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تحصیالت
 دیپلم ریاضی و فیزیک ،دبیرستان نبی اکرم (ص) ()1386 کاردانی تخصصی مهندسی فناوری اطالعات ،دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران ( 1387تا )1391 کارشناسی فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب ( 1392تا  ،)1395رتبۀ اول دوره کارشناسی ارشد فلسفۀ دین ،دانشگاه عالمه طباطبائی ( 1395تا  ،)1397رتبۀ  1دوره دانشجوی دکتری فلسفۀ دین ،دانشگاه عالمه طباطبائی (از  1397تا کنون)آشنایی با زبان انگلیسی و در حد مقدماتی با عربی و فرانسه.
فعالیتهای تخصصی
 .1کارمند معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (از شهریور  99تاکنون)
 .2دبیر تخصصی همایش بینالمللی «عقالنیت و خداناباوری» ،مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران ( 11و 12
اسفند )1399
 .3مدیریت سایت دکتر مهدی اخوان (از  1395تا کنون)
 .4مدیریت سایت انجمن فلسفۀ میانفرهنگی ایران (از سال  1396تا کنون)
 .5مدیریت سایت انجمن فلسفۀ دین ایران (از  1395تا کنون)
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 .6دبیر اجرایی هشتمین همایش بینالمللی فلسفۀ دین معاصر ،مشهد ( 15و  16بهمن )1398
 .7کارمند معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (خرداد  94تا فروردین )98
 .8مجری پروژۀ پیادهسازی فرایندهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایی مؤسسۀ عالی تأمین
اجتماعی (پاییز )1398
 .9عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی و هنری چندمنظور حافظ رویش فردا (حرف) (از پاییز
 1398تا کنون)
 .10همکاری در بخش بینالملل برگزاری پنجمین ،ششمین و هفتمین همایش بینالمللی فلسفۀ دین معاصر
( 1395تا )1397
 .11همکاری در بخش بینالمللی همایش بینالمللی «همگرایی و واگرایی؛ گفتوگوی میانفرهنگی-
میاندینی» (اسفند )1397
 .12همکاری در برگزاری یازدهمین ،دوازدهمین و سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ ملی حرکت (مروبط به انجمن
علمیدانشجویی) ( 1398 ،1397و )1399
 .13کارمند تمام وقت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی (آذر  1393تا خرداد )1394
 .1331مسئول اجرایی طرح مقتلخوانی سازمان دانشجویان
 .1332مسئول کمیته علمی چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی
 .14مدیر جذب و سازماندهی معاونت برنامهریزی ،تحقیق و توسعۀ خانه شهریاران جوان ()1392-1391
 .1431کارمند برگزیدۀ خانه شهریاران جوان برای دو دورۀ متوالی
 .1432مسئول پروژۀ «ساماندهی محور  17شهریور» پیرامون پیامدهای اجتماعی طرح پیادهروی مذهبی 17
شهریور
 .1433اپراتور برنامۀ «بانک جامع اطالعاتی اعضای داوطلب» خانه شهریاران جوان
 .15همکاری با سایت خبری شفقنا ()1391
 .16همکاری با سایت جماران به عنوان خبرنگار ویژه در برگزاری سالروز رحلت امام خمینی (ره) (خرداد
)1392
 .17فعالیت در مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران به عنوان تحلیلگر داده بانک جامع اطالعاتی دانشگاه تهران
(سال )1391
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فعالیتهای علمی
تألیف ،ترجمه و ویرایش
 .1اسمارت ،نینیان ( .)1400مفهوم پرستش ،ترجمۀ محمدمهدی فالح ،تهران :پارسیک( .در دست انتشار)
 .2اوپی ،گراهام؛ تراکاکیس ،ن .ن .)1400( .تاریخ فلسفۀ دین غربی (ج ،)5سرپرست ترجمه محمدمهدی
فالح ،تهران :شوند( .در دست انتشار)
 .3راتال ،مارک (« .)1399بین زمین و آسمان :هایدگر درباب زندگی پس از مرگ خدا» ،ترجمۀ
محمدمهدی فالح ،در :دین پس از متافیزیک ،ویراستۀ مارک راتال ،بهکوشش علیاصغر مصلح ،تهران:
ققنوس( .در دست انتشار)
 .4اشمیت ،استفان ی .)1399( .کوهنوردی و فلسفه؛ چونکه آنجاست ،ترجمۀ محمدمهدی فالح ،تهران:
انتشارات نگارستان اندیشه.
 .5رباین ،بویکه ( .)1399نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کاالیدوسکپیک ،ترجمۀ
محمدمهدی فالح ،تهران :انتشارات تیسا( .در دست انتشار)
 .6فالح ،محمدمهدی (« .)1399خدا در اندیشۀ پل تیلیش» ،مجلۀ پژوهشهای مابعدالطبیعی ،بهار و تابستان
.1399
 .7فالح ،محمدمهدی (« .)1399بحران کرونا :بستری برای بازنگری در مسئله علم و دین از منظر «دین
عامیانه»» ،در :فلسفه و بحران کرونا ،به کوشش حمیدرضا آیتاللهی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فضای
مجازی و انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) .صص.141-161 .
 .8فالح ،محمدمهدی (« .)1398تقریری از نقد ریمون پانیکار به فلسفهی دین تطبیقی» .نقد کتاب حکمت،
بهار ،سال اول ،شماره  .17صص.51-66 .
 .9فالح ،محمدمهدی؛ اخوان ،مهدی (« .)1397مقایسۀ ترولچ و هیک پیرامون مسئلۀ درجهبندی ادیان»،
فصلنامۀ حکمت و فلسفه ،شمارۀ  ،54صص.52-29 .
 .10مصلح ،علیاصغر ( .)1397با دیگری؛ پژوهشی در تفکر میانفرهنگی و آیین گفتگو ،تهران :نشر علمی.
(ویرایش محمدمهدی فالح)
 .11فالح ،محمدمهدی (« .)1396محمداسماعیل دوالبی امکانی برای طرح اگزیستانسیالیسم اسالمی» ،اسفار،
پاییز و زمستان ،شمارۀ  .6صص.133-157 .
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ارائۀ مقاله و گزارش علمی
1. Fallah, Mohmmad Mahdi (2020). “Religion against Religion; The
Identical Mistake of Religious Intellectualism of Iran”, ROAR 2020 (Virtual
conference), Budapest, October 15-17.
2. Fallah, Mohmmad Mahdi (2020). “Rethinking the Problem of Apostasy in
Islam through Mojtahed Shabestari’s Theology”, The Sixth Bath Spa EColloquium for Global Philosophy and Religion on “Atheism and Unbelief
in Global Philosophy and Religion”, September 10.
3. Fallah, Mohmmad Mahdi (2020). “The Rhetorical Interpretation of Qur’an
@ and its Theological Implications”, at: Scripture and Theology Panel
EuARe 2020, June 23-24.
 .4برگزیدۀ بخش دانشجویی فراخوان «فلسفه و کرونا» با نگارش مقالۀ «بحران کرونا؛ بستری برای بازنگری در
مسئلۀ علم و دین از منظر دین عامیانه»( .فروردین )1399
 .5پذیرش جهت ارائۀ مقاله در همایش دانشجویی فلسفهورزی انجمن علمی فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبایی
برای ارائۀ مقالۀ «بحران فلسفه در مواجهه با دین از نظر پل تیلیش» (اسفند )1399
6. Fallah, Mohmmad Mahdi (2019). “Religious Truth in Raimon Panikkar; a
base for convergence between Religions”. International Conference
Convergence and Divergence; An Intercultural-Interreligious Dialogue,
IHCS, March 11-13, 2019.
 .7ارائۀ مقالۀ «تقریری از نقد ریمون پانیکار بر فلسفۀ دین تطبیقی» در هفتمین همایش بینالمللی فلسفۀ دین
معاصر (بهمن )1397
 .8ارائۀ مقالۀ «محمداسماعیل دوالبی؛ امکانی برای طرح اگزیستانسیالیسم اسالمی» در ششمین همایش
بینالمللی فلسفۀ دین معاصر (بهمن )1396
 .9پذیرش چکیدۀ مقالۀ «نقد اخالقی ابعاد خطابی زبان دین» در کنگرۀ بینالمللی اخالق در علوم و فناوری
(آذر )1396
 .10ارائۀ مقالۀ «مرکزیتزدایی از دانشگاه و تبعات امینی آن» در همایش «توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت»
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (بهمن )1395
 .11ارائۀ مقالۀ «فرهنگ در الهیات سیستماتیک پل تیلیش» در همایش «پنجمین همایش بینالمللی فلسفه دین
معاصر» (دی )1395
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 .12ارائۀ مقالۀ «بررسی فلسفی و اجتماعی امکان اخالق نظری» در اولین همایش «اخالق و جامعه ایرانی» (آذر
)1395
 .13ارائۀ مقالۀ «بررسی مواضع کالمی و نسبت آنها با شادی» در همایش دین و شادی ،دانشکدۀ علوماجتماعی
دانشگاه تهران (بهمن )1394
 .14ارائۀ مقالۀ «پرسشی پیرامون مفهوم بیگانگی در علوم مهندسی» همایش ملی «فرهنگ و تکنولوژی»
اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف با عنوان ()1393
 .15مقالۀ برتر جشنواره اوقات فراغت استان البرز با عنوان «اوقات فراغت و کنترل اجتماعی» ()1392
 .16تدریس فلسفه علم در دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری انجمن علمی کامپیوتر ()1390
 .17مطالعه در زمینۀ فلسفه ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی و مطالعاتی دینی

فعالیتهای فرهنگی
 .1عضویت در شورای مرکزی کتابخانه دانشجویی دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران (به عنوان تنها متولی رسمی
امور فرهنگی در دانشکده فنی دانشگاه تهران) (از  1387تا )1390
 .2عضویت در شورای مرکزی کانون فرهنگی-مذهبی سالم ( 1390تا )1391
 .3عضو شورای مرکزی کانون «قرآن و عترت» دانشگاه تهران ()1391
 .4عضویت در شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران ()1391
 .5شرکت فعال در کرسی های آزاداندیشی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان سخنران
اولیه ()1390
 .6مجری حلقههای مطالعاتی به مناسب سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی با حضور انجمن و بسیج
دانشجویی دانشکده فنی
 .7شرکت در بیش از  10اردوی جهادی (از  1387تا کنون)
 .18همکاری در برگزاری حلقههای مطالعاتی در مسجد امام رضا (ع) ()1391
 .19سابقۀ تدریس در مدارس خودگردان افاغه حومه شهر تهران
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فعالیتهای نشریهای
 .1سردبیر سرویس فلسفۀ دین نشریۀ دانشجویی لوگوس.
 .2مدیر مسئول نشریه فرهنگی «صال» وابسته به کتابخانه دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران (موضوعات نشریه:
گفتگوی تمدن ها (1و ،)2آزادی (1و ،)2خشونت ،حجاب ،وحدت حوزه و دانشگاه ،عاشورا و )...
 .3سردبیر نشریه «سالم» وابسته به کانون فرهنگی مذهبی سالم (شامل بخش های :فلسفه اسالمی ،هنر اسالمی،
تاریخ اسالم ،اصول اعتقادات ،معرفی متفکران مسلمان ،فعالیت های کانون سالم و )...
 .4همکاری با نشریه «مسأله» در شمارههای مربوط به استان سیستان و بلوچستان ،مازنداران ،اراک ،قم و گلستان
 .5همکاری با نشریه «سینما رسانه» وابسته به موسسه شهید آوینی در بخش تلویزیون در شماره های ( 427درباب
سریال تلویزیونی«ملکوت» ) و ( 428در باب سریال «در چشم باد»)
 .6همکاری با نشریه «صبا» وابسته به باشگاه دانشجویی دانشگاه تهران .صاحب امتیاز :وزارت علوم و تحقیقات
 .7صاحب امتیاز نشریه «جمهوری اسالمی» متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
 .8همکاری با نشریه «گزاره» وابسته به انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران
 .9نگارش مقاله در نشریه «نبض» مربوط به بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران
 .10همکاری با نشریه «درنگ» مربوط به دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 .11عضو هیأت موسس نشریه فرهنگی-فلسفی «تردید» وابسته به کانون اندیشه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران
 .12عضو هیأت موسس نشریه «کیان دانشگاه» وابسته به باشگاه دانشجویی دانشگاه تهران
 .13نگارش مقاله در نشریه مخصوص به جشنواره فیلم فجر
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