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  تحصيالت حوزوی

  ،اتمام کليه دروس سطح حوزه علميه قم و سه سال شرکت در دروس خارج فقه، اصول، تفسير، منطق

فلسفه و کالم در حوزه علميه قم در محضر آیات عظام شيخ جعفر سبحانی، مکارم شيرازی، یوسف 

  .١٣٧٠لغایت  ١٣٥٨، از سال (دام ظلهم العالی... (صانعی، جوادی آملی و

  تحصيالت دانشگاهی

 شهر آبادان کشور ١٦. ٣٣، معدل ١٣٥٨دبيرستان اميرکبير آبادان، رشته ریاضی ـ فيزیک، سال : مدیپل ،

  ایران

 شهر تهران، کشور ایران١٦. ١٥، معدل ١٣٧١دانشگاه تهران، رشته فلسفه، سال : کارشناسی ،  

 شهر تهران، کشور ایران، ١٦. ٢١، معدل ١٣٧٤دانشگاه تهران، رشته فلسفه، سال : کارشناس ارشد ،

  فلسفه و کالم در قرون وسطی: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

  .١٣٧٤، سال »فلسفه وکالم در قرون وسطی«: پایان نامه کارشناسی ارشد

 صی گذراندن تحصيالت تکميلی در مقطع دکتری تخص: دآتري)Ph.D (. دانشگاه بين المللیK.U.Leuven 

های زبان انگليسی در ¬طور دوره و همين) Master(وگذراندن واحدهای درسی مربوطه ) Belgium(بلژیک 

در دانشگاه .) Ph.D(دفاع از رساله دکتری تخصصی . K.U.Leuvenوابسته به دانشگاه  C. L. Tموسسه 

  .١٦.٤٦: فلسفه، معدل آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، رشته

  سوابق اجرایی

 اندازی تشکيالت وزارت کشور در منطقه دهدز شهرستان  معاونت ستادی در استانداری خوزستان و راه

  ایذه در اوایل پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران

  ل در نيروهای سپاه پاسداران در استان های خوزستان، فارس و چهارمحا) ره(نمایندگی حضرت امام

  بختياری در ایام جنگ تحميلی

 مدیر حوزه های علميه در شهرهای آبادان و اميدیه  

 دو دوره نمایندگی شهرهای آبادان و خرمشهر در مجمع طالب و فضالی حوزه علميه قم  

 قائم مقام نمایندگی ولی فقيه در بسيج دانشجویی کشور  

 حضور در ميادین جنگ تحميلی در طول هشت سال دفاع مقدس  

 در تصدی امور حسبّيه از حجج اسالم فاضل لنکرانی و مکارم شيرازی مأذون  

  ٨٣مشاور در حوزه ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی سال  

  ٨٤عضو کميته نظارت و ارزشيابی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی سال  



 سالمی در دوازدهمين عضو پژوهشی هيات داوران مقاالت در نمایشگاه مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد ا

  ٨٤همایش مدیران فرهنگی سال 

  ٨٥- ٨٦معاون پژوهشکده مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربيت مدرس  

  ٨٥- ٨٦عضو شورای تخصصی گروه دروس مدرسی دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم انسانی  

  ٨٦- ٨٨معاون علمی ـ پژوهشی بنياد حکمت اسالمی صدرا  

 ٨٤-٨٨المللی خليج فارس دانشگاه آزاد اسالمی  ندازی و رئيس دانشگاه بينمسوول راه ا  

  و  ٨٩مدیر گروه فلسفه، کالم و عرفان اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال

١٣٩٠  

  معاون سردبير و عضو هيات تحریریه مجله دو فصلنامه حکمت معاصر در در پژوهشگاه علوم انسانی و

  مطالعات فرهنگی

  سال ٢نماینده ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کميته جذب هيات علمی به مدت  

 علوم و تحقيقات اهواز  عضو علی البدل کميته رسيدگی به تخلفات انتظامی اعضای هيات علمی واحد

  ٨٧سال 

  عضو اصلی شورای دبيرخانه و مدیر تبليغات و رسانه ای اجالس جهانی روز فلسفه پژوهشگاه علوم

  ١٣٨٨انسانی و مطالعات فرهنگی سال

  ٩٢مدیر گروه فلسفه، کالم و عرفان اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال -

٨٩.  

 پژوهشگاه علوم انسانی و " حکمت معاصر" و هيات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشیمعاون سردبير و عض

  مطالعات فرهنگی

  پژوهشگاه علوم " جستارهای فلسفه دین"عضو هيات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی نشریه

  انسانی و مطالعات فرهنگی

  پژوهشگاه علوم انسانی " غرب شناسی بنيادی"عضو هيات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی نشریه

  و مطالعات فرهنگی

 پژوهشگاه علوم انسانی و " منطق پژوهی" عضو هيات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی نشریه

  مطالعات فرهنگی

 نماینده ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کميته جذب هيات علمی  

  علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عضو کارگروه بررسی صالحيت عمومی جذب اعضای هيات

  فرهنگی

  ٩٠تا  ٨٨مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال  

  ٩٢-٨٨عضو هيات رئيسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

  ٩٠تا  ٨٩ریيس کميته فروش کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال  

 سياستگزاری کتابخانه دیجيتال علوم انساتی تهران عضو شورای  

  ریيس کارگروه بررسی توانایی های علمی در شاخه فلسفه، کالم، ادیان و عرفان پژوهشگاه علوم

  انسانی و مطالعات فرهنگی

 رئيس پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  



  گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهش) فلسفه برای کودک(مدیر گروه فبک  

  ١٣٩٢-١٣٩٠عضو انجمن فلسفه دین ایران  

  ١٣٩٢-١٣٩١عضو بسيج اساتيد تهران بزرگ  

  نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در همایش بين المللی اندیشه های عالمه

  ١٣٩٣در تفسير الميزان در سال ) ره(طباطبایی

 تاکنون ١٣٩٢. لمی فلسفه دین ایرانرئيس بخش دانشجویی انجمن ع  

  معاونت تأیيد صالحيت های علمی و عمومی مرکز جذب اعضای هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و

  فناوری

  سوابق پژوهشی

  پژوهشی، ترویجی و تخصصی داخلی و خارجی –ارایه کليه فعاليت های پژوهشی در نشریات علمی- 

راهنمایی و داوری پایان نامه  –سخنرانی  -شرکت در همایش ها –نگارش کتاب ،ترجمه و تصحيح رساله 

ایت لغ ١٣٧٢داوری مقاالت از سال  –مشارکت، مجری، سرپرستی و نظارت بر طرح های پژوهشی  –ها 

١٣٩٤.  

  مقاالت

  پژوهشی - علمی 

 »فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی ـ کالمی، »رویکردی فلسفی و کالمی به مقوله آزادی ،

، دانشگاه قم، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ، زمستان ٢٤١-٢٢١، صص )٣٧پياپی ( ٢سال دهم، شماره 

  .طلب¬با همکاری محمدرضا رضوان ١٣٨٧

 »گروه »فلسفه«، فصلنامه »گرایی و اصالت بشری در اندیشه توماس آکوئيناس دیدگاه های ذهن ،

  .١٣٨٣فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 

  »فصلنامه علمی ـ پژوهشی »توان ابن سينا را منکر واقعی اتحاد عاقل و معقول دانست؟ آیا براستی می ،

  .١٣٨٧اوری ، دانشگاه قم، وزارت علوم، تحقيقات و فن

 »بنياد حكمت ٥٣، فصلنامه علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا، شماره »ابن سينا و اتحاد عاقل و معقول ،

  .١٣٨٧اسالمي صدرا، پایيز 

 »نشریه علمی پژوهشی حکمت »بررسی رویکرد حکمای طبقه بعد از مالصدرا به مسئله اصالت وجود ،

، با همکاری ٥٢ – ٣٥ی، شماره دوم ، صص معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

  .١٣٩٠محمدهادی توکلی، سال 

 »نشریه علمی پژوهشی حکمت »بررسي رويكرد دو جريان اصلي و فرعي اصفهان به نظريه اصالت وجود ،

  .١٣٩١معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 » نظر به مؤلفه هاي اجتماعي و بررسي سير تطور تاريخي انديشه فلسفي در مكتب اصفهان با

  .١٣٩١، نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »سياسي

 »نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر، » تحليل و تبيين مسئله حدوث از منظر مالاسماعيل خواجویی

  .١٣٩١، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ٤شماره 

 »مقایسه جایگاه وجودشناسی و معرفت شناسی عقل فعال از نظر ابن سينا و توماس  بررسی و

، پژوهشگاه علوم انسانی و ٩٦-٧٥، نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر، شماره یک، صص »آکویناس

  .١٣٩١مطالعات فرهنگی، با همکاری مستانه کاکایی، سال 



 »حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و ، نشریه علمی پژوهشی »مسئله شرور از دیدگاه مالصدرا

  .١٣٩٢مطالعات فرهنگی، 

 »نشریه علمی پژوهشی »بررسی و تحليل رویکرد ذهن گرایی در معرفت شناسی توماس آکوئيناس ،

،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، پایيز و ٢٤دوفصلنامه جاویدان خرد، سال یازدهم، شماره 

  .١٣٩٣زمستان 

 »نشریه »اداری زندگی از دیدگاه عالمه جعفری مبتنی بر انسان شناسی دینیبررسی و تحليل معن ،

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ٤، شماره ٥علمی پژوهشی حکمت معاصر، دوره 

  .١٣٩٣زمستان 

 »دوفصلنامه »بررسی رابطه اخالق و دین در اخالق فضيلت با تکيه بر نظرات اخالقی عالمه طباطبایی ،

، )ع(، دانشگاه امام صادق ٢، شماره ١٢، دوره )نامه حکمت(پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین  علمی

  .١٣٩٣پایيز و زمستان 

 »شماره دوم، ٤٨- ٣٧نشریه علمی پژوهشی حکمت صدرایی، صص» تحليل مساله شر از منظر مالصدرا ،

  .١٣٩٣سال 

 »ی پژوهشی سياست ، نشریه علم»تبيين آموزه های اخالقی سياست در آیينه آخرین حج

  .١٣٩٤متعاليه،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ، قم، 

  ترویجی و تخصصی - علمی 

 »١٣٧٥، دانشکده هنر وابسته به سازمان تبليغات اسالمی، »تبيين فضای آزادی در فضای کنونی.  

  برگ فرهنگ«، پنج شماره »در معنای آزاداندیشیپژوهشی «مجموعه سلسله مقاالتی در باره« ،

  .١٣٨٤ماهنامه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاداسالمی، 

 » نقد، بررسی و معرفی کتاب رابطه دین با اخالق بر اساس مبانی رویکرد اسالمی ـ ایرانی با هدف بومی

  .١٣٩١، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، »سازی

 » نشریه علمی ترویجی حکمت و » ابن مسره و رساله ای در باب تفکر/فلسفه عرفانی در اندلسسرآغاز

  .١٣٩١، سال ٧٢معرفت، نشریه اطالعات ، شماره 

 »در مجموعه مقاالت الهيات و مسئله شر، پژوهشگاه علوم انسانی و »شرور ادراکی از منظر مالصدرا ،

  .١٣٩٢مطالعات فرهنگی، 

 »نشریه علمی و ترویجی مطالعات اجتماعی دین دانشگاه »ی در نهضت جنگلتحليل گفتمان عاشورای ،

  .١٣٩٣تهران، 

 »نشریه علمی ترویجی فصلنامه »کنکاشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسالمی و غربی ،

  .١٣٩٤، دانشگاه مذاهب اسالمی، بهار ٣٨مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی، فروغ وحدت، شماره 

 ق نشریه اشرا)Ishraq ( بنياد مطالعات اسالمی در روسيه با مشارکت انستيتوی فلسفه آکادمی علوم،

  :روسيه و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

  

 A comparative study of the ontological and epistemological position of the active intellect in 

Avicanna and Thomas Aquinas, Ishraq (Islamic philosophy), with MastanehKakaei,year book in 

Moscow,٢٠١٣.  

 ”Abd al – RazzaqLahiji”s Life and Thought”, Ishraq (Islamic philosophy), year book in Moscow, 

No six, ٢٠١٥.  



 ”Rajab Ali Tabrizi and His students”, with Mohammad HadiTavakoli, Ishraq (Islamic philosophy), 

year book in Moscow, No six, ٢٠١٥.  

  :ترجمه ، تصحيح و تصنيف آتاب و رساله 

  با همکاری آقایان کامبيز » وایتن. واینر، مریای. جانای«اثر » آئين نگارش و دستور زبان انگليسی«ترجمه

  .١٣٧٢شمس و محمد فالح گروی، 

  ١٣٧٣اثر ميرزاحسن بن عبدالرزاق الهيجی، » آئينه حکمت یا مرآۀ الحکمۀ«تصحيح رساله.  

 » انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و »)ق.ه٣١٩-٢٦٩ابن مسره (احوال، افکار و آثار حکيم اندلسی ،

  .١٣٩٢مطالعات فرهنگی، 

 » پژوهشگاه علوم انسانی و  ، انتشارات»)ق.ه١٢٣١- ١٠٥٠(تاملی بر سير تطوری حکما و حکمت متعاليه

) خروجی طرح جریان شناسی و منبع شناسی طبقه اول حکمای حکمت متعاليه(مطالعات فرهنگی، 

،١٣٩١.  

 »مجموعه درس گفتارهای استاد منوچهر صدوقی سها، انتشارات » هستی و چيستی حکمت الهی

  .١٣٩٢پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 »مجموعه سخنرانيها و مباحث ارایه شده در کارگاه حکمت اسالمی و » عاصرحکمت اسالمی و عالم م

  .١٣٩٢عالم معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ،

 »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »فرهنگ و تمدن اسالمی از منظر برخی از مستشرقان ،

١٣٩٢.  

 » انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی »)سه مالعلی نوری مازندرانیمدر(تأملی بر حکما و حکمت متعاليه ،

  ) .خروجی طرح جریان شناسی و منبع شناسی طبقه دوم حکمای حکمت متعاليه(و مطالعات فرهنگی، 

 » انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و »)مکتب سبزوار و مدرسه قزوین(تأملی بر حکما و حکمت متعاليه ،

  ) .ی طرح جریان شناسی و منبع شناسی طبقه سوم حکمای حکمت متعاليهخروج(مطالعات فرهنگی، 

 » انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و »)مکتب فلسفی طهران(تأملی بر حکما و حکمت متعاليه ،

  ) .خروجی طرح جریان شناسی و منبع شناسی طبقه چهارم حکمای حکمت متعاليه(مطالعات فرهنگی، 

  :همايش ها ،کنفرانس های ملی و بين المللیارایه مقاالت و سخنرانی در 

 »در کنگره ملی بزرگداشت حکيم »زندگی، آثار و افکار و اندیشه های ميرزاحسن بن عبدالرزاق ،

  .١٣٧٢مالعبدالرزاق فياض، الهيجان، تيرماه 

 » مجموعه مقاالت یازدهمين و دوازدهمين همایش بزرگداشت حکيم »حکمت متعاليه و تدبير منزل ،

  .١٣٨٧متالهين شيرازی، بنياد حکمت اسالمی صدرا ، صدرال

 »کنفرانس بين المللی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »شرور ادراکی از دیدگاه مالصدرا ،

  .١٣٨٩با همکاری انجمن علمی فلسفه دین ایران، 

 » علم  -شيعی  ، کنفرانس ملی حکمت»نسخه خطی باستانی فرقه اسماعيليه در تاجيکستان ٥تصحيح

  .١٣٨٩و تمدن اسالمی، بنياد حکمت اسالمی صدرا، قزوین، 

 »با همکاری اباذر اشتری، همایش »الگوی ایرانی ـ اسالمی رشد مبتنی بر نظریه مدینه فاضله فارابی ،

  .١٣٨٩فارابی ، بنياد حکمت صدرا، 

 »١٣٩٠. دانشگاه کرمان با همکاری اباذر اشتری، همایش تمدن اسالمی،» بحران هویت و تمدن اسالمی.  



 »همایش بين المللی جنبشهای اسالمی »نهضت جنگل، پيش قراول جنبش اسالمی اخوان المسلمين ،

  .١٣٩٢معاصر در اندیشه و عمل اخوان المسلمين و جنبشهای اسالمی همسو، گيالن ، 

 »سومين همایش  ، با همکاری سارا قزلباش»جایگاه اخالق در معناداری زندگی از دیدگاه عالمه جعفری ،

  .١٣٩٣بين المللی فلسفه دین ایران ، دی ماه 

 »با همکاری سارا »بررسی و تحليل مواجهه علمی آقا علی حکيم مدرس طهرانی با فلسفه جدید غرب ،

  .١٣٩٣قزلباش، همایش ملی حکيم طهران، مجمع عالی حکمت، قم، 

 »المللی انجمن علمی فلسفه دین ایران،  ، سومين کنفرانس بين»تاثير آثار دینی بر تجربه دینی افراد

١٣٩٣.  

 »مرکز علمی مطالعات »بررسی رفتارهای حمایت گرانه با توجه به نظریه مالکيت مختلط در اسالم ،

  .١٣٩٣،همایش ملی ، ) ره (جهانی شدن و کميته امداد امام 

  چهارمين »يات وحيانیالهيات طبيعی و اله: تحليل و ارزیابی بخشی از کارکردهای دو نظام فکری«مقاله ،

  .١٣٩٤کنفرانس بين المللی انجمن علمی فلسفه دین ایران ، تهران، 

  :سخنراني ها 

 »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »جریان شناسی ومنبع شناسی حکمت متعاليه طبقه اول ،

  .١٣٩١فرهنگی، 

 » ١٣٩٢، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »)نوآوری ها-ویژگی ها (مکتب سبزوار.  

 » پژوهشگاه علوم انسانی و »)مدرسه قزوین، مکتب سبزوار(سير تحول حکمت متعاليه در دوره سوم ،

  .١٣٩٢مطالعات فرهنگی، 

 »انی و مطالعات فرهنگی، ، پژوهشگاه علوم انس»مواجهه فيلسوفان اسالمی با مسئله شرور در عالم

١٣٩٢.  

 »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »پاسداشت اندیشه های حکمی شهيد مرتضی مطهری ،

١٣٩٢.  

 »١٣٩٢، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »تبيين آموزه های اخالقی در آئينه آخرین حج.  

 »١٣٩٢ی و مطالعات فرهنگی، ، پژوهشگاه علوم انسان»شرور ادراکی از منظر مالصدرا.  

 »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »مکتب طهران:     معرفی طبقه چهارم حکمای حکمت متعاليه ،

  .١٣٩٣فرهنگی، بهمن 

 »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »مواجهه آقا علی حکيم با جریان های فلسفی غرب ،

  .١٣٩٣اسفند 

 »به مناسبت بزرگداشت حاج مال هادی سبزواری، شهر سبزوار، » ویژگی های مکتب فلسفی سبزوار،

  .١٣٩٣دانشگاه حکيم سبزواری، اسفند 

  :راهنمایی و داوری پايان نامه های دانشجویان 

  براساس رویکرد (اثربخشی آموزش راهبرهای مقابله اسالم با باورهای غيرمنطقی «راهنمایی رساله

  .١٣٨٧ان، دانشگاه آزاد اسالمی ، کارشناسی ارشد، ، واحد علوم و تحقيقات خوزست»)شناختی

  های دینی برگرفته از داستان حضرت یوسف به شيوه بحث گروهی بر  اثربخشی آموزه«راهنمایی رساله

، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، کارشناسی ارشد، »افزایش عزت نفس و تغيير نگرش روابط دختر و پسر

١٣٨٧.  



  داور رساله دکتری تخصصی)Ph.D(. ١٣٩٢واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران.  

  :مشارکت ، اجراء و نظارت بر طرح های پژوهشی 

  و » تاریخ جامع حکمت و فلسفه در بنياد حکمت اسالمی صدرا«مشارکت در تدوین طرح های موسوم به

  .١٣٨٧، خردادماه »حکمت متعاليه و تدبير منزل«

  مجری طرح سلسله درس گفتارهای پيرامون سير استعالیی فلسفه اسالمی توسط استاد منوچهر

  .١٣٨٩صدوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  به سفارش »ترجمه، نقد، بررسی و معرفی مقاالت در حوزه دین و اخالق«مجری طرح موسوم به ،

  .١٣٩٠، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  توسط محسن ميری، »تفکر حکمی ـ معنوی ایرانی ـ اسالمی به روایت هانری کربن«سرپرست طرح ،

  .١٣٩٠پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  پژوهشگاه علوم انسانی و »آسيب شناسی وضعيت کنونی آموزش کالم«نظارت بر طرح پژوهشی ،

  .١٣٩٠مطالعات فرهنگی، 

 ای متعدد خدمات پژوهشی محققين پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در نظارت بر قرارداده

  .١٣٩٢لغایت  ١٣٨٨خالل سال های 

  :داوری نشریات و مقاالت 

  توسط دفتر سياست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، »آموزه های فلسفه اسالمی«داوری نشریه ،

  .١٣٩١وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

 حکمت (االت متعدد نشریات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داوری مق

لغایت  ١٣٩٠، در خالل سال های ...)معاصر، منطق پژوهی، جستارهای فلسفه دین ،پژوهش نامه علوی 

١٣٩٢.  

  سوابق آموزشی

  تدریس دروس حوزوی شامل اصول فقه، منطق مظفر، حاشيه مال عبداهللا، بدایۀ الحکمه و نهایۀ الحکمه و

  ) .١٣٧٥لغایت  ١٣٦٩(های علميه تهران و شهرستانها  سایر دروس پایه در حوزه

  و تاریخ اسالم و ریشه های انقالب، انسان در اسالم در دانشگاه تهران، دانشگاه  ٢و  ١تدریس معارف

  ).١٣٨٥لغایت  ١٣٧٠... (لوم پزشکی ایران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشگاه تربيت مدرس وع

  لغایت  ١٣٧٦(در دانشگاه مذاهب اسالمی  ٢و ١، کالم ٢و ١، تاریخ فلسفه ٣و  ٢و  ١تدریس منطق

١٣٨٤.(  

  ١٣٨٧لغایت  ١٣٨٠) (ره(تدریس کليه دروس معارف اسالمی در مرکز تداوم آموزشی امام خمينی(.  

 شناسی فلسفی، منتخب متون فلسفی و کالمی، مجتمع  تدریس دروس فلسفه غرب شامل اصطالح

  ).١٣٨٦لغایت  ١٣٨٤(آموزش عالی قم، گروه فلسفه پردیس دانشگاه تهران 

  ١٣٨٨-١٣٨٧( تدریس اصطالح شناسی فلسفی در مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصيلی.(  

  ١٣٨٧(و کالمی، مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصيلی تدریس دروس مربوط به منتخب متون فلسفی-

١٣٨٨.(  

  تدریس متون اصلی فلسفی مالصدرا در مقطع دکتری تخصصی)PH.D(. پژوهشگاه علوم انسانی و ،

دروسی شامل متون فلسفی به زبان عربی، انسان شناسی در ) ١٣٩٤(تاکنون  ١٣٩٠مطالعات فرهنگی، 

  ).١٣٩٤لغایت  ١٣٩٠(متعاليه  حکمت متعاليه، الهيات طبيعی در حکمت



  لغایت  ١٣٩٣( تدریس متون حکمت متعاليه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اسالمی

١٣٩٤.(  

  ١٣٩٤- ١٣٩٣(در دانشگاه مذاهب اسالمی، سال تحصيلی  ٢و  ١تدریس درس کالم.(  

  سوابق اجرایی

 اندازی تشکيالت وزارت کشور در منطقه دهدز شهرستان ایذه  معاونت ستاد در استانداری خوزستان و راه

  .١٣٥٧در اوایل پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، 

  در سپاه پاسداران در استانهای خوزستان، فارس و چهارمحال بختياری در ) ره(نمایندگی حضرت امام

  .١٣٦٧- ١٣٦٠هشت سال جنگ تحميلی 

  ١٣٦٤-١٣٦٢مدیر حوزه های علميه در شهرهای آبادان و اميدیه.  

  ،١٣٨٠-١٣٦٧دو دوره نمایندگی شهرهای آبادان و خرمشهر در مجمع طالب و فضالی حوزه علميه قم.  

  ١٣٧٦ - ١٣٧٤نمایندگی ولی فقيه در بسيج دانشجویی کشور.  

 حضور در ميادین جنگ تحميلی در طول هشت سال دفاع مقدس.  

 أذون در تصدی امور حسبّيه از حجج اسالم فاضل لنکرانی و مکارم شيرازیم.  

 ،١٣٨٣مشاور در حوزه ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی.  

  ،١٣٨٤عضو کميته نظارت و ارزشيابی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی.  

 اد اسالمی در دوازدهمين عضو پژوهشی هيات داوران مقاالت در نمایشگاه مدیران فرهنگی دانشگاه آز

  .١٣٨٤همایش مدیران فرهنگی، 

  ،٨٦-١٣٨٥معاون پژوهشکده مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربيت مدرس.  

  ،٨٦-١٣٨٥عضو شورای تخصصی گروه دروس مدرسی دانشگاه تربيت مدرس دانشکده علوم انسانی.  

  ،١٣٨٨-١٣٨٦معاون علمی ـ پژوهشی بنياد حکمت اسالمی صدرا.  

  ،عضو علی البدل کميته رسيدگی به تخلفات انتظامی اعضای هيات علمی واحد علوم و تحقيقات اهواز

١٣٨٧.  

 ١٣٨٨-١٣٨٤المللی خليج فارس در منطقه اروند دانشگاه آزاداسالمی،  رئيس دانشگاه بين.  

  بنياد »تانشناسی در تاریخ فلسفه دوران باس روش استفاده از منابع باستان«دبير علمی همایش ،

  .١٣٨٧حکمت اسالمی صدرا، 

  بنياد حکمت اسالمی صدرا، »١بحثهای سير تفکر فلسفه در ایران باستان  سلسله «دبير علمی همایش ،

١٣٨٧.  

  بنياد حکمت اسالمی صدرا، »٢سلسله بحثهای سير تفکر فلسفه در ایران باستان «دبير علمی همایش ،

١٣٨٧.  

  بنياد حکمت اسالمی صدرا »٣ی سير تفکر فلسفه در ایران باستان بحثها سلسله «دبير علمی همایش ،

١٣٨٧.  

  عضو اصلی شورای دبيرخانه و مدیر تبليغات و رسانه ای اجالس جهانی روز فلسفه پژوهشگاه علوم

  .١٣٨٨انسانی و مطالعات فرهنگی 

 مطالعات ، پژوهشگاه علوم انسانی و ٢٠١٠اجرایی همایش روز جهانی فلسفه  - عضو کميته علمی

  .١٣٨٨فرهنگی، 



  ١٣٨٨، بنياد حکمت اسالمی صدرا، »سير تفکر فلسفه خاور دور و خاورميانه«دبير علمی همایش.  

  ،١٣٩٢-١٣٨٩مدیر گروه فلسفه، کالم و عرفان اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

 نماینده ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کميته جذب هيات علمی.  

  ،مجری و برگزارکننده کارگاه حکمت اسالمی و عالم معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

١٣٩٠.  

 هنگی، دبير علمی و مجری کارگاه حکمت اسالمی و عالم معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فر

  .١٣٩٠خرداد 

  ،١٣٨٨-١٣٩٢مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

  ،١٣٨٨- ١٣٩٢عضو هيات رئيسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

  ،١٣٨٨- ١٣٩٢ریيس کميته فروش کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

 ١٣٩٢- ١٣٩٠وم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئيس پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه عل.  

  عضو هيئت علمی و هيات مدیره انجمن فلسفه دین ایران در برگزاری دومين همایش بين المللی فلسفه

  .١٣٩٢دین معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی 

 ،١٣٩٤- ١٣٩٠عضوهيات مدیره انجمن فلسفه دین ایران.  

 ١٣٩٤-١٣٩٠دین ایران،  بازرس اصلی انجمن فلسفه.  

  ،١٣٩٠عضو هيات بدوی انتظامی اعضای هيات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

  .١٣٩٢لغایت 

  ،لغایت  ١٣٩٠مسئول گروه فلسفه دین با رویکرد اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

١٣٩٢.  

  ،١٣٩٢ت لغای ١٣٩٠عضو شورای پرتال علوم انسانی کشور.  

  پژوهشگاه علوم انسانی و » غربشناسی بنيادی«عضو هيات تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی نشریه

  .١٣٩٤لغایت  ١٣٩٠مطالعات فرهنگی، از سال 

  پژوهشگاه علوم انسانی و » منطق پژوهی«عضو هيات تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی نشریه

  .١٣٩٤لغایت  ١٣٩٠مطالعات فرهنگی، از سال 

 پژوهشگاه علوم انسانی و » حکمت معاصر«و هيات تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی نشریه ض

  .١٣٩٤لغایت  ١٣٩٠مطالعات فرهنگی، از سال 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از "حکمت معاصر"مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی ،

  .١٣٩٤لغایت  ١٣٩٠سال 

  جذب اعضای هيات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عضو کارگروه بررسی صالحيت عمومی

  .١٣٩١فرهنگی، 

  ،١٣٩١عضو شورای سياستگزاری کتابخانه دیجيتال علوم انسانی تهران.  

  ریيس و عضو کارگروه بررسی توانایيهای علمی در گروه فلسفه، کالم، ادیان و عرفان پژوهشگاه علوم

  .١٣٩٢لغایت  ١٣٩١انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  ،١٣٩٤-١٣٩١عضو بسيج اساتيد تهران بزرگ.  

  ١٣٩٢پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،) فلسفه برای کودک(مدیر گروه فبک.  



  ،١٣٩٤-١٣٩٢رئيس شاخه دانشجویی انجمن علمی فلسفه دین ایران.  

  همایش بين المللی «دبير علمی و اجرایی اولين نشست علمی از سلسله نشست های علمی

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری »های عالمه طباطبایی در الميزان یشهاند

  .١٣٩٣، آبان )ره(مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمينی 

  دبير علمی و اجرایی یازدهمين پيش نشست همایش ملی حکيم طهران، پژوهشگاه علوم انسانی و

  .١٣٩٣مطالعات فرهنگی، دی 

  ،دبير و عضو هيأت رئيسه نشست دبيران، کارشناسان و اعضای هيأت اجرائی مناطق جنوب و غرب کشور

  .١٣٩٣دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهمن 

  ،عضو هيئت علمی و هيات مدیره سومين همایش بين المللی فلسفه دین معاصر، دانشگاه تربيت مدرس

١٣٩٣.  

 رکز جذب اعضای هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و معاونت تأیيد صالحيت های علمی و عمومی م

  .١٣٩٤- ١٣٩٢فناوری، 

  غيرانتفاعی  -نماینده وزیر علوم تحقيقات و فناوری در هيات امنای موسسه ی آموزش عالی غيردولتی

  .١٣٩٤اروندان ، 

 


