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 وضعیت تحصیلات

 حوزوی .1

 توضیحات محل دريافت مدرک ريافت مدرکسال د رشته علمی مدرک

 سطح سه: . . . . . . . . . .

 .حوزوی 4سطح سطح چهار: . . 

 اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

  1374/11/1 1374/11/1 كلام

 

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی رديف

    كلام 1

    فقه و فلسفه  2

     

 

 های خارجی. آشنايی با زبان2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی رديف

     زبان عربی 1

2      

 

 های غیرمطالعاتی )رايانه و . . . (. مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه تخصصنوع  رديف

    دوره هفتگانه رايانه 1

2     

3     

4     

5     

 

 

 هـ( سوابق آموزشی

 توضیحات رتبه علمی مدت تدريس نام مؤسسه يا دانشگاه يا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدريس رديف
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1 
 موسسسه امام صادق حوزه علمیه قم كلام اسلامی

 
 ارشدكارشناسی  

2 
 مركز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه قم الهیات

 
 كارشناسی ارشد 

3 
 مركز تخصصی مهدويت شبهات امامت

 
 كارشناسی ارشد 

4 
 مركز المصطفی العالمیه قم شبهه شرور

 
 كارشناسی ارشد 

 

 و( جوايز علمی

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

   ، استانداری قم1385ن قم، سال پژوهشگر برتر استا  1

   ، استانداری قم1381پژوهشگر برتر استان قم، سال   2

   1387خدا و مسأله شر / كتاب سال حوزه   3

   1381قرآن و پلورالیزم / كتاب سال حوزه   4

نگاه سوم به جبر و اختیار / پژوهش برگزيده كنگره دين   5

 83پژوهان كشور 

  

اب برگزيده همايش دو سالانه قرآن و سکولاريسم / كت  6

 1385حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان 

  

آيین خاتم / پژوهش برگزيده كنگره دين پژوهان كشور،   7

1385 

  

آيین خاتم، پژوهش برگزيده جشنواره كتاب دين كشور،   8

 1386سازمان تبلیغات اسلامی، 

  

آيین خاتم ـ كتاب فصل سال جمهوری اسلامی ايران،   1

 1386ارت ارشاد، تهران، وز

  

مقاله اسلام ، قرائتها و امام خمینی، مجله نامه مفید شماره   11

، مقاله برگزيده يازدهمین جشنواره  1378سال  21

 ، وزارت ارشاد1371مطبوعات كشور ، تهران، 

  

های متفاوت آن، مجله علوم مقاله ارتداد و پاسخ  11

برگزيده اولین ، مقاله 1381، سال 18، شماره  1371سیاسی

جشنواره مطبوعات اسلامی كشور، وزارت ارشاد، قم، 

1382، 
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، 27مقاله فلسفه نیاز به دين و پیامبران ، مجله قبسات، ش   12

برگزيده جشنواره مطبوعات  نیپانزدهم ،1382بهار 

 1383كشور، وزارت ارشاد، تهران، سال

  

ش مقاله كاركرد دين در انسان و جامعه ، مجله قبسات،   13

 جشنواره نیپانزدهم، برگزيده 1382، تابستان 28

  

      1383مطبوعات كشور، وزارت ارشاد، سال  14

 

  

لوح تقدير چهارمین مجمع دانشجويان و طلاب ممتاز   15

 رزمنده و بسیجی كشور، 

 

  

لوح تقدير دومین جشنواره ممتازين، مبتکرين و نوآوران   16

 1382رتبه اول، دانشجو و طلبه بسیجی كشور، 

 

  

لوح تقدير جشنواره فرهنگی، هنری اشراق يکصدمین   17

 سالگرد میلاد امام خمینی،                                                          

 

  

 

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرايی با مراكز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه يا مركز مربوط نوع همکاری رديف

    گ و انديشه اسلامیدانشیار پژوهشگاه فرهن  1

    عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، گروه كلام  2

    عضو انجمن علمی مهدويت حوزه علمیه قم  3

عضو شورای تحريره و پژوهشی فصلنامه علمی و   4

 پژوهشی قبسات

   

سردبیر مجله علوم اسلامی، علمی پژوهشی دانشگاه   5

 آزاد واحد ساوه

   

معارف، مدرسه  عضو شورای تحريره مجله كوثر  6

 حجتیه،

   

عضو شورای علمی گروه فلسفه و كلام مركز   7

 المصطفی العالمیه ـ مدرسه حجتیه

   

استاد راهنما، مشاور و داور مركز مديريت حوزه   8

 علمیه قم

   

استاد راهنما، مشاور و داور مركز المصطفی العالمیه   1

 قم
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تدريس در رشته های تخصصی حوزه علمیه   11

عه المصطفی العالمی، رشته های تخصصی: قم)جام

 كلام، شیعه شناسی، تربیت مدرس، مهدويت، تبلیغ(

   

 

 های علمی ـ  جنبیح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 يافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق رديف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوين/ تحقیق/ 

ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . 
. . 

خ تاري
 محل انتشار يا ارائه )نام ناشر( اتمام

1  
اصل علیت در فلسفه وكلام / دفتر تبلیغات  

 1375اسلامی قم / 
   

    1377جهنم چرا؟ / دفتر تبلیغات اسلامی قم /   2

3  
سکولاريزم در مسیحیت و اسلام / دفتر 

 1378تبلیغات اسلامی قم، 
   

4  
معجزه در قلمرو عقل و دين / دفتر تبلیغات  

 1381سلامی قم/ ا
   

5  
آزادی در فقه و حدود آن / دفتر تبلیغات 

  1382اسلامی قم/ 
   

6  
فقه الحريه، دراسه فقهیه فی الحريه وحدودها، 

تعريب علی الموسوی، مركز الحضاره للتنمیه 

 م 2118الفکر الاسلامی، بیروت، 

   

7  
های پلورالیزم / كانون كندوكاوی در سويه

 1378، انديشه جوان / تهران
   

8  
نگاه سوم به جبر و اختیار ،پژوهشگاه فرهنگ  

 1384و انديشه اسلامی ،تهران ،
   

1  
خدا و مساله شر ، دفتر تبلیغات اسلامی ، قم 

،1377 
   

11  
حقوق متقابل مردم و حکومت / كانون  

 1381انديشه جوان / تهران 
   

11  
حکومت دينی از منظر استاد شهید، مطهری /  

ی دانش وانديشه معاصر / تهران موسسه فرهنگ

1371 . 

   

12  
.قرآن و پلورالیزم، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی  

       1381؛تهران،
   

     1383كلام فلسفی، انتشارات وثوق / قم    13

   قرآن وسکولاريزم ، پژوهشگاه فرهنگ و    14
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     1384انديشه اسلامی؛ تهران؛

15  
، آيین خاتم  پژوهشی در نبوت و خاتمیت  

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ، 

   1386تهران،

   

16  
پاسخ به شبهات كلامی، دفتر اول ، خدا 

شناسی ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 

 1386تهران،

   

17  
پاسخ به شبهات كلامی، دفتر دوم، دين و  

نبوت ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ، 

 1387تهران ،

   

18  
امی، دفتر سوم. در باره پاسخ به شبهات كل 

پیامبر اعظم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 1311اسلامی ، تهران، 

   

11  
پاسخ به شبهات كلامی، دفترچهارم، امامت  

،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ، تهران، 

1388 

   

21  
پاسخ به شبهات كلامی، دفتر پنجم معاد،  

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ، تهران، 

1311 

   

21  
ششم: عدل پاسخ به شبهات كلامی، دفتر 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی الهی،
   

22  
خدا در حکمت و شريعت، پژوهشگاه  

 1386فرهنگ وانديشه اسلامی ،تهران، 
   

23  
سیاست و حکومت، چلچراغ حکمت  

  1381مطهری، كانون انديشه  جوان، تهران ،
   

24  
جوان،  پرسمان خاتمیت، كانون انديشه 

 1311تهران، 
   

25  

تحقیق، تصحیح و پاورقی كتاب حق المبین  

آيت الله شاهرودی خراسانی )قده(  ؛ 

انتشارات امیر كبیر و پژوهشکده باقر العلوم 

 قم.

   

26  
امامت، كتاب درسی بنیاد بین المللی علوم 

 1312، وحیانی اسراء
   

27  
خدا در تصور انسان، پژوهشگاه فرهنگ و 

امی، تهران  أسماء و صفات خدا، انديشه اسل

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران  ، 
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1313   

28  

پژوهشگاه فرهنگ و اسماء و صفات خدا، 

انديشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران  ، 

1313   

   

21  
حقوق مردم در حکومت، از نگاه نبوی، ج 

انديشه جوان و نشر معارف،  ، كانون14

 1314تهران، 

   

31  
، كانون 15مدارا و خشونت، از نگاه نبوی، ج 

 1314انديشه جوان و نشر معارف، تهران، 
   

31  

تحقیق، تصحیح و پاورقی كتاب حق المبین 

آيت الله شاهرودی خراسانی )قده(  ؛ 

انتشارات امیر كبیر و پژوهشکده باقر العلوم 

 1312قم. 

   

32  
و اراده الهی، پژوهشگاه فرهنگ و  علم

 1314انديشه اسلامی، تهران 

 

   

33  
راز خلقت و بقا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 1315اسلامی، تهران 
   

    قاعده الواحد )زير چاپ(  34

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق رديف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوين/ تحقیق/ 

 ترجمه و . . .

تاريخ 

 شروع
 ارائه محل

1 
تعلیقات بركتاب الاسلام يسائل المسیحیه، 

 مركز گفتگوی اديان، تهران
 زير چاپ  

 زير چاپ    2

3     

     

 

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

 عنوان مقاله رديف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ 

 ترجمه و...
 تاريخ اتمام

 انتشار يا ارائه  محل
 )نام مجله يا مجموعة مربوط(

 فصلنامه قبسات 1371، زمستان  17ش   ها، سلام و تکثر قرائتا  1

 فصلنامه قبسات 1381، پايیز  25ش    زبان قرآن از منظر علامه طباطبايی  2



8 

 

 فصلنامه قبسات 1381، زمستان  26ش   وحی تجربه دينی يا عرفانی،   3

 فصلنامه قبسات 82، بهار  27ش   و پیامبران ،  فلسفه نیاز به دين  4

 فصلنامه قبسات 82، تابستان  28ش   كاركرد دين در انسان و جامعه،   5

 فصلنامه قبسات 82، پايیز  21، ش   های گوناگون آنكیفیت نزول قرآن و رهیافت  6

 فصلنامه قبسات 84، بهار 35ش   نقد نظريه برهان ناپذيری وجود خدا،   7

 فصلنامه قبسات 84، تابستان 36ش   ناسی فطری، خداش  8

 فصلنامه قبسات 84، پايیز  37ش   نقد مدعیات قرآنی پلورالیزم،   1

11  
علمی  ، مجله85، پايیز  41ش   اثبات خدا در قرآن ، 

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

11  
علمی  ، مجله85، پايیز 41ش   تبکیت در تبکیت ، 

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

12  
علمی  ، مجله86، پايیز 45ش   ی )ع( و توجیه مخالفان، امامت عل

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

13  
علمی  ، مجله87، بهار 47ش   نقش پیامبر در وحی ، 

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

14  
علمی  ، مجله1381، زمستان58ش   نگاهی نو در معاد جسمانی 

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

15  
علمی  ، مجله1311ستان ، زم62ش   امکان تعريف و توصیف خدا، 

 پژوهشی

 فصلنامه قبسات

 مجله كیهان انديشه 73، بهمن 58ش   نگاهی به عالم ذر ، كیهان انديشه ،   16

 مجله كیهان انديشه 75، مهر 68ش   كاوشی در تجسم اعمال ،   17

 مجله كیهان انديشه 76، خرداد، مهر  72-4ش   تأملی در جاودانگی عذاب كفار ،   18

 مجله كیهان انديشه 76، بهمن  76ش   ر در قلمرو و عقل و دين، آفرينش كاف  11

 مجله كیهان انديشه 78، فروردين  83ش   اسلام و نسخ اديان ،   21

 مجله معرفت 77، زمستان 27ش   كندوكاوی در مبانی نظری سکولاريزم،   21

 مجله معرفت 78، تابستان 21ش   تقابل مشی ائمه با سکولاريزم،   22

23  
عقلانیت احکام اجتماعی خشونت يا 

 اسلام ، 

 
 78، پايیز  31ش 

 مجله معرفت

 مجله معرفت 71، بهار  32ش   تأملی در مستندات قرآنی پلورالیزم،   24

 مجله معرفت 81، اسفند  51ش  چیستی و فاعل معجزه از منظر متکلمان   25
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 و فلاسفه، 

 معرفتمجله  82، ارديبهشت 65ش   مشروعیت جنگهای امام علی )ع( ،   26

 مجله معرفت 84، فروردين  88ش   پلورالیزم دينی از منظر امام خمینی،   27

 كتاب نقد 76، پايیز  4ش   مسلمان كافر، كافر مسلمان و   28

 كتاب نقد 77، زمستان  11و  1ش   جامعه مدنی، سکولار يا دينی؟ ،   21

31  

و 1371، بهار و تابستان 15و  14ش   اسلام و بردباری مذهبی، 

، 1311مهر 11اپ در: كیهان، بازچ

 6ص 

 كتاب نقد

 كتاب نقد 1385، بهار  38ش   تعارض امامت و خاتمیت ،   31

32  
نگاه اقبال و شريعتی به خاتمیت، صواب يا 

 ناصواب، 

 
 1385،بهار38ش 

 كتاب نقد

 كتاب نقد 1387، سال 41ش   ماهیت وحی   33

 كتاب نقد 1388، پائیز و زمستان 53و  52ش   دلايل عقلی بهائیت،   34

 مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری   35

 

 كتاب نقد 1388، پائیز و زمستان 52و 53ش  

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 75، پايیز  7ش   كاوشی در كیفرهای اخروی ،   36

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 76، بهار 1ش   مسأله شر ادراكی در حکمت متعالیه ،   37

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 76، پايیز  11ش   ،  مسأله شر از ديدگاه متکلمان  38

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 77، تابستان  14ش   نظريه جدا انگاری امامت، از اصول دين ،   31

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 77، پايیز  15ش   نگاهی به يك بیت حافظ در مسأله شر ،   41

41  
مشروعیت حکومت اسلامی از منظر استاد 

 مطهری ، 

 
 78، بهار  17ش 

 نامه مفید)علمی پژوهشی(

 نامه مفید)علمی پژوهشی( 78، زمستان  21ش   ها و امام خمینی، اسلام، قرائت  42

43  
حکومت  سکولاريسم و نقد مبانی آن،

 اسلامی، 

 
 31، ش  83بهار 

 فصلنامه حکومت اسلامی

 سلامیفصلنامه حکومت ا 85، پايیز  41ش   نیم نگاهی به اسلام و دموكراسی ،   44

 فصلنامه حکومت اسلامی 1385، زمستان  42ش   جايگاه مردم در حکومت نبوی،   45

 فصلنامه حکومت اسلامی 1386، تابستان 44ش   جايگاه مصلحت در سیره معصومان،   46

 فصلنامه حکومت اسلامی 86، زمستان  46ش   جايگاه مصلحت در تشريع احکام اجتماعی،   47

 هفته نامه پگاه 81، آذر  81ش   ينی، مبانی حکومت مردم سالار د  48

 هفته نامه پگاه 82، ارديبهشت 12ش   اهل سنت و سنت لعن ،   41

 هفته نامه پگاه 135-7ش   پژوهشی در عصمت،   51
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 هفته نامه پگاه 1384، ارديبهشت  158-161ش   زبان دين از منظر علامه طباطبايی،   51

 هفته نامه پگاه 84فروردين ،  151ش   زبان دين از منظر امام خمینی ،   52

53  
علم الکلام و التعدد المذهبیه، نصوص 

 معاصره، 

 
 بیروت 4م ، ش  2115پايیز 

 

54  
 ق ،1432، ربیع 1قبسات، ش  خلود الشريعه: دراسة فی المعییر، 

 بیروت

 

55  

القرآن الکريم : كلام الله أو كلام النبی)ص(؟ »

السنة  18و  17العددان  معاصره،نصوص 

النظرية العرفانیة فی النزول القرآنی  ؛الخامسة

 ، بیروت« اللفظی

 

 

 

56  

حقیقة الإعجاز و فاعله: تجاذب نظريات بین 

املکی، قدردان قر، الفلاسفة و المتکلمین

 ،آل نجف، حسنمترجم:  - محمد حسن

 «  نصوص معاصرة

 

 بیروت ،21العدد  - 1432شتاء 

 

57  
، ش 83مجله فقه وحقوق ، زمستان   جاودانگی شريعت و ملاكهای آن، 

3 

 

  76، زمستان  16بینات ش   قرآن و پلورالیزم ،   58

  76، سال  3-2-1وارش ش   های سکولاريزم، ريشه  51

  77، فروردين  3وارش ، ش   تکثر اديان در انديشه شهید مطهری،   61

61  
مرجع استثناء در جملات تحقیقی در 

 متعاطف، 

 3مجله تخصصی فقه و اصول، ش  

 1386، زمستان 

 

62  
نیم نگاهی به مقاله علم و اختیار، مجله كلام 

 اسلامی، 

 
 1378، پايیز  31ش 

 

63  
، تابستان و پايیز  31و  38شماره   اعجاز و جهان علیت، مجله كلام اسلامی، 

1381 

 

64  
، پژوهشهای «یزمقرآن و پلورال»نقدی بر نقد: 

 قرآنی 

 
 82، بهار  33ش 

 

65  
ارتداد و پاسخهای متفاوت، فصلنامه علوم 

 سیاسی، 

 
 81، تابستان  18ش 

 

66  
مکتب علوی و ياد سپاری اصل نصب در 

 امامت، فصلنامه تخصصی علوم اسلامی، 

 
 85، بهار  1ش 

 

67  
جايگاه و منزلت انسانی زن، مجله كوثر 

 معارف، 

 
 1388 ، زمستان12شماره 

 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/733234
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/733234
http://www.noormags.com/view/fa/creator/7913
http://www.noormags.com/view/fa/creator/7913
http://www.noormags.com/view/fa/creator/179393
http://www.noormags.com/view/fa/creator/179393
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/714
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/39272
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68  
تأملی در كاركرد دين، فصلنامه حکمت و 

 فلسفه دانشگاه آزاد كرج ، 

 
 1388، پائیز 1ش 

 

61  
علمی تناسخ و شبهات دينی آن، مجله 

 انديشه نوين دينی،  پژوهشی

 
 1381، تابستان 21ش 

 

71  
شر ادراكی از ديدگاه صدر المتالهین، مجله 

انديشه نوين دينی، با همکاری  علمی پژوهشی

 انعلی كريم زاده و احد فرامرز، قرب

 
 1311، تابستان 25ش 

 

71  
 اختیار، قانون علیت و دترمینیسم، دوفصلنانه

 انسان پژوهی دينی،  علمی پژوهشی

 
 1381، بهار و تابستان 23شماره 

 

72  
راهبرد  علمی پژوهشی، اخلاق پژوهش ، مجله

 فرهنگ، شورای انقلاب فرهنگی، 

 
 ،1و  8، شماره 1381

 

73  
اريزم، ماهنامه ذكرحزب موتلفه سکول

 اسلامی، 

 
 1381، بهمن 53ش 

 

74  
پلورالیزم دينی ناسازگار با قرآن، فصلنامه 

 تخصصی مطالعات تفسیری ، 

 
 3، ش 1381پايیز 

 

75  
جايگاه عقل و فلسفه در تفسیر دين از منظر 

استاد مطهری، فصلنامه علمی تخصصی 

 تماشاگه راز، 

 
 3،ش 1311پايیز 

 

76  
كمیت مردمی در اسلام و انديشه امام مبانی حا

خمینی، مجموعه آثار كنگره امام خمینی و 

 2انديشه حکومت اسلامی، ج 

 
 

 

77  
ولايت يا نظارت فقیه؟ مجموعه آثار كنگره 

،  4امام خمینی و انديشه حکومت اسلامی، ج 

 قم

 
 

 

78  

مردم سالار دينی از ديدگاه علامه طباطبايی، 

ار دينی ، دانشگاه همايش بین المللی مردم سال

علامه طباطبايی ، مندرج در مجموعه مقالات، 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 

 

1385 

 

71  
وحی و نبوت از منظر امام خمینی، كنگره 

 های اخلاقی وعرفانی امام خمینی، بهار انديشه

 
82 13 

 

81  
های امامت از منظر امام خمینی، ماهیت و مؤلفه

مسايل كلامی از ديدگاه امام خمینی، مندرج در: 

 موسسه نشر آثار امام خمینی

 
 

 

81  
اهمیت و جايگاه امامت از منظر امام خمینی، 

مندرج در: مسايل كلامی از ديدگاه امام خمینی، 

 موسسه نشر آثار امام خمینی
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82  
مرجعیت علمی و دينی امامان از منظر امام 

اه خمینی، مندرج در: مسايل كلامی از ديدگ

 امام خمینی، موسسه نشر آثار امام خمینی

 
 

 

83  
اثبات امامت امام علی )ع( از منظر امام خمینی، 

مندرج در: مسايل كلامی از ديدگاه امام خمینی، 

 موسسه نشر آثار امام خمینی

 
 

 

84  
زبان دين از منظر امام خمینی، مندرج در: 

مسايل كلامی از ديدگاه امام خمینی، موسسه 

 مام خمینینشر آثار ا

 
 

 

85  
پلورالیزم دينی، مندرج در: مسايل كلامی از 

ديدگاه امام خمینی، موسسه نشر آثار امام 

 خمینی

 
 

 

86  

امامت از منظر استاد مطهری، ارائه به همايش 

انديشه های قرآنی شهید مطهری، مندرج در 

مجموعه مقالات برگزيده همايش به همین 

 نام، 

 
 ، جامعه المصطفی العالمیه،2ج

 1388قم

 

87  
مقاله اسلام، دانشنامه كلام اسلامی ـ زير نظر 

 آيت الله سبحانی، موسسه امام صادق )ع( قم، 

 
1387 

 

88  
مقاله ابلیس، دانشنامه كلام اسلامی ـ زير نظر 

 آيت الله سبحانی، موسسه امام صادق )ع( قم، 

 
1387 

 

81  
جهاد: دانشنامه امام علی )ع(، زير نظر علی 

اكبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه 

 اسلامی، تهران، 

 
1385 

 

11  

دكترين مهدويت و پلورالیزم، همايش بین 

المللی دكتر مهدويت، مندرج در: مجموعه 

آثار برگزيده دومین همايش بین المللی دكتر 

 ، موسسه آينده روشن، قم، 1مهدويت، ج 

 

1385 

 

11  
تساهل و خشونت در سیره نبوی، همايش 

پیامبر اعظم )ص(، )خرد جاودان(، دانشگاه 

 اصفهان 

 
1386 

 

12  

نزول قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت، 

مندرج در مجموعه مقالات معرفت قرآنی، 

، پژوهشگاه 3يادنگار آيت الله معرفت، ج

 فرهنگ و انديشه اسلامی،تهران،

 

1387 

 

13  
ا پلورالیزم دينی، همايش قرآن ناسازگار ب

قرآنی نهاد نمايندگی ولی فقیه در دانشگاهها، 

 
1381 
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 قم، 

14  
هم خدا و هم مردم)تبیین نظريه مطهری در 

 باره ولايت فقیه(، هفته نامه پنجره، 

، 132سال چهارم، شماره  

 1311ارديبهشت 

 

15  
نقش قرآن بر علم كلام، همايش تأثیر قرآن بر 

بسیج اساتید كشور،  علوم انسانی، سازمان

 مشهد، 

 
 1311شهريور، 

 

16  
مبانی كلامی پیشرفت، همايش الگوی 

 ايرانی، تهران،  -پیشرفت اسلامی

 
 12ارديبهشت 

 

 فصلنامه قبسات 1312بهار  ،67ش   تاملی در ادله منکران علم پیشین خدا،   17

 فصلنامه قبسات 1313بهار   تأملی در خلقت از عدم   18

 فصلنامه قبسات 14  علمی پژوهشی رفت،  مجلهمبانی كلامی پیش  11

 

 پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمیهای نظريه. حضور در كرسی4

 توضیحات سال شدهامتیاز كسب نوع فعالیت نوع كرسی موضوع رديف

1       

2       

3       

4       

5       

 

 رض/ متفکران مدعوّ. مشاركت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معا5

 توضیحات سال نوع مشاركت نام متفکر مدعوّ رديف

1     

2     

3     

 

 های علمی/ جلسات نقد كتاب و . . .های تخصصی/ كارگاهانديشیها/ جلسات و هم. حضور در همايش6

 حاتتوضی سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط نوع همکاری انديشی/ كارگاه/جلسهنام همايش/ هم رديف

1      

2      

3      

4      
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5      

 

 های علمی. حضور در انجمن7

 توضیحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی رديف

1      

2      

3      

 

 های مطالعاتی. استفاده از فرصت8

 توضیحات سال دانشگاه يا مؤسسه مبدأ كشور مقصد رديف

1     

 اندازی سايت علمی و . . .(های علمی ابتکاری ويژه )مانند طراحی تحقیق كلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راهاجرای طرح. 1

 توضیحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری رديف

1     

2     

3     

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی11

 توضیحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط بهعنوان سخنرانی/ مصاح رديف

1     

2     

3     

4     

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمايی پايان11

مقطع  دانشگاه يا مؤسسه مربوط نامه/ رسالهعنوان پايان رديف

 تحصیلی

تاريخ سال)

 (دفاع

نام و 

خانوادگی نام

 دانشجو

1   

 عالم برزخ ماهیت و ويژگی ها  

/ جامعه ارشد اسیكارشن-راهنما

 المصطفی العالمیه

عبد الله  1383 

 واعظی
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/ جامعه ارشد كارشناسی-مشاور كاركردهای دين در جامعه سنتی و مدرن   2

 العالمیه المصطفی

امان الله  1385 

 فصیحی

بررسی تطبیقی علیت از ديدگاه هیوم، شهید    3

 مطهری 

/ جامعه ارشد كارشناسی-راهنما

 المصطفی

 دیعلی موح 1388 

ولايت تکوينی و تشريعی امام و حاكم از نگاه امامیه و    4

 اهل سنت

/ جامعه ارشد كارشناسی -راهنما

 العالمیه المصطفی

اكبر علی  1386 

 مخلصی

/ جامعه ارشد كارشناسی دلالت معجزه   5

 العالمیه المصطفی

محمد علی  1386 

 حامدی

/ جامعه ارشد رشناسیا -راهنماك نقد بخش امامت كتاب الاربعین فخر رازی   6

 العالمیه المصطفی

رسیم رضا  1385 

 سبحانی

چالش ها و بحرانهای سیاسی ، اجتماعی تشیع در دو   7

 سده  نخست اسلامی

/ مركز ارشد كارشناسی -مشاور

 مديريت حوزه

محمد خان  1386 

 بابائی ساعنلو

/ مركز ارشد كارشناسی -مشاور رابطه اخلاق و سیاست   8

 مديريت حوزه

 مرتضی بیات 1387 

/ مركز ارشد كارشناسی -مشاور آئین دوست يابی در نهج البلاغه   1

 مديريت حوزه

محمد رضا  1387 

 بهاری

/ مركز ارشد كارشناسی -راهنما بررسی معراج رسول خدا)ص( و پاسخ به شبهات آن   11

 مديريت حوزه

 حسین غلامی 1381 

/ مركز ارشد ناسیكارش -مشاور نقد پلورالیسم دينی و تکثر گرائی   11

 مديريت حوزه

سید عبد الله  1381 

 هاشمی

/ مركز ارشد كارشناسی -راهنما قضا و قدر   12

 مديريت حوزه

علیرضا حیدر  1384 

 زاده

/ مركز ارشد كارشناسی -مشاور كاركرد دين   13

 مديريت حوزه

 اسد رشیدی 1385 

 /ارشد كارشناسی -مشاور كاركرد دين در جامعه سنتی و مدرن   14

 ركز جهانی علوم اسلامیم

امان الله  1385 

 فصیحی

 /ارشد كارشناسی -مشاور آزادی انسان از منظر كلام انسانی   15

 مركز جهانی علوم اسلامی

بومانعلی  1383 

 جعفری

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما تکامل جامعه در عصر ظهور   16

 العالمیه المصطفی

محمد انور  1381 

 راسخ
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 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما دگاه ابن سینا و ملاصدرااصل علیت از دي   17

 العالمیه المصطفی

محمد موسی  1385 

 حمیدی

 جامعه/ ارشد كارشناسی مساله شر از ديدگاه امام علی)ع(   18

 العالمیه المصطفی

محمد علی  1381 

 مهدوی

نقد ديدگاه مجتهد شبستری در باب نظريه قرائت های    11

 مختلف از دين

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما

 العالمیه المصطفی

 میرزا حسین 1381 

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما جهانن شمولی آموزه های قرآن   21

 العالمیه المصطفی

سید حبیب  1381 

 الله طاهری

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما عقل و دين   21

 العالمیه المصطفی

سید ذاكر  1384 

 حسین پارسا

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما و انحطاط مسلمانانعلل پیشرفت    22

 العالمیه المصطفی

عبد المالك  1382 

 كريمی

 جامعه/ ارشد كارشناسی -راهنما توحید و  شرک از ديدگاه سلفیه و امامیه   23

 العالمیه المصطفی

شمعون  1385 

 حیدر

/ مركز ارشد كارشناسی -راهنما الديمقراطیه   24

 مديريت حوزه

هاشم سید  1385 

 میلانی

/ ارشد ارشناسی -راهنما ک براهین آفاقی خداشناسی   25

 مركز مديريت حوزه

حسن  1311 

قربانزاده 

 يامچی

 مديريت مركز/  دكتری  -راهنما مبانی و زير ساخت های فهم دين   26

 حوزه

حمید رضا  1388 

 شاكرين

 مركز/ ارشد كارشناسی -راهنما وحی از ديدگاه ملاصدرا و فخر رازی   27

 حوزه مديريت

 احمد شعبانی 1381 

مساله شر در كتاب وسنت و مقايسه آن با ديدگاه    28

 صدر المتالهین

قربانعلی  11بهمن   دانشگاه تهران  -دكترا-مشاور

 كريم زاده

 مجتبی ارشاد 1388  حوزه مديريت مركز -داور بررسی انظار و آراء درباره كلام جديد   21

/ ارشد كارشناسی  -داور - اسلام و اباحی گری    31

 حوزه مديريت مركز

محمد تقی  1386 

ركنی 

 لموكی

سید امین  1385  مركز/ ارشد كارشناسی -داور عالم ذر    31
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 موسوی حوزه مديريت

حسین   1387  حوزه مديريت مركز -داور مساله شر در كلام و فلسفه اسلامی   32

علیدادی 

 سلیمانی

 مديريت مركز/  دكتری  -داور علم پیشین الهی و اختیار انسان   33

 حوزه

محمد تقی  1384 

 سهرابی فر

 جامعه/ ارشد كارشناسی -داور مهدويت از ديدگاه زيديه و اسماعیلیه   34

 العالمیه المصطفی

براتعلی  1384 

 صاحبی

 جامعه/ ارشد كارشناسی -داور منشأ دين   35

 العالمیه المصطفی

میر عزيز الله  1384 

 امینی

 مركز/ ارشد كارشناسی -داور يزم در اسلام و مسیحیتنقد و بررسی سکولار   36

 حوزه مديريت

مرتضی  1385 

 رستگاری

 مركز/ ارشد كارشناسی -داور معیارهای نقد و بررسی از ديدگاه اسلام   37

 حوزه مديريت

 

 

اصغر بابائی  1383 

 ساخمرسی

، مركز مديريت 3قرآن و سکولاريسم، راهنما، سطح   38

 1311حوزه علمیه قم، شهريور 

    

تحلیل و بررسی ازدواج های پیامبر)ص( ، سجاد   31

، مركز مديريت حوزه علمیه 3خراطی، راهنما، سطح 

 1311قم، شهريور 

    

نقش فلسفه در فهم قرآن، محمد هادی اكبری،   41

كارشناسی ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، 

 1311شهريور 

    

ـــات متشـــابه در حـــوزه عصـــمت پ  41 ـــامبر بررســـی آي ی

اكرم)ص(، سید محسن كاظمی، ارشـد، داور، دانشـگاه 

  1311شهريور 24معارف، قم، 

    

ــی،   42 ــامبر)ص(، حلیم ــل پی ــردم در مقاب ــی م ــار شناس رفت

 ، 1311مهر  14داور، دانشگاه معارف، قم،  دكتری،

    

حقیقت معجزه و كرامت از منظر كلام اسـلامی، ارشـد،   43

ه المصـطفی العالمیـه، محمد امین سلطانی، راهنما، جامع

 1311آذر، 

    

    تکامل شخصیت پیامبر و ارتباط آن با تکامل دين و   44
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شريعت، ارشد، جمال الدين سلیمانی، راهنما، مركز 

 1311بهمن  25مديريت حوزه علمیه قم، 

نقد و دراسه أسس العلمانیه و ادلتها من منظار   45

منظر  قرآنی)نقد و بررسی مبانی و ادله سکولاريسم از

راهنما، جامعه قرآن(، كاظم نورالموسوی ، ارشد، 

المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، ارديبهشت 

1311 

    

ماهیت و ويژگی های عالم برزخ در روايات   46

معصومیین، اكبر منتشلو، ارشد، راهنما، دانشگاه معارف 

 1311ارديبهشت  22اسلامی، 

    

جامعه المصطفی هنما، فلسفه امامت، نیاز علی لهر، را  47

 1311العالمیه،  راهنما، ارديبهشت 

    

تحلیل ديدگاه امامیه و اهل سنت در مساله رؤيت خدا،   48

ابراهیم توكلی مقدم، راهنما، مركز مديريت حوزه 

 1311علمیه قم،خرداد 

    

ضروری دين و مذهب از نگاه فقهاء و متکلمان، سید   41

يريت حوزه علی موسوی مددی، راهنما، مركز مد

 1311علمیه قم، 

    

مرجعیت علمی اهل بیت از ديدگاه خلفاء ثلاثه و ائمه   51

جامعه المصطفی  اربعه اهل سنت، جواد حیدر هاشمی،

 1311، مشاور، تیر العالمیه، مدرسه امام خمینی

    

ج البلاغه، راهنما، علی فقیر، جامعه امامت از نگاه نه  51

 1311المصطفی، راهنما،  خرداد 

    

نقد برجسته ترين مبانی مدرنیته، محمد علی صديقی،   52

 1311جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 

    

تطور مساله قضا و قدر در كلام اسلامی، عبد العزيز   53

جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد حسینی، راهمنا، 

1311 

    

 

 

 . مصاحبت تحقیقات )راهنمايی، مشاوره و نظارت(12

 توضیحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت تحقیقعنوان  رديف

1      

2      

 . ارزيابی تحقیقات و آثار13
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 نام مؤسسه يا دانشگاه مربوط سال ارزيابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر رديف

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (28/8/1385)  دين اسلام و خشونت، رويکرد تاريخی   1

 می پژوهشی قبساتفصلنامه عل

 های عصر خلافت امام علی )ع( و چالش  2
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (15/12/1386) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 های دموكراسی امامت و مولفه  3
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (1/11/1386) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 اسلامی  برگرد تناسخ در گذرای فلسفه  4
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (25/12/1386) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 در فرايند تکامل  تبتاملی در مک  5
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (25/12/1386) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

ادراكات لحظات نزديك به مرگ در میزان   6

 كلام اسلامی 

 –گاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی پژوهشــ (6/4/1387) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 بررسی نقش جبرئیل در فرايند وحی قرآنی.   7
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (14/11/1387) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 پژواک مهدی از ديدگاه منطق فازی.   8
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/5/1387) 

 علمی پژوهشی قبسات فصلنامه

 فلسفه وحی در حکمت   1
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (5/6/1387) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 قرائت نبوی از جهان در بوته نقد   11
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/11/1387) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 نگرش نقادانه بر عصمت آدم.   11
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (14/11/1387) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 رتشت و عقیده ثنويت آئین ز  12
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (21/2/1388) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 برهان علیت و شبهات فلسفه جديد غرب   13
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (3/12/1388) 

 لمی پژوهشی قبساتفصلنامه ع

معناشناسی اسماء و صفات خداوند از   14

 ديدگاه علی)ع( 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (15/6/1388) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (23/6/1388) ناواقع گرايی در باب خداوند در انديشه كیو   15
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 پیت 
 اتفصلنامه علمی پژوهشی قبس

 نقد نظريه تفکیك . تباين عرفان و اسلام.  16
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (22/11/1388) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 اسلام و تسکین رنج و غم.  17
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (4/12/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

دين اسلام در معنابخشی به  بررسی كاركرد  18

 زندگی. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (5/11/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 برهان علیت   11
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/1/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

تبیین و بررسی سازگاری با ناسازگاری   21

 اصالت وجود صدرايی و مساله ابطال تناسخ. 

 –ژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی پ (8/8/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

تکمل در آفرينش انسان از نگاه انديشمندان    21

 معاصر. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (6/1/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 تنش زايی محرمات.   22
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (4/8/1381) 

 ی پژوهشی قبساتفصلنامه علم

 جايگاه نفس و بدن در عوالم ذر  23
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (5/8/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

جستاری در حقیقت فلسفه و همسويی آن با   24

 عرفان 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (17/4/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

هايی از ور و پاسخهايی ئر بحث شرچالش  25

 فلسفه صدرايی

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (4/8/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

رابطه عقل و ايمان در آثار ملا محسن فیض    26

 كاشانی. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (8/1/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

خدا  عرفانی در رابطه –رهیافت فلسفی   27

 باوری . خوديابی 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (17/4/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

ژرفای انديشه در معرفی مفهوم تصوری   28

 خدا. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (26/4/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 عقل كل ختمی و عقلانیت علمی و عملی.   21
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (4/11/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (5/4/1381) های اجتماعی دينداری در قرآن و كاركرد  31
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 حديث. 
 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 كاركردهای دينداری در قرآن و حديث.  31
 –می پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلا (23/8/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

مبادی مصدر شناختی تعقل در دين از منظر   32

 قرآن و حديث. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (8/8/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 مفهوم خدا از ديدگاه ابن سیناو ملاصدرا   33
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/1/1381) 

 پژوهشی قبساتفصلنامه علمی 

نقد اعتلار كلامی نظريه كمبود منابع زيستی   34

 در آيات قرآن كريم. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (5/11/1381) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 بداء در قرآن كريم   35
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/11/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

ـ فلسفی مسئله موجوديت بررسی كلامی   36

 فعلی بهشت و دوزخ. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (16/1/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

بررسی مفهوم خدا در الاهیات وجود   37

كواری و نقد آن از منظر حکمت مك

 اسلامی.

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (6/8/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

بررسی و تحلیل انتقادی اهمّ نظرات مفسّران   38

 فريقین در تبیین عصمت حضرت آدم)ع( 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (14/7/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 تبیین سرشت وحی نبوی.   31
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (8/8/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

بررسی رويکرد توماس آكوئینی تحلیل و    41

 به برهان صديقین ابن سینا 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (22/11/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 توحید و ولايت در حديث سلسلة الذهب.   41
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/8/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

ان در نظام احسن از جايگاه و فوائد شیط  42

 منظر حکمت متعالیه. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (7/8/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام    43

 خمینی. 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (.11/6/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

ه های دينی و نتیجه آن شرط باورمندیِ گزار  44

 در تدوين علوم انسانی اسلامی 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (12/12/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
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 فرجام نفس آدمی از نظرگاه سهروردی   45
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (12/12/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 يف. فلسفه دين در مقام تعر  46
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (3/2/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 ماده و قوه اخروی در چشم انداز صدرايی    47
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (16/11/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

های مبنامندی فهم و معرفت دينی و برونداد  48

 آن. 

 –ه فرهنــگ و انديشــه اســلامی پژوهشــگا (4/2/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

امامت شناختی يا تعیینی در آراء اين سینا و   41

 الدين عربی محی

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (16/8/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 بازخوانی نظريه صرفه  51
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (2/4/1311) 

 مه علمی پژوهشی قبساتفصلنا

بازگفت منطقی و بررسی ادلّه ضرورت دين   51

 از ديدگاه 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (17/3/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

بررسی برهان امکان و وجود ابن سینا و    52

 برهان علامت صنعتی دكارت

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (7/3/1311) 

 مه علمی پژوهشی قبساتفصلنا

 تجسد خدا در مسیح، اسطوره يا حقیقت   53
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (16/4/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 جايگاه علیّت در قرآن و روايات    54
 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (2/3/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

های رويکرد فرضنقد مبانی و پیش  55

 كاركردگرايانه به دين

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (11/6/1311) 

 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

نقد و بررسی ديدگاه ابوالحسن اشعری    56

 پیرامون اراده الهی و نسبت آن با افعال انسان 

 –پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســلامی  (14/5/1311) 

 اتفصلنامه علمی پژوهشی قبس

 

 

  . ساير موارد:16

وارد حوزه علمیه  1362هجری شمسی در محله قراملك تبريز ديده به جهان گشود. وی در سال  1344محمد حسن قدردان قراملکی در سال 

قیت به پايان رساند. ايشان به مدت دوازده سال از دروس خارج آيات عظام تبريز شد و دوره مقدمات و سطح را توانست در پنج سال با موف

شیخ جواد تبريزی در فقه و جعفر سبحانی در اصول و در فلسفه از محضر استاد جوادی آملی و آيت الله گرامی خوشه چینی كردند. وی در 
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 1371( در سال 21/11ايان نامه دكترای خود با امتیاز عالی )اولین دوره تخصصی علم كلام مركز مديريت حوزه علمیه قم شركت كرده و از پ

مقاله در مجلات و همايشهای مختلف كشور چاپ و منتشر شده است. وی در حال حاضر  81جلد كتاب و حدود  21دفاع نمود. از ايشان 

وعات كلامی در حوزه علمیه قم اشتغال دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و به پژوهش و تدريس در مقطع دكتری و ارشد در موض

 دارد كه بعضی از آثار ايشان در مراكز مختلف برگزيده شدند كه اشاره می شود. 

 

 


