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 كتب ●

 

  .8413 ،و انقالب اسالمی خمینی پژوهشكده امام ،سیاسی شهید مطهری دينی و انديشهدرآمدی بر .8

 .8415 دكارت، انتشارات كلبه معرفت، پژوهشی تطبیقی در الهیات  .2
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 .8433پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، تجربه از ديد ابن سینا و فیلسوفان معاصر علم غربی،  .3

 چاپ. زير، بر نظريه پردازی در علم اسالمی درآمدی .5

 در حال آماده سازی برای چاپ.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، بر معرفت،  موثر عوامل اجتماعی .6

 .8436ارات ريسمان، عقالنیت شیعی و نهضت عاشورا، انتش .3

 زيرچاپ. 8431وجوه معرفتی قرآن، انتشارات فرزانگی،  .1

 .8431حكیم روز، درآمدی بر انديشه كالمی امام علی، انتشارات  .3

 وجوه معرفتی قرآن، زير چاپ. .81

11. Shia Islamic Beliefs, 2013, Scholar’s Press, Germany. 

 

  

   ISCو  علمی و پژوهشی تمقاال ●
   

 ، زيرچاپ.    8433های فلسفی، زمستان و مساله ديگری دينی، فصلنامه پژوهشتنوع اديان   .8

 .تايید شده ن،ينو یعقل یمجله پژوهش هامساله شر و قابلیت های صورتبندی نظريه عوض،  .2

 كثرت اديان و مالک های جستجوی حقانیت، مجله پژوهش های عقلی نوين، زير چاپ. .4

 تشكیكی، مجله انديشه دينی، زير چاپ. تحلیل مساله حقانیت و نجات در رويكرد .3

 .8433مولفه های انحصارگرايی در سنت مسیحی، مجله پژوهش های فلسفی و كالمی، بهار .5

، 83معیارهای ارزيابی عقالنیت باورهای دينی در رويكرد جامع نگر، مجلهه پژوهشههای معرفهت شهناختی،       .6

 .8431بهار و تابستان 

 ی اوصاف الهی، مجله پژوهشهای معرفت شناختی، زير چاپ.امكان رويكردی تلفیقی در معناشناس .3

، )بهه  8431، پهايی  23ديدگاه مالصدرا و هیوم درباره تحلیل تطبیقهی علیهت، مجلهه پهژوهش ههای فلسهفی،         .1

 انگلیسی(

 .8433، پايی  و زمستان 42لوازم عقالنی اقبال به فلسفه دين تطبیقی، پژوهشنامه فلسفه دين،   .3
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 .8433، پايی  و زمستان 6كی اديان، پ وهش های عقلی نوين،  مولوی و حقانیت تشكی .81

، 23مجلهه په وهش ههای فلسهفی،       نسبت انحصارگرايی و معیارهای عقالنیت گفتگوی سهنت ههای دينهی،    .88

 .8431تابستان 

 .8431مجله نقد ونظر، زمستان نقش فرهنگ در شبكه معرفت دينی،  .82

 .33، تابستان 11دمكراسی، مجله حكومت اسالمی،  نیازهای سیاسی معاصر و امكان بازخوانی تشكیكی  .84

، تابسهتان  28سیاسهت متعالیهه،    بازانديشی صلح بشری در پرتو رويكرد كثرت گرايی دينی تشكیكی، مجلهه   .83

33. 

 .8433، بهار 33تجلی عدالت در سنت های الهی قرآن، مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی،   .85

 )به زبان انگلیسی( 8436، پايی  و زمستان 28،ق، مجله پژوهش های فلسفی،  راززدايی كانت از فلسفه و اخال .86

 .8436، پايی  13، مجله نقد و نظر،  در دوره مدرن یزندگ یكانت و جعل معنا .83

 .36، بهار 86خالفت اللهی انسان و الگوی اسالمی پیشرفت، مجله سیاست متعالیه،   .81

، بهار 84پژوهشهای معرفت شناختی،  ، و پوپر ینافلسفه ابن ستجربه و استقراء در  یها يژگیو یقیتطب یلتحل .83

 .36و تابستان 

 .8435، پايی  و زمستان 2مساله شر و معنای زندگی، پژوهش های عقلی نوين،   .21

بهه زبهان    36، تابسهتان  88آزادی انسان و مسئولیت اخالقی در ديدگاه خداباور، مجله بررسهی ههای دينهی،      .28

 انگلیسی.

 . 35، تابستان 33 عقالنیت دينی و سیاسی ما، فصلنامه علوم سیاسی، نهضت عاشورا و  .22

ارسال شده برای همايش علوم انسانی، مجموعه مقاالت اولین  نقش مطالعات بین رشته ای در امكان علم دينی .24

 .8433همايش بین المللی گفتگو در علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، 

رو، قاالت اولین همايش ملی فلسفه اسهالمی و پرسهش ههای پهیش    فلسفه اسالمی و حكمت قرآنی، مجموعه م .23

 ، دانشگاه خوارزمی.8435

، پهايی  و  2 لوازم معرفت شناختی آموزه های قرآن برای علهوم طبیعهی، مجلهه پهژوهش ههای علهم و ديهن،         .25

 .33زمستان 

م و علوم اجتماعی، تحلیلی بر كاركرد عوامل اجتماعی موثر بر معرفت از ديد غ الی و ابن خلدون، مجله اسال .26

 .33، بهار و تابستان 84شماره 

 .8434، تابستان 21مناسبات انسان كامل و خالفت اللهی در انديشه مالصدرا، مجله حكمت اسراء،   .23

، بهار 88نقش انسان در فرايند تاثیرگذاری معرفت شناختی عوامل اجتماعی، مجله اسالم و علوم اجتماعی،   .21

 .8434و تابستان 
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 .8434، پايی  6ژگی های عقالنی برهان نظم از ديد شهید مطهری، مجله تحقیقات كالمی،  تحلیل وي .23

 .32، بهار 4تحلیل ويژگی های عقالنی برهان جهان شناختی، مجله جستارهای فلسفه دين، شماره  .41

 .8438، پايی  و زمستان 25كارآمدی سنت های اجتماعی قرآن، مجله پژوهش دينی، شماره  .48

 .8432، پايی  و زمستان 41يقین از منظر فیلسوفان مدرن، مجله انسان پژوهی دينی،   نسبت انسان و  .42

 .38، زمستان 34جايگاه اسالمی سازی علم در بازسازی تمدن اسالمی، فصلنامه دانشگاه اسالمی، شماره  .44

 .32، تابستان 81تبیین ابعاد انسان عرفانی در مثنوی مولوی، مجله پژوهش های اعتقادی كالمی،    .43

 .8434، تابستان 83پژوهش های اعتقادی و كالمی،   عقالنیت تشكیكی نظام باورهای دينی، .45

 .8434پايی  و زمستان  ، 2ی، پژوهش های علم و دين،  اسالمی سازی علم از ديدگاه فاروق .46

 .34، پايی  و زمستان 85ابعاد ابتكاری نظريه مثل در فلسفه مالصدرا، مجله آموزه های فلسفه اسالمی،   .43

 .8413تابستان  ،5  دو فصلنامه نامه حكمت، ،كانت انسانی شدن علم و دين در فلسفه .41

، تابستان 81علیت از ديد تجربه گرايان غربی و نقد آن از ديد حكمت متعالیه، فصلنامه انديشه نوين دينی،    .43

16. 

-22   دانشهگاه قهم،   مهی، كال های فلسفی وفصلنامه پژوهش كانت و هايدگر، مسأله مابعد الطبیعه در فلسفه .31

 .8413بهار ،24

 ،پژوهشهای فلسهفی و كالمهی  می و پژوهشی فصلنامه عل تو حركت جوهری مالصدرا،مبدا و معاد انسان در پر .38

 .دانشگاه قم ،16تابستان  ،41 

   .81،8414مطهری ،فصلنامه مطالعات ملی،   يت ملی از ديدگاه شهیدهو .32

، 23،   های مك اينتاير،  فصلنامه انديشه دينی دانشگاه شیرازگاهسنت ارسطويی در فلسفه اخال،ق غرب: ديد  .34

   .8413تابستان 

 ،83علم گرايی انسان محور كانت و تاثیرات آن برنظريه اخالقی و دينی او، فصهلنامه معرفهت فلسهفی، شهماره     .33

 .13بهار 

، 6شهماره  ، پرديس قهم،  دانشگاه تهرانیاءالدين سردار، مجله فلسفه دين، اسالمی سازی علم: ديدگاه های ض  .35

 .13تابستان 

 .13، بهار38تحلیل و نقد رو  دكارت در فلسفه، مجله ذهن، شماره  .36

 .8431، پايی  33تجربه و استقراء از ديد ابن سینا، مجله ذهن، شماره  .33

 .8431، پايی  و زمستان 3قلمروهای دين در مقايسه با علم، مجله پژوهش های علم و دين، شماره  .31

، 2ركردهای معرفت شناختی دين، بررسی نقش علم دينی، مجلهه پهژوهش ههای علهم وديهن،        تاملی در كا .33

 .  8413پايی  و زمستان 
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  ترویجیعلمی و مقاالت  ●
 

 .36، پايی  و زمستان 6اوصاف ذاتی و عرضی امامان، مجله اسفار،   .8

 .33پايی  و زمستان ، 3ی، مجله اشارات،  بشر یستيدر هم  یو هند یعرفان اسالم ینقش انسان شناس .2

 .8433، پايی  و زمستان 2دوفصلنامه اسفار،  ی، سهرورد ینقش و كاركرد نور در حكمت اشراق .4

 .81 ،8434نقش قرآن در شكوفايی حیات عقالنی تمدن اسالمی، مجله معارف قرآنی، پايی   .3

 زبان دين از ديد ويت گنشتاين و بريث ويت، مجله تحول در علوم انسانی، زير چاپ. .5

 .26 ، 8433كاركردهای معرفت شناختی خالفت اللهی انسان، مجله علوم قرآنی حسنا، پايی   .6

، بههار و تابسهتان   8نقش باور به خدا در چگونگی فهم آزادی و مسئولیت اخالقی انسان، دوفصهلنامه اسهفار،     .3

8433. 

 .8432، بهار و تابستان 34تحلیل صفات و افعال خدا در فلسفه دكارت، مجله عالمه،   .1

 .8434، بهار و تابستان 8هايدگر و جستجوی معنای زندگی، مجله اشارات،   .3

، پهايی   812بازسازی مبانی علوم اجتماعی در پرتو آموزه های قرآن، مجله پژوهش های اجتماعی اسهالمی،     .81

8434. 

  .8413، بهار 84-82،  فصلنامه سرو  انديشه از فلسفه در جهان جديد، راز زدايی كانت .88

 .8433 ،8،   فصلنامه گفتمان امنیت ملی ،(هايدگر و نیچه( نانسان در عصر تصوير جها امنیت .82

 .13، بهار 65مطهری،فصلنامه كالم اسالمی،    در آمدی بر فلسفه دين شهید  .84

بههار و تابسهتان    ،51-53،مجلهه كهالم اسهالمی،     ديهدگاه فلسهفه اسهالمی    تاملی در ماهیت خدای دكارت از  .83

8415. 

 .8415بهار  ،56   ،فصلنامه حضور ،سیاسی امام خمینی و عرفانی انديشه مبانی كالمی .85

جههانی   مالصدرا و اصل تكافوی علی دكارت،مجموعه مقهاالت دومهین همهايش    مقايسه قاعده امكان اشرف  .86

 .8415،چ اول،2(،ج 8414مالصدرا)خرداد

همايش بین المللهی امهام خمینهی و    كرامت عرفانی انسان در انديشه مالصدرا و امام خمینی ، مجموعه مقاالت   .83

 .16قلمرو دين، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، خرداد 

و امههههام خمینههههی ، مجموعههههه مقههههاالت هشههههتمین همههههايش   فلسههههفه امامههههت در انديشههههه مالصههههدرا .81

 .8415(،چاپ 8413مالصدرا)خرداد

  .8415يی   ،پا51ابعاد عرفانی و سیاسی مهدويت در انديشه امام خمینی،،فصلنامه حضور،  .83
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ن المللی نقش زبان فارسی در میراث مشترک ايران بی نديشه مولوی، مجموعه مقاالت همايشانسان كامل در ا  .21

 .8413دانشگاه اسالمی علیگر هند، ،و هند

    اول. ،13 پايی پژوهشنامه اخال،ق، قم، نسبت دين و اخال،ق در فلسفه كانت،   .28

  .8412،تابستان 5، صلنامه نگین ايرانعرا،ق ،ف تأملی فلسفی در علل جنگ ايران و .22

  .8418،پايی  2ايران،  ،فصلنامه نگین ساله 1 مبانی رفتار دفاعی ايران در جنگ  .24

  .8411،مهر 86-85، ايران و عرا،ق ،ماهنامه نگاه های جهانی در جنگنقش قدرت  .23

 .8412،بهمن 38مه( ،ماهنامه نگاه،  فلسفه جنگ )ترج .25

 .8433،مهر 3مه نگاه،  ريشه های تهديد عرا،ق،ماهنا .26

 .8411، تابستان 31شناسی از منظر فلسفه غربی و اسالمی،  فصلنامه كالم اسالمی،   بررسی برهان جهان  .23

 .46- 43سفه اسالمی ) ترحمه( نوشته شمس ايناتی، فصلنامه ذهن،  معرفت شناسی در فل  .21

 .11تا تابستان  13، پايی  33 -38ره علم و دين، شما نامه تاملی تطبیقی در ابعاد برهان نظم، فصلنامه  .23

 ..13،بهار22-28وهشگران، شماره فلسفه سیاسی: روشها و موضوعات) ترجمه(، فصلنامه پژ  .41

 
 

 و خارجیداخلی انگلیسی مقاالت چاپ شده در مجالت ●
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 ی برگزار شده در ایرانهمایشها ●
 

، دفتر تبلیغات اسالمی و انجمهن فلسهفه ديهن    8431هشتمین همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، مشهد، بهمن  .8

 ايران، مقاله: تنوع اديان و مساله ديگری دينی.
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، دانشههگاه خههوارزمی، مقالههه: نسههبت 8433ن المللههی فلسههفه ديههن معاصههر، تهههران، بهمههن  هفتمههین همههايش بههی .2

 انحصارگرايی و گفتگوی عقالنی سنت های دينی.

اولین همايش بین المللی دين، فرهنگ و فناوری، مقاله: نقش فرهنگ در معرفت دينی، تهران، دانشگاه صنعتی  .4

 .8433شريف، ارديبهشت ماه 

للی فلسفه دين معاصر، مقاله: لوازم معرفتی اقبال به فلسفه تطبیقی ديهن، ايهران، دانشهگاه    ششمین همايش بین الم .3

 .8436تربیت مدرس، بهمن 

، مشهد، دانشهگاه فردوسهی مشههد، مقالهه: جايگهاه      8436اولین همايش بین المللی اخال،ق و عدالت، ارديبهشت  .5

 عدالت در سنت های الهی قرآن.

ه دين معاصر، مقاله: جاودانگی انسان و عقالنیت نیاز به خدا، انجمن فلسفه دين پنجمین همايش بین المللی فلسف .6

 .8435ايران و دانشگاه تهران، بهمن 

 41نجمین همايش ملی الگوی ايرانی اسالمی پیشرفت؛ مقاله خالفت اللهی و الگوی اسالمی پیشرفت، تههران،  پ .3

 .8435ارديبهشت 

 28ای پیش رو؛ مقالهه: مسهاله شهر و امكهان رويكردههای تلفیقهی،       اولین همايش ملی فلسفه اسالمی و پرسش ه .1

 ، دانشگاه خوارزمی، تهران.8435ارديبهشت 

المللی فلسفه دين معاصر، مقاله: عقالنیت دينی، سطوح و ويژگی ها، تهران، دانشگاه آزاد چهارمین همايش بین .3

 .8433بهمن  3و  6و انجمن فلسفه دين ايران، 

اولین همايش بین المللی گفتگو در علوم انسانی، مقاله: نقش مطالعات بین رشته ای در امكان علم دينی، آذرماه  .81

 ، دانشگاه خوارزمی.8433

نقش بهاور بهه خهدا در چگهونگی فههم آزادی و مسهئولیت       همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، مقاله سومین  .88

 مدرس.، دانشگاه تربیت 8434اخالقی انسان، بهمن 

، 8432همايش بین المللی فلسفه ديهن معاصهر، مقالهه: عقالنیهت تشهكیكی نظهام باورههای دينهی، بهمهن          دومین  .82

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دی  3و4همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، مقاله: تحلیل ويژگی های عقالنی برهان جهان شناختی، تههران،   .84

 م انسانی و مطالعات فرهنگی.، پژوهشگاه علو8438ماه 

 24و22همايش ملی تمدن شناخت: تحلیل مولفه های فرهنگ و تمدن اسالمی، دانشهگاه شههید بهاهنر كرمهان،      .83

 .8431ارديبهشت 

، 13همايش بین المللی تنوع فرهنگی و جامعه جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگهی، مهرداد مهاه     .85

 ی، پذير  خالصه و اصل مقاله برای ارائه. مقاله انسان مدرن و علم دين
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( صههدا و سههیما، (و سیاسههی مطهههری )كتههابی در آمههدی بههر انديشههه دينهه ، مطهههر حكمههت یهمههايش جهههان  .86

   .14،ارديبهشت

مالصدرا و اصهل تكهافوی عل هی     مقايسه قاعده امكان اشرف،مقاله  و مال صدرا همايش جهانی حكمت متعالیه  .83

 .14،خرداد دراص اسالمی بنیاد حكمت، دكارت

 .صدا و سیما،فه دين ازديدگاه شهیدمطهریسلآمدی بر فردمقاله ، همايش جهانی حكمت مطهر  .81

دانشهگاه عالمهه   ، جديهد  راز زدايی كانت از فلسهفه در جههان  مقاله ،همايش جهانی دويست سال پس از كانت  .83

 .14، آذر ماه طباطبايی

 د یها بن ، خمینهی  امهت در انديشهه مالصهدرا وامهام    فلسهفه ام مقالهه   ،همايش كشوری مالصدرا وحكمهت عملهی    .21

 .13د ،خردا صدرا اسالمی حكمت

خمینهی  م شه سیاسهی امها  يمبانی كالمی و عرفانی اندمقاله  ، جاويد جشنواره سراسری فرهنگی و پژوهشی طريق .28

 .13  ، آذر(هاد دانشگاهیججم پن)كسب رتبه 

 ملهی  مركه  ، مالصدرای جوهر نسان در پرتو حركتمبدا و معاد امقاله ،همايش كشوری گفتگوی علم و دين   .22

 .13،ارديبهشت تحقیقات پ شكی كشور

، تحقیقات پ شهكی كشهور   ملی مرك ، انسانی شدن علم و دينمقاله  ، همايش بین المللی گفتگوی علم و دين  .24

 .15ارديبهشت 

مالصههدرا و امههام  مقالههه كرامههت عرفههانی انسههان در انديشههه همههايش بههین المللههی امههام خمینههی و قلمههرو ديههن، .23

 .16،خرداد خمینی

همايش سراسری نهضت نرم اف اری و تولید علم،مقاله انديشه دينی كانت در جههان مدرن،كسهب رتبهه مقالهه       .25

 .15قم ،اسفند  امام باقر برتر ،دانشگاه

 سهفه ليونسكو و موسسهه پژوهشهی حكمهت و ف    ،انسان كامل در انديشه مولویكنگره بین المللی مولوی، مقاله   .26

 .16، آبان ماه ايران

همايش بین المللی اخال،ق اسالمی، مقاله نسبت دين و اخال،ق در فلسفه كانت، دانشگاه معهارف اسهالمی ، قهم،      .23

 .13ارديبهشت 

همايش ملی انسان در حكمت متعالیه، مقالهه در راه بهودن انسهان در فلسهفه مالصهدرا، بنیهاد حكمهت اسهالمی           .21

  .8416خرداد  صدرا،

مقاله بازيابی هويت دينی با تاكید بر هويت  ،ملیايرانی: همسازی عناصر دينی و  هويتوانان و ج همايش ملی  .23

 .8413شیعی، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، آبان ماه 

 

 از ایران همایش های برگزار شده در خارج●
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، مقاله: ماهیت علوم مسلمانان در 8431، خرداد)تركیه(، اولین همايش بین المللی تاريخ علم در اسالم، استانبول  .8

 عصر طاليی اسالم.

 ، مقاله: رو  تفسیری امام صاد،ق.8433)تركیه(، چهارمین همايش بین المللی بازانديشی قرآن، آنكارا، مهرماه  .2

 ، مقالهه: كانهت و راززدايهی از   36خهرداد   1تها 5)لبنان(، همايش بین المللی كانت، دانشهگاه امريكهايی بیهروت،     .4

 اخال،ق و دين.

تها   21)گرجستان(، اولین همايش بین المللی تاريخ، فرهنگ و هنر، دانشگاه بهین المللهی دريهای سهیاه تفلهیس،       .3

 ، مقاله: بومی سازی دمكراسی در ملل و كشور های شرقی. 8435شهريور 48

، مقالهه  8433آذرماه  )آذربايجان( سومین همايش بین المللی ادبیات و فرهنگ تطبیقی، دانشگاه اسالويان باكو، .5

 مناسبات دين، هويت و ملیت.ديدگاه شهید مطهری درباره 

، مقاله كاركردهای نور 8433)تركیه(، دوره تابستانی نور و ظلمت، استانبول، بنیاد پژوهشی فواد س گین، مرداد  .6

 در حكمت اشراقی سهروردی.

، مقالهه: تفسهیر مالصهدرا از    8434یل، آبان )آلمان(، همايش بین المللی فلسفه يونان و حكمت شر،ق، دانشگاه ك .3

 مثل افالطونی.

 85تها 82ابعادكهاركرد آمهوزه ههای اجتمهاعی قهرآن، آنكهارا،       )تركیه(: همايش جهانی بازانديشی قرآن، مقاله:  .1

 .8432ارديبهشت 

گاه )تركیه(، همايش جهانی شهر و فلسفه، مقاله: تهاثیرات شههر بهر فلسهفه و نقهش انسهان در آن، بورسها، دانشه          .3

 .8431مهرماه  83و81اوالداغ، 

همايش بین المللی نقش زبان فارسی در میراث مشترک ايران و هنهد، دانشهگاه اسهالمی علیگهره، هنهد،      : )هند( .81

 .8413اسفند  1-6عنوان مقاله: انسان كامل در انديشه مولوی، 

علم و دين متانكسوس امريكها   همايش بین المللی رويكردهای میان رشته ای به نفس و انسان، موسسه)اسپانیا(:  .88

و دانشگاه پانتیفیسیكای اسپانیا، عنوان مقاله: تكامل معنوی انسان در جهان مادی: ديدگاههای مالصهدرا، تیرمهاه   

8413. 

همايش بین المللی بازتعريف مدرنیسم و پست مدرنیسهم، دانشهگاه ا ه ، ازمیهر تركیهه، عنهوان مقالهه:        )تركیه(:  .82

  .8411ارديبهشت  88-3كر مدرنیته فلسفی، انسانی شدن يقین در تف

ذ پهذير  خالصهه   همايش بین المللی تفكر اسالمی، مقاله رويكرد متفكران ايرانی به علم دينهی، اخه   )مال ی(:  .84

 ، مال ی. 11مقاله، مهر ماه 
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هشتادو چهارمین كنگره بین المللی فلسفه هنهدی، مقالهه حركهت جهوهری و تكامهل انسهان در فلسهفه         )هند(:   .83

 ، هند بمبئی.11مالصدرا، آبان ماه 

، پهذير  خالصهه مقالهه    13اولین كنگره بین المللی فلسفه، بورسای تركیه، دانشگاه اوالداغ، مهرمهاه   )تركیه(:  .85

 برای ارائه و سخنرانی.

، ارائهه مقالهه   13همايش بین المللی محدوديت ههای جامعهه معرفهت، شههر يها ، رومهانی، مهرمهاه         )رومانی(:  .86

 های علم و اهمیت كاركردهای معرفت شناختی دين.محدوديت 

)امارت متحده عربی(: همايش نقش باور در گفتگوی علم، فرهنهگ و مدرنیتهه، دانشهگاه امريكهايی شهارجه،        .83

 .8431تیرماه  2خرداد تا 48

 22تها 28)هند(: همايش بین المللی هم يستی اسالم و اديان هندی، جامعه المصهطفی العالمیهه شهعبه دهلهی نهو،        .81

 ، پذير  خالصه و اصل مقاله نقش انسان شناسی عرفان اسالمی و هندی در هم يستی بشری.8431اسفند 
 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های ارشد  ●

 

 ، راهنمايی.8433نقد و بررسی نظريه قرائت انسانی از دين، مجید خرازی، بهمن  .8

 ، راهنمايی.8436آكويناس، نويد پورنجفی، بهمن ماه  مقايسه برهان جهان شناختی از منظر ابن سینا و توماس .2

 ، راهنمايی.8436راززدايی از عقل نظری در فلسفه كانت، احسان پورخیری، بهمن ماه .4

 ، راهنمايی.8436خداناباوری و نهیلیسم از منظر نیچه، امیرعباس سولی خانی، شهريور  .3

 ، راهنمايی.8436ه رضاقلی، شهريور عقالنیت نیاز به دين از ديدگاه سوئین برن و مطهری، افسان .5

 ، مشاوره.36معنای زندگی از منظر نوصدرائیان، سعید شورچه، تیرماه  مساله شر و .6

 ، راهنمايی.8434نقش عوامل معرفتی در انديشه كالمی و فلسفی غ الی، احمد كدخدايی، بهمن  .3

محمهدقمی اويلهی، ارديبهشهت     فاروقی، نصر و آيت اهلل جوادی دربهاره اسهالمی سهازی علهم،    مقايسه ديدگاه  .1

 ، راهنمايی.8413

 ، راهنمايی.8435زبان قرآن در آيات احكام قیامت، اكرم صالحی، شهريور  .3

مقايسه مبانی انسان شناسی در ديدگاه مالصدرا و برخی نظريهات علهوم انسهانی جديهد، رضها مهرادی، تیرمهاه         .81

 ، راهنمايی.8435

 ، راهنمايی.8435یر الدين طوسی، وحید طالبی، تیرماه تحلیل تكامل تاريخی كالم شیعه تا خواجه نص .88

 نمايی.، راه8435نصوره توكلیان، تیرماه معنای زندگی در انديشه سنت گرايانه سید حسین نصر، م .82

، مشاور )دانشگاه آزاد اسالمی واحهد تههران   8434معنای زندگی در فلسفه كانت، مرضیه خدام حسینی، بهمن  .84

 مرك (.
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 ، مشاور.8432ديد مالصدرا و قیصری، مهديه اسكندری نسب، بهمن  كالم و وحی الهی از .83

 

 

 جوایز و لوح های تقدیر●
 

 .8433كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی،  .8

 ، قم.8434كسب عنوان مقاله برتر جشنواره ملی ملكوت، اسفند  .2

دينهی سهازی علهم، قهم:      كسب عنوان مقاله برتر همايش كارآمدی دين در جامعهه، مقالهه كارآمهدی ديهن در     .4

 .8438اسفندماه 

صدا و ، (و سیاسی مطهری )كتاب( در آمدی بر انديشه دينی، مطهر حكمت همايش جهانی جاي ه كتاب برتر .3

 .8414( ،ارديبهشت سیما

جاويد ، مقاله مبهانی كالمهی و عرفهانی انديشهه      جشنواره سراسری فرهنگی و پژوهشی طريقجاي ه رتبه پنجم  .5

   .8413، آذر نی ،جهاد دانشگاهیخمی سیاسی امام

جاي ه مقاله برتر همايش سراسری نهضت نرم اف اری و تولید علم،مقاله انديشه دينی كانهت در جههان مهدرن،     .6

 .15دانشگاه قم ،اسفند 

  .8416جاي ه كتاب برتر جشنواره دوساالنه حكمت مطهر ،نهاد رهبری در دانشگاهها،ارديبهشت  .3

 . 8411ات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران ،تقدير نامه از مرك  مطالع .1

 .8413كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه عالمه طباطبايی،  .3

                 
 

 انجام شده طرح های پژوهشی  ●

 

 .8431-8433معیارهای ارزيابی عقالنیت باورهای دينی، دانشگاه خوارزمی،  .8

 .8434-8432، عقالنیت تشكیكی نظام باورهای دينی، دانشگاه خوارزمی .2

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسهالمی،  معاصر غرب، علم در فلسفه ابن سینا و فیلسوفان و استقراء تجربه ماهیت  .4

 .8411پايان 8416شروع 

 .8433،صدا و سیما، النبی و جامعه مدنی مقايسه مدينه .3

 .11تا  8433،مرك  مطالعات سپاه،تاريخ عمومی جنگ ايران وعرا،ق .5

 .12تا  8411،مرك  مطالعات سپاه ر جنگ ايران و عرا،قعملكرد آمريكا د .6
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 .12تا  8411و انقالب اسالمی، پژوهشكده امام خمینی، شهید مطهری سیاسی دينی و درآمدی بر انديشه .3

 .31تا 8413 ابعاد و ويژگی های علم دينی در جهان غرب، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،   .1

 .13تا  8411شروع ديشه اسالمی، جامعه شناسی معرفت، پژوهشگاه فرهنگ و ان  .3

 .38تا  8431تحلیل ويژگی های عقالنی برهان جهان شناختی، دانشگاه خوارزمی،  .81

 

 تدریس  ●

 8434تا  8431تدريس كالم شیعه، فلسفه اسالمی و... در جامعه المصطفی العالمیه به زبان انگلیسی از سال  .1

نیهاز بشهر بهه    . 8 شهامل:   دانشگاه خوارزمی، دروستدريس دروس دوره كارشناسی ارشد رشته فلسفه دين در  .2

. زبهان  3. تهاريخ الهیهات مسهیحی،    4. كثرت گرايی دينی و تعارض دعاوی اديهان،  2دين و كاركردهای دين، 

  . الهیات تطبیقی.3. الهیات و مساله شر، 6. زبان دين، 5، تخصصی

 11-13اول نیمسال شد فلسفه اسالمی، بیت مدرس، دوره كارشناسی ارفلسفه معاصر غرب، دانشگاه ترس يدرت .3

 .13-31و نیمسال اول 

س تاريخ فلسفه اسالمی به زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره كارشناسی ارشد فلسهفه اسهالمی،   يدرت .4

 .13-31نیمسال اول 

 تدريس دروس مسائل جديد كالمی، دوره ارشد رشته كالم دانشگاه خوارزمی. .5

 .8413در دانشگاه اصفهان، نیمسال دوم  2رو  تحقیق در فلسفه و منطق قديم  ،8تدريس دروس فلسفه علم  .6

 .8431، نیمسال اول دانشگاه خوارزمی ، 4تدريس درس منطق  .7

 .8431، نیمسال اول دانشگاه خوارزمی ، 2تدريس درس تاريخ اديان  .8

 .تاكنون8431 ، دانشگاه خوارزمی  2و  8كالم جديد ، 2و  8تدريس درس كالم  .9

  تاكنون 8431، دانشگاه خوارزمی ، 4و  2، 8غرب تاريخ فلسفه س درس تدري .11

 8438در دانشگاه خوارزمی  4و  2، 8 تدريس دروس فلسفه اخال،ق، فلسفه تطبیقی، تاريخ فلسفه اسالمی .11

 

 

 

 

 و نشریات عضویت در مجامع علمی  ●
 

 سردبیر مجله پژوهش های مابعدالطبیعی دانشگاه خوارزمی .8

 اسفار علمی و تخصصی ير مسئول و سردبیر دو فصلنامهمدصاحب امتیاز،  .2
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  انجمن اهل قلمعضو  .3

 ايران  انجمن علمی فلسفه دينعضو هیات مديره  .5

 رومانی ، دانشگاه دانوبیوسCommunicationعضو هیات تحريريه مجله  .6

 

 مدیریتیاجرایی و سوابق  ●

 

 .8431دبیر اجرايی همايش ملی فاسفه و اخال،ق نقد، مجمع فالسفه ايران،  .8

 .8433عضو شورای علمی هفتمین همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، انجمن فلسفه دين ايران، بهمن  .2

 .8436لسفه دين ايران، بهمن دبیر كمیته اجرايی ششمین همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، انجمن ف .4

 .8435دبیر كمیته اجرايی پنجمین همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، انجمن فلسفه دين ايران، بهمن  .3

 .8433دبیر كمیته اجرايی چهارمین همايش بین المللی فلسفه دين معاصر، انجمن فلسفه دين ايران، بهمن  .5

 ، دانشگاه خوارزمی8435پرسش های پیش رو، ارديبهشت ماه  دبیر اجرايی اولین همايش ملی فلسفه اسالمی و .6

  8436تا  8432خ جنگ از سال مدير داخلی فصلنامه تاري .3

  8418تا  8433مدير اجرايی ماهنامه نگاه از سال  .1

  11تا  33معاون چاپ و انتشار مؤسسه مطالعات سیاسی فرهنگی انديشه ناب سال .3

  8412تا شهريور  18ل دبیر تحريريه فصلنامه نگین ايران از سا .81

  18تا  11مسئول انتشارات پژوهشكده امام خمینی)س( و انقالب اسالمی از سال  .88

  18تا  11مدير پژوهش پژوهشكده از سال  .82

  15تا شهريور  18مدير آموز  پژوهشكده از سال  .84

 16تا تیرماه  8415مدير آموز  های آزاد پژوهشكده از آذر  .83

 .8431تا شهريور ماه  8411از تیرماه  های علم و دينپژوهش  علمیسردبیر مجله معاون  .85

تها   8431از  موسسه آموز  های كوتاه مدت و فرصت های مطالعهاتی، جامعهه المصهطفی العالمیهه     ی باهمكار .86

8434. 
 


