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 باسمه تعالی

 

 و اجرايی سوابق تحصيلی، پژوهشی، آموزشی
 

 
 

 زادهدی عباسمه
 اسالمي هشناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشدانشيار گروه معرفت

 

 

 سوابق تحصيلي. 1

 سال اخذ مدرك محل رشته مقطع رديف

 كارشناسی 1
 الهيات

 )فلسفه اسالمی(

 دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد تهران مركزي
1376 

2 
كارشناسی 

 ارشد
 فلسفه

 طباطبايیعالمهدانشگاه

 هاي خارجیدانشكده ادبيات فارسی و زبان
1379 

 فلسفه دكتري 3
 طباطبايیعالمهدانشگاه

 هاي خارجیدانشكده ادبيات فارسی و زبان
1388 

 

 هاهنامپايان. 2

 دفاعسال  مقطع  عنوان  رديف

 1379 كارشناسی ارشد كواريهاي كالمی مكانديشه 1

 1388 دكتري دنس اسكوتوس و تفكر جديد غرب 2

 

 و آثار تحقيقات .3

 عنوان  رديف
 وضعيت

 تحقيق
 سال چاپ محل انتشار/

 منتشر شده سينا بر فلسفه دنس اسكوتوستأثير ابن 1
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

 )ويراست دوم با افزايش و تغييرات بسيار(
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 95/ ويراست دوم 92چاپ اول 

 منتشر شده شناسی اشراقی سهروردينظام معرفت 2

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

 96/ چاپ دوم 95چاپ اول 

کتاب  هوپنجمين دوراثر شايسته تقدير سي

 1396سال جمهوری اسالمي سال 

3 
الهيات اگزيستانس؛ سيري تطبيقی انتقادي 

 كواريدر افكار و آراي جان مك
 منتشر شده

فرهنگ و انديشه اسالمی و قطب پژوهشگاه  

 علمی فلسفه دين

 96چاپ اول 

 منتشر شده جستارهاي فلسفی 4

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و انجمن 

 علمی فلسفه دين ايران

 99چاپ اول 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی انتشاردر دست  شناسی فارابینظام معرفت 5

 مالصدراو  مبناگرايی بونجور 6
در دست 

 داوري

 قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

عيسی  دكتر آقاي به صورت مشترك با)

 زاده به عنوان نويسنده اول(موسی

 و علم معرفت هفلسف ی درجستارهاي 7
در دست 

 داوري
 ...پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و 

 اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و انديشه  در دست اجرا شناسی فضاي سايبرمعرفت 8

 

 پژوهشي علمي مقاالت. 4

 / سال چاپمحل انتشار مقالهوضعيت  عنوان  رديف

 87تابستان  -48شماره  -فصلنامه قبسات  منتشر شده وحی از ديدگاه مك كواري و مطهري 1

2 
بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه 

 اخالق دنس اسكوتوس
 88پاييز  -53شماره  -فصلنامه قبسات  منتشر شده

3 
عليّت در مكتب تجربی و فلسفه اسالمی، 

 با تكيه بربحث معقوالت ثانيه
 89بهار  -41شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

4 
آراء معرفتی دنس اسكوتوس و مقايسه آن 

 سينابا آراء ابن
 منتشر شده 

پاييز  -23شماره  -دوفصلنامه حكمت و فلسفه

89 

پاييز و  -44شماره  -دوفصلنامه حكمت سينوي منتشر شدهسينا بر وجودشناسی دنس تاثير ابن 5
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 89زمستان  اسكوتوس

6 

بررسی و نقد ديدگاه دنس اسكوتوس 

درباره خلقت عالَم و انسان )با تكيه بر 

 سينا(آراء ابن

 90بهار  -59شماره  –فصلنامه قبسات  منتشر شده

7 
اثبات وجود خدا در تفكر دنس 

 آن سينا براسكوتوس و تاثير ابن
 منتشر شده

بهار و  -45شماره  -دوفصلنامه حكمت سينوي

 90تابستان 

8 
بررسی مفهوم خدا در الهيات وجودگرا 

كواري( و نقد آن از منظر حكمت )مك

 اسالمی 

 91تابستان  -64شماره  –فصلنامه قبسات  منتشر شده

9 

اصل »و « كليّات»سينا بر مبحث تاثير ابن

بررسی   -بدر تفكّر مدرسی غر« فرديّت

 موردي: دنس اسكوتوس

 90زمستان  -48شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

10 
شناسی مند از معرفتتصويري نظام

 سهروردي
 91پاييز  -51شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

11 
اشراق و كاركرد معرفتی آن در تفكر 

 سهروردي 
 91زمستان  -52شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

 92زمستان  -70شماره  -فصلنامه قبسات منتشر شده و نقد نظريه اشراقی علم الهی بررسی  12

 92پاييز  -55شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده يقين در فلسفه اشراق 13

 93تابستان  -58شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده «برهان»معناشناختی  -تحليل منطقی 14

15 
صر شناسی معادر معرفت« معرفت»تحليل 

 اشراق هو فلسف
 93پاييز  -59شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

16 
در الهيات دنس « گفتن از خداسخن»

 سينااسكوتوس، با نگاهی به تأثير آراي ابن
 منتشر شده

پاييز و  -54شماره  -دوفصلنامه حكمت سينوي

 94زمستان 

17 
تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت در 

 اشراق هفلسف
 94تابستان  -62شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده
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18 
 خودي و ايمان در الهيّات وجودگرا

 كواريبررسی موردي: مك
 94پاييز  -77شماره  -تفصلنامه قبسا منتشر شده

 95تابستان  -66شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده اشراقی نفس هبررسی و  نقد نظري 19

 95پاييز  -81شماره  -فصلنامه قبسات منتشر شده كواريمبانی الهيات وجودگرا در تفكر مك 20

21 
اشراقی  هابزارهاي معرفت در فلسف

 سهروردي
 95زمستان  -68شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

22 

  برهان وجودشناختی بررسی و سنجش

معقوالت ثانيه و نفس هبر مبناي دو نظري

 اسالمی هاألمر در فلسف

 منتشر شده
/ شماره 5سال  -ه دينفصلنامه جستارهاي فلسف

 95پاييز و زمستان  -2

 96تابستان  -70شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده يقين در تفكر فارابی 23

24 
علم الهی در  هبررسی و سنجش نظري

 فارابی هفلسف
 منتشر شده

پاييز و  -58شماره  -دوفصلنامه حكمت سينوي

 96زمستان 

25 

مراتب فعل االهی از ديدگاه فالسفه و 

متكلمين مكتب اصفهان )با تأكيد بر آراء 

 صدرالمتألهين و مالصالح مازندرانی(

 منتشر شده

  96پاييز  -103شماره  -فصلنامه كالم اسالمی

خانم الهام ميراحسنی به  به صورت مشترك با)

 نويسنده دوم( عنوان

26 
مبدأ معرفت  ؛یفصوص الحكم فاراب

 یاشراق
 منتشر شده

شماره  -22 هدور -دوفصلنامه حكمت سينوي

 97پائيز و زمستان  -60

27 
تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت در 

 فارابی هفلسف
 منتشر شده

 -3 هدور -هاي عقلی نويندوفصلنامه پژوهش

 97بهار و تابستان  -5شماره 

 98بهار  -77 هشمار -سال بيستم -فصلنامه ذهن منتشر شده معرفت و قلمرو آن هچيستی فلسف 28

29 
دين و الهيات جهانی با رويكرد  هسففل

 اسالمی
 منتشر شده

شماره  -سال بيست و چهارم -فصلنامه قبسات

 98بهار  -91

 منتشر شده فارابی هارزش و ساختار معرفت در فلسف 30
دوره  -شناختیدوفصلنامه پژوهشهاي معرفت

 98بهار و تابستان  -17شماره  -هشتم
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 منتشر شده كاركرد معرفتی زبان نزد فارابی 31
سال  -هاي عقلی نويندوفصلنامه پژوهش

 98بهار و تابستان  -7شماره  -چهارم

 منتشر شده مبانی سالمت معنوي 32

 -سال سوم -فصلنامه فرهنگ و ارتقاي سالمت

 98شهريور  -(6)پياپی  2شماره 

اكبر رشاد به علیاهلل به صورت مشترك با آيت)

 اول( هنويسندعنوان 

33 
شناسی معاصر ينی در معرفتمعرفت پيش

 فارابی هو فلسف
 منتشر شده

 -81شماره  -بيست و يكمسال  -فصلنامه ذهن

 99بهار 

 فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دين انتشاردر دست  چيستی و امكان كالم وجودي 34

 شناختیهاي معرفتدوفصلنامه پژوهش در دست انتشار فارابی هذهن و عين در فلسف 35

 فصلنامه قبسات در دست انتشار ان به خدا در تفكر فارابیعلم انس 36

37 
بررسی تحليلی مبناگرايی در 

 شناسی مالصدرامعرفت
 انتشاردر دست 

 آقاي به صورت مشترك بافصلنامه نقد و نظر )

 زاده به عنوان نويسنده اول(عيسی موسی دكتر

38 
بررسی تحليلی مبناگرايی در 

 شناسی بونجورمعرفت
 انتشاردر دست 

به شناختی )هاي معرفتدوفصلنامه پژوهش

زاده عيسی موسی دكتر آقاي صورت مشترك با

 به عنوان نويسنده اول(

39 
مبناگرايی در  ايبررسی مقايسه

 و مالصدرا شناسی بونجورمعرفت
 انتشاردر دست 

 دكتر آقاي به صورت مشترك با) ذهنفصلنامه 

 (زاده به عنوان نويسنده اولعيسی موسی

 فارابی نفس و معرفت در فلسفه 40
در دست 

 داوري
 ذهنفصلنامه 

41 
گرايی پژوهش در علوم راهبرد تخصص

 انسانی

در دست 

 داوري

علی اهللآيت به صورت مشترك با) ذهنفصلنامه 

 به عنوان نويسنده اول( اكبر رشاد

 

 يتخصص. مقاالت علمي 5

  سال چاپ محل انتشار/ مقالهوضعيت  عنوان  رديف

 80آبان و آذر  -33شماره  -ماهنامه بصائر منتشر شدهايده خدا در فلسفه غرب )يونان قديم و  1
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 فلسفه جديد(

2 
شهود و زمان، مقايسه آراي برگسون و 

 صدرالمتألهين
 86پاييز  -31شماره  -فصلنامه ذهن منتشر شده

3 
تجربه وجود، وجود از ديدگاه مالصدرا و 

 هايدگر
 86دي  -22شماره  -مه خرد نامه همشهريماهنا منتشر شده

4 
الهيات نظاممند: مبانی و عوامل سازنده 

 الهيات مك كواري؛ متكلم بريتانيايی
 86آذر  -220شماره  -ماهنامه پگاه حوزه منتشر شده

 منتشر شده نظام فكري ارسطو غايت در 5
 -نامه علم و دين هنشري

 88تا تابستان  87پاييز  -44-41شماره 

6 
هاي تفكرات رح رويارويی فعال با پايهط

 جهانی
 منتشر شده

دي و  -97-98شماره  -ماهنامه نگرش راهبردي

 87بهمن 

 منتشر شده يقين و تأثير عمل بر آن از ديدگاه قرآن 7
بهار و تابستان  -1شماره  -دوفصلنامه اشارات

93 

8 
 مبانی الهيات در تفكر دنس اسكوتوس

 سيناابنبا نگاهی اجمالی به آراي 
 94بهار و تابستان  -1شماره  -دوفصلنامه اسفار منتشر شده

 منتشر شده دو رويكرد توليد علوم انسانی اسالمی 9
 -24شماره  -فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا

 97و بهار  96زمستان 

10 
نزد هايدگر و « وجود»درك غيرمفهومیِ 

 مالصدرا
 منتشر شده

 -1شماره  -طبيعیمابعدال هايپژوهشفصلنامه 

 99بهار و تابستان 

 

 و مجموعه مقاالت هامقاالت همايش .6

 سال چاپ محل انتشار يا ارائه/ مقالهوضعيت  عنوان  رديف

1 
طرح رويارويی فعال با : چكيده مقاله

 هاي تفكرات جهانیپايه
 87 سال/ «اقتدار ملی –اقتدار علمی»كنگره سراسري  شده منتشر

2 
 چكيده مقاله:

Finality in the Aristotle’ s 

Thinking 

 شده تأييد
 -دهلی نو /در هند «فلسفه»همايش بين المللی 

 2009 سالهند/ 

سينا بر دنس تاثير ابن: چكيده مقاله 3

اسكوتوس در مسئله كليّات و مقايسه 
 90 سال /«سينا و فيلسوفان اسالمیابن» ملی همايش شده منتشر
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 ها در اصل فرديّتديدگاه

4 
نسبت دين و فلسفه از منظر عالمه مقاله: 

 طباطبايی و تأثير آن بر علوم انسانی
 شده منتشر

فيلسوف علوم  ،عالمه طباطبايی»مجموعه مقاالت 

  90 سال/ «انسانی اسالمی

حميد  دكتر آقاي به صورت مشترك با)

 نويسنده دوم( به عنوان اميرچقماقی

5 

 مقاله و ارائه حضوري و چاپ مقاله:
The Method of Understanding 

Relation between 

The Man’s Theoretical aspects 

(Nazar) & his/her Act (Amal)  

 In Holy Quran 

 شده منتشر
 Rethinking the“اولين همايش بين المللی 

Qur’an” /2013 سال/ تركيه -آنكارا 

6 
 مقاله و ارائه حضوري:

Aspects of Certainty in the 

Quran 

 

 در دست انتشار
 Rethinking the“دومين همايش بين المللی 

Qur’an” /2014سال / تركيه -آنكارا 

7 
 مقاله و ارائه حضوري:

Semantic Analysis of 

Demonstration (Burhan) in the 

Quran 

 در دست انتشار
 Rethinking the“سومين همايش بين المللی 

Qur’an” /2015سال  /تركيه -آنكارا 

8 
آراي برگسون  هشهود و زمان، مقايسمقاله: 

 و صدرالمتألهين
 شده منتشر

 سال/ «علم حضوري و شهود» مجموعه مقاالت

93 

 شده منتشر گتيه و پاسخ سهروردي همسئلمقاله:  9
هاي پيش فلسفه اسالمی و پرسش»اولين همايش ملی 

 ISC هداراي درج/ 96 سال/ «رو

ی فلسفی در تفكر شناسانسان: چكيده مقاله 10

 كواريمك
 شده منتشر

 -تهران/ «دين هفلسف»المللی پنجمين همايش بين

 95 سال /ايران

11 
 :چكيده مقاله

Heidegger and Islamic 

Mysticism 

 شده تأييد

 Philosophy in the“المللی همايش بين

Desert 
Comparative Philosophy”/ دبی- 

 2017سال / امارات متحده عربی

12 
 :چكيده مقاله

Speculative Principles of a 

World Theology 

  شده تأييد

 

 Dialogue of“المللی همايش بين

Religions: Towards A Future 

Theology of Religion(s)”  /ليوبليانا- 

 2017سال / اسلوونی

نقش حكماي شيعه در گسترش مقاله:  13

 شناسی فلسفی معرفت
 در دست انتشار

نقش شيعه در پيدايش و گسترش »المللی بين كنگره

 96سال  /ايران -قم/ «علوم اسالمی

خانم الهام ميراحسنی به  به صورت مشترك با)

 نويسنده دوم(عنوان 
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14 
 و ارائه حضوري: چكيده مقاله

Speculative Principles of a 

World Theology 

 شده منتشر
 -نتهرا/ «دين هفلسف»المللی ششمين همايش بين

 96 سال /ايران

هايدگر و  هدر فلسف وجودمقاله:  15

 صدرالمتألهين
 در دست انتشار

اهلل سيدمصطفی محقق آيت هنامارج»مجموعه مقاالت 

 97سال / «داماد

هاي حكمت مشاء در داللت: چكيده مقاله 16

 پژوهیسازي و تمدنتمدن
 98 سال/ «تمدن نوين اسالمی علمی ههفت»چهارمين  شده تأييد

17 
نقد نقد و ارائه حضوري: چكيده مقاله 

شناختی از منظر كانت بر برهان هستی

 اسالمی هفلسف

 شده منتشر
 /ايران -تهران/ «دين هفلسف»المللی هفتمين همايش بين

 97 سال

18 
 چكيده مقاله:

Innate Knowledge in the 

Qur’an 

در دست 

 داوري

/ «اسیشنقرآن و معرفت»المللی سومين همايش بين

 98 سال /ايران -تهران

 در دست انتشار برهان در قرآن و معناشناسیمقاله:  19
قرآن و »دومين همايش مجموعه مقاالت 

 98 / سالايران -تهران/ «شناسیمعرفت

يقين و تأثير عمل بر آن از ديدگاه مقاله:  20

 قرآن
 در دست انتشار

قرآن و »دومين همايش مجموعه مقاالت 

 98 / سالايران -تهران/ «شناسیمعرفت

 97 سال«/ فيلم و فلسفه»مجموعه مقاالت  در دست انتشار به مثابه فيلم فلسفی« بازي هقاعد»مقاله:  21

 97 سال«/ فيلم و فلسفه»مجموعه مقاالت  در دست انتشار شناسی فضاي سايبرهستیمقاله:  22

 منتشر شده تنوع اديان و الهيات جهانیچكيده مقاله:  23
 -مشهد«/ دين هفلسف»المللی شتمين همايش بينه

 98 / سالايران

 انتشاردر دست  موانع و معدات تحقق نقدمقاله:  24

 99سال «/ فلسفه و اخالق نقد» ملی همايش

حميد  دكتر آقاي )به صورت مشترك با

 دوم( هنويسندبه عنوان  اميرچقماقی

 

 عموميمقاالت  .7 

 نتشار/ سال چاپمحل ا مقالهوضعيت  عنوان  رديف

 24/4/83 انديشه،صفحه  همشهري، روزنامه منتشر شده نو الهيات و فلسفه، نسبتی 1

 10/6/83 انديشه،صفحه  همشهري، روزنامه منتشر شده معناي متن 2

 4/11/83 انديشه،صفحه  همشهري، روزنامه منتشر شده الهيات در غرب 3

 5/11/83 انديشه،صفحه  همشهري، روزنامه منتشر شده زبان وحی 4

 



 9 

 يافته. مقاالت اتمام8

 توضيحات مقاله وضعيت عنوان  رديف

 اتمام يافته زندگی، آثار و افكار دنس اسكوتوس 1
 The Companionاي از كتاب مقالهترجمه )

to Philosophy of Middle Agses) 

 

 تدريس در دانشگاه. 9

  مقطع عنوان  رديف
سال 

 تدريس
 / رشتهگاهدانش

 92-93 كارشناسی (1منطق ) 1
فقه رشته / دانشگاه علوم قرآن و حديث

 و حقوق اسالمی

2 
 ه(: تاريخ فلسف2آشنايی با فلسفه غرب )

 قرون وسطا
 كارشناسی

93-92/ 

 94-93/ 

96-95 

رشته  دانشگاه علوم قرآن و حديث/

 كالم و عقايد اسالمی

 93-94 كارشناسی (2كالم تطبيقی ) 3
رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/ 

 كالم و عقايد اسالمی

 كارشناسی تاريخ فلسفه جديد و معاصر غرب 4
94-93 /

96-97 

رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/ 

 كالم و عقايد اسالمی

 كارشناسی فلسفه اشراق 5

94-93/ 

96-95 /

96-97 /

97-98 

رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/ 

 یكالم و عقايد اسالم

 كارشناسی فلسفه حكمت متعاليه 6

95-94 / 

97-96 /

97-98 

رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/ 

 كالم و عقايد اسالمی

 كارشناسی تاريخ فلسفه يونان و روم 7
95-94 / 

96-95 

رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/ 

 كالم و عقايد اسالمی

 كارشناسی آشنايی با فلسفه اسالمی 8
95-94/ 

96-95 

رشته نشگاه علوم قرآن و حديث/ دا

 قرآن و حديثمعارف 

رشته دانشگاه علوم قرآن و حديث/  / 95-96كارشناسی  فلسفه )تاريخ فلسفه( 9
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 كالم و عقايد اسالمی 96-97 ارشد

 98-99 كارشناسی فلسفه جديد -(2فلسفه غرب ) 10
فلسفه و رشته / )س(دانشگاه الزهراء

 حكمت اسالمی

 98-99 كارشناسی (2فلسفه اشراق ) 11
فلسفه و رشته / )س(دانشگاه الزهراء

 حكمت اسالمی

 99-1400 كارشناسی (2فلسفه غرب )تاريخ  12
فلسفه و رشته / دانشگاه خوارزمی

 حكمت اسالمی

 99-1400 كارشناسی فلسفه تطبيقی 13
فلسفه و رشته / دانشگاه خوارزمی

 حكمت اسالمی

 منطق سينوي 14
كارشناسی 

 ارشد
1400-99 

فلسفه و رشته / دانشگاه خوارزمی

 حكمت اسالمی

 

 هانامهپايان مشاورهو  راهنمايي. 10

 نام دانشجودانشگاه/  سال  مقطع / نام دانشجونامهعنوان پايان رديف

1 

مراتب فعل الهی نزد فالسفه و متكلمان 

 مكتب اصفهان

 

كارشناسی 

 ارشد
94 

دانشگاه قرآن و حديث/ گروه كالم 

/ خانم اراهنماستاد ه عنوان ب/ اسالمی

 الهام ميراحسنی

2 

بررسی آراي ميرزا احمد آشتيانی درباره 

 راهنماشناسی )نبوت و امامت(

 

كارشناسی 

 ارشد
94 

م گروه كال دانشگاه قرآن و حديث/

/ آقاي اراهنماستاد به عنوان / اسالمی

 هادي پورحامد

3 

صفات ذات )حيات، علم، اراده و قدرت( 

 وردي و خواجه نصيراز منظر سهر

 

كارشناسی 

 ارشد
95 

م دانشگاه قرآن و حديث/ گروه كال

/ خانم اراهنماستاد به عنوان / اسالمی

 راضيه صفياري

4 
 ههاي شناخت غيرمفهومی در فلسفمؤلفه

 سهروردي و هايدگر

كارشناسی 

 ارشد
98 

دانشگاه الزهراء)س(/ گروه فلسفه و 

استاد به عنوان / حكمت اسالمی

 يزينب شكر/ خانم دوم راهنماي

5 
سلبی رويكرد  یالهياتلوازم معرفتی و 

 به زبان دين قاضی سعيد قمی

كارشناسی 

 ارشد
99 

/ گروه فلسفه و خوارزمیدانشگاه 

استاد به عنوان / حكمت اسالمی



 11 

 / خانم مرضيه آدينهمشاور

 

 سازمانيرونب یهاو پروژه هاطرح. 11

كواري/ به سفارش: قطب علمی فلسفه دين/ سال يري تطبيقی انتقادي در افكار و آراي جان مكالهيات اگزيستانس؛ س: . طرح پژوهشی1

 / چاپ اثر.1396

به سفارش: معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، گرايی پژوهش و فناوري در علوم انسانی و هنر/ طرح تخصص: مطالعاتی ه. مرحل2

 .تأييد نهايی/ 1396سال ر ابراهيم دادجو/ دكت به صورت مشترك با آقاي/ تحقيقات و فناوري

 

 های علمي. کرسي12

، نقد و پردازيهاي نظريههيأت حمايت از كرسی هبه دبيرخان ارسال طرحنامه/ كرسی نوآوري/ شناسی اشراقی سهروردي. نظام معرفت1

 مناظره.

 .بررسی در دست/ كرسی نقدكواري/ . الهيات اگزيستانس با تأكيد بر نقد آراي جان مك2

 

 های ترويجي. کرسي13

 ./ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی2/11/96اي/ به عنوان مدير جلسه/ رئاليسم شبكه ه. نقد و بررسی نظري1

 ./ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی25/9/97دهنده/ گرايی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه. طرح تخصص2

 .دين ه/ قطب علمی فلسف3/10/97دهنده/ به عنوان ارائه. نقد الهيات اگزيستانس/ 3

 دين. ه/ قطب علمی فلسف17/10/97دهنده/ . نقد برهان وجودشناختی/ به عنوان ارائه4

 / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.2/10/97به عنوان ناقد/  /گرايی جديد. ذات5

 دين. هفلسف / قطب علمی2/5/98دهنده/ . كالم وجودي/ به عنوان ارائه6

 / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.27/6/98دهنده/ معرفت/ به عنوان ارائه ه. فلسف7

 / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.27/8/98. تعهد در هنر از ديد سقراط/ به عنوان ناقد/ 8

 ديشه اسالمی )به صورت مجازي(./ پژوهشگاه فرهنگ و ان7/3/99دهنده/ به عنوان ارائه/ بر معرفتكرونا بررسی تأثير . 9

 

 های علمي. نشست14

 .انديشگاه فرهنگی سازمان اسناد و كتابخانه ملی/ 2/11/96/ دهندهارائه. عقالنيت شيعی و نهضت عاشورا/ به عنوان 1

 هگانبا عنوان: سهست چاپ در د/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/ 23/5/97/ دهندهارائهبه عنوان  «/زشت و زيبا». نقد و بررسی فيلم 2

 .«فيلم و فلسفه»مجموعه مقاالت اگزيستانس، اشراق و عرفان/ در 
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 / خبرگزاري مهر.23/8/97انقالب اسالمی/ به عنوان ناقد/  ه. نسبت فلسفه و انقالب اسالمی با تأكيد بر آيند3

 / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.24/10/97. الهيات فرهنگی )علم كالم جديد و مطالعات فرهنگی(/ به عنوان ناقد/ 4

 ايران. ه/ مجمع فالسف1/7/98/ دهندهارائه. فلسفه، عقالنيت و زندگی/ به عنوان 5

 ايران. ه/ مجمع فالسف13/8/99/ دهندهارائهبه عنوان . بررسی موانع و معدات تحقق نقد/ 6

 / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )به صورت مجازي(.23/9/99/ دهندهارائهشناسی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان . آسيب7

 

 مهارتيهای علمي و . کارگاه15

 (.ساعت 28پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )/ 1391تيرماه  22و  21و  8و  7كننده/ علوم انسانی اسالمی/ به عنوان شركت .1

 5) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی /1397آذرماه  3/ دهندهارائهعنوان ی اسالمی/ به الگوي پايه پيشرفت ايرانسند . بررسی و نقد 2

 .ساعت(

 ساعت(. 4/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )1397ماه دي 20كننده/ / به عنوان شركت2030. نقد سند توسعه پايدار 3

 ساعت(. 4وهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )/ پژ12/4/98كننده/ . راهكارهاي تحقق بيانيه گام دوم انقالب/ به عنوان شركت4

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی /  5/6/98/ كنندهبه عنوان شركت/ المللیهاي بيننويسی مقاالت خارجی جهت ارائه در همايش. چكيده5

 ساعت(. 2)

 ساعت(. 6و دانشگاه بقيهًْ  اهلل )ايران / فرهنگستان علوم پزشكی 1398ماه آبان 23/ كنندهشركت. سالمت معنوي اسالمی/ به عنوان 6

/ فرهنگستان علوم پزشكی ايران و دانشكده علوم پزشكی دانشگاه 1398آذرماه  27/ كنندهشركت. سالمت معنوي از نظر تا عمل/ به عنوان 7

 .ساعت( 1تهران/ )

 ساعت(. 5/3اه فرهنگ و انديشه اسالمی )/ پژوهشگ26/10/98كننده/ هاي تمحض پژوهشگاه/ به عنوان شركتعلوم شناختی و حوزه .8

 ساعت(. 2/ )/ فرهنگستان علوم پزشكی ايران1399 شهريورماه 8-6/ استاد/ به عنوان اسالمیسالمت معنوي . 9

 (.ساعت 4/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )19/6/99كننده/ / به عنوان شركتبررسی و نقد علوم شناختی .10

 

 های علميبهها و مصاحيادداشت. 16

 25/12/1393/ خبرگزاري كتاب ايران/ سينا را خوانده استدنس اسكوتوس قطعا  ترجمه التين كتاب شفاي ابن. 1

 8/5/1396/ خبرگزاري شبستان/ كندفلسفه اشراقی سهروردي خأل معنويت در دنياي امروز را پُر می. 2

 1/6/96/ خبرگزاري شبستانابن سينا ابن سينا است/ . 3

 5/9/96/ خبرگزاري مهر/ غربی را از دام علوم طبيعی برهاند هتواند فلسفلهيات میا. 4

 9/11/96/ خبرگزاري كتاب ايران/ سينا شكل گرفته استهاي سهروردي در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابنديدگاه. 5

 9/2/97/ هنگ و انديشه اسالمیرسانی پژوهشگاه فرپايگاه اطالع/ سايبرشناسی فضاي . بحثی در هستی6

 19/3/97/ رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیپايگاه اطالع/ فيلم ه. از فيلم فلسفی تا فلسف7
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 28/5/97/ خبرگزاري مهر و رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیپايگاه اطالع/ اگزيستانس، اشراق و عرفان هگان. سه8

رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه پايگاه اطالع/ گراستل مديريت فرآيند اجراي پژوهش به نحو تخصصگرايی به دنباطرح تخصص. 9

 14/7/97/ اسالمی

 .21/7/97/ خبرگزاري مهر/ لسفه يونانی با فارابی اسالمی شدف. 10

 25/1/99/ رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیپايگاه اطالع/ . كرونا و تكثرگرايی معرفتی11

 21/3/99/ رسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیپايگاه اطالع/ شناسی فضاي سايبربحثی در معرفت. 11

 

 جوايزو  هاجشنواره. 17

 -(گروه فلسفه اسالمی) وپنجمين جايزه كتاب سال جمهوري اسالمیسی اثر شايسته تقدير -شناسی اشراقی سهروردي. كتاب نظام معرفت1

 .96سال 

 .96سال  -دهمين دوره جشنواره عالمه طباطبايی -اسالمی هپژوهشگاه فرهنگ و انديش -دو هت علمی برتر رتب. عضو هيأ2

 95سال  -همايش تجليل از اساتيد برتر -دانشگاه قرآن و حديث -. استاد مدعو نمونه3

 .93سال  -مه طباطبايینهمين دوره جشنواره عال -اسالمی هپژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديش -. مدير ارشد برتر4

 ..86سال  -سومين دوره جشنواره عالمه طباطبايی -اسالمی هپژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديش -. مدير ميانی برتر5

 

 علمي هایداوریارزيابي و . 18

 علمی پژوهشی. همجلنامه، و طرح پژوهشی، پايان علمی، همقال ،تحقيقمورد  115داوري بيش از  -

 

 های تحصيلي. بورسيه19

 )قطع همكاري از طريق خريد تعهد بورسيه(. 1389پيام نور، تا سال بورسيه دوره دكتري وزارت علوم، دانشگاه  .1

 .1399تا  1389نگ و انديشه اسالمی، از سال پژوهشگاه فرهدوره دكتري بورسيه  .2

 

 مجامع علمي سسات ودر مؤ عضويت. 20

تاريخ ارتقاي مرتبه به استادياري ) 1388 سال از  –پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -«شناسیمعرفت»( گروه دانشيارعضو هيات علمی ) .1

 .(12/7/1397تاريخ ارتقاي مرتبه به دانشياري و  5/5/1390

 .1388 سال از –پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -«شناسیمعرفت»عضو شوراي علمی گروه  .2

 .1387-1388 سال –گ و انديشه اسالمی پژوهشگاه فرهن  –”alhikmah“ نگليسیعضو شوراي سردبيري مجله ا .3

 .1392 سال از –پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی  -«اسالمی فلسفه دين»عضو وابسته قطب علمی  .4
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 .1396 سال از -اين انجمن هتا كنون/ عضو هيأت مدير 1392از سال  -«فلسفه دين ايران»عضو انجمن علمی  .5

 .1388 سال از -بنياد حكمت اسالمی صدرا -«تاريخ فلسفه»عضو انجمن علمی  .6

 .1394 سال -شخصی -«اسفار»تحريريه مجله علمی تخصصی . عضو هيأت 7

انجمن علمی فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه  -«تطبيقی( هدين معاصر )فلسف هفلسف»المللی . عضو شوراي علمی هفتمين همايش بين8

 .1397 سال -یخوارزم

انجمن علمی فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه علوم  -«دين معاصر )تنوع اديان( هفلسف»المللی . عضو شوراي علمی هشتمين همايش بين9

 .1398 سال -رضوي )ع(

 .1398 سال -ايران همجمع فالسف -«فلسفه و اخالق نقد»ملی تخصصی . عضو شوراي علمی اولين همايش 10

 .1398 سال از -فرهنگستان علوم پزشكی ايران -«سالمت معنوي»گروه  مدعو. عضو 11

 .1399از سال  -یپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالم -«شناسیقرآن و معرفت». عضو شوراي علمی همايش 12

از  -یانديشه اسالم پژوهشگاه فرهنگ و -(كالم و فلسفه دين)فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه « قبسات». عضو هيأت تحريريه مجله 13

 .1399سال 

 .1399از سال  -سازمان فرهنگی هنري شهرداري -«ورزشوراي انديشه». عضو 14

 .1399از سال دانشگاه خوارزمی/  -«هاي مابعدالطبيعیپژوهش»عضو هيأت تحريريه مجله علمی تخصصی . 15

 

 اجرايي -علميهای فعاليت. 21

 (.1396هنگ و انديشه اسالمی )از سال معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فر .1

 .(1394-1396سال ) شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیمدير گروه معرفت .2

 لوم انسانی اسالمی صدراهاي عمركز پژوهش /شوراي فرهنگی و آموزش . نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در كارگروه پژوهش3

 (.1390-1397)سال 

وزارت علوم، تحقيقات  /در علوم انسانی و هنر و فناوري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در شوراي راهبردي توسعه پژوهش. نماينده 4

 (.1395-1397فناوري )سال و 

 (.1397)از سال علوم انسانی/ شوراي عالی انقالب فرهنگی و ارتقاي تحول . نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در شوراي 5

 -هيأت مميزه مشترك مراكز و موسسات غيردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دينی)عضو حقوقی( . دبير 6

 (.1397)از سال  و پنجم چهارم هايهدور

 (.1390ت اجرايی جذب اعضاي هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )از سال . عضو هيأ7

 (.1397پردازي، نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی )از سال هاي نظريهرسی. رئيس كميته دستگاهی ك8

 .(1396-1398 سال) راي فرهنگیشو -«جشنواره عالمه طباطبايی، ويژه تحقيقات علوم انسانی اسالمی»علمی دومين دوره  . دبير9
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ی( در كشور روسيه )به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم «مجموعه مقاالت همايش گفتگوي اسالم و مسيحيت». ويراستار ادبی 11

 (.1384)سال 

سه تاريخ / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و مؤس«جلد كتاب 68پژوهش و كنترل كمی كيفی پروژه ». نظارت بر اجراي قرارداد 12

 (.1398سال از حكمت و فلسفه در اسالم )

 (.1399)سال  فرهنگستان علوم پزشكی ايران -«میسالمت معنوي اسال»آموزي و مهارتافزايی . دبيري علمی كارگاه دانش13

سال از / فرهنگستان علوم پزشكی ايران )«، ويژه آموزش علوم سالمتسالمت معنويآشنايی با  مستند»نظارت بر اجراي قرارداد تدوين . 14

99.) 

 

 اجرايي سوابق. 22

 فرهنگ و انديشه اسالمی.الملل پژوهشگاه . سرپرست معاونت بين1

 .پردازي، نقد و مناظرههاي نظريهت حمايت از كرسی. سرپرست دبيرخانه هيأ2

 .مشاور رياست پژوهشگاه و رييس حوزه رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. 3

 ی.مشاور رييس در امور نظارتی و مسئول دفتر نظارت و ارزيابی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالم .4

 .سرپرست و مديركل پشتيبانی پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی .5

 .فرهنگ و انديشه اسالمیپژوهشگاه برنامه مسئول دفتر طرح و  .6

 .عضو هيات مديره سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی .7

 .عضو هيات مديره كانون انديشه جوان .8

 .افق نگاري فرهنگیپيوست عضو علی البدل موسسه علمی .9

 .كارشناس سرويس انديشه روزنامه همشهري .10

 

 پست الکترونيک

r.abbaszadeh@iict.ac.ird 

mehr_1777@yahoo.com    

mahdia1777@gmail.com 
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