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 در حال انجام رساله دکتری پیرامون فلسفه دین مقایسه ای در دانشگاه خرونینگن ،هلند عضو هیئت مدیره انجمن علمی فلسفه دین ایران ویراستار مجله پولیگرافی ( ،)Poligrafiکوپر ،اسلوونی (مجله نمایه شده در  Scopusو)philosopher's index
 عضو کمیته برنامه ریزی همایش «گفتگوی ادیان :به سوی یک الهیات دین (ادیان) در آینده» .محلبرگزاری :اسلوونی .برگزارکنندگان :مرکز علم و پژوهش ،کوپر (اسلوونی) ،دانشکده الهیات (دانشگاه
لوبلیانا اسلوونی).
-

مدیر امور داخلی و خارجی اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری .برگزارکنندگان :دانشگاه
باقرالعلوم و دانشگاه صنعتی شریف ()1397

 مدیر سومین،چهارمین ،پنجمین و ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر کارشناس ارتباطات بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از  1395تا 97 مدیر امور بین الملل دومین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر1
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 مدیر اجرایی انجمن علمی فلسفه دین ایران از سال  91تا اوایل 98 محقق و پژوهنده امریه  ،پژوهشکده حکمت و دین پژوهی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی-90 ،91
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کتابها
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 طاهری ،جواد ( .)1391سیر مفاهیم الهیاتی در مسیحیت .تهران :نشر امیر کبیر.ترجمه
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 آندریچ ،گرزد .ویتگنشتاین و اختالف نظر میان دینی :رویکردی فلسفی و الهیاتی .ترجمه جوادطاهری .محل چاپ ترجمه فارسی قم :انتشارات کتاب طه.
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 هاروی ،ون آستن .) 1390( .فرهنگ الهیات مسیحی .ترجمه جواد طاهری .تهران :پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی.

مشارکت در تالیف ،تصحیح و پژوهش
 طرح ممیزی فلسفه دین ،سمت :مجری ،انجمن علمی فلسفه دین ایران همکاری پژوهشی (تالیف ،ویرایش و تلخیص) با گروه فلسفۀ اخالق دانشگاه قم همکاری پژوهشی در تدوین مجموعۀ «تلوزیون واقع نما» (اداره کل آموزش و پژوهش سیما مرکزتهران).
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