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 باسمه تعالی

 
 

 آموزشیو ، یپژوهش سوابق تحصيلی،
(C.V) 

 

 زادهدی عباسمه
 شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامیدانشيار گروه معرفت

 

 سوابق تحصيلی. 1

 مدرك دريافتل سا واحد  محل گرايش رشته  مقطع رديف

  1673 تهران مركزي زاد اسلاميدانشگاه آ اسلاميفلسفه الهیات كارشناسي 1

2 
كارشناسي 

 ارشد
 طباطباييعلامهدانشگاه ـ فلسفه

دانشكده ادبیات 

هاي فارسي و زبان

 خارجي

1671  

 طباطباييعلامهدانشگاه ـ فلسفه دكتري 6

دانشكده ادبیات 

هاي فارسي و زبان

 خارجي

1611 

 

 

 رسالهنامه/ پايان. 2

 وضعيت  سال اتمام  مقطع عنوان  رديف

 اريكوكلامي مكهاي انديشه 1
كارشناسي 

 ارشد
 شده دفاع 71

 شده دفاع 11 دكتري دنس اسكوتوس و تفكر جديد غرب 2

 

 

 و آثار تحقيقات .3

 اتمامسال  عنوان  رديف
وضعيت انتشار يا 

 ارائه
 سال چاپ -محل انتشار يا ارائه
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 دهش منتشر 12 بر فلسفه دنس اسكوتوس سیناتأثیر ابن 1

شگاه فرهنگ و وهپژ /شناسيگروه معرفت

 انديشه اسلامي

 -)ويراست دوم با افزايش و تغییرات بسیار(

 /12ويراست اول 

 19ويراست دوم 

 منتشر شده 16 شناسي اشراقي سهروردينظام معرفت 2

شناسي/ پژوهشگاه فرهنگ و گروه معرفت

وم / چاپ د19چاپ اول  -انديشه اسلامي

13 

 ابکت وپنجمين دورةسیير شايسته تقداثر 

 1331سال  جمهوری اسلامیسال 

6 
سیري تطبیقي انتقادي  الهیات اگزيستانس؛

 كواريدر افكار و آراي جان مك
 منتشر شده 19

قطب علمي فلسفه دين/ داراي مجوز  

 13چاپ اول  -وزارت علوم

 شارانتدر دست  13 جستارهاي فلسفي 4
يشه گروه فلسفه/ پژوهشگاه فرهنگ و اند

 اسلامي

 در دست اجرا - ارابيشناسي فترفنظام مع 9
شناسي/ پژوهشگاه فرهنگ و گروه معرفت

 انديشه اسلامي

 در دست اجرا - ملاصدراو  مقايسه مبناگرايي بونجور 3

گروه فلسفه/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامي قم

 زاده(ي آقاي عیسي موسي)با همكار

 

 

 پژوهشی علمی مقالات. 4

  اتمامسال  عنوان  فردي
انتشار يا يت عضو

 ارائه 
 محل انتشار يا ارائه/ سال چاپ

 17تابستان  -41شماره  -فصلنامه قبسات  منتشر شده 12-16 وحي از ديدگاه مك كواري و مطهري 1

2 
فه بررسي و نقد اصالت اراده در فلس

 اخلاق دنس اسكوتوس
 11ز پايی -96شماره  -فصلنامه قبسات  منتشر شده 11

6 
امي، لجربي و فلسفه است علیّت در مكتب

 هبا تكیه بربحث معقولات ثانی
 11بهار  -41شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 11
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4 
آراء معرفتي دنس اسكوتوس و مقايسه آن 

 سینابا آراء ابن
 منتشر شده       11

 -26شماره  -حكمت و فلسفهدوفصلنامه 

 11پايیز 

9 
جودشناسي دنس سینا بر وتاثیر ابن

 ساسكوتو
 منتشر شده 11

 -44شماره  -حكمت سینويدوفصلنامه 

 11پايیز و زمستان 

3 

بررسي و نقد ديدگاه دنس اسكوتوس 

)با تكیه بر  درباره خلقت عالَم و انسان

 سینا(آراء ابن

 19بهار  -91شماره  –فصلنامه قبسات  منتشر شده 11

7 
اثبات وجود خدا در تفكر دنس 

 نسینا بر آو تاثیر ابناسكوتوس 
 منتشر شده 19

بهار  -49شماره  -حكمت سینويدوفصلنامه 

 19و تابستان 

1 
بررسي مفهوم خدا در الهیات وجودگرا 

حكمت  كواري( و نقد آن از منظر)مك

 اسلامي 

 11تابستان  -34شماره  –فصلنامه قبسات  منتشر شده 19

1 

اصل »و « كلیّات»سینا بر مبحث تاثیر ابن

بررسي   -غربي در تفكّر مدرس« فرديّت

 ي: دنس اسكوتوسمورد

 19زمستان  -41شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 11-19

19 
ي شناسمند از معرفتتصويري نظام

 سهروردي
 11پايیز  -91شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 11

11 
اشراق و كاركرد معرفتي آن در تفكر 

 سهروردي 
 11 انزمست -92شماره  -ه ذهنفصلنام منتشر شده 11

 12زمستان  -79شماره  -فصلنامه قبسات منتشر شده 12 بررسي و نقد نظريه اشراقي علم الهي  12

 12پايیز  -99شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 12 يقین در فلسفه اشراق 16

 16تان ابست -91شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 16 «برهان»معناشناختي  -تحلیل منطقي 14

19 
شناسي معاصر عرفتدر م« رفتمع»تحلیل 

 و فلسفة اشراق
 16پايیز  -91 شماره -فصلنامه ذهن منتشر شده 16

13 
در الهیات دنس « گفتن از خداسخن»

 سینااسكوتوس، با نگاهي به تأثیر آراي ابن
 منتشر شده 14

 -94شماره  -دوفصلنامه حكمت سینوي

 14پايیز و زمستان 
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17 
رفت در معامل غیرمعرفتي بر ر عوتأثی

 فلسفة اشراق
 14بستان تا -32شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 14

11 
 خودي و ايمان در الهیّات وجودگرا

 كواريبررسي موردي: مك
 14پايیز  -77شماره  -تفصلنامه قبسا منتشر شده 14

 19تابستان  -33شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 14-19 بررسي و  نقد نظرية اشراقي نفس 11

 19پايیز  -11شماره  -فصلنامه قبسات منتشر شده 19 كواريمباني الهیات وجودگرا در تفكر مك 29

21 
ابزارهاي معرفت در فلسفة اشراقي 

 سهروردي
 19زمستان  -31شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 19

22 

  برهان وجودشناختي بررسي و سنجش

ولات ثانیه و نفسبر مبناي دو نظرية معق

 فة اسلاميدر فلسر الأم

 شر شدهمنت 19
/ 9سال  -فصلنامه جستارهاي فلسفه دين

 19پايیز و زمستان  -2شماره 

 13تابستان  -79شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 19-13 يقین در تفكر فارابي 26

24 
علم الهي در بررسي و سنجش نظرية 

 فلسفة فارابي
 منتشر شده 13-19

 -91 رهشما -ه حكمت سینويلنامدوفص

 13یز و زمستان پاي

29 

از ديدگاه فلاسفه و هي امراتب فعل ال

آراء  )با تأكید بر اصفهان متكلمین مكتب

 لهین و ملاصالح مازندراني(صدرالمتأ

 منتشر شده 13

  13پايیز  -196شماره  -فصلنامه كلام اسلامي

/ نويسنده )با همكاري خانم الهام میراحسني

 (دوم

23 
مبدأ معرفت  ؛يفصوص الحكم فاراب

 ياشراق
 منتشر شده 17

 -22دورة  -دوفصلنامه حكمت سینوي

 17پائیز و زمستان  -39شمارة 

27 
تأثیر عوامل غیرمعرفتي بر معرفت در 

 فلسفة فارابي
 منتشر شده 17

دورة  -هاي عقلي نويندوفصلنامه پژوهش

 17بهار و تابستان  -9شمارة  -6

 منتشر شده 17 و قلمرو آن ة معرفتسففلچیستي  21
بهار  -77شمارة  -ل بیستماس -فصلنامه ذهن

1611 

 -سال بیست و چهارم -فصلنامه قبسات منتشر شده 13فلسفة دين و الهیات جهاني با رويكرد  21
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 1611بهار  -11شماره  اسلامي

 منتشر شده 17 ارزش و ساختار معرفت در فلسفة فارابي 69
 -شناختيهشهاي معرفتفصلنامه پژودو

 11بهار و تابستان  -17شماره  -مه هشتورد

61 
شناسي معاصر معرفتمعرفت پیشیني در 

 فلسفة فارابيو 
 فصلنامه ذهن انتشاردر دست  17

 هاي عقلي نويندوفصلنامه پژوهش در دست انتشار 11 رد معرفتي زبان نزد فارابيككار 62

 شناختيهاي معرفتپژوهشه دوفصلنام دست انتشار رد 17 عین در فلسفة فارابي ذهن و 66

 

 یتخصص. مقالات علمی 5

  سال اتمام عنوان  رديف
وضعيت انتشار يا 

 ارائه 
  سال چاپ -محل انتشار يا ارائه

1 
)يونان قديم و  خدا در فلسفه غرب ايده

 فلسفه جديد(
 19آبان و آذر  -66شماره  -بصائر ماهنامه منتشر شده 19

2 
گسون و برزمان، مقايسه آراي  د وشهو

 صدرالمتألهین
 13پايیز  -61شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده 19

6 
تجربه وجود، وجود از ديدگاه ملاصدرا و 

 هايدگر
 منتشر شده 19

دي  -22شماره  -خرد نامه همشهريماهنامه 

13 

4 
عوامل سازنده مباني و ات نظاممند: الهی

 تانیايي؛ متكلم بريالهیات مك كواري
 13آذر  -229شماره  -پگاه حوزهه نامهام منتشر شده 13

 منتشر شده 11 نظام فكري ارسطو غايت در 9
 -نامه علم و دين نشرية

 11تا تابستان  17پايیز  -44-41شماره 

3 
هاي تفكرات هطرح رويارويي فعال با پاي

 جهاني
 منتشر شده 11

دي  -17-11ه شمار -نگرش راهبردي ماهنامه

 17همن و ب

 منتشر شده 12 دگاه قرآنمل بر آن از ديع يقین و تأثیر 7
بهار و  -1شماره  -دوفصلنامه اشارات

 16تابستان 

1 
 مباني الهیات در تفكر دنس اسكوتوس

 سینابا نگاهي اجمالي به آراي ابن
 منتشر شده 14

بهار و تابستان  -1شماره  -فصلنامه اسفاردو

14 
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 دهش منتشر 13 انساني اسلاميدو رويكرد تولید علوم  1
شماره  -فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا

 17و بهار  13زمستان  -24

 

 و مجموعه مقالات هامقالات همايش .1

  سال اتمام عنوان  رديف
وضعيت انتشار يا 

 ارائه 
 سال چاپ -محل انتشار يا ارائه

1 
هاي تفكرات طرح رويارويي فعال با پايه

 جهاني
 شدهشرمنت 17

 –اقتدار علمي سراسريه كنگرچكیده مقالات 

 اقتدار ملي

 17بهمن  -)دانشگاه عالي دفاع ملّي(

 مقاله یدهكچ/ 

2 Finality in the Aristotle’ s 

Thinking 
 شدهيیدتأ 2009

 همايش بین المللي فلسفه در هند

 مقاله یدهكچ/ 

سینا بر دنس اسكوتوس در مسئله تاثیر ابن 6

 يّتردها در اصل فيسه ديدگاهاقكلیّات و م
 شدهمنتشر 19

سینا و فیلسوفان همايش ابنخلاصه مقالات 

 اسلامي

بنیاد حكمت انجمن علمي تاريخ فلسفه و  )

 19ر مه -اسلامي صدرا(

 مقاله یدهكچ/ 

4 
دين و فلسفه از منظر علامه  نسبت

 ثیر آن بر علوم انسانيو تأ طباطبايي
 شدهمنتشر 19

علامه طباطبايي، فیلسوف »الات مجموعه مق

، به كوشش عبدالحسین «وم انساني اسلاميعل

 19 -خسروپناه

و بسیج  نديشه اسلامينگ و اپژوهشگاه فره)

د حمیآقاي با همكاري )/ (اساتید

 / نويسنده دوم(امیرچقماقي

9 

The Method of Understanding 

Relation between 

The Man’s Theoretical aspects 

(Nazar) & his/her Act (Amal)  

 In Holy Quran 

 شدهمنتشر 2013

لین همايش بین مقاله در اوارائة حضوري 

در « Rethinking the Qur’an»المللي 

نامة ارائه( و تركیه )داراي گواهي -آنكارا

 چاپ اصل مقاله در مجموعه مقالات همايش 

(Research Institue for 

Philosophical Foundation of 
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Disciplines)- 2014 

3 
Aspects of Certainty in the 

Quran 

 

 انتشاردر دست  2014

مین همايش بین ارائة حضوري مقاله در دو

در « Rethinking the Qur’an»المللي 

 (نامة ارائهتركیه )داراي گواهي -آنكارا

(Research Institue for 

Philosophical Foundation of 

Disciplines) 

7 
Semantic Analysis of 

Demonstration (Burhan) in the 

Quran 

 انتشاردر دست  2015

ن مین همايش بیسوارائة حضوري مقاله در 

در « Rethinking the Qur’an»المللي 

 نامة ارائه()داراي گواهي تركیه -آنكارا

(Research Institue for 

Philosophical Foundation of 

Disciplines) 

1 
آراي برگسون و  ، مقايسةشهود و زمان

 رالمتألهینصد
 شدهمنتشر 16

 ،«علم حضوري و شهود» مجموعه مقالات

پژوهشگاه ) 16 -ابراهیم دادجو به كوشش:

 (فرهنگ و انديشه اسلامي

 -فصلنامه ذهن)قبلاً با همین عنوان در 

 (به چاپ رسیده است 13پايیز  -61شماره 

 شدهمنتشر 19 اسخ سهرورديتیه و پمسئلة گ 1

فلسفه اسلامي  ش مليايهم اولین مقالاتمجموعه 

الله ، به كوشش قدرت روهاي پیش و پرسش

)گروه فلسفة دانشگاه پور قرباني و رسول رسولي

 13 -خوارزمي(

 ISCداراي درجة 

 انتشاردر دست  19 كواريشناسي فلسفي در تفكر مكانسان 19

پنجمین ه مقاله در چكیده مقالات چكیدچاپ 

ن علمي جمة دين )انلي فلسفالملینهمايش ب

 ة دين( فلسف

 19 -ايران -تهران

 مقاله در دست چاپ اصل

11 Heidegger and Islamic 

Mysticism 
 تأيید چكیده مقاله در همايش شدهيیدتأ 2017
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«Philosophy in the Desert» 
Comparative Philosophy 

 امارات متحده عربي -در دبي

(American University in Dubai) 

 مقاله یدهكچ/ 

12 Speculative Principles of a 

World Theology 
 شدهتايید 2017

 تأيید چكیده مقاله در همايش

«Dialogue of Religions: Towards 

A Future Theology of 

Religion(s)» 

 اسلووني -در لیوبلیانا

(Science and Research Center 

Koper in Slovenia) 

 منتفي ش،هماياين اله در ارائه مق)حضور و 

 شد(

 مقاله یدهكچ/ 

یعه در گسترش نقش حكماي ش 16

 شناسي فلسفي معرفت
 در دست انتشار 13

المللي نقش شیعه در پیدايش و كنگره بین

 گسترش علوم اسلامي

/ نيبا همكاري خانم الهام میراحس)ايران/  -قم

 نويسنده دوم(

14 Speculative Principles of a 

World Theology 
 شدهشرمنت 13

 و ارائه مقالاتمقاله در مجموعه چاپ چكیده 

المللي فلسفة دين مقاله در ششمین همايش بین

 )انجمن علمي فلسفة دين( 

 13 -ايران -تهران

 مقاله یدهكچ/ 

در فلسفة هايدگر و « وجود»فهم  19

 هینصدرالمتأل
 ي محقق دامادالله سیدمصطفنامة آيتارج انتشاردر دست  17

سازي و تمدنشاء در ي حكمت مهادلالت 13

 پژوهيتمدن
 شدهتايید 17

 چهارمین هفتة تمدن نوين اسلامي

 11 -ايران -تهران

 مقاله یدهكچ/ 

شناختي از هستينقد نقد كانت بر برهان  17

 لاميمنظر فلسفة اس
 شدهمنتشر 17

مقالات و ارائه چاپ چكیده مقاله در مجموعه 

سفة دين لف ليالملهفتمین همايش بینر مقاله د

 )انجمن علمي فلسفة دين(

 17 -ايران -تهران
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 مقاله یدهكچ/ 

11 
The Epistemological 

Interaction between Philosophy 

and Mysticism in Suhrawardī’s 

Thought 

 در دست داوري 2018

 همايش بهچكیده مقاله  لارسا

«Sufism and Philosophy: 

Historical Interactions and 

Crosspollinations» 

 انگلیس -بیرمنگامدر 

(American University in Dubai) 

 مقاله یدهكچ/ 

11 Innate Knowledge in the 

Qur’an 
 در دست داوري 17

المللي ارسال چكیده مقاله به سومین همايش بین

پژوهشگاه فرهنگ و ) «شناسيو معرفت آنقر»

 (انديشه اسلامي

 11 -ايران -تهران

 مقاله هدیكچ/ 

 در دست انتشار 16 شناسيبرهان در قرآن و معنا 29

« شناسيقرآن و معرفت»همايش  دومین

 (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)

معناشناختي  -تحلیل منطقي»با عنوان )قبلاً 

 -91 شماره -فصلنامه ذهندر « برهان

 (استبه چاپ رسیده  16تابستان 

 در دست انتشار 16 گاه قرآنيدأثیر عمل بر آن از دو ت يقین 21

« شناسيقرآن و معرفت»همايش  دومین

 (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)

 -دوفصلنامه اشارات)قبلاً با همین عنوان در 

به چاپ رسیده  16بهار و تابستان  -1شماره 

 است(

22 

 -به مثابه فیلم فلسفي« قاعدة بازي»

ساخته « قاعدة بازي»لم بررسي و نقد فی

 معتمديدرضا حما

 در دست انتشار 17

، به كوشش: «فیلم و فلسفه»مجموعه مقالات 

)پژوهشگاه فرهنگ  17 -احمدرضا معتمدي

 و انديشه اسلامي(

26 

 -شناسي فضاي سايبرهستي

اخته س« سوء تفاهم»بررسي و نقد فیلم 

 احمدرضا معتمدي

 در دست انتشار 17

، به كوشش: «فلسفه و لمفی»مجموعه مقالات 

)پژوهشگاه فرهنگ  17 -ا معتمديدرضمحا

 و انديشه اسلامي(

)مجمع « فلسفه و اخلاق نقد»اولین همايش  در دست اجرا 11 تحلیل و بررسي موانع و معدات نقد 24
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 فلاسفة ايران(

 

 عمومی مقالات .7 

 سال اتمام عنوان  رديف
وضعيت انتشار يا 

 ارائه
 ارائه محل انتشار يا

 24/4/16همشهري، روزنامهانديشهصفحه منتشر شده 16 نونسبتي، الهیات و فلسفه 1

 منتشر شده 16 معناي متن 2
 19/3/16همشهري، روزنامهانديشهصفحه

 / ترجمه

 4/11/16همشهري، امهروزنانديشهصفحه منتشر شده 16 الهیات در غرب 6

 9/11/16شهري، همروزنامهانديشهصفحه منتشر شده 16 زبان وحي 4

 

 های علمیداوری. 8

 عنوان مقاله علمی پژوهشی، داوری شده است. يکصد حدودچند تحقيق و 

 

 آموزش. 3

 دانشگاه رشته سال  عنوان  رديف

1 
 (1منطق )

 سال/ يك نیمسه واحد

16-12 

سال نیم)

 (مدو

فقه و حقوق 

 اسلامي

 ديس تهران/ پرحديثقرآن و علوم  دانشگاه

 اسيكارشنمقطع  /

2 

(: تاريخ فلسفة 2غرب )ا فلسفه آشنايي ب

 قرون وسطا

 سالنیم/ سه دو واحد

16-12 

سال نیم)

 /(مدو

 14-16 

سال نیم)

 /(لاو

13-19 

سال نیم)

 (اول

 و عقايد كلام

 اسلامي

 و حديث/ پرديس تهران لوم قرآندانشگاه ع

 كارشناسيمقطع  /
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6 
 (2كلام تطبیقي )

 سالاحد/ يك نیمسه و

14-16 

سال )نیم

 اول(

لام و عقايد ك

 اسلامي

 دانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس تهران

 كارشناسيمقطع  /

4 
 تاريخ فلسفه جديد و معاصر غرب

 سالنیم دودو واحد/ 

14-16 

سال )نیم

دوم(/ 

13-17 

)نیمسال 

 دوم(

قايد كلام و ع

 اسلامي

 راندانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس ته

 كارشناسيمقطع  /

9 
 فلسفه اشراق

 سالنیم چهارواحد/  دو

14-16 

سال )نیم

 دوم(/

13-19 

سال )نیم

دوم(/ 

13-17 

)نیمسال 

/ دوم(

17-11 

)نیمسال 

 دوم(

كلام و عقايد 

 اسلامي

 دانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس تهران

 كارشناسيمقطع  /

3 
 متعالیه فلسفه حكمت

 سالنیم سهچهار واحد/ 

19-14 

سال )نیم

 اول(/ 

17-13 

سال )نیم

/ اول(

17-11 

)نیمسال 

كلام و عقايد 

 اسلامي

 دانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس تهران

 كارشناسيمقطع  /
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 اول(

7 
 تاريخ فلسفه يونان و روم

 سالدو واحد/ دو نیم

19-14 

سال )نیم

 دوم(/ 

13-19 

سال )نیم

 (دوم

عقايد  كلام و

 اسلامي

 هرانم قرآن و حديث/ پرديس تدانشگاه علو

 شناسيكارمقطع  /

1 
 آشنايي با فلسفه اسلامي

 سالنیم/ دو دو واحد

19-14 

سال نیم)

 /(مدو

13-19 

سال نیم)

 اول(

 معارف اسلامي

معارف قرآن و 

 حديث

 دانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس تهران

 كارشناسيمقطع  /

1 
 فلسفه )تاريخ فلسفه(

 لسادو نیم دو واحد/

13-19 

سال )نیم

  اول(/

17-13 

ل سا)نیم

 اول(

كلام و عقايد 

 اسلامي

 دانشگاه علوم قرآن و حديث/ پرديس تهران

 ارشد كارشناسيمقطع  /

 فلسفه جديد -(2فلسفه غرب ) 19

11-11 

سال )نیم

 اول(

فلسفه و حكمت 

 اسلامي

 دانشگاه الزهراء )س(

 كارشناسيمقطع  /

 (2فلسفه اشراق ) 11

11-11 

سال نیم)

 اول(

كمت فلسفه و ح

 اسلامي

 گاه الزهراء )س(دانش

 كارشناسيمقطع  /

 

 هانامهپايانو داوری  مشاوره ،راهنمايی. 11

 دانشگاه/ گروه علمی نوع سال نامهعنوان پايان رديف
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1 
نقد و بررسي انتقادات فلاسفه به تعريف 

 كلامي قدرت )با تكیه بر نقص و امكان(
 مهناپايانداوري  16

گروه / پرديس تهران/ دانشگاه قرآن و حديث

 شدهدفاعكلام اسلامي/ 

 ارشد كارشناسيمقطع  /

2 

نقد و بررسي عقلي و نقلي ديدگاه علامه 

الله جوادي آملي محمدتقي جعفري و آيت

دربارة رابطه خالق و مخلوق )مباني، لوازم 

 و آثار(

14 
داوري طرح 

 تفصیلي

گروه تهران/ دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس 

 شدهدفاعي/ م اسلامكلا

 دكتريقطع م /

6 
مراتب فعل الهي نزد فلاسفه و متكلمان 

 مكتب اصفهان
 نامهراهنمايي پايان 14

دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس تهران/ گروه 

 شدهدفاعكلام اسلامي/ 

 ارشد كارشناسيمقطع  /

4 
بررسي آراي میرزا احمد آشتیاني درباره 

 نبوت و امامت(راهنماشناسي )
 نامهايي پايانمراهن 14

دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس تهران/ گروه 

 شدهدفاعكلام اسلامي/ 

 ارشد كارشناسيمقطع  /

9 
بررسي تطبیقي دربارة ماهیت نفس و روح 

 از ديدگاه شیخ مفید و فیاض لاهیجي
19 

داوري طرح 

 تفصیلي

دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس تهران/ گروه 

 شدهدفاعسلامي/ كلام ا

 كتريد مقطع /

3 
لم، اراده و قدرت( )حیات، عذات صفات 

 از منظر سهروردي و خواجه نصیر
 نامهراهنمايي پايان 19

دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس تهران/ گروه 

 كلام اسلامي/ دفاع شده

 ارشد كارشناسيمقطع  /

7 
نقد و بررسي مباني فكري اومانیسم بر 

 شناسي علامه جعفرياساس مباني انسان
 13 و 14

داوري طرح 

/ داوري فصیليت

 اصل رساله

دانشگاه قرآن و حديث/ پرديس تهران/ گروه 

 شدهدفاعكلام اسلامي/ 

 دكتريمقطع  /

1 
هاي شناخت غیرمفهومي در فلسفة مؤلفه

 سهروردي و هايدگر
 نامهراهنمايي پايان 11

 فلسفه و حكمتگروه الزهراء)س(/ دانشگاه 

 تصويب طرح تفصیلي/ اسلامي

 شدار كارشناسيقطع م /

 

 مانیسازرونب هایطرح. 11
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به سفارش: قطب علمي فلسفه دين/ سال «/ کواریالهيات اگزيستانس؛ سيری تطبيقی انتقادی در افکار و آرای جان مك»طرح پژوهشي . 1

 / چاپ اثر.1613

ش و فناوري وزارت علوم، رش: معاونت پژوهبه سفا«/ انسانی و هنر گرايی پژوهش و فناوری در علومطرح تخصص». مرحلة مطالعاتي 2

 .تأيید نهايي/ 1613سال آقاي دكتر ابراهیم دادجو/ با همكاري / فناوريقیقات و تح

 

 های ترويجیکرسی. 12

)گروه  نديشه اسلامي/ پژوهشگاه فرهنگ و ا2/11/13/ مدير جلسهبه عنوان «/ اينقد و بررسي نظرية رئالیسم شبكه»كرسي ترويجي  .1

 .شناسي(فتمعر

)گروه  / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي29/1/17دهنده/ به عنوان ارائه«/ در علوم انسانيي پژوهش گرايطرح تخصص»رسي ترويجي . ك2

 .شناسي(معرفت

 .ي فلسفة دين()قطب علم انديشه اسلامي/ پژوهشگاه فرهنگ و 6/19/17دهنده/ به عنوان ارائه«/ نقد الهیات اگزيستانس». كرسي ترويجي 6

 .)قطب علمي فلسفة دين( / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي17/19/17دهنده/ به عنوان ارائه«/ تيوجودشناخنقد برهان ». كرسي ترويجي 4

روه )گ هنگ و انديشه اسلامي/ پژوهشگاه فر2/19/17/ به عنوان ناقد/ با ارائه دكتر ابراهیم دادجو «گرايي جديدذات». كرسي ترويجي 9

 .(شناسيمعرفت

 .)قطب علمي فلسفة دين( / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي2/9/11دهنده/ ه عنوان ارائهب«/ جوديكلام و»كرسي ترويجي . 3

 .شناسي()گروه معرفت / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي27/3/11دهنده/ به عنوان ارائه«/ فلسفة معرفت»كرسي ترويجي . 7

/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 27/1/11مهدي جهان/ به عنوان ناقد/  الاسلام با ارائه حجت« ز ديد سقراطتعهد در هنر ا» . كرسي ترويجي1

 اسلامي )گروه ادبیات انديشه(.

 

 های علمی. نشست13

شگاه فرهنگي اندي/ 2/11/13/ رباني/ به عنوان سخنرانالله ق، تألیف آقاي دكتر قدرت«عقلانیت شیعي و نهضت عاشورا». آيین رونمايي كتاب 1

 .نه مليو كتابخاسازمان اسناد 

/ پژوهشگاه 26/9/17اثر آقاي دكتر احمدرضا معتمدي/ به عنوان ناقد/ « نقد و بررسي فیلم زشت و زيبا»فلسفه:  -. دومین نشست علمي فیلم2

و  فیلم»ات مجموعه مقالر دست چاپ در: / دشراق و عرفانگانة اگزيستانس، اسه )گروه ادبیات انديشه(/ با عنوان: فرهنگ و انديشه اسلامي

 احمدرضا معتمدي. ، به كوشش«فلسفه

/ 26/1/17/ به عنوان ناقد/ با ارائة دكتر ابوالحسن غفاري «نسبت فلسفه و انقلاب اسلامي با تأكید بر آيندة انقلاب اسلامي». نشست علمي 6

 خبرگزاري مهر.
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پژوهشگاه / 24/19/17نیا/ به عنوان ناقد/ رضا قائميدكتر علیبا ارائه « طالعات فرهنگي(م كلام جديد و مالهیات فرهنگي )عل»لمي . نشست ع4

 .)گروه كلام( فرهنگ و انديشه اسلامي

 / مجمع فلاسفة ايران.1/7/11دهندگان/ به عنوان يكي از ارائه«/ فلسفه، عقلانیت و زندگي». نشست علمي 9

 

 افزايیهای علمی و دانشکارگاه. 14

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )به میزان/ 1611تیرماه  22و  21و  1و  7كننده/ عنوان شركت/ به «ميعلوم انساني اسلا»اه علمي كارگ .1

 (.قم دفتر در ساعت 21

 نديشه اسلاميهشگاه فرهنگ و اپژو /1617آذرماه  6قد/ / به عنوان نا«ي اسلاميالگوي پايه پیشرفت ايرانسند بررسي و نقد »كارگاه علمي . 2

 .(قمدفتر و  سازمان مركزيدر  ساعت 9)به میزان 

 4/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )به میزان 1617ماه دي 29كننده/ / به عنوان شركت«2969نقد سند توسعه پايدار »كارگاه علمي . 6

 ساعت در دفتر قم(.

 4شگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )به میزان پژوه/ 12/4/11كننده/ ه عنوان شركتب«/ دوم انقلاب كارهاي تحقق بیانیه گامراه». كارگاه علمي 4

 (.تهران/ باغ زيباي وزارت ارشادساعت در 

و انديشه اسلامي  پژوهشگاه فرهنگ/  9/3/11«/ الملليهاي بیننويسي مقالات خارجي جهت ارائه در همايشچكیده»افزايي . كارگاه مهارت9

 دفتر قم(.ساعت در  2یزان )به م

/ فرهنگستان علوم پزشكي و دانشگاه بقیهًًْ الله )به 1611ماه آبان 26كننده/ به عنوان شركت«/ سلامت معنوي اسلامي»افزايي . مدرسه دانش3

 ساعت(. 3میزان 

 

 های علمیها و مصاحبهيادداشت. 15

 ين و انديشه( خبرگزاري كتاب ايران )صفحه د. 1

 شود؟سینا جدا ميسینا را خوانده است/ اسكوتوس در چه مباحثي از ابنشفاي ابنس قطعاً ترجمه لاتین كتاب : دنس اسكوتوحبهمصاتیتر 

 29/12/1616تاريخ انتشار: 

 علوم انساني( -خبرگزاري شبستان )صفحه انديشه. 2

 ند.كنیاي امروز را پُر مي: فلسفه اشراقي سهروردي خلأ معنويت در دمصاحبهتیتر 

 1/9/1613ر: تاريخ انتشا

 علوم انساني( -فحه انديشهبستان )ص. خبرگزاري ش6

 شود.شیخ الرئیس تحت افكارهیچ فیلسوف ديگري تعريف نميابن سینا ابن سینا است/ : مصاحبهتیتر 

 1/3/13تاريخ انتشار: 

 دين و انديشه(. خبرگزاري مهر )صفحه 4
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 م طبیعي برهاند.ي را از دام علوتواند فلسفة غربیات ميالهتیتر مصاحبه: 

 9/1/13شار: تاريخ انت

 (علوم انساني. خبرگزاري كتاب ايران )صفحه 9

 سینا شكل گرفته است.هاي سهروردي در مسائل خاص معرفتي در تقابل با فارابي و ابنتیتر مصاحبه: ديدگاه

 1/11/13تاريخ انتشار: 

 شه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و اندي رساني. پايگاه اطلاع3

 ايبرسي فضاي شناسياداشت: بحثي در هستيتیتر 

 1/2/17تاريخ انتشار: 

 رساني پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. پايگاه اطلاع7

 تیتر ياداشت: از فیلم فلسفي تا فلسفة فیلم

 11/6/17تاريخ انتشار: 

 ديشه()صفحه دين و ان / خبرگزاري مهره اسلاميرساني پژوهشگاه فرهنگ و انديشپايگاه اطلاع. 1

 ستانس، اشراق و عرفانانة اگزيگسهتیتر يادداشت: 

 21/9/17تاريخ انتشار: 

 رساني پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. پايگاه اطلاع1

 .گراستگرايي به دنبال مديريت فرآيند اجراي پژوهش به نحو تخصصطرح تخصصتیتر مصاحبه: 

 14/7/17تشار: تاريخ ان

 دين و انديشه(زاري مهر )صفحه . خبرگ19

 شناسي فارابينظام معرفتهاي / شاخصه.يوناني با فارابي اسلامي شدلسفه ف: تیتر مصاحبه

 .21/7/17تاريخ انتشار: 

 

 جوايز. 11

سال  -اميزه كتاب سال جمهوري اسلوپنجمین جايسي به عنوان اثر شايسته تقدير« شناسي اشراقي سهروردينظام معرفت». انتخاب كتاب 1

 وه فلسفه اسلامي./ گر13

 .13سال  -دهمین دوره جشنواره علامه طباطبايي -پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي -برتر رتبة دو یأت علمي. عضو ه2

 19سال  -همايش تجلیل از اساتید برتر -دانشگاه قرآن و حديث -. استاد مدعو نمونه6

 

 صيلیهای تح. بورسيه17

 طع همكاري از طريق خريد تعهد بورسیه(.)ق 1611 پیام نور، تا سالدانشگاه  تري وزارت علوم،بورسیه دوره دك .1
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 تا كنون. 1611نگ و انديشه اسلامي، از سال پژوهشگاه فرهدوره دكتري بورسیه  .2

 

 مجامع علمی سسات ودر مؤ عضويت. 18

ي مرتبه به يخ ارتقاتار) تا كنون 1611از سال   –انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و  -اسيشن( گروه معرفتدانشیارعضو هیات علمي ) .1

 .(12/7/1617تاريخ ارتقاي مرتبه به دانشیاري و  9/9/1619استادياري 

 تا كنون. 1611از سال  –پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي -شناسيعضو شوراي علمي گروه معرفت .2

 .1611 سال تا 1617 سال از -و انديشه اسلامي  گپژوهشگاه فرهن  –alhikmahجله انگلیسي عضو شوراي سردبیري م .6

 تا كنون. 1612از سال  –پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  -«فلسفه دين»عضو وابسته قطب علمي  .4

 ون.تا كن 1613ز اوايل سال ا -تا كنون/ عضو هیأت مديرة اين انجمن 1612از سال  -«فلسفه دين ايران»عضو انجمن علمي  .9

 تا كنون. 1611سال  از -اسلامي صدرااد حكمت بنی -«تاريخ فلسفه»ن علمي عضو انجم .3

 تا كنون. 1614از سال  -شخصي -«اسفار»تحريريه مجله علمي تخصصي . عضو هیأت 7

گاه با همكاري دانش ن علمي فلسفه دين ايرانانجم -«فلسفة دين معاصر )فلسفة تطبیقي(»المللي . عضو شوراي علمي هفتمین همايش بین1

 .1617 -خوارزمي

انجمن علمي فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه علوم  -«فلسفة دين معاصر )تنوع اديان(»المللي لمي هشتمین همايش بینشوراي ع . عضو1

 .1611 -رضوي )ع(

 .1611 -مجمع فلاسفة ايران -«فلسفه و اخلاق نقد»ملي تخصصي . عضو شوراي علمي اولین همايش 19

 

 اجرايی -علمیهای تفعالي. 13

 / ادامه دارد(.1613سال بهمن ي و آموزشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )از ون پژوهشمعا .1

 .(غیرمتوالي سال 2به مدت / 1614از سال ) شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميمدير گروه معرفت .2

لوم انساني اسلامي هاي عپژوهش مركز «/يشوراي فرهنگ و آموزش پژوهشكارگروه »مي در اه فرهنگ و انديشه اسلا. نماينده پژوهشگ6

 (.1617تا  1619)از سال  صدرا

وزارت علوم، تحقیقات  «/در علوم انساني و هنر و فناوري شوراي راهبردي توسعه پژوهش». نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در 4

 (.1617تا  1619اوري )از سال فنو 

/ ادامه 1617)از سال شوراي عالي انقلاب فرهنگي «/ علوم انسانيو ارتقاي تحول شوراي »در اسلامي  ه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه. نمايند9

 دارد(.

دورة  -ر و معارف دينيهیأت ممیزه مشترک مراكز و موسسات غیردولتي پژوهشي و آموزش عالي علوم انساني، هن)عضو حقوقي( . دبیر 3

 (.ادامه دارد/ 1617هارم )از سال چ



 18 

 / ادامه دارد(.1619يي جذب اعضاي هیأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )از سال ت اجرایأ. عضو ه7

 امه دارد(./ اد1617پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي )از سال پردازي، نقد و مناظره هاي نظريه. رئیس كمیته دستگاهي كرسي1

 ./ ادامه دارد(1613 سال)از  -راي فرهنگيشو -ت علوم انساني اسلامي(ه تحقیقانواره علامه طباطبايي )ويژي دومین دوره جشعلم . دبیر1

 -(يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام. ويراستار ادبي مجموعه مقالات همايش گفتگوي اسلام و مسیحیت در كشور روسیه )به سفارش 19

 (.1614 )سال
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