
 تمحض اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیهای حوزه 

 حوزه تمحض دوم حوزه تمحض مصوب گروه علمي پژوهشکده خانوادگينام و نام رديف

منطق فهم دین )مباني، منابع، اصول،  منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین علي اكبر رشاد 1
 قواعد و...(

  

فلسفه دین با محوریت اثبات باورهای پایه دیني در مواجهه  منطق عقاید اسلامي منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین حمیدرضا شاكرین 2
های جدید؛  فلسفه دین با محوریت قلمرو و با علوم و نظریه

 سازیكاركردهای دین در حوزه تمدن

تحلیل و نقد آرای اعتزال نو در حوزه فلسفه دین؛   منطق احکام اسلامي منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین صالحيمحمد عرب 3
 هرمنوتیک، هیستوریسیزم و دین

 )كاربردی( مدیریت تحول علوم انساني منطق علوم انساني اسلامي/علوم اجتماعي منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین تباررمضان علي 4

انتقادی اصول فقه و  –مطالعات تطبیقي  منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین مسعود فیاضي 5
 های همونددانش

 فقه عمومي و فلسفه آن ) در حوزه دولت و حکومت(

مطالعات تطبیقي انتقادی در حوزه كلیات  منطق فهم دین هيپژوحکمت و دین ابوالقاسم رحیمي 6
 منطق فهم دین

 فلسفه دین با محوریت بررسي خاستگاه دین

های پارادایم علم دیني/ بنیادهای فلسفي علوم انساني )حلقه منطق اجتهاد تمدني منطق فهم دین پژوهيحکمت و دین عبد الحمید واسطي 7
 های فلسفي و ورودی علوم انساني(ارتباط داده

 تفسیر عرفاني روایات معصومین)ع( تقسیر عرفاني -مباني و منطق فهم قرآن پژوهي پژوهيحکمت و دین نسبمحمد علي اسدی 8

 و مستشرقان قرآن تفسیر تنزیلي قرآن پژوهي پژوهيحکمت و دین عبدالکریم بهجت پور 9

 هاالبلاغه، مباني و مولفهسبک زندگي در نهج فقه و حقوق قرآن پژوهي پژوهيحکمت و دین سعید داوودی 11

 تفسیر زیباشناختي قرآن علوم قرآني قرآن پژوهي پژوهيحکمت و دین سید محمدحسین جواهری 11

 سیاست علوی تفسیر سیاسي قرآن پژوهي پژوهيحکمت و دین محمد عابدی  12

 فلسفه فضای مجازی فلسفه كلام كلام پژوهيحکمت و دین قاسم ترخان 13

 آینده پژوهي شناسي علميدین كلام پژوهيحکمت و دین قاسم اخوان نبوی 14



 الاهیات  اجتماعي تاریخ كلام كلام پژوهيحکمت و دین محمدصفر جبرئیلي 15

 نقد و بررسي فرقه های ضاله )بهائیت و .... ( كلام شیعي كلام پژوهيحکمت و دین محمدحسن قدردان قراملکي 16

 شناسي دینيانسان امامت و ولایت كلام پژوهيحکمت و دین فرمحمد تقي سهرابي 17

 یان های التقاطي در شیعه(التقاط در تشیع )نقد جر كلام سلفي كلام پژوهيحکمت و دین محمد باقر پور امیني 18

ای( / كلام تطبیقي انتقادی)مطالعات مقارنه كلام پژوهيحکمت و دین محمد رضا كاشي زاده 19
 كلام اسلامي و الهیات ادیان

 فلسفه اخلاق

مطالعات علم النفس و انسان شناسي  معرفت شناسي پژوهيحکمت و دین ابوالحسن غفاری 21
 فلسفي اسلامي

 فلسفه محیط زیست

   فلسفه فلسفه اسلامي فلسفه پژوهيحکمت و دین عبدالحسین خسروپناه 21

 فلسفه عمل با رویکرد اسلامي و تاثیر آن در علوم وابسته  مطالعات استنباطي فلسفه مطلق فلسفه پژوهيحکمت و دین محمد علي اردستاني 22

 تحلیل های عقلي و نقلي در مسایل عرفان  نظری فلسفه عرفان بنیان فلسفه پژوهيحکمت و دین حسین عشاقي 23

 فلسفه سبک زندگي فلسفه فرهنگ فلسفه پژوهيحکمت و دین مسعود اسماعیلي 24

 فلسفۀ علوم انساني فلسفه پیشرفت فلسفه پژوهيحکمت و دین حسین رمضاني 25

   اسرار عبادت عرفان پژوهيحکمت و دین بهرام دلیر 26



 عرفان اجتماعي بیتيعرفان نظری اهل عرفان پژوهيحکمت و دین محمدجواد رودگر 27

   عرفان عملي اهل بیتي عرفان پژوهيحکمت و دین نژادحسین روحاني 28

 درماني مبتني بر عرفان اسلامي روان فلسفه عرفان / نظری و عملي عرفان پژوهيحکمت و دین علي فضلي 29

 شناختي هوش مصنوعي با رویکرد اسلاميبررسي معرفت شناسي علوم انساني اسلاميمعرفت معرفت شناسي پژوهيحکمت و دین ابراهیم دادجوی 31

 شناختي فلسفه سایبر با رویکرد اسلاميبررسي معرفت فلسفه معرفت دیني معرفت شناسي پژوهيحکمت و دین نیاعلیرضا قائمي 31

شناسي اسلامي )با رویکرد استخراج نظام و نقد نظام معرفت فلسفه معرفت و معرفت شناسي معرفت شناسي پژوهيحکمت و دین زادهمهدی عباس 32
 های غربي(دیدگاه

فرهنگ و مطالعات  غلامحسن محرمي 33
 اجتماعي

   تاریخ امامت و ائمه )ع( مدنتاریخ و ت

فرهنگ و مطالعات  حسین احمدی 34
 اجتماعي

   تاریخ ایران و ایرانیان )تاریخ فرهنگي( تاریخ و تمدن

فرهنگ و مطالعات  محمود مهام 35
 اجتماعي

مطالعات انقلاب 
 اسلامي

شناسي انقلاب شناسي و جریانجامعه
 اسلامي و جمهوری اسلامي ایران

  

فرهنگ و مطالعات  محسن ردادی 36
 اجتماعي

مطالعات انقلاب 
 اسلامي

های انقلاب دستاوردها و چالشمطالعه 
 اسلامي و جمهوری اسلامي ایران

  

فرهنگ و مطالعات  احمدرضا معتمدی 37
 اجتماعي

فلسفه فیلم)از فلسفه هنر تا نظریه فیلم  ادبیات اندیشه
 دیني(

  

فرهنگ و مطالعات  احمد شاكری 38
 اجتماعي

   دبیات داستاني دفاع مقدسا ادبیات اندیشه



فرهنگ و مطالعات  حامد رشاد 39
 اجتماعي

     ادبیات اندیشه

فرهنگ و مطالعات  علي ذوعلم 41
 اجتماعي

   فرهنگ اسلامي فرهنگ پژوهي

فرهنگ و مطالعات  فرشاد مهدی پور 41
 اجتماعي

   مهندسي فرهنگي و تهاجم فرهنگي فرهنگ پژوهي

فرهنگ و مطالعات  مهدی جمشیدی 42
 اجتماعي

   فلسفه فرهنگ فرهنگ پژوهي

   اخلاق كاربردی )اخلاق علم، اخلق الاهي( اخلاق های اسلامينظام محمد رضا جباران 43

   نظام اخلاقي اسلام اخلاق های اسلامينظام امیر غنوی 44

   اخلاق كاربردی اخلاق های اسلامينظام محمد جداری عالي 45

   مالکیت فکری و فلسفه حقوق فقه و حقوق های اسلامينظام نیامحمود حکمت 46

   شناسي)با عطف به جرائم اقتصادی(جرم فقه و حقوق های اسلامينظام علي محمدی جوركویه 47

   فلسفه فقه فقه و حقوق های اسلامينظام ابوالقاسم علیدوست 48

   حقوق زن و خانواده فقه و حقوق های اسلامينظام نیا گنجيالله هدایتفرج 49

حقوق بشر ) فعلاً با تأكید بر فلسفه حقوق  فقه و حقوق های اسلامينظام غلامرضا پیوندی 51
 جزا(

  

   جرائم علیه اشخاص فقه و حقوق های اسلامينظام حسینعلي بای 51

   فقه سیاسي سیاست های اسلامينظام سیدسجاد ایزدهي 52

   فلسفه سیاسي سیاست های اسلامينظام محسن مهاجرنیا 53

 توسط گروه پیشنهاد گردد؛ سیاست های اسلامينظام سیدكاظم سیدباقری 54
)پیشنهادات شورا به ترتیب اولویت: اخلاق 

سیاسي؛ كلام سیاسي؛ فقه سیاسي 
 باشد.(مي

  

   شناسي سیاسي )روشنفکری(جامعه سیاست های اسلامينظام مسعودعبدالحسین پورفرد 55



   شناسي سیاسي )روحانیت(جامعه سیاست های اسلامينظام عبدالوهاب فراتي 56

   الملل اسلاميروابط بین سیاست های اسلامينظام محمد ملک زاده 57

   اقتصاد تعاون اقتصاد های اسلامينظام احمدعلي یوسفي 58

   مذهب)مکتب( اقتصادی اسلام اقتصاد های اسلامينظام سیدحسین میرمعزی 59

   مالي و بانکداری اسلامي اقتصاد های اسلامينظام سیدعباس موسویان 61

   الگوی اسلامي ایراني پیشرفت اقتصادی اقتصاد های اسلامينظام ناصر جهانیان 61

     اقتصاد های اسلامينظام نیااصغر هادویعلي 62

   نظام اداری اسلام مدیریت اسلامي های اسلامينظام علي آقاپیروز 63

   مدیریت دولتي مدیریت اسلامي های اسلامينظام حسین بابایي مجرد 64

فرهنگ و مطالعات  غلامحسین زینلي 65
 اجتماعي

   در حال تصویب حوزه تمحض تاریخ و تمدن

     دانشنامه نگاری نگاریدانشنامه محمد حسني 66

فرهنگ و مطالعات  سیدحسین فخر زارع 67
 اجتماعي

   در حال تصویب حوزه تمحض فرهنگ پژوهي

     دانشنامه نگاری نگاریدانشنامه حجت الله فتحي 68

 


