکوالر از منظر حکمت 

 صدرایی

داور  رس                         ال          ه 

 3سطح 

 مدی یت حوزه ها  علمیه استان قم  11/18/09

تحليل و بررسي ديدگاه سروش وغزالي  128

در باره جایگاه علمی امامان پس از 

 پیام ر) (

 آیین حکمت 71/01/09 

 آیین حکمت 77/16/09  عقلی ق حبررسی اعتبار براهین حسن و  120

شناسی مبانی معرفتی علوم آسیب 131

انسانی سکوالر از منظر حکمت 

 صدرایی

داور  رس                         ال          ه 

 3سطح 

77/16/0309  مدی یت حوزه علمیه استان قم 

اقتضائات پارادایم دینی در  131

شناسی علوم انسانی)با تأکید بر روش

 آراء عالمه طباطبایی(

 روش شناسی علوم انسانیمجله  77/16/09 

نق  فطرت در ساحت تفهم علوم  132

 انسانی

 همای  المیزان 19/18/09 

ساز  علوم نق  فطرت در مفهوم 133

 انسانی

 همای  المیزان 19/18/09 

 رورت تدوین الگو  اسالمی ایرانی  134

 پیشرفت

 قبسات 76/01/09 

 قبسات 19/10/06  فلسفه مضاف از دید آیت الله جواد  135

جامعه از منظر استاد مصبا   هستی 136

 یزد 

 قبسات 19/10/06 

الگو  اث بخ  اسالمی ایرانی   137

 06خرداد  4پیشرفت در جهان اسالم 

 قبسات 0309/ 76/01 

عرفت »بررسی میزان اعتبار روایت  138

و رویکرد شارحان نهج البالغه « الله

 دربرهان فسخ عزائم

06اردی هشت 13   قبسات 

06تیر  17  بررسی و نقد نظ یه قرائت ن و  130  قبسات 

تاثیر تدوين الگوي اسالمي ايراني  141

پيشرفت بر سیاست خارجی ایران در 

 جهان اسالم

اردی هشت  13 
06 

 قبسات

شناختی تحلیل و نقد م نا  انسان 141

 مند  قرآنتاری    خ

06شه یور12   قبسات 
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 چيستي، چراييبنيانا سازي قرآننظام 142

 و چبونبي

اردی هشت  13 
06 

 قبسات

06تیر  14  نق  خدا در تاری    خ 143  قبسات 

ها  تفکر هنرمند در ارتقا  مهارت 144

 بینی حسن

06شه یور  2   قبسات 

بررسی تأویالت خواجه نصیر طوسی از  019

 آیات معاد در رساله آغاز و انجام 

06خرداد  18   اندیشه نوین دینی 

تأملی در صورت بند  رهیافت ها   016

 «قلمرو دین»

 0306/0/0  اندیشه نوین دینی 

06تیر  13  ارکان عقالنیت نظر  در قرآن 147  آیین حکمت 

بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر  148

 البالغهویژه نهجمعارف وحیانی به

06شه یور  4   آیین حکمت 

بررسی داللت برهان فطرت بر اثبات  140

 ذات خداصفات 

 21/12/1306  آیین حکمت 

انسان از دیدگاه شهید مطهر  و ژان پل  151

 سارتر

 11/17/1307  آیین حکمت 

نقد و بررسی الحاد در فلسفه   سارتر  151

 از منظر حکمت متعالیه

 21/12/1308  آیین حکمت  

21/17/1308  ساحات انسان 152  آیین حکمت  

ه مستند بنقدي بر مهم ت ين ش هات   153

 قران بهائيان

06خرداد  20   پژوهشنامه معارف قرآنی 

06تیر  10  شناختي فط ياتارزش معرفت 154  ذهن 

بررسی نق  و جایگاه تفکر انتقاد  در  155

 شکوفایی خودآ اهی فطر 

06تیر  18   ذهن 

 فطرت از نگاه عالمهبررسی تط یقی  156

 طباطبایی و ریچارد رورتی

06خرداد  17   ذهن 

قران ک یم و حدود تأسیس، تأیید و  157

 تهذیب علوم

 1307-18-17    

فر یه خاستگاه هاجر  اسالم، تحلیل  158

 و نقد

06شه یور  23   فلسفه دین 

نظ یه دو قط ی بودن در مورد نسبت  150

 میان اخالق و دین

06خرداد 17   فلسفه دین 

ت  161 بررسی و نقد نق  تاری    خ در معنویز

 بدون دین

 25/11/1305  فلسفه دین 

ا  بودن زبان قرآن در نظ یه خطابه 161

 تراوز  نقد

 28/11/1307  فلسفه دین 
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ش یعتی و مسئله علوم انسانی:یک  162

 رویکرد انتقاد 

 28/11/1307  فلسفه دین 

 رورت توسعه کالم اجتماعی اسالم با  163

 تکیه بر اندیشه ها  استاد مطهر  )ره(

 11/17/1307  دین فلسفه 

ا  رشتهمبانی فلسفی مطالعات میان 164

در علوم انسانی اسالمی با تاکید بر 

 مکتب صدرایی

 21/12/1308  فلسفه دین 

06مرداد   طرحنامه  جهان شناسی کالمی 165 گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  

 اندیشه

ارزیابی کتاب علم دینی ماهیت و روش  166

 شناسی

 مطهر )ره(جشنواره استاد  0308 

روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق  167

 حقوق اسالمی -حقوق زنان

 00/07/08  حقوق اسالمی 

ته ها  تحسین زیبایی برگرفتبیین مدل 168

 از مراتب حمد در قرآن

 قبسات 0308 

جستار  در رجعت از منظرعلما   160

 اسالم

 0306-18-76  قبسات 

اسالمی بررسی عوامل انحطاط تمدن  171

 گران معاصراز منظر اندیشه

 0306-10-73  قبسات 

18-01-0306  جایگاه توحید در منظومه معرفت دینی 171  قبسات 

بررسی ازدواج فرزندان حضرت آدم  172

 علیه السالم در آیینه علم و دین

 0308-10-76  قبسات 

شناسی دینی م تنی بر  ج یان 173

ها  فکر ، فرهنبی و تمدنی ج یان

 دوران خالفت امام علی علیه السالم

 0308-10-78  قبسات 

نق  آرا  مردم درامامت و ره ر  با  174

 تکیه بر سخنان امیر مومنان )ع(

 0308-10-76  قبسات 

ارزیابی معرفتی باور فطر  به خداا  175

براساس تق یر فطر  به بدیهی اولی

  

 0308-18-10  قبسات  

ابه مثبه« گفتمانیریز   مدل برنامه» 176

 پرداز شناختی جهت نظ یهمدل روش

پیش رفت اس المی ای رانی در اندیشه 

 ا الله خامنهآیت

 0308-18-10  قبسات 

فطرت شناسی از نظرگاه فیض کاشانی  177

 و عالمه طباطبائی با محوریت روایات

 0308-18-76  قبسات 
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بررسی تحلیلی و عنصر  مفهوم علوم  178

 اسالمیانسانی  

 0308-01-10  قبسات 

نگاهی به مبانی انسان شناختی الگو   170

 قرآنی پیشرفت ماد 

 0307-17-70  قبسات 

گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  0308  تحقیق فاعلیت خداوند 181

 اندیشه

گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  0308  سال گذشته 41انسان شناسی دینی در  181

 اندیشه

گ  روه ک  الم پ  ژوهش                گ        اه ف  ره  ن        گ و  0308  بودن و فطرتمند  انسانذاتمند  182

 اندیشه

حکمت شرور از منظر الهیجی و عالمه  183

 طباطبایی

داور  رس                         ال          ه 

 3سطح 

 مدی یت حوزه علمیه استان قم 0308

تعامل و ترابط فلسفه علم کالم با دیبر  184

 ها  مضاففلسفه

 همای  فلسفه کالم  0308 

 همای  فلسفه کالم 0308  معیار علم دینیمعنا و  185

مقاله تحلیل انتقاد  مبانی معرفتی  186

 وهابیت

 همای  فلسفه کالم 0308 

نقدها  آیت الله سبحانی بر دین  187

 شناسی التقاطی مدرن

 همای  فلسفه کالم 0308 

ارزیابی بسیار  از مقاالت همای   188

 المیزان

 0308  

عصمت پیام ر  بررسی ابعاد مختلف 180

اکرم ) ( با نگاهی به آیات عتاب از 

 نگاه عالمه طباطبایی

داور  رس                         ال          ه 

 3سطح 

73/07/0308  مدی یت حوزه علمیه استان قم 

داور  رس                         ال          ه  حکمت الهی از دیدگاه متکلمان اسالمی 101

 3سطح 

06/07/0308  مدی یت حوزه علمیه استان قم 

نقد ش هات عصمت حضرت زهرا  101

امام حسن )ع( و امام حسین )ع( )س(، 

 با محوریت نقد

داور  رس                         ال          ه 

 3سطح 

77/17/0308  مدی یت حوزه علمیه استان قم 

دین پژوهی دراندیشه آیت الله خامنه  101

 ا 

 0307-
17-70  

 قبسات

تحلیل و نقد تمایز گردآور /داور  در  102

 شناسی علم دینیروش

 0307-17-00  قبسات 

اسالمی در تحول  نق  مبانی فلسفی 103

علوم انسانی از دیدگاه استاد مصبا  

 یزد 

 0308-00-70  قبسات 
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حور مفلسفة هویت در گفتمان توحید  104

 قرآنی

 0307-18-71  قبسات 

نقد دیدگاه ابوزید پیرامون رابطه  105

 حدوث قرآن با تاریخمند  آن

 0307-19-13  قبسات 

نق  فلسفه دین اسالمی در  106

 به علوم انسانی اسالمیبخشی هویت

 0307-18-70  قبسات 

 09110008داور  ط   شماره  107

: پيشينه معاد آقا علي مدرس زنوزي و 

تأثيرپذيري وي از مال محسن فيض  

 كاشاني و محقق جالل الدين دواني

 67/01/8030 ص               ندوق حمایت از پژوهش               بران و  

 فناوران کشور )ریاست جمهور (

 06113117داور  ط   شماره  108

 : حکمت عقالنی وحیانی علوم انسانی

 21/17/1308 ص               ندوق حمایت از پژوهش               بران و  

 فناوران کشور )ریاست جمهور (

 08107011داور  ط   شماره  100

: بازخواني مباني الگوي پايه اسالمي 

ايراني پيشرفت و ارائه پيشنهادات 

 مشخ 

 22/17/1308 ص               ندوق حمایت از پژوهش               بران و  

 فناوران کشور )ریاست جمهور (

 

اشـــــگاه ، بپروریمناظره، طرح نخبهو های گفتمانی، نقدهمکاری با کانون اندیشـــــه جوان )در زمینة: نشـــــســـــت. 13

 اندیشه و...(

 توضیحات سال نوع همکاری ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 

 های علمی. سفرهای علمی و مالقات با شخصیت15

 توضیحات سال موضوع مالقات شخصیت علمی  مرکز یانام  نام محل  سفر  ردیف

1      

2      
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 . . .سایر موارد:  .06

 . ویراست علمی: 1

چاپ ش   ده در کتاب نقد « ر علم اقتص   اددات دنق  علم کالم و اعتقا»ویراس   ت علمی نش   س   ت تخص   ص   ی . 1

 .66و  65شماره 

و  61چاپ ش  ده در کتاب نقد ش  ماره  «کارکردها  والیت فقیهمبانی و  »ویراس  ت علمی نش  س  ت تخص  ص  ی . 2

62. 

 63چاپ ش ده در کتاب نقد ش ماره « نق  علم کالم در علوم اجتماعی»ویراس ت علمی نش س ت تخص ص ی . 3

 .64و 

 کارشناس برنامه صدا و سیما. 2

 در رادیو قما 80کارشناس برنامه قله ها  عزت در سال . 1

 ها  رادیو معارف مثل برنامه فیضیه و پرسمان اعتقاد ا کارشناس برخی از برنامه. 2

رادیو جوان و... و همچنین ش      بکه یک برنامه هایی  ها  علمی برا  برخی از  انجام مص      احبهکارش      ناس      ی و . 3

   سیما و شبکه کوثر. 

و پاســــخ ســــ وا ت در و ارائه اطالعات علمی  tarkhan.ir: شــــخصــــی با آدرس راه اندازی ســــایت. 4

 آن سایت. 

 Hawzah.net  &Islamquest.netدو سایت: ارائه مقا ت به . 3

  عرضه شده به شرح زیر است: برخی از مقا ت 

 فلسفه و كالم

آيا شناخت خدا براى بشر ممكن است؟ تا چه حدى و ارزش اين شناخت چقدر است؟ )امكان شناخت خدا  .0
 سایت اسالم کوئست( 770شمارۀ 

 سایت اسالم کوئست( 3706شمارۀ دلیل عقلی یگانبی خدا چیست؟ توحید از نگاه عقل ) .7
 وجود خدا و مشكالت جهان اسالم .3
 نقش توحيد در زندگي انسان .1
چرا باید ببوییم اشیا  عالم را خدا آف یده است؟ چرا نمی توانیم ببوییم  اثبات خدا )برهان امتناع تسلسل و  .9

کرۀ زمین از کره ا  دیبر بوده و آن نیز از کره ا  دیبر به وجود آمده تا جایی که به کره ا  برسیم که به وجود 
یاورده ا کسی به وجود ننیامده و قدیم است. همانطور که با کمک برهان تسلسل به خدایی می رسیم که آن ر 

 سایت اسالم کوئست( 7368شمارۀ است. پس با این ترتیب می توان گفت که خدایی وجود ندارد. 
فعلیت  خود را به آیا آنی یا زمانی وجود دارد که خالق، خالقیتچ ون ی ارتباط صفات فعل با حوادث زمانی ) .6

 سایت اسالم کوئست( 7979شمارۀ نرسانده باشد؟ 
)هدف از خلقت چيست؟ ادلۀ عقلى آن را بيان كنيد. اگر هدف تكامل است، چرا خدا انسان را   هدف خلقت .8

 سایت اسالم کوئست( 300شمارۀ كامل نياف يد؟ 
با توجه به اين كه خداوند عالم على االطالق است، غرض از امتحانات االهى غرض از امتحانات ا هى ) .7

 سایت اسالم کوئست( 7730شمارۀ  چيست؟
 7فالسفه می گویند شر از جانب خدا صادر نمی شود، در حالی که آیۀ چ ونی انتساب شرور به خداوند ) .0

سایت اسالم   3738شمارۀ سورۀ شمس خالف این مطلب را می فرماید، این تناقض چبونه قابل حل است؟ 
 کوئست(

http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/889.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/3216.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=11157
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=9625
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2367.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2525.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/319.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2231.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/3237.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/3237.ASPX
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 سرزنش و توبيخ ولد الزنا به خاطر اعمال آبا و اجداد .01
 معنای احادیث وارده در مورد ولد الزنا .00
 برده داری از نظر اسالم .07
زلزله و سيل و طوفان، عذاب االهى است و يا علل بالیای طبیعی )سیل، زلزله، طوفان و...( و عذاب ا هی ) .03

ى مثل ژاپن و...، جلوى عذاب االهى گرفته مى
ز
شود؟ مادى دارد؟ آيا با رعايت اصول ساختمان سازى و فن

 سایت اسالم کوئست( 131شمارۀ 
 سایت اسالم کوئست( 7739شمارۀ توان زمان آن را به تأخير انداخت؟ )مرگ چيست و آيا مى مرگ و تأخير آن .14
کردن تقدیر را عوض می کند آیا وقتی نذر می کنیم تغییر  در آینده داده می   نذر )آیا  تغییر سرنوشت با نذر .09

 سایت اسالم کوئست( 01111شمارۀ شود؟
 معناي قضا و قدر چيست؟ .06
 قضا و قدر .08
  و اثباتلوح محو  .07
  بدا در نزد شیعه .00
 قضا و قدر و ارتباط آن با بدا .71
 قضا و قدر الهي و اختيار انسان .70
 قضا و قدر و اراده انسان .77
 آيا سرنوشت انسانها از قبل تعيين شده است؟ .73
چرا خداوند در حالی که می دانست بسیار  از انسان ها به جهنم می علم خداوند و خلقت انسان های بد ) .71

 سایت اسالم کوئست( 0709شمارۀ روند، در عین حال آنها را خلق کرد؟ 
عالمه  چبونه کسانی مثلطباطبائی )منافات نداشتن عالم ذر و جسمانیة الحدوث بودن نفس از نگاه عالمه  .79

طباطبائی که اعتقاد دارند نفس جسمانیة الحدوث )از قبل آف یده نشده( است، معتقدند نفس قبل از دنیا و 
 سایت اسالم کوئست( 7033شمارۀ در عالم ذر وجود داشته است؟ 

آیا نظ یۀ "رد کیهانی" با وجود و بقا  رو  حداقل بعد ح، حافظه، نظريۀ "رد كيهانى"، ازلى بودن جهان )رو  .76
 سایت اسالم کوئست( 0139شمارۀ از مرگ منافات ندارد؟ 

ا ها و تضادهايى بين آنهاز علم، عقل و دين چيست؟ چه تفاوتتع يف شما علم و عقل و دين، قرآن و علوم ) .78
ها در قرآن قرار دارد؟  این مو وع تا چه اندازه صحت دارد؟ وجود دارد؟ آیا صحیح است كه ريشۀ همۀ علم

 سایت اسالم کوئست( 7731شمارۀ 
در مورد تفاوت عقل "حساببر" و دل )و ايمان و عشق( تو يح دهيد. حساب ر"، دل، ايمان و عشق )عقل " .77

 سایت اسالم کوئست( 038شمارۀ 
 0310مارۀ شبا توجه به برخی تضادها بین علم و دین چه رابطه ا  بین این دو وجود دارد؟ رابطۀ علم و دين ) .70

 سایت اسالم کوئست(
 سایت اسالم کوئست( 7077شمارۀ بفرماييد دين براي انسان است يا انسان براي دين؟ دین و انسان ) .31
 عصمت مكتسبه و عصمت تكوينيه چيست؟ .30
 سایت اسالم کوئست( 079شمارۀ را تع يف و اثبات كرد؟  اعیازتوان چبونه مىاعیاز ) اثباتو  تعريف .37
  ت؟آيا حضرت محمد)ص( بي سواد)امي(  بوده اس .33
)در مواردى قرآن به پيام رش خطاب كرده كه تو مسئول ايمان  مس ولیت پیامبر)ص( در قبال ایمان مردم .31

اسالم   سایت 0318شمارۀ مردم نيستى و... آيا اين موارد با امر به معروف و جهاد ابتدايى منافات ندارد؟ 
 کوئست(

آیا بین عدم مسئولیت پیام ر) ( در قبال ایمان مردم و جهاد و ايمان و امر به معروف و... و جهاد ابتدايى ) .39
 سایت اسالم کوئست( 0060شمارۀ امر به معروف و نهی از منکر منافات نیست؟! 

سایت  0161شمارۀ  ) آیا اسالم آوردن از رو  تقلید، مورد پذیرش خدا قرار می گیرد؟  تقلید در اصول دین .36
 اسالم کوئست(

لذهب رابطه امامت و توحید در حدیث سلسلة الذهب ) رابطه امامت و توحید در حدیث سلسلة ا .38
 سایت اسالم کوئست( 01776شمارۀ  چیست؟ 

انسان ها به  به سنت و تنها با استفاده از قرآن می توانیم نیاز آیا بدون مراجعهانسان ها به امام )قرآن و نیاز  .37
 سایت اسالم کوئست( 7010شمارۀ اثبات کنیم؟ را  امامان
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آیین ما به صورت نسل به نسل از پدر به پسر منتقل شده  چرا مقام امامت درانحصار امامت در نسل پیامبر) .30
 سایت اسالم کوئست( 3710شمارۀ است؟ 

 امام از يك خانواده هستند؟ 01چرا  .11
 آيا اختصاص خمس به سادات، يك امتياز طبقاتي نيست؟ .10
 آيا اختصاص خمس به سادات تبعيض نيست؟ .17
 هاهاي اساسي معصومين)ع( با ساير انسانتفاوت .13
 علت عدم انتصاب نبی یا امام از جنس زنان .11
یه اینکه آخ ین مقام متصور برا  انسان لقاء الله است با توجه مقام لقاء الله و درجات آن در معصومان ) .19

 سایت اسالم کوئست( 8770شمارۀ چبونه برخی از معصومان دارا  مقامی برجسته تر اند. 
 بفرمایید شأن و فضیلت ائمه با توجه به آیات و روایاتفضیلت و برتری ائمه نسبت به قرآن ) .16

ً
)ع( باالتر  لطفا

 (سایت اسالم کوئست 01097شمارۀ  است یا قرآن؟
گوید: همانا مقام امامان چنان )امام خمینی ره در کتاب حکومت اسالمیه می برتری ائمه نسبت به انبیاء .18

( چبونه چنین چیز  79ست که نه مالئکه و نه ن ی مرسل می تواند به آن برسند )حکومت اسالمیه   باال 
 سایت اسالم کوئست( 8773شمارۀ  قابل پذیرش است؟

 آيا امام حسين )ع( با تر از امامان دي ري بوده است؟ .17
 علم پیامبر )ص( و ائمه )ع( نسبت به خدا جل جالله .10
توان گفت به دليل اين كه آيۀ تطهير در وسط آيه قرار دارد، دليل بر حصر آيا مىدر آيۀ تطهير ))ع( اهل بيت  .91

 سایت اسالم کوئست( 7770شمارۀ نيست؟! اهل بيت چه كسانى هستند؟ 
آیا استفاده از  میر جمع مذکر برا  همسر رت ابراهیم )استفاده از ضمیر جمع مذکر برای همسر حض .90

سوره هود( دلیل بر این نیست که مراد از  میر جمع مذکر در آیه تطهیر،  83حضرت ابراهیم)ع( )در آیۀ 
 کوئست(  سایت اسالم 7011شمارۀ همسران پیام ر هستند؟ 

شورى، اهل بيت )ع( را استنباط  23چرا از كلمۀ "القربى" در آيۀ شورى )آيۀ مودت( ) 24اهل بيت)ع( و آيۀ  .97
 سایت اسالم کوئست( 0770شمارۀ كنيد؟ مى

)چرا جملۀ "ان الحسین مصبا  الهد  و سفینه النجاه"ا در مورد  امام حسین چراغ هدایت و کشتی نیات .93
 سایت اسالم کوئست( 01830شمارۀ امام حسین )ع( آمده و نه بقیه ائمه؟ )

دنشان و و عيت كسى كه به علت در مورد بهاييت، دليل غلط بودن افكار آنها، علت نجس بو بهایيت ) .91
 سایت اسالم کوئست( 0177شمارۀ سادگى، عقايد آنان را بپذيرد، تو يحاتى بدهيد. 

سایت اسالم   0173شمارۀ در مورد بهائيت و تاري    خ آنها تو يح بدهيد. تاريــــخ و خاستگاه فكرى بهائيت ) .99
 کوئست(

سایت اسالم   0810شمارۀ در مورد شيخيه و شيخ احمد احسائی تو يحى بدهيد. شيخيه و بنیان گذار آن ) .96
 کوئست(

سایت اسالم   7171شمارۀ كنيم؟ چرا براى سالمتى امام زمان )ع( دعا مىبرای سالمتى امام زمان )ع( ) دعا  .57
 کوئست(

 د نشده است؟چرا امام زمان )عج( در آن هنگام كه بايد  هور كند، متولفلسفۀ عمر طو نى امام زمان )عج( ) .97
 سایت اسالم کوئست( 0119شمارۀ کتاب با گامها  س ز انتظارا 

شمارۀ )آيا امام زمان )عج( زن و فرزند دارد؟ کتاب با گامها  س ز انتظارا  امام زمان )عج(، ازدواج و فرزند .90
 سایت اسالم کوئست( 0111

 شمارۀ)کتاب با گامها  س ز انتظارا مكان زندگى امام زمان )عج(  كجاست؟ امام زمان )عج( و مكان زندگى  .61
 سایت اسالم کوئست( 7107

)کتاب با گام ها  س ز انتظارا خوراك و پوشاك امام زمان )عج( چيست؟ خوراك و پوشاك امام زمان )عج(  .60
 سایت اسالم کوئست( 7100شمارۀ 

 امام زمان)عج( در نهج البالغه .67
 فیض بخشی امام زمان)عج( در پشت پرده غیب .63
 آيا امام زمان )عج( از تکنولوژي ، تمدن و سالح جديد استفاده مي کند؟ .61
سایت اسالم   7980شمارۀ نق  واسطه ها در تقرب به خدا چیست؟ نقش واسطه ها در تقرب به خدا ) .69

 کوئست(
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بازي"  فلسفۀ توسل به اهل بیت)ع( چیست؟ آیا توسل نوعی "پارتيفلسفۀ توسل به اهل بیت )ع( ) .66
 اسالم کوئست(سایت  0306شمارۀ محسوب نمی شود؟ 

  استمداد از غیر خدا .68
 يامبر)ص( واهل بيت )ع(دليلي قراني نسبت به شفاعت پ .67
 آيا مقايسه بزرگان دين با شخصيت هاي اسطوره اي ايران صحيح است؟ .60
  اجبار و يا اختيار مالئكه به اطاعت خداوند .81
آیا ما می توانیم ببوییم که فرشتگان معصوم هستند؟ آیا آنها از سطو  مختلفی از عصمت عصمت فرشتگان ) .80

 سایت اسالم کوئست( 7030شمارۀ  برخوردار هستند؟
 فطرس ملک و پناه بردن به گهوارۀ امام حسین )ع( .87
 معرفي كتابي در مورد برزخ و عالم بعد از مرگ .83
  خلود در آتش جهنم .81
  عدم امكان تغییر منطق و تبديل محال ذاتي به ممكن .89
 ینش بسیط و مرکبتفاوت آفر  .86
  مفهوم و ماهيت .88

 دفاع از تشيع و مکتب اهل بیت )ع(

 01088مارۀ شبه ش هاتی که پیرامون حدیث قلم و کاغذ وارد شده پاسخ فرمایید. پیرامون حدیث قلم و دوات ) .87
 سایت اسالم کوئست(

چرا شیعه سعی دارد که اصحاب گرامی رسول خدا را منافق جلوه دهد در حالی که آیات عدالت همۀ صحابه ) .80
 سایت اسالم کوئست( 1170شمارۀ  در بارۀ منافقان شامل اصحاب نمی شود؟

خداوند متعال سوره آل عمران تأکید می فرماید که اصحاب فرار  در جنگ احد بخشش فراریان جنگ احد ) .71
 نرا بخشیده است و از رسول خود نیز می خواهد که او نیز از تقصیرات آنان درگذرد و از خداوند برا  آنا

استغفار نماید و حتی درکارها با آنان مشورت نماید. اگر این است پس چرا شما شیعیان صحابه را برا  امر   
  سایت اسالم کوئست( 3036شمارۀ که خدا و رسول  از آن درگذشته اند، مالمت می کنید؟ 

)اصحاب از من هستند( را آورده اند که وقتی « انهم منی»پیام ر اکرم در حدیثی عبارت »ن از منند )اصحاب م .70
ق حال بر ط « کسانی که راه من و اصحاب من را پیرو  کنند»حضرت فرمودند: « آنان کیانند؟»سؤال شد 

 سایت اسالم کوئست( 3077شمارۀ این حدیث، چبونه می توان فرقه اثنی عشر ، را از فرقه ناجیه برشمرد؟ 
آیا عمر در روز صلح حدبییه به پیام ر اکرم ) ( گفته است که هیچگاه به شک عمر در روز صلح حدبییه ) .77

 سایت اسالم کوئست( 3916شمارۀ این اندازه در ن وت پیام ر شک نکرده بودم؟ 
 نهج البالغه در مدح عمر است؟ 116آیا خطبه  .73
مالک اشتر یکی از یاران بزرگ علی )ع(، ابوبکر و عمر را می ستاید، اما با وجود این خلفا از نگاه مالک اشتر ) .71

 سایت اسالم کوئست( 3031شمارۀ شیعیان در مجالس و حسینیه ها  خود به آنها طعنه می زنند، چرا؟ 
چرا حضرت علی )ع( در ایام خالفت فدک را به فرزندان حضرت حضرت علی )ع( ) فدک در زمان حکومت  .79

 سایت اسالم کوئست( 1701شمارۀ زهرا )ع( برنبرداندند؟ 
با توجه به این که اکثر احادیث در اهل سنت بعد از دوران حکومت بنی امیه جمع معاویه و جعل حدیث ) .76

مارۀ شمعاویه یک کارخانه جعل احادیث درست کرده بود؟ »آور  شد چبونه شما شیعیان معتقدید که: 
 سایت اسالم کوئست( 3078

شما شیعیان اگر راست می گویید که معاویه کارخانۀ جعل ل سنت و احادیثی در فضایل معاویه و یزید )اه .78
حدیث داشته است و حرف شما صحیح است، به من ببویید چند حدیث در کتب حدیثی اهل سنت وجود 

مارۀ شهید؟ دارد که مشتمل بر مد  معاویه یا یزید باشد؟ اگر راست می گویید یک نمونه به من آدرس بد
 سایت اسالم کوئست( 3076

)کلمۀ "الی" در آیۀ و و، با توجه به شیوۀ و و ساختن اهل تسنن به چه معنای کلمۀ "الی" در آیۀ وضو  .77
 سایت اسالم کوئست( 390شمارۀ معناست؟ و سیرۀ پیام ر ) ( در این باره چیست؟ 

)پیام ر اکرم) ( خودشان چبونه اذان می گفتند؟ و آیا در اذان به ن وت  اجزای اذان در زمان رسول خدا)ص( .70
 سایت اسالم کوئست( 073شمارۀ خودشان و والیت حضرت علی)ع( شهادت می دادند؟ 

 در اذان و اقامه د ئل ذکر شهادت بر و یت علی)ع( .01
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که در قرآن  شیعیان چرا نماز را سه وقت می خوانیم در حالیما د یل جایز بودن خواندن نماز در سه وقت ) .00
 سایت اسالم کوئست( 7331شمارۀ به پنج وقت امر شده، علت نخواندن پنج وقت چیه؟ 

ت در وقت اذان مغرب .07
 
 اختالف نظر شیعیان و اهل سن

 چرا نام حضرت علي)ع( در قرآن نيامده است؟ .03
 َبن»ت عاشورا بر همۀ بنی امیه لعن می فرستیم و می گوییم چرا در زیار لعن همۀ بنی امیه ) .01

ت
ه
َّ
َعَن الل

َ
 ل

َ
ة َمیَّ

ُ
 ى ا

 
 
َبة  سایت اسالم کوئست( 077شمارۀ امیه چه گناهی دارند که باید مورد لعن قرار گیرند؟ خوبان بنی ؟« قاطه

نمود؟  )یزید و ابوسفیان( را  با زبان لعن می پدرش )آیا پیام ر همیشه معاویه، پسر و و لعن بر بنی أمیهپیامبر  .09
 سایت اسالم کوئست( 3113شمارۀ 

 چرا معاویة ابن یزید هم در زیارت عاشورا مشمول لعن الهی شد؟ .06
سایت  10515شمارۀ راجع به سند و متن زیارت عاشورا تو یح دهید. بررسی سند و متن زیارت عاشورا ) .08

 اسالم کوئست(
سایت اسالم   0311شمارۀ كنند؟ چرا زائران به خصو  ايرانيان در كنار بقيع گ يه مى) ان بقيعگريۀ زائر  .07

 کوئست(
 جواز عزاداری و نوحه سرايی برای اهل بيت)ع( .00

 فلسفه گریه و عزاداری برای امام حسین)ع( چیست؟ .011
 ه گریه برای امام حسین )ع(  داریم؟آیا روایتی در بار  .010
 مظلومترين امام كيست؟ .017
 ها در چيست ؟ين شيعيان و سنيفرق ب .013
سایت اسالم   01957شمارۀ تفاوت بین شیعه و سنی ) تفاوت بین شیعه و سنی چیست؟  .011

 کوئست(
 تحليل شخصيت و قیام امام حسین)ع( .019
 فلسفه ننوشتن تفسیر قرآن توسط ائمه )ع( .016
 فلسفه ي ننوشتن رساله عملیه توسط ائمه)ع( .018

 اخالق، عرفان

شود یک مسیحی را از ط یق عرفان اسالمی به اسالم دعوت  )چبونه میهای عرفان اسالمی ویژگی .017
 (سایت اسالم کوئست 0771شمارۀ کرد؟ 

  فلسفه خلقت و نقش انسان كامل .010
 سایت اسالم کوئست( 0787شمارۀ )سعادت و كمال انسان در چيست؟  سعادت و كمال انسان .001
  ضرورت وجود انسان ها .000
تح م ين )ففتح مبين عارف و ارتباط آن با برپا شدن قيامت او و معنای مظهر تیلي ذاتي حق شدن  .007

مارۀ شيك عارف با ب پا شدن قيامت او در اين نشئه چه ارتباطى دارد؟ مظهر تجلى ذاتى حق شدن يعنى چه؟ 
 سایت اسالم کوئست( 0117

و فنا و مقام فنا را تو يح دهيد.  0889شمارۀ )فنا در عرفان به چه معناست؟ مقام فنا و اقسام آن  .003
 سایت اسالم کوئست( 7011شمارۀ 

انبشترش را به سائل داد با حالتی  )آیا بین حالتی که حضرت علی)ع( اختالف حا ت انسان کامل  .001
سایت اسالم   310شماره که تیر را از پای  در آوردند و آن حضرت متوجه نشد، تناقضی وجود ندارد؟ )

 (کوئست
قضیه درآوردن تیر از پا  حضرت  آیا داستان در آوردن نیزه شکسته از پای امام علی)ع( در نماز ) .009

 (سایت اسالم کوئست 9377شماره علی)ع( در هنگام نماز صحت دارد؟ )
)آیا دست به دعا بردن برا  شفا  م یض منافات نداشتن دعا با خواست خداوند و مقام رضا  .006

سایت  7887شماره  بنده نسبت به خواست خدا نیست؟ واین کار امر  مذموم نیست؟ ستترجیح دادن خوا
 (اسالم کوئست

 وحدت وجود .008
 اسم اعظم چيست؟ .007
 علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين .000
 جايگاه و واژه عشق در عرفان .071

http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2334.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=10960
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=12276
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/928.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/3043.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=11702&SearchText=%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/10515.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/10515.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1304.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1304.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=9818
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=9819
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=7451
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=9684
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/10957.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/10957.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=12094
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=11012
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=11013
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1220.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=12287
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1878.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=10934
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1442.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1442.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/1775.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2944.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/349.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/349.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/5322.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2772.ASPX
http://farsi.islamquest.net/QuestionArchive/2772.ASPX
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=2503
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=2483
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=2547
http://hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=2643


 

 38 

 است« ر خي» حب خداوند به خويش، همان ادراک  .070
  نيازمندي و عشق به کمال .077
دیث را  توان این ح)با توجه به تاکید اسالم به استفادۀ کم از دنیا چطور میدوستی یا دوری از زنان  .073

سایت  7307شمارۀ کردند، پذیرفت. داشتند و به آن اقدام میر دوست میزنان وعمل جماع را بسیا که پیام ر
 اسالم کوئست(

 مندي زياد به دوستعالقه .071
فرمودند پاكيزگى نيمى از ايمان است. و در جايى  )اين كه پيام ر رابطۀ ايمان با پاكيزگى و ازدواج .079

 0786شمارۀ شود؟! شود. پس نماز و روزه چه مىاند: با ازدواج نيمى از ايمان شخ  كامل مىديبر فرموده
 سایت اسالم کوئست(

  هدف از عبادات .076
 غافل نبودن از ياد خدا يعني چه؟ .078
)عبادت کردن و انجام واجبات و مستحبات توفیق االهی  توفیق ا هی و عادت .077

 (سایت اسالم کوئست 01779شمارۀ است یا عادت؟ آیا عبادتی که از رو  عادت باشد ارزشی دارد؟  
)عبادت ما برا  خود ماست، یعنی چه؟ این مسئله عبادت برای خود یا خدا؟  .070

 سایت اسالم کوئست( 370شمارۀ  با عبادت برا  خدا چبونه قابل جمع است؟
  عالمت قبولي نماز .031
ن در زمين .030

 
 وظيفه مسلمانان در صورت تمك

 راههاي تحصيل رضايت خدا .037
  شده براي خدا انیام  اخالص و خوشحال شدن از قدرداني براي كاري كه .033
 عالج خشکی اشک چشم .031
 وت دي ران به اسالم، چيست؟بهترين راه براي دع .039
 قطع رابطه با پدر از ديدگاه اسالم .036
 آيا احترام مادر مقدم است يا حق همسر؟ .038
روابط عروس و مادر شوهر ) آیا در اسالم احادیث یا قواعدی در مورد تنظیم  .037

 سایت اسالم کوئست( 01841شمارۀروابط مادر شوهر و عروس وجود دارد؟ 
 چ ونه حالت وسواس را درمان کنیم؟ .030
  راههاي تقويت اراده .011
 حيا و خیالت مذموم .010
 ممدوح یا مذموم بودن آبرو .017
 چ ون ي تبديل گناهان )سي ات( به حسنات .013
 ابن عربي و عقايد او .011
 کنندوظيفه مسلمانان در قبال علماي که به وظيفه خود عمل نمي   .019

 قرآن، تفسير و حدیث

آیا قرآن همۀ مشکالت مردم را درباره زندگی حل  قرآن و حل مشکالت بشر ) .016
 سایت اسالم کوئست( 3707شمارۀ کرده است؟ 

 ریم؟ آیا قرآن کفایتبا وجود قرآن به دعا چه نیاز  دانیاز به دعا با وجود قرآن ) .018
 سایت اسالم کوئست( 01780شمارۀ نمی کند یا نعوذبالله قرآن ناق  است؟  

چبونه از هر لحاظ می توان ثابت کرد که قرآن نیاز به قرآن در تمامی اعصار )  .017
سایت اسالم   01789شمارۀ  زمان رسول اکرم نیامده بل ه برا  تمامی اعصار است؟تنها برا  دوره جاهلیت و 

  (کوئست
 3081شمارۀ آیا زبان عربی، زبان برگزیدۀ خداوند است؟ عربی زبان برگزیده ) .010

 سایت اسالم کوئست(
آیا همیشه وحی ها به تمامی پیام ران به زبان عربی نازل وحی و زبان عربی ) .091

 ت اسالم کوئست(سای 3089شمارۀ زبان خودشان می شنیدند؟  می شد ولی آن ها وحی را به
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مراتب وجود  قرآن را بیان  مراتب نزول قرآن و جایگاه الفاظ در وحی ا هی ) .090
کنید و ببویید که جایگاه الفاظ در وحی االهی کجاست؟  آیا قرآن در مرحله ا  عار  از لفظ بوده است؟ 

 سایت اسالم کوئست( 1861شمارۀ 
آیات نافی شباهت خالق و نفی شباهت خدا و دمیدن روح خدا در انسان ) .097

 1680شمارۀ مخلوق کدامند؟ این آیات چبونه با آیات دمیده شدن رو  خدا در انسان قابل جمع است؟ 
 وئست(سایت اسالم ک

 علت ثقلين ناميده شدن قرآن و اهل بيت و ثقل اكبر بودن قرآن .093
 روش برداشت از قرآن .091
 مطالبي پيرامون علوم زيستي يا فيزيک در قرآن .099
 اي كه از زبان بندگان بيان شده استسوره .096
 عوالم خلقت انسان .098
 مفهوم نفس در قرآن .097
 مفهوم نفس در روايات .090
حدود صحت احاديث كافي و معني بعضي احاديث آن كه به ظاهر د لت  .061

 بر تحريف قرآن دارند. 
 صحيح، حسن، ضعيف و ... در احاديث کتاب "الکافی" .161
 احاديث کتاب "الکافی" شروح .162
 «احب الصلوة»حديث  .063

 

 

 فقه و فلسفه احكام

اگر کسی نسبت به مرجعی که چ ون ی عدول از غیر اعلم ) میتهد اعلم و .061
 کوئست(سایت اسالم   7971شمارۀ انتخاب کرده است تردید  داشته باشد، و یفه اش چیست؟ 

سایت اسالم   7771شمارۀ فلسفۀ اجتهاد در شیعه چیست؟ اجتهاد در شیعه ) .069
 کوئست(

 ار به اصول و فروعتکلیف کف .066
 نیاست یا طهارت غیر مسلمانان .068
 و بت پرستان نیاست هندوها  .067
 فراورده های غذایی غیر مسلمانان .060
 عی آنخوک و احکام شر  .081
  علت حرمت گوشت خوك .080
 فلسفه حرمت شراب در اسالم .087
كار كردن مسلمان در رستوراني كه میبور به آوردن مشروب براي مشتريان  .083

 است
 پوست حيواناتي كه ذبح شرعي نشده .081
  حکم مراجع شیعه به تحریم مواد مخدر .089
 آب كر در منابع شیعه مقدار .086
  حكم خط كشيدن زير آيات قرآن .088
 موارد تیمم .087
 خشك بودن بدن در غسل .080
 محدوده ی شستن دست در وضو .071
  معنا ی جهر و اخفات .070
 نمازهايي كه بايد حمد و سوره در آن با صداي بلند خوانده شود .077
 نوت در ركعت اولخواندن تشهد يا ق .073
 ذكر تشهد در حالت نيم خيز .071
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 ازديدن عكس در حال نم .079
 شك در نمازهاي دو ركعتي .076
 فراگرفتن شكيات نماز .078
 تغيير نيت نمازي كه باطل شده به نماز استحبابي .077
 تعداد نمازهاي قضا .070
 امام جماعت شدن زنان .001
از نظر عقلي و شرعي چرا فرد زنا زاده حالل زادگی امام جماعت و فلسفۀ آن ) .000

 سایت اسالم کوئست( 0077شمارۀ در عين صالح بودن نمي تواند امام جماعت باشد؟ 
 داررسيدن آب وضو به دهان روزه .007
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