
 

  مشخصات فردي
 حسن نام

فقيه عبدالّلهی نام خانوادگي

١٣۴۵ سال تولد

  مدارک تحصيلي

  .١٣٧٠، )تکنيک تهران پلی(فارغ التحصيل رشتٔه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اميرکبير  •

، مدرسٔه عالی سپهساالر »)های خطی  نسخه(نقد و تصحيح متون کهن فارسی عربی «نامٔه آموزش گواهی •

  .١٣٧٢، تهران، )شهيد مطهری کنونی(

، از »)قبل و پس از ظهور اسالم(تاریخ طب ایرانی و اسالمی و علم االخالق پزشکی «نامٔه دورٔه تلمذ گواهی •

  .١٣٧۶-١٣٧٢،)عضو پيوستٔه فرهنگستان علوم پزشکی ایران(آبادی  مرحوم استاد دکتر محمود نجم 

عضو پيوستٔه فرهنگستان (دی محقق ، از آقایان دکتر مه»اسالمی- تاریخ علم ایرانی«نامٔه تلّمذ در دورٔه  گواهی •

  .١٣٨٠-١٣۶۴، )عضو پيوستٔه فرهنگستان علوم ایران(بخش  و دکتر حسن تاج) زبان و ادب فارسی

های هجری شمسی، هجری قمری و   استخراج تقویم«های آموزشی ـ تخصصی  های دوره  نامه  گواهی •

  .١٣٨۵ - ١٣٨٢الم ،، مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظيم عليه الس»ميالدی در ایران

  اشتغاالت علمی، آموزشی و اجرایی

  علمی

های تاریخ علوم ایرانی و اسالمی،  المعارف اسالمی و نویسندٔه چندین مقاله در بخش هٔ   عضو علمی بنياد دایر •

١٣٧-١٣٧٠۵.  

شعبٔه (گيل  با مؤسسٔه مطالعات اسالمی دانشگاه مک) شامل تحریر مقاالت و ویرایش آثار(همکاری علمی  •

  .١٣٧۵-١٣٧٠، با مدیریت دکتر مهدی محقق،)تهران ـ ایران

  .١٣٧١المعارف اسالمی، زیر نظر دکتر مهدی محقق،  در بنياد دایرهٔ » گروه تاریخ علم«عضو مؤسس  •

  .١٣٧٩ - ١٣٧٣عضو انجمن ریاضی ایران، •

مشاور مدیر مسؤول و شورای تحریریٔه مجلٔه وقف؛ ميراث جاویدان، از انتشارات سازمان اوقاف و امور خيریه، از  •

  .تا کنون ١٣٧۵

، »ـ اسالمی و مسائل وابسته به آن  تاریخ پزشکی ایرانی«ریزی و برگزاری ميزگرد تخصصِی   مسؤول برنامه •

  .١٣٧۵شهریور  ٢٢انی و مطالعات فرهنگی، زیر نظر دکتر مهدی گلشنی، برگزار شده در پژوهشگاه علوم انس

  .١٣٧٧آذر -١٣٧۵پژوهشگر پژوهشکدٔه تاریخ و فلسفٔه علِم انجمن حکمت و فلسفٔه ایران، مهر  •

 - ١٣٧۶مشاور رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در امور انتشار کتب و نشریات پژوهشگاه،  •

١٣٨٠  

ایرانی، بر اساس متون کهِن عربی  - فرهنگ تفصيلی مصطلحات پزشکی اسالمی«ژوهشی مّلی معاون طرح پ •

  .١٣٧٧، با مدیریت دکتر مهدی محقق،»و فارسی

  .١٣٨٠ -  ١٣٧٧عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، •

  .تاکنون ١٣٧٩ترویجی تحقيقات اسالمی، از  - عضو هيأت تحریریٔه مجلٔه علمی •

، برگزار »المللی بزرگداشت نهصدمين سالگرد وفات حکيم عمر خيام نيشابوری  همایش بين«ضو کميتٔه علمیع •

  .١٣٧٩بهشت  اردی ٣٠-٢٨شده از سوی کميسيون مّلی یونسکو در ایران، نيشابور، 

  .١٣٨۶-١٣٨٠عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

  .١٣٨۴ - ١٣٨١ـ اجتماعی مرکز تحقيقات استراتژیک،  یپژوهشگر ارشد و سپس ممتاز بخش معاونت فرهنگ •



  .١٣٨۴-١٣٨١سردبير و ویراستار خبرنامٔه دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

، »همایش مشارکت سياسی زنان در کشورهای اسالمی«همکاری علمی و اجرایی با مسؤول برگزاری  •

مهر  ٢٩-٢٨دانشگاه عالمه طباطبایی،  ها و فعاليت در کميتٔه اجرایی، برگزار شده در  شامل ویرایش مقاله

١٣٨١.  

 - ١٣٨١عضو کميتٔه مرکزی طرح پژوهشی ترجمه و نشر کتب علوم انسانی، در دانشگاه عالمه طباطبایی، •

١٣٨٣.  

  .١٣٨١آبان  ٢٣پژوهشگر نمونٔه دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

های  و ویرایش مقاله،»هجری شمسی ١۴٠٠همایش جامعٔه اطالعاتی در سال «همکاری با شورای علمی •

  .١٣٨١آذر  ٢٧-٢۵ارائه شده به همایش، برگزار شده در دانشگاه عالمه طباطبایی، 

در مباحث مطالعات » بنياد جایزٔه مّلی دانشگاهی عالمه طباطبایی«مشارکت در تنظيم و تدوین طرح تأسيس  •

مصّوب (» شگاهی عالمه طباطباییاساسنامٔه دبيرخانه و اعطای جایزٔه مّلی دان«و تحقيقات قرآنی، و نگارش 

دبيرخانٔه بنياد در بادی امر در بخش روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی مستقر ). وزارت علوم١٣٨٢/۴/٢٨

  .شد

  .تا کنون ١٣٨٢، از )ـ ترویجی علمی (سردبير مجلٔه تحقيقات اسالمی  •

-١٣٨٢، )سمت(و تدوین کتب  عضو هيأت تحریریٔه فصلنامٔه سخن سمت ، مجلٔه تخصصی سازمان مطالعه •

١٣٨۴.  

، به »المللی تخصصی رؤیت هالل در ایران دومين گردهمایی بين«عضو کميتٔه علمی و مشاور علمی و اجرایی •

  .١٣٨٣مهر  ٩-٨ریاست مهندس سّيد مصطفی ميرسليم، برگزار شده در مرکز تحقيقات استراتژیک، تهران، 

دومين «، همزمان با تشکيل »ابزار و آالت رصدی رؤیت هالل ماهـ پژوهشی   نمایشگاه تخصصی «مدیر برگزاری  •

  .١٣٨٣مهر  ٩-٨، برپا شده در مرکز تحقيقات استراتژیک، تهران، »گردهمایی تخصصی رؤیت هالل در ایران

دومين گردهمایی تخصصی رؤیت «، همزمان با تشکيل»نمایشگاه تخصصی کتب و نشریات«مسؤول برگزاری  •

  .١٣٨٣مهر  ٩-٨ا شده در مرکز تحقيقات استراتژیک، تهران، ، برپ»هالل در ایران

  .١٣٨٣آبان  ٢۵پژوهشگر نمونٔه معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

 ۶١از جمله داوری علمی (، »کنفرانس توسعٔه دانش و فّناوری در ایران« همکاری مستمر با کميتٔه علمی  •

  .١٣٨٣ار شده در دانشگاه صنعتی شریف، آبان ، برگز)مقاله از مقاالت ارائه شده به همایش

، با مشارکت خانٔه ریاضيات »المللی ریاضيات معماری اسالمی ایرانی  همایش بين«ریزی عضو کميتٔه برنامه  •

  .١٣٨۵ -  ١٣٨٣، ...اصفهان، سازمان یونسکو، فرهنگستان هنر ایران و 

  .تا کنون ١٣٨۴، به ریاست دکتر مهدی محقق، تهران، از »انجمن ترویج زبان فارسی«عضو پيوستٔه  •

  .١٣٨۵-١٣٨۴، برگزار شده در سازمان سمت، »)دانشگاهی(همایش کتاب درسی « عضو کميتٔه علمی  •

ایران نمایندٔه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی  •

دایرهٔ المعارف «، به منظور همکاری در تهئه مداخل و نگارش و تنظيم)گروه طب اسالمی و طب سّنتی(

  .١۴/٨/١٣٨۴، از »پزشکی اسالمی

، در مرکز »پذیری هالل  اندیشی بررسی فقهی و نجومی موضوع رؤیت   نخستين هم« مسؤول برگزاری  •

  .١٣٨۵شهریور  ٢١بازشناسی اسالم و ایران، 

  .تا کنون ١٣٨۵، از )وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران(» شورای پژوهش هنرکشور« عضو •

، در پژوهشگاه علوم »دکتری تاریخ علوم دورٔه اسالمی«های دروس دورٔه  نگارش برنامٔه درسی کلئه سرفصل •

  .١٣٨۶انسانی و مطالعات فرهنگی، به ریاست دکتر مهدی گلشنی، 



 ١٣٨۶، از مهر )ها پژوهشکدٔه مطالعات فرهنگ(وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هيأت علمی پژ •

  .تا کنون

به  ١٣٨۶این طرح در آبان . »کتابشناسی توصيفی گزیدٔه منابع تاریخ علوم دورٔه اسالمی«مجری طرح تحقيقاتی •

  .خواهد شدپایان رسيد و متن آن از سوی پژوهشگاه علوم انسانی ـ وزارت علوم چاپ و نشر 

آبادی،  ،اثر استاد دکتر محمود نجم »)مجلد سوم(تصحيح و تحشئه تاریخ طب در ایران «مجری طرح پژوهشی  •

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: محل اجرا ٢٢/٣/١٣٨٧مصّوب 

  آموزشی

 جانب، شامل تدریس مادٔه درسی تاریخ علوم اسالمی و ایرانی در های آموزشی این فعاليت
  :ها، بدین شرح است دانشگاه

واحد،  ٢، به ارزش )٣(دانشگاه تهران، دورٔه کارشناسی دانشکدٔه الهيات و معارف اسالمی، با عنوان تاریخ علوم •

  .١٣٧٨ـ  ١٣٧٧در نيمسال دوم تحصيلی 

 ٢دانشگاه صنعتی شریف، دورٔه کارشناسی ارشد گروه فلسفٔه علم، با عنوان تاریخ علوم اسالمی، به ارزش  •

  .١٣٨٠ـ  ١٣٧٩واحد، در نيمسال اول تحصيلی 

واحد، در نيمسال اول تحصيلی  ٢، به ارزش )١(، دورٔه کارشناسی، با عنوان تاریخ علوم)س(دانشگاه الزهراء  •

  .١٣٨٠ـ ١٣٧٩

واحد، در نيمسال دوم تحصيلی  ٢، به ارزش )٢(، دورٔه کارشناسی، با عنوان تاریخ علوم)س(دانشگاه الزهراء  •

  .١٣٨٠ـ ١٣٧٩

واحد، در نيمسال دوم تحصيلی  ٢، به ارزش )٣(، دورٔه کارشناسی، با عنوان تاریخ علوم)س(دانشگاه الزهراء  •

  .١٣٨٠ـ ١٣٧٩

  اجرایی

، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )ـ پژوهشی علمی(مدیر اجرایی فصلنامٔه فرهنگ •

١٣٧۶- ١٣٨٠.  

  .١٣٨٠ -١٣٧۶مدیر انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

  .١٣٨٠ـ ١٣٧۶عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

تا  ١٣٧۶اولی از . مدیر نشر مجالت علمِی آفاق الحضارهٔ االسالميه، نامٔه علم و دین، و نامٔه علوم انسانی •

  .١٣٨٠ومی از آغاز انتشار تا شهریور و دومی و س١٣٨٠شهریور 

  .١٣٨۵ـ ١٣٨٢رئيس انتشارات کتب علمی، منابع درسی و مجالِت دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

  .١٣٨۵ـ  ١٣٨١عضو شورای انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

وه ترجمٔه متون اندازی گر ارائٔه خدمات مورد نياز و کمک به ایجاد و راه «عضو و مسؤول اجرایی تأسيس مرکز  •

، مستقر در بخش معاونت »]گروه ترجمان[های علوم انسانی، دینی و فرهنگی  اصلی و مادر در حوزه 

جانب به عنوان  البته این کار در قالب طرح تحقيقی صورت پذیرفت و این(پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی 

  .١٣٨٣ـ ١٣٨١، )مجری بخشی از طرح بودم

، از انتشارات شورای پژوهش هنر کشور »های هنری  پژوهش«اندازی فصلنامٔه  راه مسؤول اجرایی تأسيس و  •

  .١٣٨٧بهشت  ، از اردی)وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران(

  ها کتاب

اسالم و قرآن، شامل گزیدٔه سخنان حجه االسالم و المسلمين حسينعلی راشد رحمه اهللا عليه، با مقدمه و  •

  .١٣٧٧ب، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جان ویرایش این

مشاوره علمی در تأليف کتاب برگزیدٔه آثار علمی و ادبی استاد فضل اهللا رضا، به اهتمام علی ورهرام، تهران، از  •

  .١٣٧٨انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 



  .١٣٧٨ن آثار و مفاخر فرهنگی، آذر آبادی، تهران، از انتشارات انجم زندگينامٔه دکتر محمود نجم  •

، ]جانب با همکاری این[  های مسلمين، به کوشش محمدعلی خسروی،   گفتارهایی دربارٔه تاریخ علم و نوآوری •

  .١٣٨٧تهران، از انتشارات بنياد پژوهش و توسعٔه فرهنگ وقف، 

  ].آمادٔه چاپ[  و تاریخ، یادنامٔه استاد محسن هشترودی، شامل مجموعٔه مقاالتی در مباحث علوم، ادب  •

  مقاالت

نامٔه دهمين سالگرد تأسيس  ، مجموعٔه مقاالت ویژه »محمد بن زکریای رازی و رسالٔه المدخل التعليمی او« •

  .١٣٧١دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، 

  .١٣٧٢، ۵شمارٔه  ،٢، مجّلٔه نجوم، سال )ترجمه از انگليسی(، »ای از دل سرما سّياره« •

، تهران، از )ـ ترویجی علمی (، مجّلٔه تحقيقات اسالمی ]تصحيح، حواشی و بازنگاری[، »عبدالرّزاق بغایری« •

  .١٣٧٢، ٢-١های  ، شماره٨المعارف اسالمی، سال  انتشارات بنياد دایرهٔ 

، خالصٔه »کب از آن دورسالٔه شناخت اندازٔه طال و نقره در جسم مر«شرح و بيان روش محاسباتی خيام در  •

  .١٣٧٣فروردین  ١١-٨مقاالت بيست و پنجمين کنفرانس ریاضی کشور، از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 

  .١٣٧٣، ١٠، مجلٔه گلچرخ، شمارٔه » به یاد حکيم از یاد رفته، آقا ميرزا طاهر تنکابنی« •

، خالصٔه مقاالت بيست و ششمين »معرفی و شرح رسالٔه آالت رصد، نوشتٔه غياث الدین جمشيد کاشانی« •

: تاریخ چاپ[ ١٣٧۴فروردین١١-٨کنفرانس ریاضی کشور، از انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 

  ].١٣٧٣اسفند

شرح آالت رصد، نوشتٔه غياث الدین جمشيد «رسالٔه ] شامل تصحيح، شرح و تحليل[بررسی انتقادی  •

المعارف اسالمی،  ، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ )ـ ترویجی علمی (، مجلٔه تحقيقات اسالمی »کاشانی

  .١٣٧۴، ٢ـ١های  ، شماره١٠جلد

، همراه با ترجمٔه »این دو فلز) آلياژ( و نقره از همبسته بحثی دربارٔه روش هندسی خيام در تعيين وزن طال«  •

  .١٣٧۴، ١، شمارٔه ٣٣، مجلٔه دانشمند، سال ) از عربی(فارسی رساله 

، ١المعارف اسالمی، جلد ، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ ]تقاعد[» بازنشستگی« •

١٣٧۵.  

، مجموعٔه مقاالت نهمين همایش انجمن فرانسوی مطالعات جهان »المیگاه شماری و تقویم نزد متفکران اس« •

، در دانشگاه علوم انسانی شهر استراسبورگ فرانسه، در کتابی با این مشخصات ) AFEMAM(عرب و اسالم 

 :Sociétés et Cultures Musulmanes ďhier et ďaujourďhui, Paris): اصل مقاله به زبان فرانسوی است(
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المعارف اسالمی، جلد  ، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ )از احجار کریمه(» باغض الَخّل« •

١٣٧، ١۵.  

، ٢، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ المعارف اسالمی، جلد)از احجار کریمه( » باَهت« •

١٣٧۵.  

، ٢المعارف اسالمی، جلد  ، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ )ها از هم بسته (» بتروی« •

١٣٧۵.  

، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات )پزشک مسلمانان قرن هفتم هجری قمری(» بدرالدین مظفر« •

  .١٣٧۵، ٢المعارف اسالمی، جلد بنياد دایرهٔ 

، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از )منجم و پزشک مسلمان قرن ششم هجری قمری(» ُاسُطرالبیبدیع « •

  .١٣٧۵، ٢المعارف اسالمی، جلد انتشارات بنياد دایرهٔ 



، مجلٔه وقف؛ »تأملی دیگر در رساله فی االحتيال لمعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مرکب منهما« •

  .١٣٧۵، پایيز و زمستان ١۶-١۵ارات سازمان اوقاف و امور خيریه، شمارٔه ميراث جاویدان، تهران، از انتش

ـ   علمی(، مجلٔه فرهنگ»...های الجماهر فی الجواهر؛ مجمل الحکمه؛ کتاب الحيل؛ و نقد و معرفی کتاب« •

، ١٠جلد/۴، شمارٔه ٩، تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد )پژوهشی

  .١٣٧۶ـ بهار١٣٧۵، زمستان ١شمارٔه

  .١٣٧۶، ٣المعارف اسالمی، جلد ، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ »٢برید « •

، مجلٔه مقاالت و »معرفی چند واحد سال شماری مشهور ایـرانی و گزارشی از محاسبٔه کبيسه در آنها« •

، ۶٢دانشکدٔه الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، دفتر، تهران، از انتشارات )ـ پژوهشی  علمی(بررسی ها

١٣٧۶.  

المعارف  ، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ »بيرجندی، عالء الدین شمس الدین محمد« •

  .١٣٧٧، ۵اسالمی، جلد

، ١٣، تهران، سال )رویجیـ ت علمی (، مجلٔه تحقيقات اسالمی )نقد علمی(» دربارٔه اجالس ابولوفا بوزجانی« •

  .١٣٧٨،  ٢-١های   شماره

، مجلٔه راهبرد، تهران، از انتشارات مرکز تحقيقات ]با همکاری مهندس سّيد مصطفی ميرسليم[» رؤیت هالل« •

  .١٣٨٢، زمستان ٣استراتژیک، شمارٔه 

یت هالل گزارش تفصيلی مباحثات علمی نشست اختتامئه نخستين گردهمایی تخصصی رؤ[» ميزگرد علمی« •

  .١٣٨٣، بهار١، شمارٔه١۶سال/٢ ، شمارٔه١۵، تهران، سال)ترویجی  علمی(، مجلٔه تحقيقات اسالمی ]در ایران

• "The achievement of the first symposium on the New Moon Sighting ",Tahqiqat-i Islami, vol.15, 

no.2/vol.16, no.1,spring 2004.  

، ]با تجدید نظر[» حتيال لمعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مرکب منهماتأملی دیگر در رساله فی اال« •

های مسلمين، تهران، از انتشارات بنياد پژوهش و توسعٔه   در کتاب گفتارهایی دربارٔه تاریخ علم و نوآوری

  .١٣٨٧فرهنگ وقف، 

  ٢٠٠٩.بعه االولی ، دائره المعارف العالم االسالمی، بيروت، الطباعه درغام، الط»الخّل باغض « •

  ویرایش

، تهران، از انتشارات بنياد دایره )ویژٔه تاریخ علم(مشارکت در تهيه، تدوین و ویرایش مجلٔه تحقيقات اسالمی  •

  .١٣٧٢، ٢-١های  ، شماره ٨المعارف اسالمی، سالٔ 

یکی از ویراستاران این [ ١٣٧۵، ١المعارف اسالمی، جلد دانشنامٔه جهان اسالم، تهران، از انتشارات بنياد دایرهٔ  •

  .١٣٨٧: ، تجدید چاپ همراه با تجدید نظر]ام مجّلد بوده

امور  ،تهران، از انتشارات سازمان اوقاف و)ویژٔه تاریخ علم(دبير، مشاور و ویراستار مجلٔه وقف؛ ميراث جاویدان  •

  .١٣٧۵، پایيزـ زمستان ١۶-١۵های   خيریه، شماره

،تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و )ویژٔه تاریخ علم(ـ پژوهشی فرهنگ دبير و ویراستار مجلٔه علمی  •

  .١٣٧۶بهار -١٣٧۵، زمستان ) ٢١-٢٠پياپی(١، شمارٔه ١٠سال/۴، شمارٔه٩مطالعات فرهنگی، سال

، تهران، از انتشارات سازمان اوقاف و امور خيریه، )ویژٔه تهران(نامٔه وقف؛ ميراث جاویدان مشاور و ویراستار فصل •

  .١٣٧٨، ۴، شمارٔه٧سال

  .١٣٧٨، ٢و١ های   ، شماره١٣مجلٔه تحقيقات اسالمی، تهران، سال •

و مطالعات  ، تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی)ویژٔه بزرگداشت خيام(دبير و ویراستار مجلٔه فرهنگ  •

  .١٣٧٨زمستان  -، بهار)٣٢-٢٩پياپی( ۴-١های  ، شماره١٢فرهنگی، سال 



از علم سکوالر تا علم دینی، تأليف دکتر مهدی گلشنی، تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و  •

  .١٣٧٨مطالعات فرهنگی، 

خش، تهران، از انتشارات پژوهشگاه ب تاریخ بيمارستان های ایران، از آغاز تا عصر حاضر، تأليف دکتر حسن تاج •

  .١٣٧٩علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، به اهتمام دکتر مهدی )جلد٢(، و عدالت، وحدت و امنيت )ع(مجموعٔه مقاالت کنگرٔه بين المللی امام علی  •

  .١٣٨١-١٣٨٠گلشنی، تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

  .١٣٨١، تهران، ١، شمارٔه١۵سال /٢و١ های  ، شماره١۴المی، سالمجلٔه تحقيقات اس •

کتاب آیا دین برای سالمتی شما سودمند است؟ آثار دین بر بهداشت جسم و روان، ترجمٔه خانم بتول نجفی،  •

  .١٣٨٠تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

ف دکتر حسين سليمی، تهران، از انتشارات دانشگاه عالمه سياست از منظر امام علی عليه السالم، تألي •

  .١٣٨١طباطبایی، 

العلوم فی االسالم، تأليف دکتر سيد حسين نصر، تهران، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  •

  .١٣٨٢فرهنگی،

  .١٣٨٢، تابستان ١٠، شمارٔه ٨مجلٔه سخن سمت، تهران، از انتشارات سازمان سمت، سال  •

مت و تدین، تأليف مهندس سّيد مصطفی ميرسليم، تهران، از انتشارات بنياد فرهنگی امام رضا عليه حکو •

  .١٣٨٢السالم، زمستان  

  .١٣٨٢، تابستان ١٠، شمارٔه ٨سخن سمت، تهران، سال •

  .١٣٨٢، زمستان ١٢، شمارٔه ٨مشاور و ویراستار مجلٔه سخن سمت، تهران، سال •

  .١٣٨٣، ١، شمارٔه١۶سال/٢، شمارٔه١۵، سال )ویژٔه رؤیت هالل(اسالمی ـ ترویجی تحقيقات  مجلٔه علمی  •

ستایش، تهران، از انتشارات مرکز   حکومت اسالمی در اندیشٔه فقيهان شيعه، تأليف محمدکاظم رحمان •

  .١٣٨٣، ١تحقيقات استراتژیک، جلد

ات دانشگاه عالمه اصول بهداشت در تغذیٔه مادر و کودک، تأليف پروانه خوشرو، تهران، از انتشار •

  .١٣٨٣طباطبایی،

  .١٣٨۴دریغا فارسی، تأليف مهندس سّيد مصطفی ميرسليم، تهران، انتشارات آمه،  •

  .١٣٨۴، ١، شمارٔه ١٧سال/٢، شمارٔه١۶، سال)٢ویژٔه رؤیت هالل(ترویجی تحقيقات اسالمی   مجلٔه علمی •

، ١٧، سال)اهللا عليه و آله و سلم ویژٔه سال پيامبر اکرم صلی(ترویجی تحقيقات اسالمی   مجلٔه علمی •

  .١٣٨۶، بهار ٢و١های  ، شماره ١٨سال/٢شمارٔه

  .١٣٨۶، تهران، زمستان٢و١های   ، شماره١٩ـ ترویجی تحقيقات اسالمی، سال  علمی   مجلٔه •

  های ارائه شده به مراکز و مجامع مختلف مقاله 

، در سمينار ]سخنرانی[» و اهميت آنها در تاریخ) گيری مسافت در ایران قدیم دو واحد اندازه (برید و یام «مقالٔه  •

، تهران، بنياد دایرهٔ المعارف اسالمی، دی »شناسی و تاریخ؛ بررسی چاپار و پست در دوران مغول انسان « 

١٣٧٢.  

نهمين همایش انجمن فرانسوی « ، در ]سخنرانی[» گاه شماری و تقویم نزد متفکران اسالمی«مقالٔه  •

-ژوئن ٣٠، در دانشگاه علوم انسانی شهر استراسبورگ، فرانسه،») AFEMAM(مطالعات جهان عرب و اسالم

چاپ شده ) به نشانی مذکور در فهرست مقاالت(، متن سخنرانی در مجموعٔه مقاالت همایش ١٩٩۴ژوئئه  ٣٠

  .است



، ]سخنرانی[» م دربارٔه تعيين وزن مخصوص طال و نقره از جسم مرکب از آن دورسالٔه حکيم عمر خيا«مقالٔه  •

 ١١-٨، تهران ، دانشگاه صنعتی شریف، »بيست و پنجمين کنفرانس بين المللی ریاضی کشور« در

  .١٣٧٣فروردین

در ، ]چاپ خالصٔه مقاله[، »معرفی و شرح رسالٔه آالت رصد، نوشتٔه غياث الدین جمشيد کاشانی«مقالٔه  •

  .١٣٧۴فروردین  ١١-٨، کرمان، دانشگاه شهيد باهنر، »بيست و ششمين کنفرانس ریاضی کشور«

، در ]به صورت دیواری[» بررسی علمی و معرفی رسالٔه شرح آالت رصد غياث الدین جمشيد کاشانی«مقالٔه  •

، در دانشگاه علوم »های علمی و فنی فارسی و چارچوب تاریخی آنها همایش تاریخ علم در جهان ایران، متن «

  .١٩٩۵ژوئن  ۶-١٣٧۴/١خرداد  ١٨-١۶انسانی شهر استراسبورگ، فرانسه، 

  نخستين همایش بين«، در ]سخنرانی[» محمد بن ایوب حاسب طبری و رسائل وی در علم حساب« مقالٔه  •

  .١٣٧۶اسفند  ٧-۶، ایران، بندر عباس، دانشگاه هرمزگان،»المللی تاریخ ریاضيات در ایران

، ایران، بندر عباس، »چهارمين همایش تاریخ ریاضيات در ایران«در » تاریخ ریاضيات؛ دانش یا تفنن؟«ٔه مقال •

  .١٣٧٩اسفند  ٧-۶دانشگاه هرمزگان، 

 


