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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
های اسلامی صدا رکز پژوهشم

 و سیما قم
4731 4731    پژوهشگر 

 پژوهشگر و معاونت مطبوعات    4783 4733 دفتر تبلیغات اسلامی قم 2

3 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی
4783 

ادامه 

 دارد
   

و  در رتبه دانشیاری  عضو هیأت علمی

 1393از سال 

4 
 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 یاسلام
4793 

ادامه 

 دارد
 پژوهیشکده حکمت و دینهرئیس پژو اجرایی  

 وضعیت تحصیلات ج(

 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

 سطح سه: . . . . . . . . . .

                          سطح چهار:

 اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

 سال درس خارج18با لمیه قمحوزه ع 1397 فقه و اصول

 

 دانشگاهی .2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

 کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

 . . . ارشد: . . .کارشناسی

 . . . . دکتری: . . . . . .

 دکتری: . . . . . . . . . . . .فوق

 

1379 

1386 

 

 دانشگاه قم

 دانشگاه قم

 تربیت مدرس

عارف مالهیات و 

 اسلامی

 فلسفه

فلسفففففففففه 

 تطبیقی

 

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

مختلفات شیعه  کلام 1

 و سنی

  دو سال
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  دو سال  تاریخ اسلام و ایران 2

  سال دوازده  رآنتفسیر ق 3

  سال 15  خارج فقه و اصول  4

  یک سال کانت فلسفه غرب 5

  دو سال نگریتاریخی فلسفه غرب 6

و  گففففففففادامر فلسفه غرب 7

 هرمنوتیک

  دو سال

  یک سال  هرمنوتیک 8

 

 های خارجیآشنایی با زبان .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه ی ترجمهمیزان توان برا توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  متوسط خوب خوب عربی 1

  ضعیف متوسط خوب انگلیسی 2

3      

4      

 

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

 توانایی در حد استفاده شخصی ....

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

 در حد معمول   رایانه 1

2     

 

 ( سوابق آموزشیهـ

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

   یک سال حوزه علمیه قم بدایه الحکمه 1

   ده سال جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان و جوانان پاسخ به شبهات روز 2

ه مرکز آموزشی معصومیه س )سپا معرفت دینی 3

 قدس(

 سطح ارشد   سال 3

 سطح ارشد   یک سالمرکز آموزشـی قییـدتی حتـرت  تاریخ اسلام 4
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 معصومه س 

مرکز آموزشی معصومیه س )سپاه  ولایت محوری 5

 قدس(

 سطح ارشد  9331

مرکز آموزشی معصومیه س )سپاه  نگریتاریخی 6

 قدس(

 سطح ارشد  سال2

فهم منطق  هرمنوتیک و  7

 دین

  3سطح   -31 و هنگ و اندیشه پژوهشگاه فر

هرمنوتیک و منطق فهم  8

 دین

، 19،12،13 قم هیمدرسه حجت

و ادامه  ، 19

 دارد

 9دکتری و سطح  

 کارشناسی ارشد  12، 19 دانشگاه ادیان قم هرمنوتیک 9

  9سطح  19، 19، 13 موسسه امین هرمنوتیک و زبان دین 

 19سال  از تربیت مدرس حوزه قلمیه قم کلام جدید 11

 ادامه دارد

 3سطح 

 

 ( جوایز قلمیو

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

جففایزه کتففاب فمففل جمهففری  1

 21اسلامی دوره 

شایسففففته 

 تقدیر

 نگری و دینتاریخی

محقففففف   جشنواره علامه طباطبایی 2

 برتر

 

مدیر ارشد  ییجشنواره علامه طباطبا 

 نمونه

1396 

 

 قلمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات ز( همکاری

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  ده سال دفتر تبلیغات پژوهش و تحقیق و ارزیابی آثار 1
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  دو سال های صدا و سیمامرکز پژوهش پژوهش و تحقیق 2

دفتار خاا     هاای دفتر پژوهش معاونت مطبوعات 3

 قم تبلیغات

  سال چهار

 شـهیپژوهشگاه فرهنـگ و اند و هیئت قلمیقت 4

 اسلامی

  ادامه دارد

رئــیپ پژوهشــکده حکمــت و  5

 پژوهیدین

پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه 

 اسلامی

 12از ســال 

 ادامه دارد

 

 یگففروه هففا یمختلففف علمفف یشففوراها 5

 یعلم

  ادامه دارد ی علمیاز ده شورا شیدر ب تیعضو

ــا  9319از   معاونت کرسی علوم عقلی کشور  ت

 19سال 

 

 

عضففویت در شففورای علمففی صففندوق  

 حمایت از پژوهشگران

 9319 ،

 ادامه دارد

 

عضویت در شفورای علمفی بفیش از ده  

 همایش ملی

   

دبیر علمی همایش ملی جریان شناسی  

 و نقد اندیشه های اعتزال نو

 9313  

 

 های قلمی ـ  جنبی( سوابق تحیییاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهتحقیقات اتمام .1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 
/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی

 و . . . تصحیح انتقادی
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( تاریخ اتمام

 1388 تألیف )کتاب(مسأله وحی 1
سطح  -کانون اندیشه جوان

 چاپ شده1391، اندیشه

2 
زندگی )تأثیر علل معنوی غیب و

 )کتاب(ندگی دنیوی(در ز
 انتشارات امیرکبیر  1393 تألیف

پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه چاپ 1389  تمنیف )کتاب(فهم در دام تاریخی نگری 3
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 یاسلام شده

 1391 تمنیف تاریخی نگری و دین)کتاب( 4
پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه 

 شده چاپ،اسلامی

 1394 تمنیف کتاب شناسی حکمروش 5
 شهیگ و اندپژوهشگاه  فرهن

  یاسلام

 49قبسات 1387 )علمی پژوهشی( تألیف گادامر و تاریخ مندی فهم)مقاله( 6

 51قبسات  1387 (یپژوهش ی)علمتألیف تاریخی نگری و دین)مقاله( 7

8 
شرطی های کاذب المقدمه و 

 تاریخ مندی قرآن )مقاله(
 49شکتاب نقد،  1388 تألیف

 14اندیشه نوین دینی، ش  1387 (یپژوهش ی)علمفتألی تاریخی نگری و مرزهای دانش 9

11 
)مفصل  تاریخی نگری و ابوزید

 ص( 41
 1389 تآلیف

 -پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 (اعتزال نو مجموعه مقالات

 1386 تآلیف بازخوانی مسأله رؤیت هلال 12
 بازخوانی مسآلهدر کتاب تحت عنوان 

 چاپ شده است و منتشررؤیت هلال 

 تألیف گروهی شماره 19سی مطبوعات در شبهه شنا 13
1377-

1378 

 های خاص دفتر تبلیغاترکز پژوهشم

 اسلامی قم

 

 شده چاپ ،53ش کتاب نقد، 1389 تألیف ، بدعت یا نوآوریشریعت تاریخ مندی 14

15 
 عرضی و ذاتی در دین

 
  چاپ شده معرفت کلامیفملنامه  1391 تألیف

 5فملنامه آفاق دین ش 1389 یفتأل متغیرات و مسائل نو ،اسلام 16

 1389 تألیف خطاناپذیری قرآن 17
رسالة الاسلام، دانشکده اصول دین مجله 

 1ش

18 
نسبی گروی در هرمنوتیک فلسفی 

 گادامر
 1386 علمی پژوهشی تألیف

نشریه فلسفسی کلامی دانشگاه قم در 

 نوبت چاپ

  جموعه مقالات اعتزال نوم 1391 تألیف وحی از نگاه برخی از نواعتزالیان منشا 19

  58قبسات ش 1389 می پوهشی عل تألیف وتیک فلسفی گادامربر هرمننقدی  21

 1389 علمی پژوهشی تألیف تاریخ مندی معرفت 21
و همایش قرآن و  44ش مجله ذهن

 معرفت شناسی

 مقاله کرسی نوآوری 1389 تألیف هیستوریسیزم، تحلیل مبانی و نقد آن -22

 13، شمجله سخن تاریخ 1391 تألیف و جنگ جمل خواص امت 23
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 1391 تألیف وفاداری 24
پژوهشگاه فرهنگ و 1دانشنامه قرآن 

 اندیشه اسلامی

در اصول فقفه  یکارکرد عقل عمل 25

 عهیش

 63قبسات  1391 علمی پژوهشی1 فیتأل

لفه مج شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1391 یپژوهش یعلم فیتال یحکم حکومت یشناسروش 26

 37حقوق اسلامی

 67قبسات  1391 تالیف علمی پژوهشی ابوزید و تاریخی نگری 27

28 
تاثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث 

 اصول فقه
 34حقوق اسلامی شماره 1392 یپژوهش یعلم فیتال

 55ذهن ش 1393 یپژوهش یعلم فیتال دلالت متن از نگاه نو اعتزالیان 29

 جستارهای فقهی اصولی 1393 یپژوهش یعلم فیلتا ماهیت احکام امضائی 31

31 
شناختی مولوی و ارشادی و برایند روش

 آن
  99مشهد  فقه و اصول 1393 یپژوهش یعلم فیتال

 
محمد  یقینقد نگاه تطب 

 یو عقل غرب یارکون به عقل اسلام
 72قبسات ش 1393 پژوهشیتالیف علمی 

32 
حجیت خبر واحد در تفسیر و 

 علوم انسانی
 ذهن  1393 یپژوهش یعلم فیالت

آمفوزه  یخمندیتار یقیتطب یبرر 33

 در غرب و اعتزال نو ینید یها

 مجموعه مقالات اعتزال نو 1391 مقاله فیتأل

 مجموعه مقالات اعتزال نو 1391 مقاله تالیف نص دینی از نگاه اعتزال نو 34

انسففففان و  یحرکففففت جففففوهر 35

در  نیفففدازا افکنفففی¬خفففودبرون

 دگریفلسفه ملاصدرا و ها

 3شماره 11فلسفه دین دوره  1393 علمی پژوهشی

بففا  ییگراتیففمعنو ینقففد و بررسفف 36

 تیو معنو تیبر پروژه عقلان دیتاک

 75شقبسات  1394 علمی پژوهشی

مبففانی تاریخمنففدی قففرآن و نقففد  37

 مبنای وحی شناختی

 فلسفه دین ش زمستان 1395 علمی پژوهشی

ابففات قففانونی، آثففار، نظریففه خط 38

 اشکالات و پاسخ آن

فقففه و اصففول دانشففگاه فردوسففی  1396 علمی پژوهشی

 111شمارهمشهد 
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فهفم  یعناصر رهزن و مؤلففه هفا 39

تفاوت حقوق زن و مرد در  حیصح

 یهفا دگاهیفبفر د دیفاسلام با تأک

 الله معرفت  تیآ

اللفففه همفففایش بزرگداشفففت آیت 1395 علمی پژوهشی

 معرفت

 سلامی زیر چاپمجله حقوق ا

دخالففت اجتنففاب ناپففذیر پففیش  41

ها در فهم در محک عقفل و فرض

 آیات قرآن

شناسففی معرفتهمففایش قففرآن و  1395 علمی پژوهشی

 71مجله ذهن ش

 

تحلیففل و نقففد مبنففای انسففان  41

 شناختی تاریخمندی قرآن

 96زمستان قبسات  1396 علمی پژوهشی

 یتلازم گفتفار هینظر یمقاله بررس 42

بفففا  یدن خطابفففات قرآنفففبفففو

قففففرآن از نگففففاه  یخمنففففدیتار

 دینمرحامد ابوز

 یاصول کردیرو با

 97ذهن تابستان 1396 یپژوهش یعلم

مجموعه جریان شناسی اعتزال نو) 43

 کتاب (مقالات اعتزال نو

)دبیففر علمففی و  بففه کوشففش

 مسئول پروژه(

  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1393

اعتفففزال نفففو و اندیشفففه هفففای  44

)مجموعفه مقالفات اعتففزال حقوقی

 کتابنو(

و  یعلمفف ریففبففه کوشففش )دب

 مسئول پروژه(

  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1393

اعتزال نفو ومسفائل فلسففه دیفن  45

)مجموعه مقالففات اعتففزال اسففلامی

 کتابنو(

و  یعلمفف ریففبففه کوشففش )دب

 مسئول پروژه(

  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1393

ت )مجموعفه مقالفاچالش با ابوزید 46

 کتاباعتزال نو(

و  یعلمفف ریففبففه کوشففش )دب

 مسئول پروژه(

  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1393

عقففففففل شففففففیعی و عقففففففل  47

)مجموعفه مقالفات اعتفزال اعتزالی

 کتابنو(

و  یعلمفف ریففبففه کوشففش )دب

 مسئول پروژه(

 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1393

 العات حوزهمرکز مط 1394 تالیفتاریخمنففدی قففرآن در بوتففه نقففد  48
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 کتاب(1

 

 تحقیقات در دست اجرا .2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

1 
شناختی  و برایند روش منبع شناسی حکم 

 آن)کتاب(
 1393 تألیف

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 تحقی  در دست اسلامی

 های جوانمرکز پژوهش 1395 تألیف نقد هرمنوتیک فلسفی 4

 

 (  ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3

 

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

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 نظریه ابتنا 1
نظریه 

 پردازی
  1387  ناظر علمی

 مباحث کلامی حج 2

نشست 

-علمی

 تخممی

 1388  ارائه دهنده
تأیید شده و آماده 

 چاپ است

  1391  ناقد پردازینظریه نظریه ابتنا 3

 1391  ارائه دهنده نشست علمی تاریخی نگری و دین 4
مجمع عالی حکمت 

 اسلامی

 نقد مبانی تاریخمندی قرآن 5
کرسی 

 ترویجی
 1394  ارائه دهنده

عه الممطفی جام

مدرسه امام خمینی  

 ره

 

 



 

 

 

11 

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

اندیشی/ همهمایش/ نام  ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

نفاظر محق  مفدعو و  اندیشی مبانی فقهی رؤیت هلالهم 1

 علمی

  86 دفتر تبلیغات اسلامی

 دو دوره 91 دانشگاه آزاد شهر ری استاد کارگاه دانش افزایی اساتید 2

پژوهشفففگاه فرهنفففگ و  عضو هیئت علمی ساتیدکارگاه دانش افزایی ا 3

 اندیشه اسلامی

91-

92--

9493 

 ساعت51حدود 

پژوهشفففگاه فرهنفففگ و  یعلم ریدب همایش ملی نقد اعتزال نو 4

 یاسلام شهیاند

93  

پژوهشفففگاه فرهنفففگ و  عضو شورا علمی همایش فلسفه مضاف 5

 یاسلام شهیاند

95  

فرهنفففگ و  پژوهشفففگاه عضو شورا علمی همایش فلسفه فقه 

 یاسلام شهیاند

93  

پژوهشفففگاه فرهنفففگ و  عضو شورا علمی همایش فلسفه عرفان 

 یاسلام شهیاند

95  

 

 های علمیحضور در انجمن .7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

از   عضویت مجمع عالی حکمت 1

سففال 

1391 

 

هشففففگاه فرهنففففگ و پژو عضویت حلقه فلسفه اصول 2

 اندیشه

از 

1389 

ادامففه 

 دارد

 

پژوهشففففگاه فرهنففففگ و  عضویت قطب فلسفه دین 3

 اندیشه

از 

سففال 

 



 

 

 

11 

1391 
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 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  1387 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رمنوتیک معرفت شناختینقد مبانی ه 1

2     

3     

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

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

 1392-1391 4سطح حوزه علمیه قم ندی نص دینی از نگاه نواعتزالمتاریخ 1

 1392-1391 3سطح قم هیحوزه علم گرایی قمص قرآنواقع 2

 1392-1391 3سطح قم هیحوزه علم تبعیت احکام از ممالح و مفاسد 3

 1392-1391 3سطح قم هیحوزه علم شناسی در هیستوریسیزم و اسلامانسان 4

 ینظففففر ینو نقففففد مبففففا لیففففتحل 5

بفر  دیفبا تأک «میقرآن کر یخمندیتار»

 اقبال و فضل الرحمن

 4سففففففففففطح  جامعه الممطفی

 مشاوره(1

1391-1392 

 1392-1391 3سطح قم هیحوزه علم گوهر و صدف دین 6

 1392-1391 3سطح قم هیحوزه علم مبانی تاریخمندی قرآن 7

 

 )راهنمایی، مشاوره و نظارت( تحقیقات مصاحبت .12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط مصاحبتنوع  ان تحقیقعنو ردیف

نبفی 1الممفطفی 4سطح راهنما نقد مبانی نظریه تاریخمندی فقه 1

 حسینی(

1393  

تففاثیر هیستوریسففیزم بففر فهففم از  2

 منابع استنباط

 4سففففففففففففففففففطح راهنما

 الممطفی)اخترعباس(

1393  

 

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی ام مؤلفن نام تحقیق/ اثر ردیف

 دفتر تبلیغات اسلامی 1386سففففففففیدجعفر  جوانان و چلچراغ هدایت 1



 

 

 

13 

 پورموسوی

 دفتر تبلیغات اسلامی 1386 علی بنایی آمدی بر اتحاد ملیدر 2

 دفتر تبلیغات اسلامی 1386 رادرضا محبی نردبان خوشبختی 3

ات دفتفر کل نشری یبازرسی و ارزیاب 4

 تبلیغات

 دفتر بازرسی دفتر تبلیغات 1386 دفتر تبلیغات قم

هفای خفاص دفتفر دفتر پژوهش 87تا  77از سال  مختلف ارزیابی کل مطبوعات شبهه افکن 5

 تبلیغات قم

 دفتر تبلیغات اسلامی 1386 سیدعبدالمالک ؟ ؟ 6

 لیغات اسلامیدفتر تب 87تا  81از  مختلف ارزیابی مقالات مختلف قبل از چاپ 7

ارزیابی ده ها کتاب و مقالفه از سفال  8

 که افزون بر شمارش است91تا  88

پژوهشففگاه فرهنففگ و اندیشففه  91-88از  مختلف

 اسلامی.

مقالففه علمففی  15ارزیففابی حففدود  9

 پژوهشی

پژوهشففگاه  فمففلنامه قبسففات 1391-1391 مختلف

 .یاسلام شهیفرهنگ و اند

پژوهشففگاه  فمففلنامه قبسففات 1392-1391 مختلف وهشیارزیابی بیست مقاله علمی پژ 11

 .یاسلام شهیفرهنگ و اند

طرحنامفففه ارسفففالی  12ارزیفففابی  11

 صندوق حمایت از پژوهشگران

 صندوق حمایت از پژوهشگران 1391-1392 

  1393  طرح صنوق حمایت 5ارزیابی 12

    مقاله علمی پژوهشی 12ارزیابی  13

  1394  پژوهشیارزیابی چهل مقاله علمی  14

15     

 

 ، باشگاه اندیشه و...(پروریمناظره، طرح نخبهو های گفتمانی، نقدهمکاری با کانون اندیشه جوان )در زمینة: نشست. 14

 توضیحات سال نوع همکاری ردیف

 چاپ شد 93-92 نکارش کتاب مسأاله وحی 1

2    
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 های علمیخصیت. سفرهای علمی و ملاقات با ش11

 توضیحات سال موضوع ملاقات شخصیت علمی  مرکز یانام  نام محلّ سفر  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

 

  سایر موارد: .16

 ؛سال خارج فقه و اصولپانزده . 1

 ؛ا... جوادی آملیسال تفسیر آیت ده. 2

 ؛. دوره تخممی مبانی کلامی شیعه و نقد وهابیت3

 ؛ها و دانشجویانبیست سال سابقه تبلیغ و جلسات پرسش و پاسخ در تهران، اصفهان، دبیرستان .4

 ؛هایی چون کیهان و اطلاعات به چاپ رسیده استکه در روزنامه متعددیمقالات . 5

 ریجانی؛تبریزی و سبحانی و صادق لا. یک دور کامل خارج اصول فقه در محضر اساتیدی چون وحید خراسانی، شیخ جواد 6

حدود نیمی از ،هاشمی شاهرودی ،و وحید خراسانی . خارج فقه در محضر اساتیدی چون شیخ جواد تبریزی، جوادی آملی 7

 فقه؛

 . گذراندن دوره حکمت متعالیه از فلسفه اسلامی در محضر اساتیدی چون فیاضی، ممباح یزدی و جوادی آملی.9
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