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 باسمه تعالی

 

 
 

 و اجرايی ، آموزشییپژوهش سوابق تحصيلی،
(C.V) 

 

 زارعروزبه 
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامی غرب شناسیگروه  استاديار

 

 مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگي: روزبه زارع

 متأهل   1631متولد: 

 roozbeh.zare@gmail.comرایانامه: 

 15152652111تلفن همراه: 

 سوابق تحصیلی

 16116/15فيزیك؛ دبيرستان انرژي اتمي؛ با معدل -: دیپلم ریاضي 

 1615فيزیك-: دانشجوي ممتاز سنجشي آزمون سراسري ریاضي 

 1611 :كارشناسي مهندسي مكانيك؛ دانشگاه صنعتي اميركبير 

 1611رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد فلسفه علم : 

 1651 رتبه دوم از بين سيزده نفر( 2/11: كارشناسي ارشد فلسفه علم؛ دانشگاه صنعتي شریف؛ با معدل( 

 1651ب، فلسفه اسلامي و منطق(هاي فسلفه غر: رتبه اول آزمون نيمه متمركز دكتري فلسفه )در تمام گرایش 

 1652 رتبه اوّل از بين هفت نفر( 1/11: دكتري فلسفه تطبيقي؛ دانشگاه قم؛ با معدل( 

 سوابق پژوهشی

 نامه و رساله:پایان 

  :هاي فلسفي آغاز عالَم طبيعت در آراي كریگ، اسميت و مرحوم علامه طرح و بررسي استدلال»كارشناسي ارشد

 .2/15با نمره  1651یي دكتر سيّد حسن حسيني؛ دفاع شده در خرداد ؛ به راهنما«)ره(طباطبائي
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  :ایي دكتر ؛ به راهنم«تحليل و نقد نظریة طراحي هوشمند اليوت سابر با تأكيد بر مباني حكمت اسلامي»دكتري

 .15با نمره  1652محسن جوادي و دكتر فرح رامين؛ دفاع شده در اردیبهشت 

 :مقالات 

  سيّد سيني؛ با همكاري دكتر  سن ح ستدلال "ح سي یك ا آغازمندي طبيعت در آراء كریگ همراه با طرح و برر

 .51؛ دوفصلنامه علمي پژوهشي فلسفه علم؛ شماره دوّم، پائيز و زمستان "پيشيني و یك تأیيد تجربي

 "ز و ي؛ دوفصلللنامه علمي پژوهشللي فلسللفه علم؛ شللماره اهارم، پائ"بينانة پيتر كوزوگرایي واقعتأملي بر واقع

 .51زمستان 

 " ؛ دوفصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي فلسفه "بررسي برهان كيهان شناسي كلامي از منظر حكمت متعاليه

 .1655، پایيز 6سال دوم، شماره دین؛ 

  سيني؛ سن ح سيّد ح سئله آغاز: "با همكاري دكتر  صدرالمتألهين و علامه طباطبائي در م سي نظریة  طرح و برر

شناختي، سال اهارم، شماره هاي هستي؛ دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش"عالَم طبيعتباب حدوث زماني 

 .51، بهار و تابستان 1

  ؛ دوفصلنامه علمي پژوهشي "طرّاحي هوشمند؛ طرح و بررسي دیدگاه اليوت سوبر"با همكاري دكتر فرح رامين؛

 .52، پایيز و زمستان 51فلسفه دین )نامه حكمت(؛ شماره پژوهشنامه 

 " سي دیدگاه جان پوكينگ ستارهاي "هورنفعل خداوند در طبيعت؛ طرح و برر شي ج صلنامه علمي پژوه ؛ دوف

 .53، پایيز و زمستان 11فلسفه دین؛ شماره 

  سيني؛ سن ح سيد ح سي دیدگاه تيموتي اكانر"با همكاري دكتر  ضروري؛ طرح و برر ؛ "تبيين نهایي و موجود 

 .51پایيز و زمستان فه دین )نامه حكمت(؛ فلسدوفصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه 

  سينيبا همكاري دكتر سن ح سوبر"؛ سيد ح سي دیدگاه اليوت  صلنامه عل"تطور و خداباوري؛ طرح و برر مي ؛ ف

 .پذیرش علميپژوهشي معرفت فلسفي؛ 

  سيني؛ سن ح سيد ح ضرورت"با همكاري دكتر  شكل  صل دليل كافي و م شي "انگاريا صلنامه علمي پژوه ؛ ف

 .51تابستان هاي فلسفي كلامي؛ پژوهش

 "المللي فلسللفه دین؛ ارائه شللده در دومين همایش بين"برهان كيهانشللناسللي كلامي از منظر حكمت متعاليه 

 .51معاصر؛ تهران؛ دیماه 

 "سرآغاز: خدا و آغاز جهان سش بنيادین دربارة  صلي از كتاب ترجمه و پاورقي "پر ضيحي و انتقادي؛ ف هاي تو

 .51زیر نظر دكتر سيّد حسن حسيني؛ انتشارات اميركبير؛ زمستان  تكامل دارویني الهيات و

 "سلامي ساني ا ضت توليد علم با تأكيد بر علوم ان شه )طرح ولایت ؛ در "نه صيرتي دوره طليعه اندی سنامه ب در

 (.55)ویرایش دوم، بهار  51سازمان بسيج دانشجوئي؛ بهار  استاني(؛

 :كتاب 

 دوره . ااپ اهارم: 55؛ سازمان بسيج دانشجوئي؛ بهار ه طليعه اندیشه )طرح ولایت استاني(درسنامه معرفتي دور

 .56؛ تابستان تشكيلاتي خط امام، آموزش مباني اندیشه اسلامي )درسنامه معرفتي(-آموزشي

 :سایر 

 ( هاي نوین عقليپژوهش و ،فلسفه ،فلسفه علمداوري مقاله در مجلات علمي پژوهشي.) 
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  در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران؛ كانون اندیشه « حكمت اسلامي-جهان انساني»همایش دو روزه دبير علمي
 .56جوان؛ بهمن 

  اوري؛ دانشگاه بدر مدرسه تابستاني نقد فلسفي طبيعت« شناختيگرایي هستيبررسي طبيعت»ارائه با موضوع
 .51شریف؛ اندیشكده مهاجر؛ تابستان 

 سوابق آموزشی

 « دو دوره(. ؛ گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شریف؛ دستيار استاد«اسلاميفلسفه( 

 «؛ گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شریف؛ دستيار استاد.«خداباوري تطبيقي 

 «سه دوره(. )عليه السلام(؛ دانشكده فرماندهي و مدیریت دانشگاه جامع امام حسين«منطق كاربردي و مدیریت ذهن( 

 «سه دوره(. )عليه السلام(شكده فرماندهي و مدیریت دانشگاه جامع امام حسين؛ دان«شناسيانسان( 

 «دو دوره(. 51؛ مدرسه علوم انساني اسلامي صدرا؛ تابستان «شناختي علوم انسانيمباني هستي( 

 سوابق کاري

 56تا تابستان  51مسئول كارگروه آموزش؛ معاونت طرح ولایت سازمان بسيج دانشجوئي؛ از زمستان. 

  56تا تابستان  55عضویت در شوراي علمي و شوراي طرح و برنامه؛ مؤسسه مطالعات علم دیني صدرا؛ از پایيز. 

  تا تابستان  56عضویت در كارگروه فلسفه اسلامي؛ مؤسسه اشراق )مركز راهبردي جبهه فكري انقلاب اسلامي(؛ از بهار

51. 

 پژوهشللي تحوّل علوم انسللاني مبتني بر -ازي )دوره آموزشلليمشللاركت در طرّاحي )دبير علمي( دوره جدید دانشللگاه مو

 .51تا تابستان  56؛ از پایيز كانون اندیشه جوانحكمت اسلامي(؛ 

 53تا پایيز  56؛ از پایيز )عليه السلام(پژوهشگر مركز مطالعات علوم انساني اسلامي؛ دانشگاه جامع امام حسين. 

  53پایيز عضو پيوسته انجمن علمي فلسفه دین ایران؛ از. 

  53عضو كارگروه علم و دین اندیشكده راهبردي مهاجر؛ دانشگاه صنعتي شریف؛ از زمستان. 

 با  پژوهشگر پسادكتري دانشگاه صنعتي شریف( جذب حمایت صندوق حمایت از پژوهشگرانINSF ؛ از)51 اردیبهشت 

 .51تا اردیبهشت 

 51ت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي؛ از تابستان أهي. 

 زمینه پژوهشی

شللناختي و متافيزیكي ارتبا  شللناختي، روش(: بررسللي ابعاد معرفتTheology and Natural Sciencesعلم و الهيات )

 صورت تطبيقي.پژوهي، بهالهياتي با معارف تجربي، در طبيعت-معارف فلسفي

 معرّفان علمی

 اد نعتي شریف؛ استاد دو درس در مقطع ارشد، استدكتر سيّد حسن حسيني؛ استاد تمام گروه فلسفه علم دانشگاه ص

 نامه ارشد و استاد ميزبان پسادكتري.راهنماي پایان

 ستاد تمام گروه سن جوادي؛ ا سفه دكتر مح شگاه قم فل ستاد داور پایاندان ستاد یك درس در مقطع ؛ ا شد، ا نامه ار

 دكتري و استاد راهنماي رساله دكتري.
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  و مدرس سابق گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شریف؛ استاد اهار درس در مقطع استاد پيروز فطوراي؛ پژوهشگر

 ارشد.


