باسمه تعالی

سوابق تحصيلی ،پژوهشی ،آموزشی و اجرايی

مهدی عباسزاده ولوجردی
دانشيار گروه معرفتشناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 .1سوابق تحصيلي
رديف مقطع
1

2
3

كارشناسی
كارشناسی
ارشد
دكتري

سال اخذ مدرك

رشته

محل

الهيات

دانشگاه آزاد اسالمی

1376

(فلسفه اسالمی) واحد تهران مركزي
فلسفه
فلسفه

دانشگاهعالمهطباطبايی
دانشكده ادبيات فارسی و زبانهاي خارجی
دانشگاهعالمهطباطبايی
دانشكده ادبيات فارسی و زبانهاي خارجی

1379
1388

 .2پاياننامهها
مقطع

سال دفاع

رديف عنوان
1

انديشههاي كالمی مككواري

كارشناسی ارشد

1379

2

دنس اسكوتوس و تفكر جديد غرب

دكتري

1388

 .3تحقيقات و آثار
رديف عنوان
1

تأثير ابنسينا بر فلسفه دنس اسكوتوس

وضعيت
تحقيق
منتشر شده

1

محل انتشار /سال چاپ
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی
(ويراست دوم با افزايش و تغييرات بسيار)

چاپ اول  /92ويراست دوم 95
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی
2

نظام معرفتشناسی اشراقی سهروردي

منتشر شده

چاپ اول  /95چاپ دوم 96
اثر شايسته تقدير سيوپنجمين دوره کتاب
سال جمهوری اسالمي سال 1396

3

الهيات اگزيستانس؛ سيري تطبيقی انتقادي
در افكار و آراي جان مككواري

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و قطب
منتشر شده

علمی فلسفه دين
چاپ اول 96
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و انجمن
علمی فلسفه دين ايران

4

جستارهاي فلسفی

منتشر شده

5

نظام معرفتشناسی فارابی

در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

6

مبناگرايی بونجور و مالصدرا

7

جستارهايی در فلسفه معرفت و علم

8

معرفتشناسی فضاي سايبر

چاپ اول 99

در دست
داوري
در دست
داوري

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم
(با همكاري آقاي عيسی موسیزاده به عنوان
نويسنده اول)
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و ...

در دست اجرا پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

 .4مقاالت علمي پژوهشي
رديف

عنوان

1

وحی از ديدگاه مك كواري و مطهري

2

3

4
5

بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه
اخالق دنس اسكوتوس
عليّت در مكتب تجربی و فلسفه اسالمی،
با تكيه بربحث معقوالت ثانيه
آراء معرفتی دنس اسكوتوس و مقايسه آن
با آراء ابنسينا
تاثير ابنسينا بر وجودشناسی دنس

وضعيت مقاله محل انتشار /سال چاپ
منتشر شده

فصلنامه قبسات  -شماره  -48تابستان 87

منتشر شده

فصلنامه قبسات  -شماره  -53پاييز 88

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -41بهار 89

منتشر شده
منتشر شده
2

دوفصلنامه حكمت و فلسفه -شماره  -23پاييز
89
دوفصلنامه حكمت سينوي -شماره  -44پاييز و

زمستان 89

اسكوتوس
بررسی و نقد ديدگاه دنس اسكوتوس
6

درباره خلقت عالَم و انسان (با تكيه بر

منتشر شده

فصلنامه قبسات – شماره  -59بهار 90

آراء ابنسينا)
اثبات وجود خدا در تفكر دنس
7

اسكوتوس و تاثير ابنسينا بر آن

منتشر شده

بررسی مفهوم خدا در الهيات وجودگرا
8

(مككواري) و نقد آن از منظر حكمت

منتشر شده

دوفصلنامه حكمت سينوي -شماره  -45بهار و
تابستان 90
فصلنامه قبسات – شماره  -64تابستان 91

اسالمی
تاثير ابنسينا بر مبحث «كليّات» و «اصل
9

فرديّت» در تفكّر مدرسی غرب -بررسی منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -48زمستان 90

موردي :دنس اسكوتوس
تصويري نظاممند از معرفتشناسی
10

سهروردي

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -51پاييز 91

اشراق و كاركرد معرفتی آن در تفكر
منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -52زمستان 91

11

12

بررسی و نقد نظريه اشراقی علم الهی

منتشر شده

فصلنامه قبسات -شماره  -70زمستان 92

13

يقين در فلسفه اشراق

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -55پاييز 92

14

تحليل منطقی -معناشناختی «برهان»

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -58تابستان 93

سهروردي

تحليل «معرفت» در معرفتشناسی معاصر
15

و فلسفه اشراق

منتشر شده

«سخنگفتن از خدا» در الهيات دنس
16

اسكوتوس ،با نگاهی به تأثير آراي ابنسينا

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -59پاييز 93

دوفصلنامه حكمت سينوي -شماره  -54پاييز و
زمستان 94

تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت در
17

فلسفه اشراق

منتشر شده

3

فصلنامه ذهن -شماره  -62تابستان 94

18

خودي و ايمان در الهيّات وجودگرا

منتشر شده

فصلنامه قبسات -شماره  -77پاييز 94

بررسی موردي :مككواري
19

بررسی و نقد نظريه اشراقی نفس

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -66تابستان 95

20

مبانی الهيات وجودگرا در تفكر مككواري منتشر شده

فصلنامه قبسات -شماره  -81پاييز 95

ابزارهاي معرفت در فلسفه اشراقی
21

سهروردي

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -68زمستان 95

بررسی و سنجش برهان وجودشناختی
22

بر مبناي دو نظريه معقوالت ثانيه و

منتشر شده

نفساألمر در فلسفه اسالمی
23

يقين در تفكر فارابی

منتشر شده

بررسی و سنجش نظريه علم الهی در
24

فلسفه فارابی

منتشر شده

مراتب فعل االهی از ديدگاه فالسفه و
25

26

متكلمين مكتب اصفهان (با تأكيد بر آراء

28

منتشر شده

30

فصلنامه ذهن -شماره  -70تابستان 96
دوفصلنامه حكمت سينوي -شماره  -58پاييز و
زمستان 96

(با همكاري خانم الهام ميراحسنی به عنوان

صدرالمتألهين و مالصالح مازندرانی)

نويسنده دوم)

فصوص الحكم فارابی؛ مبدأ معرفت

دوفصلنامه حكمت سينوي -دوره  -22شماره

اشراقی

منتشر شده

فلسفه فارابی
چيستی فلسفه معرفت و قلمرو آن

منتشر شده

منتشر شده

فلسفه دين و الهيات جهانی با رويكرد
29

 -2پاييز و زمستان 95

فصلنامه كالم اسالمی -شماره  -103پاييز 96

تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت در
27

فصلنامه جستارهاي فلسفه دين -سال  /5شماره

اسالمی

منتشر شده

ارزش و ساختار معرفت در فلسفه فارابی منتشر شده

4

 -60پائيز و زمستان 97
دوفصلنامه پژوهشهاي عقلی نوين -دوره -3
شماره  -5بهار و تابستان 97
فصلنامه ذهن -سال بيستم -شماره  -77بهار 98
فصلنامه قبسات -سال بيست و چهارم -شماره
 -91بهار 98
دوفصلنامه پژوهشهاي معرفتشناختی -دوره
هشتم -شماره  -17بهار و تابستان 98

31

كاركرد معرفتی زبان نزد فارابی

منتشر شده

32

مبانی سالمت معنوي

منتشر شده

دوفصلنامه پژوهشهاي عقلی نوين -سال
چهارم -شماره  -7بهار و تابستان 98
فصلنامه فرهنگ و ارتقاي سالمت -سال سوم-
شماره ( 2پياپی  -)6شهريور 98
(با همكاري آقاي علیاكبر رشاد به عنوان
نويسنده اول)

معرفت پيشينی در معرفتشناسی معاصر
33

و فلسفه فارابی

منتشر شده

فصلنامه ذهن -سال بيست و يكم -شماره -81
بهار 99

34

چيستی و امكان كالم وجودي

در دست انتشار فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دين

35

ذهن و عين در فلسفه فارابی

در دست انتشار دوفصلنامه پژوهشهاي معرفتشناختی

36

علم انسان به خدا در تفكر فارابی

در دست انتشار فصلنامه قبسات

بررسی تحليلی مبناگرايی در
37

معرفتشناسی مالصدرا

در دست انتشار

38

در دست انتشار همكاري آقاي عيسی موسیزاده به عنوان
نويسنده اول)

بررسی مقايسهاي مبناگرايی در
39

40

معرفتشناسی بونجور و مالصدرا
نفس و معرفت در فلسفه فارابی

موسیزاده به عنوان نويسنده اول)
دوفصلنامه پژوهشهاي معرفتشناختی (با

بررسی تحليلی مبناگرايی در
معرفتشناسی بونجور

فصلنامه نقد و نظر (با همكاري آقاي عيسی

در دست انتشار
در دست
داوري

فصلنامه ذهن (با همكاري آقاي عيسی موسیزاده
به عنوان نويسنده اول)
فصلنامه ذهن

 .5مقاالت علمي تخصصي
رديف
1
2

عنوان
ايده خدا در فلسفه غرب (يونان قديم و
فلسفه جديد)
شهود و زمان ،مقايسه آراي برگسون و

وضعيت مقاله محل انتشار /سال چاپ
منتشر شده

ماهنامه بصائر -شماره  -33آبان و آذر 80

منتشر شده

فصلنامه ذهن -شماره  -31پاييز 86

5

صدرالمتألهين
3

4

5

6

7

تجربه وجود ،وجود از ديدگاه مالصدرا و
هايدگر
الهيات نظاممند :مبانی و عوامل سازنده
الهيات مك كواري؛ متكلم بريتانيايی
غايت در نظام فكري ارسطو
طرح رويارويی فعال با پايههاي تفكرات
جهانی
يقين و تأثير عمل بر آن از ديدگاه قرآن

منتشر شده

ماهنامه خرد نامه همشهري -شماره  -22دي 86

منتشر شده

ماهنامه پگاه حوزه -شماره  -220آذر 86

منتشر شده

منتشر شده

منتشر شده

نشريه نامه علم و دين-
شماره  -44-41پاييز  87تا تابستان 88
ماهنامه نگرش راهبردي -شماره  -97-98دي و
بهمن 87
دوفصلنامه اشارات -شماره  -1بهار و تابستان
93

مبانی الهيات در تفكر دنس اسكوتوس
8

9

با نگاهی اجمالی به آراي ابنسينا
دو رويكرد توليد علوم انسانی اسالمی

منتشر شده

منتشر شده

دوفصلنامه اسفار -شماره  -1بهار و تابستان 94
فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا -شماره -24
زمستان  96و بهار 97

درك غيرمفهومیِ «وجود» نزد هايدگر و
10

11

مالصدرا

در دست انتشار فصلنامه مطالعات مابعدالطبيعی

راهبرد تخصصگرايی پژوهش در علوم

در دست

انسانی

داوري

فصلنامه انوار حكمت

 .6مقاالت همايشها و مجموعه مقاالت
رديف
1

عنوان
چكيده مقاله :طرح رويارويی فعال با
پايههاي تفكرات جهانی

وضعيت مقاله محل انتشار يا ارائه /سال چاپ
منتشر شده

چكيده مقاله:
2

Finality in the Aristotle’ s

تأييد شده

Thinking
3

چكيده مقاله :تاثير ابنسينا بر دنس
اسكوتوس در مسئله كليّات و مقايسه

منتشر شده
6

كنگره سراسري اقتدار علمی– اقتدار ملی /سال 87
همايش بين المللی فلسفه در هند /دهلی نو-
هند /سال 2009
همايش ملی ابنسينا و فيلسوفان اسالمی /سال 90

ديدگاهها در اصل فرديّت
مجموعه مقاالت :عالمه طباطبايی ،فيلسوف علوم
4

مقاله :نسبت دين و فلسفه از منظر عالمه
طباطبايی و تأثير آن بر علوم انسانی

منتشر شده

انسانی اسالمی /سال 90
(با همكاري آقاي حميد اميرچقماقی به عنوان
نويسنده دوم)

مقاله و ارائه حضوري و چاپ مقاله:
5

6

The Method of Understanding
Relation between
The Man’s Theoretical aspects
)(Nazar) & his/her Act (Amal
In Holy Quran
مقاله و ارائه حضوري:
Aspects of Certainty in the
Quran

منتشر شده

در دست انتشار

مقاله و ارائه حضوري:
7

8

9

10

11

12

Semantic Analysis of
Demonstration (Burhan) in the
Quran
مقاله :شهود و زمان ،مقايسه آراي برگسون
و صدرالمتألهين
مقاله :مسئله گتيه و پاسخ سهروردي
چكيده مقاله :انسانشناسی فلسفی در تفكر
مككواري
چكيده مقاله:
Heidegger and Islamic
Mysticism

چكيده مقاله:

در دست انتشار

منتشر شده

منتشر شده

منتشر شده

اولين همايش بين المللی Rethinking the
 /Qur’anآنكارا -تركيه /سال 2013

دومين همايش بين المللی Rethinking the
 /Qur’anآنكارا -تركيه /سال 2014
سومين همايش بين المللی Rethinking the
 /Qur’anآنكارا -تركيه /سال 2015
مجموعه مقاالت :علم حضوري و شهود /سال
93
اولين همايش ملی فلسفه اسالمی و پرسشهاي پيش
رو /سال  /96داراي درجه ISC
پنجمين همايش بينالمللی فلسفه دين /تهران -ايران/
سال 95
همايش بينالمللی Philosophy in the

تأييد شده

Desert
 /Comparative Philosophyدبی -امارات
متحده عربی /سال 2017

تأييد شده

Speculative Principles of a
World Theology

همايش بينالمللی Dialogue of
Religions: Towards A Future
) / Theology of Religion(sليوبليانا-
اسلوونی /سال 2017
كنگره بينالمللی نقش شيعه در پيدايش و گسترش

13

مقاله :نقش حكماي شيعه در گسترش
معرفتشناسی فلسفی

در دست انتشار

علوم اسالمی /قم -ايران /سال 96
(با همكاري خانم الهام ميراحسنی به عنوان نويسنده
دوم)

7

14

15

16

چكيده مقاله و ارائه حضوري:
Speculative Principles of a
World Theology
مقاله :فهم «وجود» در فلسفه هايدگر و
صدرالمتألهين
چكيده مقاله :داللتهاي حكمت مشاء در
تمدنسازي و تمدنپژوهی

منتشر شده

در دست انتشار

تأييد شده

چكيده مقاله و ارائه حضوري :نقد نقد
17

كانت بر برهان هستیشناختی از منظر

منتشر شده

فلسفه اسالمی
18

19

20

سال 96
مجموعه مقاالت ارجنامه آيتاهلل سيدمصطفی محقق
داماد /سال 97
چهارمين هفته علمی تمدن نوين اسالمی /سال 98
هفتمين همايش بينالمللی فلسفه دين /تهران -ايران/
سال 97

چكيده مقاله:

در دست

سومين همايش بينالمللی قرآن و معرفتشناسی/

Innate Knowledge in the
Qur’an

داوري

تهران -ايران /سال 98

مقاله :برهان در قرآن و معناشناسی

در دست انتشار

مقاله :يقين و تأثير عمل بر آن از ديدگاه
قرآن

در دست انتشار

مقاله« :قاعده بازي» به مثابه فيلم فلسفی-
21

ششمين همايش بينالمللی فلسفه دين /تهران -ايران/

بررسی و نقد فيلم «قاعده بازي» ساخته

در دست انتشار

مجموعه مقاالت دومين همايش قرآن و
معرفتشناسی /تهران -ايران /سال 98
مجموعه مقاالت دومين همايش قرآن و
معرفتشناسی /تهران -ايران /سال 98
مجموعه مقاالت فيلم و فلسفه /سال 97

احمدرضا معتمدي
مقاله :هستیشناسی فضاي سايبر-
22

بررسی و نقد فيلم «سوء تفاهم» ساخته

در دست انتشار مجموعه مقاالت فيلم و فلسفه /سال 97

احمدرضا معتمدي
هشتمين همايش بينالمللی فلسفه دين /مشهد -ايران/

23

چكيده مقاله :تنوع اديان و الهيات جهانی

منتشر شده

24

مقاله :موانع و معدات تحقق نقد

در دست انتشار (با همكاري آقاي حميد اميرچقماقی به عنوان

سال 98
همايش ملی فلسفه و اخالق نقد /سال 99

نويسنده دوم)

 .7مقاالت عمومي
رديف

عنوان

1

الهيات و فلسفه ،نسبتینو

وضعيت مقاله محل انتشار /سال چاپ
منتشر شده
8

صفحهانديشهروزنامههمشهري83/4/24 ،

2

معناي متن

منتشر شده

صفحهانديشهروزنامههمشهري83/6/10 ،

3

الهيات در غرب

منتشر شده

صفحهانديشهروزنامههمشهري83/11/4 ،

4

زبان وحی

منتشر شده

صفحهانديشهروزنامههمشهري83/11/5 ،

 .8مقاالت اتماميافته
رديف

عنوان

1

زندگی ،آثار و افكار دنس اسكوتوس

وضعيت مقاله توضيحات
اتمام يافته

(ترجمه مقالهاي از كتاب The Companion
)to Philosophy of Middle Agses

 .9تدريس در دانشگاه
رديف

عنوان

مقطع

1

منطق ()1

كارشناسی

2

آشنايی با فلسفه غرب ( :)2تاريخ فلسفه
قرون وسطا

سال
تدريس
92-93
/92-93

كارشناسی

/93-94
95-96

3

كالم تطبيقی ()2

كارشناسی

4

تاريخ فلسفه جديد و معاصر غرب

كارشناسی

5

فلسفه اشراق

كارشناسی

6

فلسفه حكمت متعاليه

كارشناسی

7

تاريخ فلسفه يونان و روم

كارشناسی

93-94

دانشگاه /رشته
دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته فقه
و حقوق اسالمی
دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته
كالم و عقايد اسالمی
دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته
كالم و عقايد اسالمی

/93-94

دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته

97-96

كالم و عقايد اسالمی

/93-94
/95-96

دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته

/97-96

كالم و عقايد اسالمی

98-97
/94-95
/96-97
98-97

9

/94-95

دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته
كالم و عقايد اسالمی
دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته

95-96

كالم و عقايد اسالمی

/94-95

دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته

95-96

معارف قرآن و حديث

كارشناسی

/95-96

دانشگاه علوم قرآن و حديث /رشته

ارشد

96-97

كالم و عقايد اسالمی

98-99

كارشناسی

8

آشنايی با فلسفه اسالمی

9

فلسفه (تاريخ فلسفه)

10

فلسفه غرب ( -)2فلسفه جديد

كارشناسی

11

فلسفه اشراق ()2

كارشناسی

98-99

12

تاريخ فلسفه غرب ()2

كارشناسی

99-1400

13

فلسفه تطبيقی

كارشناسی

99-1400

14

منطق سينوي

كارشناسی
ارشد

99-1400

دانشگاه الزهراء(س) /رشته فلسفه و
حكمت اسالمی
دانشگاه الزهراء(س) /رشته فلسفه و
حكمت اسالمی
دانشگاه خوارزمی /رشته فلسفه و
حكمت اسالمی
دانشگاه خوارزمی /رشته فلسفه و
حكمت اسالمی
دانشگاه خوارزمی /رشته فلسفه و
حكمت اسالمی

 .10راهنمايي و مشاوره پاياننامهها
رديف

عنوان پاياننامه /نام دانشجو
مراتب فعل الهی نزد فالسفه و متكلمان

1

مكتب اصفهان

بررسی آراي ميرزا احمد آشتيانی درباره
2

راهنماشناسی (نبوت و امامت)

صفات ذات (حيات ،علم ،اراده و قدرت)
3

از منظر سهروردي و خواجه نصير

4

مؤلفههاي شناخت غيرمفهومی در فلسفه

مقطع
كارشناسی
ارشد

كارشناسی
ارشد

كارشناسی
ارشد
كارشناسی
10

سال

دانشگاه /نام دانشجو
دانشگاه قرآن و حديث /گروه كالم

94

اسالمی /به عنوان استاد راهنما /خانم
الهام ميراحسنی
دانشگاه قرآن و حديث /گروه كالم

94

اسالمی /به عنوان استاد راهنما /آقاي
هادي پورحامد
دانشگاه قرآن و حديث /گروه كالم

95

اسالمی /به عنوان استاد راهنما /خانم
راضيه صفياري

98

دانشگاه الزهراء(س) /گروه فلسفه و

سهروردي و هايدگر

ارشد

لوازم معرفتی و الهياتی رويكرد سلبی

كارشناسی

قاضی سعيد قمی به زبان دين

ارشد

حكمت اسالمی /به عنوان استاد
راهنماي دوم /خانم زينب شكري

5

دانشگاه خوارزمی /گروه فلسفه و
99

حكمت اسالمی /به عنوان استاد
مشاور /خانم مرضيه آدينه

 .11طرحها و پروژههای برونسازماني
 .1طرح پژوهشی :الهيات اگزيستانس؛ سيري تطبيقی انتقادي در افكار و آراي جان مككواري /به سفارش :قطب علمی فلسفه دين /سال
 /1396چاپ اثر.
 .2مرحله مطالعاتی :طرح تخصصگرايی پژوهش و فناوري در علوم انسانی و هنر /به سفارش :معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري /با همكاري آقاي دكتر ابراهيم دادجو /سال  /1396تأييد نهايی.

 .12کرسيهای علمي
 .1نظام معرفتشناسی اشراقی سهروردي /كرسی نوآوري /ارسال طرحنامه به دبيرخانه هيأت حمايت از كرسیهاي نظريهپردازي ،نقد و
مناظره.
 .2الهيات اگزيستانس با تأكيد بر نقد آراي جان مككواري /كرسی نقد /در دست بررسی.

 .13کرسيهای ترويجي
 .1نقد و بررسی نظريه رئاليسم شبكهاي /به عنوان مدير جلسه /96/11/2 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .2طرح تخصصگرايی پژوهش در علوم انسانی /به عنوان ارائهدهنده /97/9/25 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .3نقد الهيات اگزيستانس /به عنوان ارائهدهنده /97/10/3 /قطب علمی فلسفه دين.
 .4نقد برهان وجودشناختی /به عنوان ارائهدهنده /97/10/17 /قطب علمی فلسفه دين.
 .5ذاتگرايی جديد /به عنوان ناقد /97/10/2 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .6كالم وجودي /به عنوان ارائهدهنده /98/5/2 /قطب علمی فلسفه دين.
 .7فلسفه معرفت /به عنوان ارائهدهنده /98/6/27 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .8تعهد در هنر از ديد سقراط /به عنوان ناقد /98/8/27 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .9بررسی تأثير كرونا بر معرفت /به عنوان ارائهدهنده /99/3/7 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
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 .14نشستهای علمي
 .1عقالنيت شيعی و نهضت عاشورا /به عنوان سخنران /96/11/2 /انديشگاه فرهنگی سازمان اسناد و كتابخانه ملی.
 .2نقد و بررسی فيلم «زشت و زيبا» /به عنوان ناقد /97/5/23 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی /در دست چاپ با عنوان :سهگانه
اگزيستانس ،اشراق و عرفان /در مجموعه مقاالت فيلم و فلسفه.
 .3نسبت فلسفه و انقالب اسالمی با تأكيد بر آينده انقالب اسالمی /به عنوان ناقد /97/8/23 /خبرگزاري مهر.
 .4الهيات فرهنگی (علم كالم جديد و مطالعات فرهنگی) /به عنوان ناقد /97/10/24 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .5فلسفه ،عقالنيت و زندگی /به عنوان سخنران /98/7/1 /مجمع فالسفه ايران.
 .6بررسی موانع و معدات تحقق نقد /به عنوان سخنران /99/8/13 /مجمع فالسفه ايران.

 .15کارگاههای علمي و مهارتي
 .1علوم انسانی اسالمی /به عنوان شركتكننده 7 /و  8و  21و  22تيرماه  /1391پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 28ساعت).
 .2بررسی و نقد سند الگوي پايه پيشرفت ايرانی اسالمی /به عنوان ناقد 3 /آذرماه  /1397پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 5ساعت).
 .3نقد سند توسعه پايدار  /2030به عنوان شركتكننده 20 /ديماه  /1397پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 4ساعت).
 .4راهكارهاي تحقق بيانيه گام دوم انقالب /به عنوان شركتكننده /98/4/12 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 4ساعت).
 .5چكيدهنويسی مقاالت خارجی جهت ارائه در همايشهاي بينالمللی / 98/6/5 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 2ساعت).
 .6سالمت معنوي اسالمی /به عنوان شركتكننده 23 /آبانماه  /1398فرهنگستان علوم پزشكی ايران و دانشگاه بقيهًْ اهلل ( 6ساعت).
 .7سالمت معنوي از نظر تا عمل /به عنوان شركتكننده 27 /آذرماه  /1398فرهنگستان علوم پزشكی ايران و دانشكده علوم پزشكی دانشگاه
تهران 1( /ساعت).
 .8علوم شناختی و حوزههاي تمحض پژوهشگاه /به عنوان شركتكننده /98/10/26 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 3/5ساعت).
 .9سالمت معنوي اسالمی /به عنوان استاد 8-6 /شهريورماه  /1399فرهنگستان علوم پزشكی ايران 2( /ساعت).
 .10بررسی و نقد علوم شناختی /به عنوان شركتكننده /99/6/19 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ( 4ساعت).

 .16يادداشتها و مصاحبههای علمي
 .1دنس اسكوتوس قطعا ترجمه التين كتاب شفاي ابنسينا را خوانده است /خبرگزاري كتاب ايران1393/12/25 /
 .2فلسفه اشراقی سهروردي خأل معنويت در دنياي امروز را پُر میكند /خبرگزاري شبستان1396/5/8 /
 .3ابن سينا ابن سينا است /خبرگزاري شبستان96/6/1 /
 .4الهيات میتواند فلسفه غربی را از دام علوم طبيعی برهاند /خبرگزاري مهر96/9/5 /
 .5ديدگاههاي سهروردي در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابنسينا شكل گرفته است /خبرگزاري كتاب ايران96/11/9 /
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 .6بحثی در هستیشناسی فضاي سايبر /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی97/2/9 /
 .7از فيلم فلسفی تا فلسفه فيلم /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی97/3/19 /
 .8سهگانه اگزيستانس ،اشراق و عرفان /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و خبرگزاري مهر97/5/28 /
 .9طرح تخصصگرايی به دنبال مديريت فرآيند اجراي پژوهش به نحو تخصصگراست /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمی97/7/14 /
 .10فلسفه يونانی با فارابی اسالمی شد /خبرگزاري مهر.97/7/21 /
 .11كرونا و تكثرگرايی معرفتی /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی99/1/25 /
 .11بحثی در معرفتشناسی فضاي سايبر /پايگاه اطالعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی99/3/21 /

 .17جوايز و جشنوارهها
 .1كتاب نظام معرفتشناسی اشراقی سهروردي -اثر شايسته تقدير سیوپنجمين جايزه كتاب سال جمهوري اسالمی /گروه فلسفه اسالمی-
سال .96
 .2عضو هيأت علمی برتر رتبه دو -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -دهمين دوره جشنواره عالمه طباطبايی -سال .96
 .3استاد مدعو نمونه -دانشگاه قرآن و حديث -همايش تجليل از اساتيد برتر -سال 95
 .4مدير ارشد برتر -پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -نهمين دوره جشنواره عالمه طباطبايی -سال .93
 .5مدير ميانی برتر -پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -سومين دوره جشنواره عالمه طباطبايی -سال ..86

 .18ارزيابي و داوریهای علمي
 -داوري بيش از  110مورد تحقيق ،مقاله علمی ،طرح پژوهشی ،پاياننامه ،و مجله علمی پژوهشی.

 .19بورسيههای تحصيلي
 .1بورسيه دوره دكتري وزارت علوم ،دانشگاه پيام نور ،تا سال ( 1389قطع همكاري از طريق خريد تعهد بورسيه).
 .2بورسيه دوره دكتري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،از سال  1389تا كنون.

 .20عضويت در مؤسسات و مجامع علمي
 .1عضو هيات علمی (دانشيار) گروه معرفتشناسی -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی– از سال ( 1388تاريخ ارتقاي مرتبه به استادياري
 1390/5/5و تاريخ ارتقاي مرتبه به دانشياري .)1397/7/12
 .2عضو شوراي علمی گروه معرفتشناسی -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی– از سال .1388
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 .3عضو شوراي سردبيري مجله انگليسی « –»alhikmahپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی – سال .1387-1388
 .4عضو وابسته قطب علمی فلسفه دين -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی – از سال .1392
 .5عضو انجمن علمی فلسفه دين ايران -از سال  1392تا كنون /عضو هيأت مديره اين انجمن -از سال .1396
 .6عضو انجمن علمی «تاريخ فلسفه» -بنياد حكمت اسالمی صدرا -از سال .1388
 .7عضو هيأت تحريريه مجله علمی تخصصی «اسفار» -شخصی -سال .1394
 .8عضو شوراي علمی هفتمين همايش بينالمللی «فلسفه دين معاصر (فلسفه تطبيقی)» -انجمن علمی فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه
خوارزمی -سال .1397
 .9عضو شوراي علمی هشتمين همايش بينالمللی «فلسفه دين معاصر (تنوع اديان)» -انجمن علمی فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه علوم
رضوي (ع) -سال .1398
 .10عضو شوراي علمی اولين همايش ملی تخصصی «فلسفه و اخالق نقد» -مجمع فالسفه ايران -سال .1398
 .11عضو مدعو گروه سالمت معنوي -فرهنگستان علوم پزشكی ايران -از سال .1398
 .12عضو شوراي علمی همايش «قرآن و معرفتشناسی» -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -از سال .1399
 .13عضو هيأت تحريريه مجله «قبسات» (فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه كالم و فلسفه دين) -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی -از
سال .1399

 .21فعاليتهای علمي -اجرايي
 .1معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (از سال .)1396
 .2مدير گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (سال .)1394-1396
 .3نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در كارگروه پژوهش و آموزش شوراي فرهنگی /مركز پژوهشهاي علوم انسانی اسالمی صدرا
(سال .)1390-1397
 .4نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در شوراي راهبردي توسعه پژوهش و فناوري در علوم انسانی و هنر /وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري (سال .)1395-1397
 .5نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی در شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی /شوراي عالی انقالب فرهنگی (از سال .)1397
 .6دبير (عضو حقوقی) هيأت مميزه مشترك مراكز و موسسات غيردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی ،هنر و معارف دينی -دوره
چهارم (از سال .)1397
 .7دبير كميسيون بررسی ركود علمی اعضاي هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (از سال .)1397
 .8عضو هيأت اجرايی جذب اعضاي هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (از سال .)1390
 .9رئيس كميته دستگاهی كرسیهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (از سال .)1397
 .10دبير علمی دومين دوره «جشنواره عالمه طباطبايی ،ويژه تحقيقات علوم انسانی اسالمی» -شوراي فرهنگی( -از سال .)1396-1398
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 .11ويراستار ادبی «مجموعه مقاالت همايش گفتگوي اسالم و مسيحيت» در كشور روسيه (به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی)-
(سال .)1384
 .12نظارت بر اجراي قرارداد «پژوهش و كنترل كمی كيفی پروژه  68جلد كتاب» /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی و مؤسسه تاريخ
حكمت و فلسفه در اسالم /از سال .1398
 .13دبيري علمی كارگاه دانشافزايی و مهارتآموزي «سالمت معنوي اسالمی» -فرهنگستان علوم پزشكی ايران( -سال .)1399
 .14نظارت بر اجراي قرارداد تدوين «مستند آشنايی با سالمت معنوي ،ويژه آموزش علوم سالمت» /فرهنگستان علوم پزشكی ايران /از سال
.99

 .22سوابق اجرايي
 .1سرپرست معاونت بينالملل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .2سرپرست دبيرخانه هيات حمايت از كرسیهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره.
 .3مشاور رياست پژوهشگاه و رييس حوزه رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .4مشاور رييس در امور نظارتی و مسئول دفتر نظارت و ارزيابی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .5سرپرست و مديركل پشتيبانی پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .6مسئول دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .7عضو هيات مديره سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .8عضو هيات مديره كانون انديشه جوان.
 .9عضو علی البدل موسسه علمی پيوستنگاري فرهنگی افق.
 .10كارشناس سرويس انديشه روزنامه همشهري.

شمارههای تماس
تلفن همراه09123877985 :
محل كار88742326 :
منزل22516505 :

پست الکترونيک
dr.abbaszadeh@iict.ac.ir
mehr_1777@yahoo.com
mahdia1777@gmail.com
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