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 مشخصات: (1)  
 .(رشته علوم تربیتی های ماندگارو از چهره حسینی )استاد ممتازسیّد علی اکبر دکتر مرحوم سیّد حسین حسینی: فرزند  -
 .1344 متولد -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. استادیارو استاد حوزة علمیه  -

 

 تحصیالت: (2)
 .دبیرستان سلمان فارسی شیراز ،، ایران1361دیپلم، ریاضی فیزیک، . 1
 .دانشگاه آزاد اسالمی قم ،، ایران1374 کارشناسی، علوم سیاسی،. 2
سال دروس خارج  7+  سال تحصیل دروس مقدمات و سطح 10) حوزه علمیه قم ،، ایران1377، فقه و اصول ،حوزه علمیهقدیم()10علمیپایه اتمام . 3

س سال در 5 سال درس اخالق آیه اهلل بهاءالدینی + 3 + روش آیه اهلل حسینی سال دروس فلسفۀ 17+ و مکارم ، یجواد ی،سبحان اهلل یهاصول آفقه و 
 س تفسیر آیه اهلل جوادی(.سال در 7اخالق آیه اهلل راستی + 

 .رهبری در دانشگاههانهاد نمایندگی  ،ران، ای1379برابر با فوق لیسانس(،  3معارف اسالمی )سطح س مجوز رسمی تدریس درو. 4
 .روشهای شناخت درحوزه کالم اسالمی( )عنوان رساله: بررسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران، ، ایران1381کارشناسی ارشد، فلسفه وکالم اسالمی،. 5
 شناختی تولید نظریه علم دینی و الگوی ارزیابی آن(.روش)عنوان رساله: تحلیل اصول  ، ایران، دانشگاه معارف1395ی، فلسفه و کالم اسالمدکتری،  .6

 

 تدریس: (3)
 .فقه -5  کالم -4 اصول فقه -3 منطق -2 فلسفه -1 درسی: یهادر گرایش های علمیه قم و کرماندر مدارس حوزه سابقه تدریس سال 19 -
 املشدر مقاطع تحصیالت تکمیلی  الهیاتی های تخصصکرمان در رشتهقم، شیراز و تهران،  های دولتی و آزاددریس در دانشگاهسال سابقه ت 23 -

 -9دین  فلسفه -8جامعه شناسی معرفت ـ 7ـ فلسفۀ تاریخ 6ـ روش تحقیق 5اصول فقه -4 جدید کالم-3 منطق-2 فلسفه کلیات-1 درسی: مواد
های ریشهتحلیل  -14 اسالم صدر تاریخ  -13اندیشه اسالمی  -12اسالمی  خ فرهنگ و تمدنتاری -11فلسفه تعلیم وتربیت  -10 انسان در اسالم

فلسفه -19رویکردهای دین پژوهی -18 )فلسفه و عرفان( آشنایی با علوم اسالمی -17 ـ روشهای تفسیری16ـ اخالق اسالمی 15 انقالب اسالمی

 سیاسی.
 

 مندی:های تخصصی و عالقهحوزه( 4)
 انسان شناسی فلسفی.. 5پژوهی تمدن. 4. نقدپژوهی 3. علم دینی 2تدولوژی م. 1
 

 تألیف کتاب: (5)

دوم، )چاپ (، 1380، رتبه اول هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی) 1379 ،تهران ،اطالعاتموسسه انتشارات  ؛ تحلیل سیره نبوی،پیامبر وحدت .1

 .]حوزه تخصصی: متدولوژی، سیره شناسی[(، 1387

جلد(؛ اثر دکتر سیّد علی اکبر حسینی، جمع آوری و تهیه و تنظیم از سیّد حسین حسینی، انتشارات دانشگاه 2مجموعه مقاالت نظری و تحلیلی ) .2

 .]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1378شیراز، 

 .]ی، سیره شناسیمتدولوژ[، 1383، منابع درسی دانشگاهی(، دفتر نشر معارف قم مبادی و مبانی تحلیل سیرة نبوی )منتخب .3

 .]عرفان اسالمی[، (1386)چاپ دوم،  1385، کتاب قم بوستان های عرفانی پیامبر،؛ تحلیل آموزهعرفان محمدی .4
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سلسله نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی(، به کوشش سیّد حسین حسینی،  انی نظری منشور نهضت تولید علم )بازکاوی و تبیین مب .5

 . ]علم دینی[، 1385 ،تولید علمانتشارات ستاد نهضت 

، 1385، شیراز، حسین حسینی،  انتشارات کوشا مهر سیّداز آوری جمع و مقدمه و کوشش ،علی اکبر حسینی دکتر سیّداثر ت، یّانت و ربّکیمیای ربیّ .6

 .]تعلیم و تربیت اسالمی[

 .]شعر[، 1385 ،کرمان،شقایقی همه عشق، انتشارات فرهنگ .7

 .]یشناسانسانمتدولوژی، [، 1387، انتشارات فرهنگ و معارف، تهران، تحلیل فلسفی مفهوم عشق؛ در سه نگاه عشق .8

 .]نقد پژوهی[، 1387نظام تعلیم و تربیت، انتشارات ستاد نهضت تولید علم،  تحلیلی پیرامون .9

 .]اسالمیعرفان [، 1387انتشارات ستاد نهضت تولید علم،  ؛ تحلیل ارتباط دین و عرفان،زمزمه عاشقی .10

 .]علم پژوهی[، 1388ایران ،  ، دانشگاه شهید باهنر، پژوهشکده فرهنگ اسالم وله پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایرانانداز پنج ساچشم .11

تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسالمی، به کوشش سیّد حسین حسینی، انتشارات دانشگاه آزاد  مجموعه مقاالت همایش ملّی .12

 .]علم پژوهی[، 1389کرمان،  اسالمی

 ،1389حسین حسینی، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، مجموعه چکیده مقاالت همایش ملّی کرمان شناخت(، به کوشش سیّد) شناختکرمان .13

 . ]یتمدن پژوه[

 .]کالم جدید[، 1390مبادی دین پژوهی، انتشارات آوای نور، تهران،  .14

 .]علم دینی[، 1390،کرمان دانشگاه آزاد اسالمی سنّت، غرب و غربت، انتشارات .15

، 1390، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،، به کوشش سیّد حسین حسینی(مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی تمدن شناخت) تمدن شناخت .16

 .]تمدن پژوهی[

اللهی و سیّد حسین حسینی، انتشارات پژوهشگاه علوم های علوم انسانی در دو سطح ملی و جهانی، به اهتمام حمیدرضا آیت نقد و بررسی کتاب .17

  .]نقد پژوهی[، 1390انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

 .   ]متدولوژی، انقالب اسالمی[، 1392انتشارات آوای نور، تهران، های انقالب اسالمی، مروری بر مبانی و مبادی تحلیل ریشه .18

 .]متدولوژی، علم پژوهی[(، 1395، )چاپ دوم، 1392انتشارات آوای نور، تهران، پردازی، های نظریهکرسیو نهضت تولید علم .19

 .]متدولوژی، علم پژوهی[، 1392، نشر علم، تهرانو ساختارهای اجتماعی، انقالب دینی  .20

نسانی و ه علوم اها، اهداف و رویکردهای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، به کوشش سیّد حسین حسینی، انتشارات پژوهشگابرنامه .21

 .]نقدپژوهی[، 1393مطالعات فرهنگی، 

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مقدمه و تهیه و تنظیم از سیّد حسین حسینی،  ،حسینی جلد(، اثر دکتر سیّد علی اکبر 2دفتر تربیت ) .22

 .]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1394فرهنگی، تهران، 

 .]نقدپژوهی[، 1394هتمام سیّد حسین حسینی ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، جلد(، به ا2نقد در تراز جهانی ) .23

به کوشش سیّدحسین حسینی، جلد( مجموعه مقاالت همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی؛ مبانی، منابع و اصول، 2تعلیم و تربیت اسالمی، ) .24

 .]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1395انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

تمدن [، 1395شناسان، تهران، یه و تنظیم از سید حسین حسینی، انتشارات جامعهتمدن پژوهی؛ مطالعات مفهومی تمدن اسالمی، مقدمه و ته .25

 .]پژوهی

 .]شعر[، 1396، انتشارات جامعه شناسان، تهرانهمۀ من،  .26

 .]علم دینی، علم پژوهی [ ،1397 ،تهران ،انتشارات جامعه شناسان پردازی،های نظریهکرسیاز علم دینی تا توسعۀ فرهنگی در  .27

 .]تمدن پژوهی[ ،1398تمدنی، انتشارات نقد فرهنگ، تهران، مطالعات  .28

 .]تمدن پژوهی[، 1399شارات تمدن نوین اسالمی، قم، های علمی، انتپردازیانقالب تمدنی و نظریه .29

 .]علم دینی[تحلیل مبانی فلسفی ظهور بحران محیط زیست و نسبت آن با ضرورت تولید علم دینی،  .30

 .]شناسیانسان[(، اسالمشهادت در  انسان شناختیتحلیل ابعاد حماسه انسانی ) .31

 .]تاریخ اسالم[(، دوره جوانی پیامبر اسالم)ص(  تحلیل تاریخی) زهره عشق .32

 .]، متدولوژیشناسیانسان[، طرح یک دیالوگ منطقی ؛شناسیانسان .33

 .]، متدولوژینقد پژوهی[ ،1399انتشارات نقد فرهنگ، تهران،  فلسفی، نقد -پرسش .34
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 .]نقد پژوهی[متد نقد کتاب در حوزة علوم انسانی،  .35

 .]تعلیم و تربیت اسالمی[های تربیتی در اسالم، مبانی اندیشه .36

 .]متدولوژی، علم دینی[شناختی تولید نظریه علم دینی و الگوی ارزیابی آن، شتحلیل اصول رو .37

 .]متدولوژی، علم دینی[ ،شناسی علوم انسانی اسالمینقدنامه روش .38

 .]شعر[ ،1399انتشارات نقد فرهنگ، تهران،  شطریات، .39

 .]علم پژوهی[ ،1399انتشارات نقد فرهنگ، تهران،  نقد، –مسأله  -روش .40

 .]نقد پژوهی[ نقد پژوهی، .41

 .]نقد پژوهی[ ت.ا.ت  .42
 

 :پژوهشیعلمی  ۀچاپ مقال (6)

  

 ؛علمی هایمجله -
 ،دوم شماره اول و ،دوره سوم ،علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازعلمی پژوهشی بحثی اجمالی پیرامون تحلیل نظام های اقتصادی، مجلۀ  .1

+ با اصطالحاتی در 1369مجمع بررسی های اقتصاد اسالمی مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی، قاالت دومین م + مجموعه1366-67پاییز و بهار

 .]متدولوژی[، 1376، شماره سوم، زمستان 6، سال23مجله معرفت، شماره 

، ره اولدوره پنجم، شما، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازعلمی پژوهشی الگوی وحدت(، مجله ر تلفیق اسالمی حوزه و دانشگاه )مدخلی ب .2

 .]متدولوژی، علم پژوهی[، 1371، زمستان 36له مشکوه، شماره + با اصالحات در مج 1368پاییز 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دور جدید، سال علمی پژوهشی نظری بر پیشینه موضوعات دینی و اعتقادی، نشریه  .3

 .]کالم جدید[، 1376، زمستان 2شماره ، اول

، 1391، 2ایران، سال اول، شماره  نجستارهای فلسفه دین، انجمن علمی فلسفه دیعلمی پژوهشی دوفصلنامه های مفهومی دین، تحلیل مؤلفه .4

 .]متدولوژی، کالم جدید[

ژوهشگاه علوم حکمت معاصر، پعلمی پژوهشی ، دوفصلنامه محیط زیست؛ ضرورت تولید علم دینیتحلیل مبانی فلسفی وتکنولوژیکی بحران  .5

 .]علم دینی[ ،1392، 3هنگی، سال چهارم، شمارهانسانی و مطالعات فر

، 1392، زمستان 33اد اسالمی، شمارهشناختی، دانشگاه آزادبیات عرفانی و اسطورهعلمی پژوهشی عشق پژوهی؛ از خدا تا انسان، فصلنامه  .6

 .]شناسیمتدولوژی، انسان[

علوم  اهانسانی، پژوهشگبرنامه های علوم  پژوهشنامه انتقادی متون وعلمی پژوهشی اخالق اسالمی یا نظام اخالقی در اسالم؟، دو فصلنامه  .7

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[، 1392، زمستان29ال سیزدهم، شماره ، سانسانی و مطالعات فرهنگی

، 31، شماره ، سال چهاردهمعلوم انسانیپژوهشنامۀ انتقادی متون وبرنامه های علمی پژوهشی نگاه طبیعی به عرفان، دوفصلنامه  .8

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[،1393

 .]تمدن پژوهی، متدولوژی[، 1393، 11شماره  حکمت معاصر،علمی پژوهشی ، دوفصلنامه مؤلفه های مفهومی تمدنروش تحلیل  .9
10. Relation between faith and understanding, International Journal of Review in Life sciences, 

Volume 4/Issue 4, Apr 2014. ISSN 2231-2930.(ISI) p-14-17  [ جدیدکالم  ] 

11. Collective Theorizing, ,  International Journal of Review in Life sciences, Volume 4, Issue 6, Jun 

2014. ISSN 2231-2930.(ISI) p1-2 [علم پژوهی] 
12. Culture of Islam and Iran Proper for Comparative studies, International Journal of Review in Life 

sciences, Volume 4, Issue 5, May 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p1-3 [متدولوژی] 
13. Science production philosophy in the context of humanities, International Journal of Review in 

Life sciences, volum3/ Issue 4, Oct 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p22-26 [علم پژوهی] 
14. The contemporary Islamic Awakening: movement or Revolution, International Journal of  

Review in Life sciences, Volume 4, Issue 3, Mar 2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p10 [متدولوژی] 
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15. Review studies system, International Journal of Review in Life sciences, Volume 4, Issue 8, Aug 

2014. ISSN 2231-2930 (ISI) p55-58 [نقد پژوهی] 

ای علوم و برنامه هپژوهشنامه انتقادی متون علمی پژوهشی های ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل اخالقی، دوفصلنامه بایسته .16

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[، 1394، زمستان 37پانزدهم، شماره سال  انسانی،

تابستان  ،40،شماره  16دوره  نسانی،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم اعلمی پژوهشی عرفان منطقی یا منطق عرفانی، دوفصلنامه  .17

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[، 1395

، 6ماره ، سال هفدهم ، شی متون و برنامه های علوم انسانیپژوهشنامه انتقادعلمی پژوهشی تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی، دوفصلنامه  .18

 .]نقد پژوهی، تعلیم و تربیت اسالمی[، 1396

نقد [،1396 2سانی، سال هفدهم، شمارهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انعلمی پژوهشی فصلنامه علوم انسانی،  ناسی نقدآسیب ش .19

 .]پژوهی

علمی  فصلنامه)با همکاری روح اهلل شهابی(،  SWOTگیری از الگوی بهرهی و راهکارهای ارتقاء آن با علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنون .20

 .]، علم پژوهینقد پژوهی[، 1397، 2سال هجدهم، شماره  های علوم انسانی،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه پژوهشی

، 1397 ،4اسالمی، شماره  علوم و فرهنگ پژوهشهای عقلی نوین، پژوهشگاهعلمی پژوهشی نقد علمی، دو فصلنامه  مفهوم تحلیل الگوی .21

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[

 .]، تمدن پژوهینقد پژوهی[)وعده چاپ(،  فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگی؛ ضرورت تمدن پژوهی، یابمفهوم .22

 ،1399، 7، شماره 20سال ،های علوم انسانیانسان شناسی فلسفی؛ مواجهه انتقادی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه .23

 .]شناسی، نقد پژوهیانسان[

شناسی، انسان[های علوم انسانی )وعده چاپ(، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه علمی پژوهشی فصلنامهانسان اجتماعی،  –تهذیب اجتماعی  .24

 .]نقد پژوهی

نقد [ ،1399، 9، شماره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیپژوهشهای عقلی نوین، علمی پژوهشی دو فصلنامه مثابۀ تربیت فرهنگی،  نقد به .25

 .]پژوهی

26. Coronavirus and our philosophical question, Islamic precpective, journal of the Islamic study and 

humanities, 2020   [تمدن پژوهی، متدولوژی]. 

 .]پژوهینقد [)وعده چاپ(  ،)با همکاری علی بهرامی( وش مطالعه انتقادی؛ گزارش موردیتأسیس اصل به مثابه ر .26
..... 

+ با تغییراتی در مجموعه مقاالت  1375، 51شماره بنیاد پژوهشهای اسالمی، مشکوة،  فصلنامهمنزلت والیت و سرپرستی در نظام اسالمی،  .27

 .]متدولوژی[، 1385، پاییز 3آزاد اسالمی منطقه حوزه دین، دانشگاه  ی علمی و پژوهشی تولید اندیشه درهابرگزیده دومین سلسله همایش

های اندیشه، وزارت ارشاد، + مجله تازه1376، بهار 20شماره موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، دین در بستر دیدگاهها، مجله معرفت،  .28

 .]کالم جدید[، )با اصالحات( 1387 -1386سال ،  22 -21 شماره ،+ فصلنامه پژوهشگران فرهنگ1376، خرداد6شماره 

، آذر و 37+ با تغییراتی در مجله معرفت، شماره 1377، بهار 29مبنای تحقق وحدت فرهنگی، مجله نامه فرهنگ، شماره ؛ علوم انسانی اسالمی .29

 .]علم دینی[، 1382، بهار 17شماره پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی، + فصلنامه دانشگاه اسالمی، 1379دی 

،  64، شماره  11ال + ماهنامه اندیشه دانشجو ، س1377زمستان  ، 60مشکوة، شماره فصلنامه راهبردهای ارزشی پیامبر در وحدت اسالمی،  .30

 .]متدولوژی، سیره شناسی[، 1384فروردین 

 .]جدید کالم[، 1378، تابستان 29های مالصدرای شیرازی، مجله معرفت، شماره ر الهی محمدی با نگاهی به اندیشهنو .31

+ مجموعه مقاالت دفتر 1378، زمستان  18و  17شماره، روش تحلیل تفاوت بنیادین دو واژه نهضت و انقالب، فصلنامه فرهنگ و ادب .32

 .]متدولوژی[، 1368، 5جلد، تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم

 .]یشناسانسان[ ، 1378، اسفند 32جله معرفت، شماره جانشین خدایی، م .33
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هنگ و ارشاد اسالمی، تهران، ارزشی ساختار وجودی انسان در قرآن، مجله راهبردهای فرهنگی، معاونت پژوهشی وزرات فرمقیاس های  .34

 .]یشناسانسان[ ، 1378

 .]سیره شناسی[، 1379، اردیبهشت 33شماره  ،وحدت اسالمی و راهکار های سیاسی و فرهنگی پیامبر)ص(، مجله معرفت .35

 .]یشناسانسان[، 1379، اسفند 39شماره ، معرفت امیرالمومنین)ع(، مجلهشهد شیرین شهادت در کالم  .36

متدولوژی، [، 1379، 2شماره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیره نبوی؛ نقد مبانی و راهکارهای تحلیلی، مجله نامه علوم انسانی،  .37

 .]سیره شناسی

 .]شناسیانسان[، 1382، شهریور 69شماره ، مجله معرفتنگار انسانی،  .38

تمدن [، 1384، اسفند 1شماره  پردازی،های نظریهستاد نهضت تولید علم و کرسی تمدن اسالمی و نهضت تولید علم، نشریه کرسی اندیشه، .39

 .]پژوهی

سیزدهم، شماره ششم، ل ، سا81+ مجله معرفت، شماره 1384، پائیز  12تحلیل مقاله نظام تعلیم وتربیت، مجله نامه علوم انسانی،  شماره  نقد و .40

 .]نقد پژوهی[، 1383شهریور

 .]علم پژوهی[، 1374کیهان، آذر + روزنامه 1384، زمستان 28نظری بر اهداف تربیتی در دانشگاهها، فصلنامه دانشگاه اسالمی، شماره  .41

 .]تمدن پژوهی[، 1385، مرداد 104شماره  ،نقش آموزش عالی و ترسیم هویت دانشجویی، مجله معرفت .42

 .]علم دینی[ ،1386، خرداد 4انسانی اسالمی، نشریه کرسی اندیشه، سال دوم، شماره علوم  .43

 .]تمدن پژوهی[، 1386، شهریور 117، شماره 16سال  ،نظام آموزش عالی و تمدن سازی، مجله معرفت .44

 .]پژوهیعلم [، 1386، بهمن 6شه، سال سوم، شماره روشنفکر دینی و توجه به نیازهای زمان، نشریه کرسی اندی .45

ی دانشکده ادبیات و علوم انسانمجله علمی پژوهش های اسالمی،  ی امر قدسی اثر دکتر نصر(،غربت )نقدی بر کتاب درجستجو ـغرب  ـسنّت  .46

 .]متدولوژی، نقد پژوهی[، 1387، 2سال اول، شماره دانشگاه شهید باهنر،

+ خبرگزاری ایکنا،  1387، 21+ چاپ در روزنامه سخن روز، سال سوم، شماره 1387، آبان 7بلوغ دانشگاهی، نشریه کرسی اندیشه، شماره .47

 .]علم پژوهی[ 3879904، کدخبر1398بهمن 30

 .]یشناسانسان[، 1388، شهریور 141تربیتی از منظر شهید مطهری، مجله معرفت، شماره -شناسی دینیانسان .48

 .]نقد پژوهی[، 1388، دی 5، سال8نسبت آزاداندیشی و نقداندیشی، نشریه کرسی اندیشه، شماره  .49

 .]نقد پژوهی[، 1388، دی5، سال8اصول و معیارهای نقد یک نظریه، نشریه کرسی اندیشه، شماره ،آداب؛ نقدنقد .50

متدولوژی، [، 1389، تابستان 26شمارة  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، روش تحلیل سیرة نبوی، فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، .51

 .]سیره شناسی

 .]نقد پژوهی[، 4418532، کدخبر 1397آبان 25مهر، + خبرگزاری 1389، مهر 9یشه، شماره کرسی اند نقد و پژوهشگری، نشریه .52

 .]ی، متدولوژیشناسانسان[، 1390، زمستان 113ه مشکوه، شماره توسعه مدیریت انسانی؛ الگوی انگیزش در اسالم، فصلنام .53

پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، پژوهشی نو در عرصه مطالعات تطبیقی، دوفصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی فرهنگ اسالم و ایران،  .54

 .]متدولوژی[، 1395تیر  13، 1983، شماره + روزنامه فرهیختگان 1390سال اول، شماره اول، تابستان 

 .]نقد پژوهی[، 1396، پاییز و زمستان 16و  15ره ، شما4کالم، فلسفه و عرفان، سال تخصصی منظومه نقد پژوهی، فصلنامه  .55

 .]پژوهینقد [، 1397، شهریور و مهر 115ف، شماره مند اخالق در اسالم، نشریه تخصصی معارضرورت تحلیل نظاماخالق پژوهی؛  .56

ری طلیعه، + خبرگزا1398، بهار 1، شماره 1، سال نقد کتاب؛ حکمتتخصصی فصلنامه های متافیزیکی نقد، زمینهپیشنقد سکوالر و نقد آزاد؛  .57

 .]نقد پژوهی[، 75033، کدخبر10/6/1397

، 1398 ،5الحدیث، سال سوم، شماره صی احسن خصتدوفصلنامۀ علمی نشریه ، در مطالعات انسان شناسی اسالمیهای پژوهشی اهمیت مولفه .58

 .]یشناسانسان[
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کتب  و نشریه تخصصی نقدنامه گروه انسان شناسی شورای بررسی متون ،انسان شناسی بی مسأله؛ نقد کتاب مبانی انسان شناسی در قرآن .59

 .]یشناسانسان[ ،1399، 1علوم انسانی، شماره 

 .]نقد پژوهی[ فرهنگ و علوم اسالمی، )وعده چاپ( پژوهش، پژوهشگاهخصصی آینه نشریه ت ،"شناسی جدید از اسالم یک مردم" .60

لوم انسانی، و کتب ع نشریه تخصصی نقدنامه گروه انسان شناسی شورای بررسی متون، ماهیت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین؛ مواجهۀ انتقادی .61

 .]نقد پژوهی، یشناسانسان[، 1399، 1شماره 

 .]نقد پژوهی[ )وعده چاپ(1399 ،2، شماره 1، سالصلنامه تخصصی نقد کتابفنسبت تفکر خلّاق و تفکر نقّاد با تحول علوم انسانی،  .62

 .]نقد پژوهی[)وعده چاپ( 1399اجتماعی، دوفصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه علوم انسانی اسالمی،  -مسأله پژوهی؛ شبکۀ علمی .63

 .]علم دینی[ 1399، 34انی اسالمی صدرا، شماره علوم انستخصصی فصلنامه  یا ابهام، الگوی حکمی اجتهادی؛ انسجام .64

 .]نقد پژوهی[، های فلسفیدن نزد ویتگنشتاینمولفه .65

 .]متدولوژی[، وش شناختی اخالق پژوهشچارچوبهای ر .66

 .]نقد پژوهی[، انتقادی از استیس –ده پرسش فلسفی  .67

 .]پژوهینقد [، یدستگاه فلسفی و کلیدهای مرکز .68

 .]نقد پژوهی[، ورزی نزد ویتگنشتاینشناسی فلسفهروش .69

 .]نقد پژوهی[، نسبت نقد و تولید علوم انسانی .70

 .]نقد پژوهی[، ورزی؛ تفکر در مسایل مهم هستیفلسفه .71

 

 ؛تخصصی و جراید هایهنشری -
 .1364، روزنامه رسالت ، اسفند هجوم فرهنگی و دفاع فرهنگی .1

 .1369اسفند  19روزنامه رسالت، بشارت به اهل زمین،  .2

 .1373آذر  27های فرهنگی دردانشگاه، روزنامه کیهان، ضرورت .3

 .1373بهمن  11، هفته نام پیام، و معارف اسالمی دانشگاه .4

 .1373علوم انسانی اسالمی؛ بررسی مقدماتی آراء و دیدگاهها، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم،  .5

  .1373موضوعات اجتماعی، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، روش نظر به  .6

 .1373ویژگیهای موضوعات اجتماعی، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم،  .7

 .1373دیدگاهها و مبانی تحلیل جامعه، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم،  .8

 .1373نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، پایگاه فلسفی تحلیل جامعه،  .9

 .1373تحلیل مبانی جامعه شناختی مسأله جمعیت، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم،  .10

 .1374در تنظیم امور مسلمین، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم،  "توسعۀ اسالم"تحلیل اصل  .11

 .1374در جامعه، نشریه دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، کیفیت حضور دین  .12

 .1375شهریور  6های انقالب فرهنگی، فرهنگ آفرینش، شاخصه .13

ی بررسی نظام + چاپ در گزارش پروژه تحقیقاتی ملّ 1376اردیبهشت  30، فرهنگ آفرینش،در اسالم ضرورت طراحی الگوی نظام اقتصادی .14
  .1375شیراز،  ترویج در اسالم، دانشگاه

 .1384و آذر 1383رسالت های نهاد در دانشگاهها، نشریه دانشگاه آزاد اسالمی کرمان  .15

 .1384، انتشارات حرّ قم، (بهداروند اثر)نقش ائمه در سرپرستی تاریخ، مقدمه کتاب خلوتی با غدیر،  .16

 . 1389، مهر 9کرسی اندیشه، شماره  فلسفه نقد )گزارش علمی(، نشریه  .17

ه نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهانی، )با همکاری سیّد ضیاء هاشمی(، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم شیوه نام .18
 . 1390انسانی و مطالعات فرهنگی،
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انسانی و  علوم های تخصصی گروههای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاهنقد به مثابه یک ضرورت انسانی، مقدمه نقدنامه .19
 .1393مطالعات فرهنگی، 

 

 ؛ارائه + چاپ مقاله(المللی )بینهای علمی ملّی و ها و کنفرانسهمایش -

 چاپ مقاله(.) 1368ن علوم اسالمی قم، جلد اول، بررسی مبانی توسعه تقرب اجتماعی، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستا .1

 چاپ مقاله(.) 1368، 7الی  1م اسالمی  قم، جلد دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوبسیج فرهنگی، مقدمه مجموعه مقاالت  .2

، های علمی و بین المللیاریتوان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟، چهارمین دوره مقاله نویسی علمی دانشگاه اصفهان، دفتر همکچگونه می .3
 چاپ مقاله(.) 1369

ارائه +  ) 1372بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، سال  ،های اقتصاد اسالمی، مشهدرغیب در اسالم، دومین مجمع بررسیالگوی ت .4
 چاپ مقاله(.

 .(ارائه + چاپ مقاله) 1373خرداد  تهران، امام خمینی، بررسی اندیشه و آثار تربیتی امام، کنگره گاهاهداف تربیتی در دانشگاه از دید .5

چاپ مقاله( + ) 1368، 5بایدها، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، جلد  ها وتئوری تحلیل انقالب اسالمی؛ ضرورت .6
 .1373بهمن  19+ روزنامه کیهان،  1373بهمن  18+ هفته نامه پیام،  1375بهمن  23هفته نامه فرهنگ آفرینش، 

ائه + چاپ ار)  1374منزلت والیت و سرپرستی در نظام اسالمی، کنفرانس فقه، والیت و مرجعیت، حوزه علمیه قم، مجموعه مقاالت، اردیبهشت  .7
 (.چاپ مقاله) 1392 ، زاهدان، بهمنییراتی درهمایش ملی مذاهب اسالمیبا تغ + (مقاله

 15+ روزنامه کیهان، چاپ مقاله() 1368، 6تان علوم اسالمی قم، جلد تی فرهنگسبحران مدیریت در جهان معاصر، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقا .8
 .1374فروردین، 

+  چاپ مقاله() 1368، 5روش تحلیل و بررسی تئوری حکومت در اسالم، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، جلد  .9
 .1375خرداد  29، 152هفته نامه فرهنگ آفرینش، سال چهارم، شماره 

 چاپ مقاله(.) 1375آموزشی حوزه علمیه قم، آبان های علمیه، مجموعه مقاالت اجالسیه بررسی نظام درآمدی بر نظام آموزشی حوزه .10

دانشگاه عالمه طباطبایی با همکاری وزارت  ،(1375) علوم انسانی اسالمی؛ مبنای تحقق وحدت فرهنگی، نخستین سمینار آموزش عالی در ایران .11
+ کنگره بین المللی نهضت تولید علم  (مقاله ارائه + چاپ) 1383ای نهضت تولید علم،  آذر ( + همایش منطقهارائه + چاپ مقاله) 1376علوم، 
سازی( در کنگره ملی علوم انسانی، تهران، شورای نظریه و ها، مبادیانسانی اسالمی؛ ضرورت علومستر( + با اصالحات و تغییر عنوان )پو ) 1383

 (.ائه + چاپ مقالهار)  85کتب علوم انسانی، اسفند و  بررسی متون

دانشگاه آزاد اسالمی، تعریف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، اجالس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تهران،  .12
 .(مقالهچکیده چاپ ) 1375خرداد 

ائه+ چاپ ار) 1377مرداد  ،انسان در قرآن، همایش تبیین مبانی ارزشی و راهبردها در فرهنگ عمومی، کرمان های ارزشی ساختار وجودیمقیاس .13
 .(مقاله

ائه ار) 1378اسفند  ،رهنگ عمومی و ادبیات فارسی کرمانرفا )بررسی جلوه های عرفانی پیامبر اکرم)ص( (، همایش فعُ رف  عرفان عارف اول درعُ .14
 .(+ چاپ مقاله

چاپ ) 1378لهین، همایش جهانی حکیم مالصدرا ، تهران، خرداد أهای صدرالمتلین واالخرین با نگاهی به اندیشههای عرفانی صدراالوجلوه .15
 .(مقاله

 .مقاله( چکیدهچاپ ) 1379لم تبریز، مجموعه مقاالت، اهداف تربیتی در دانشگاهها، همایش امام، تربیت و خانواده، دانشگاه تربیت مع .16

( + همایش سیمای رائه +چاپ مقاله)ا 1380ههای کشور، تهران، اردیبهشت شهادت در نهج البالغه، نخستین جشنواره نهج البالغه استادان دانشگا .17
 .(ائه + چاپ مقالهار) 1379مهر شر شاهد تهران، مجموعه مقاالت، رمان، نک بنیاد شهید استان شاهد در آینه نهج البالغه، شورای پژوهش اداره کل

هران، ت دانشکده ادبیات دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، هج البالغه، همایش بزرگ امام علی)ع( و نهج البالغهسیمای انسان در ن .18
 .()چاپ مقاله 1381آبان 

 .(ارائه + چاپ مقاله) 1382ذر دانشگاه تهران، آ ،الهه عشق، همایش آموزه های موالنا .19

( + مجموعه مقاالت چاپ مقاله) 1382تشارات سروش، مبانی انسان شناسی دینی با نظری به تفسیر المیزان، همایش ملی میزان حکمت، تهران، ان .20
 .1384،  دفتر تنظیم ونشر آثار عالمه، 5شناختنامه عالمه طباطبایی، جلد 
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چاپ ) 1383 انتشارات تحقیق و توسعه صدا، اردیبهشت ،تهران انسان شناسی تربیتی در منظر شهید مطهری، همایش جهانی حکمت مطهر، .21
 (.مقاله

چاپ ) 1384یور ، شهرگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیپژوهش علوم تربیتی، مشهد، تحلیل و تنظیم نظامملی نظام نامه، همایش  .22
 (. مقاله

رهنگی در وحدت اسالمی، همایش وحدت اسالمی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی، معاونت ف )ص(راهبردهای فرهنگی پیامبر اکرم .23
 (.ائه + چاپ مقالهار) 1386دانشگاه آزاد اسالمی، 

چاپ ) 1387های دفاع مقدس، داری، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشادبیات پای ادبیات پایداری، اولین کنگره ملیپیوند عشق و عرفان با  .24
 (.مقاله

 مقاله(. چکیدهچاپ ) 1387، اردیبهشت  اه تهرانسه نگاه، همایش علمی پیامبر اسالم؛ عرفان و معنویت نو، دانشگر د عشق .25

سالمی کرمان، ه آزاد اای نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم، دانشگاتحلیل ارتباط مبانی انسان شناسی با رویکردهای تفسیری، همایش منطقه .26
 مقاله(.  چکیده + چاپارائه ) 1387اسفند 

 1387، دانشگاه آزاد اسالمی، آذر افزاری در حوزه معارف اسالمی، کرمانهای نهضت تولید علم، همایش ملی تولید علم و جنبش نرمتحلیل مؤلفه .27
 (.پ مقالهارائه+ چا)

ه چکیدارائه+ چاپ ) 1388 ، آذرردانشگاه شهید باهن ،سامانۀ پژوهش، کتاب و نقد، همایش تخصصی کتاب، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران .28
 مقاله(.

 ای محیط زیست ونسبت بحران زیست محیطی جهان معاصر با نگاههای فلسفی و ضرورت طرح دیدگاههای دینی و اسالمی، همایش منطقه .29
 مقاله(. چکیدهارائه+ چاپ ) 1388ان، آبان دانشگاه آزاد اسالمی کرم ،توسعه پایدار

مرداد  5تا  2المللی تنوع فرهنگی و همگرایی جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همایش بینتمدن دینی و فرهنگ جهانی،  .30
 .101957، کدخبر29/6/1399+ خبرگزاری ساعدنیوز،  555797، شناسه خبر12/4/1395+ خبرگزاری شبستان،  مقاله(چکیده )ارائه + چاپ  1389

+  چاپ مقاله() 1368، 7جهان معاصر، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی قم، جلد درآمدی بر آینده علم و تکنولوژی در  .31
 (.+ چاپ مقالهارائه ) 1389در حوزه معارف اسالمی، مهر با اصالحات در مجموعه مقاالت همایش ملی تولید علم و جنبش نرم افزاری 

 ه مقاله(.+ چاپ چکیدارائه ) 1389دی  8فرهنگ اسالم و ایران، جمعی، همایش نظریه پژوهی، پژوهشکده پردازی نظریه .32

ن، اکرمانی، همایش ملی فرهنگ اسالم و ایران؛ کرمان شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایرعرفانی در خمسۀ خواجویشناسی رویکرد انسان  .33
 مقاله(.ه چاپ چکید ارائه +) 1389اردیبهشت 

 .ه مقاله(چکید)ارائه + چاپ  1390های مفهوم تمدن، همایش ملی تمدن شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، اردیبهشت تحلیل مؤلفه .34

ی و سانالمللی فلسفه دین معاصر، پژوهشگاه علوم انجایگزینی تکنولوژی به جای دین؛ رهاورد رویکرد فلسفی انسان عصر جدید، کنفرانس بین .35
 ه مقاله(.چاپ چکیدارائه + ) 1391دی  4و3العات فرهنگی،مط

ات عهمایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالتحلیل و نقد نظریه استاد حسینی در خصوص علوم انسانی اسالمی،  .36
 ه مقاله(.چاپ چکید) 1391فرهنگی، اسفند 

شگاه علوم همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی، پژوههای تربیتی استاد حسینی، کلیدی در اندیشهاستقالل نظام تعلیم و تربیت اسالمی؛ مفهوم  .37
 ه مقاله(.ارائه + چاپ چکید) 1391اسفند  ی،انسانی و مطالعات فرهنگ

 ه مقاله(.چاپ چکید) 1391اسفند  عات فرهنگی،تفکر تربیتی، همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطال .38

 1392آبان  2و1 ،المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیکنگره بینرت تحلیل فرارویداد تاریخی،غدیرپژوهی سیستماتیک؛ ضرو .39
 ه مقاله(.ارائه + چاپ چکید)

چاپ ) 1392دی 24و23عات فرهنگی،مطال، پژوهشگاه علوم انسانی و دین معاصرس بین المللی فلسفه نکنفرا ساحتی،شناسیانسان ~دینیعلم .40
 ه مقاله(.چکید

41. The systematic – conceptual Method of defining the religion, The6th international conference on 

contemporary philosophy of Religion, 6-7 Feb 2018, Tehran, Iran. 

42. Religious Science ~ Religious Technology, The1st International Conference of Religion, Culture 

and Technology, 24-26 Apr 2018, Tehran, Iran. 

 ارائه(.) 1397اسفند2پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، شناختی، همایش انسان؛ پرسشهای امروزشناسی ساحتی از منظر روشانسان .43
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)ارائه( + نشریه تخصصی دیده بان اندیشه،  1399شهریور  1ایش محرم، تمدنی، هم –عات روشی اصول تحلیل نهضت عاشورا در نسبت با مطال .44

 )چاپ مقاله(. 11، شماره 1399

 )ارائه(. 1399شهریور  9پاره؛ نگاهی به کتاب حسین وارث آدم، تلگمینار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناختی سه نقد روش .45

                                                           

 

 های پژوهشی:  ها و طرحپروژه (7)

-1369نشگاه شیراز و وزارت جهادکشاورزی )، دانظام ترویج از دیدگاه علمای اسالمی معاصر() طرح ملی و پژوهشی الگوی ترویج در اسالمهمکار  .1
1371). 

های نظریه پردازی، دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان برنامه و سازی نهضت تولید علم و کرسیدینههای نهاشیوه مجری طرح پژوهشی بررسی .2
 (.1386 -1385بودجه کرمان )

پردازی، پژوهشکده فرهنگ اسالم و های نظریهمجری طرح پژوهشی تحلیل میزان آشنایی استادان دانشگاه با مفهوم نقد، نظریه علمی و کرسی .3
 (.1387ایران )

 (.1388پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران ) سالۀ 5 اندازطرح پژوهشی تنظیم چشممجری  .4

مجری طرح پژوهشی تحلیل امکان تحقق علم اسالمی و چیستی مفهوم علوم انسانی اسالمی نزد اندیشمندان معاصر ایرانی، پژوهشگاه علوم  .5
 (.1393 -1391انسانی و مطالعات فرهنگی )

علمی و فناوری ریاست ریزی درسی حوزه علوم انسانی با تاکید برفناوری و نوآوری، معاونت زی تحوالت برنامهمجری طرح پژوهشی ممی .6
 (.1392)جمهوری

زش و پرورش، وزارت آموزش و ریزی درسی تعلیمات اسالمی دوره ابتدایی، شورای عالی آمواصلی طرح پژوهشی ارزشیابی برنامههمکار  .7
 (. 1393-1391)پرورش

فرآیند نقد و بررسی متون در گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مجری طرح  .8
 (.1394فرهنگی )

اه علوم انسانی و مطالعات تدوین منابع درسی توسط گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگ طرح مجری .9
 .(1395فرهنگی)

 (.1395، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) ای بررسی متون و کتب علوم انسانیمجری طرح اصول راهنمای تنظیم مقاالت نقد ، شور .10

 

 کتاب: نقد و بررسی (8)
 "ان شناسیانس"و  ،"اسالمیروش شناسی علوم انسانی "، "فلسفه و کالم"،  "علوم تربیتی"تخصصی  هایگروهب به سفارش اکتعلمی  بررسی و نقد
 مانند: ن و کتب علوم انسانیشورای بررسی متودر 
م ، دفتر انسان از دیدگاه اسال -3 (.1382) ی دوباره به تربیت اسالمی، باقرینگاه -2 (.1382: نقد )تاریخ انجام علیم و تربیت اسالمی، شریعتمداریت -1

 اصول و روشهای تربیت در اسالم، احمدی -5(. 1382) الم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاهاساهداف تربیتی  -4 (.1382) همکاری حوزه و دانشگاه
سیرة تربیتی  -9 (.1383) آغاز در اخالق عملی، مهدوی کنی نقطه های -8 (.1383) فطرت، مطهری -7 (.1383) ساداتاخالق اسالمی،  -6 (.1382)

ـ 12 (.1391) ـ اخالق اسالمی، داودی11 (.1383) و دیلمی یاخالق اسالمی، آذربایجان ـ10 (.1383) یت، دفتر همکاری حوزه و دانشگاهپیامبر و اهل ب
 (.1392) ـ فلسفه نظری تاریخ، رضوی15 (.1392) ـ عرفان و فلسفه، استیس14 (.1391) های زینب، آموزگارـ نامه13 (.1391) علیزاده اخالق اسالمی،

(. 1392) ـ مفهوم عرفان، موحدیان19(. 1392) ـ عرفان و منطق، راسل18(. 1392) ـ فلسفه تاریخ، سبحانی17 (.1392) ـ اصول کلی تاریخ، گالینوود16
 ـ فلسفه تعلیم و تربیت، اکرمی23(. 1392) های فلسفه، دوباتنبخشی ـ تسلی22(. 1392) ـ حمام فلسفه، برگمن21(. 1392) ـ تفکر انتقادی، مایرز20
 م و تربیت، رهنماییـ فلسفه تعلی26(. 1392) شهای تدریس خالقیت، استفان باکتـ رو25(. 1392) اخالق، جمعی از نویسندگانفلسفه ـ 24(. 1392)
فلسفه  -30(. 1392) اخالق وتربیت اسالمی، رهبر -29(. 1391) ، خواصالقفلسفه اخ -28(. 1392) سیری در تربیت اسالمی ، دلشاد -27(. 1392)

گفتگوی معلم  -33(. 1393) روش شناسی مطالعات دینی، قراملکی -32(. 1392) فلسفه های اگزیستانس، مصلح -31(. 1392) نلر ،آموزش وپرورش
آیین نقد کتاب،  -36( . 1393) عسکری سیری در عالم وجود، -35(. 1394) سی در اندیشه کانت، روحانیانسان شنا -34(. 1393) وفیلسوف، باقری

(. 1394) ی، نصردر جستجوی امر قدس -39(. 1395) نیاز به علم مقدس، نصر -38(. 1394) محیط زیست، محقق داماد الهیات -37(. 1394) شرفی
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 ک ویتگنشتاین؛ باور دینی، هادسونلودوی -42(. 1395) ها و مالحظات، حسنیعلم دینی، دیدگاه -41(. 1394) جوان مسلمان و  دنیای متجدد، نصر -40
ای بر علوم مقدمه -46(. 1394) دربارة نقد، کارول -45(. 1394) ایده دانشگاه، یاسپرس -44(. 1394) استنفورد؛ عشق، بنت هلمدانشنامه  -43(. 1394)

چیستی انسان در اسالم،  -49(. 1397) ن شناسی در قرآن، نصریمبانی انسا -48 (.1395) تمدن برتر، نجفی -47(. 1394) انسانی اسالمی، حائری
 او با باور دینی، هارسون ویتگنشتاین و ربط فلسفه -52(. 1395) تفکر نقادانه، ناجی -51(. 1395) ماهیت تکنولوژی، مددپور -50 (.1397) فرسهرابی

(. 1397) انسان اجتماعی، دارندرف -55 (.1397) ت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین، هکرماهی -54(. 1397) انسان شناسی فلسفی، دیرکس-53(. 1395)
 ( و...1397) ن شناسی تربیتی، نلرانسا -56

 

 راهنمایی رساله: (9)
 :های حوزه علمیهپایان نامهاستاد راهنمای 

 .1383های کشوری(، زهرا نور میرزایی، خرداد در پایان نامهبرتر کسب رتبه ت )و سنّ بهشت و بهشتیان درقرآن .1

 .1383کشوری(، مهدیه جمشیدی، خرداد های در پایان نامهبرتر کسب رتبه ت )امامت از دیدگاه قرآن و سنّ .2

 .1383های کشوری(، اکرم بسالن پور، خرداد در پایان نامهبرتر کسب رتبه انسان ) فلسفه آفرینش .3

 .1386)ع(، آذرنگ،صادقسیره علمی، اخالقی و سیاسی امام  .4

 .1387)ص(، نجمه مشهدی، تابستان اکرمسیرة اخالقی سیاسی پیامبر  .5

 .1387فروپاشی بنیان خانواده، فرشته میدانی، تابستان بررسی عوامل تقویت و  .6

 .1387حسن ظن از منظر قرآن و سنّت، سمیه عبداهلل زاده، زمستان  .7

 علمیه: های حوزهپایان نامهاستاد داور  

 .1384امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت، منوره اکبری، بهمن  .1

 .1385مهدیه شیخ پور، مهر ت، مفهوم حسد از دیدگاه قرآن و سنّ .2

 .1385 ت، محدثه احمدی نژاد، مهرمفهوم اخالص در قرآن و سنّ .3

 .1385تجسم اعمال، سمیه متقی، مهر .4

 .1385 سیر تاریخی فمنیسم و بررسی دیدگاه اسالم، اکرم انجمن شعاع، مهر .5

 . 1386کرامت نفس در آیات و روایات، مهدیه یزدان پناه، خرداد .6

 .1386ت، اعظم عباس زاده، خرداد در قرآن و سنّ امانت و امانت داری .7

 .1386اهمیت علم و دانش در اسالم، صدیقه گیالنی، مهر  .8

 .1386 یهود از دیدگاه قرآن، سمیه سالجقه، بهار .9

 .1386 آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی، اکرم مهدی پور، پاییز .10

 .1386معرفی زهد اسالمی، زهرا کمالی پور، تابستان  .11

 .1386موفقیّت زوجین از دیدگاه قرآن و سنّت، فاطمه محمود آبادی،  عوامل .12
 استاد داور رساله دکتری:

 .1396های ارزشی تمدن اسالمی و نسبت آن با تمدن نوین اسالمی، حسین خسروی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن بنیان .1

 .1396ی، اسفندفرهنگ شدن، محمد رضا سنگ سفیدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتهای سیاسیه عملیه و نسبت آن با عرفی بررسی رساله .2

 ارشد(.) 1397وحید حالج، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرر دینی از دیدگاه ویلیام جیمیز، باوتوجیه عمل گرایانه  .3

عات میرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطال چالشهای سیاسی خارجی...، هادیرهبری در مقام معظم گیری های تصمیمتبیین اصول حاکم برشیوه .4
 .1397فرهنگی، اسفند 

 .1398اندیشه سیاسی سازوکار تعیین رهبر در نظام جمهوری اسالمی، یاسر جبرئیلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور  .5

حکمت مالصدرا به مثابه سبک زندگی؛ بررسی و بازخوانی حکمت مالصدرا در پرتو الگوی فلسفی فلسفه به مثابه سبک زندگی، قاسم میرصفی،  .6
 .1398ی و مطالعات فرهنگی، مهر پژوهشگاه علوم انسان

 .1399دانشگاه پیام نور، خرداد بررسی تطبیقی ابن سینا و توماس آکویناس نسبت به رابطه خداوند با عالم خلقت، مالک عبدیان، .7
 مشاور رساله دکتری: ستادا
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گاه پژوهشزاده، عاصر )با تاکید بر فضای مجازی(، مجید عباسچالشهای جهانی شدن برای هویت ملی و چگونگی مقابله با آنها در ایران م .1

 .1397علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

پژوهشگاه علوم انسانی و جم با توجه به آرمانهای انقالب اسالمی، علیرضا اعتمادیان، ارائۀ مدل مطلوب مشارکت سیاسی مردم در دهۀ پن .2

 . 1398ت فرهنگی، مطالعا

 .1398ت فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعامنزلت فلسفه در فراز و فرود تمدن اسالمی...، عباس اسکندری،  .3

 تپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعافیروزی، اهلل نظریۀ عدالت اجتماعی معطوف به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ موانع و راهبردها، آیت  .4

 .1398فرهنگی، 

 

 های علمی ) ارائه + چاپ متن (:و یادداشت سخنرانی ،مصاحبه (10)
 .16/6/1382 ،اسالمی ایرانصدا و سیمای جمهوری  4شبکه علمی، موانع آزاد اندیشی، متن مصاحبه  و مفهوم .1

 .14/2/1383دوشنبه ، سیّد علی اکبر حسینی، روزنامه جام جمپیرامون زندگی پروفسور ی علمی ش اول خانواده بود، متن گفتگومادر، نق .2

 .23/10/1383آزاد اسالمی کرمان،دانشگاه علمی، ، متن سخنرانی لمی در مسیر تحقق نهضت تولید علمدانشگاه و نهاد؛ تعاملی ع .3

 .23/3/1383کرمان،  دانشگاه آزاد اسالمی علمی،ابط انسانی در اسالم، متن سخنرانی فلسفه روسکونت، مودّت و رحمت؛  .4

 .1384فروردین  ،2شماره  ،مجله نامه دانش ،علمیرسالت های نهاد و دانشگاه در جهت توسعه علمی، متن گفتگوی  .5

 .14/4/1384برنامه تجلیل از نخبگان، در صدا و سیمای مرکز کرمانعلمی رسانه، متن گفتگوی  تعامل نخبگان و .6

 .1384آذر  ،10شماره  ،سال دوم ،نشریه نگاه نو علمی،رد، متن گفتگوی آزاد اندیشی بدون مفهوم نواندیشی معنا ندا .7

پردازی، ظریهکرسی نسیمای مرکز کرمان پیرامون نشست  دا وهای تلویزیونی ص، سلسله مصاحبههای نظریه پردازیلید علم و کرسینهضت تو .8
 .1384اسفند 

رت کرمان به مناسبت شهادت حض، متن مصاحبه تلویزیونی صدا و سیمای مرکز ؛ رویکردی فلسفۀ تاریخی)ع(نقش تاریخی ائمه معصومین .9
 .486896، کد خبر1397+ خبرگزاری میزان، بهمن 1385)س(، بهار زهرا

، 16شماره ،سال دوم ،دانشگاه آزاد اسالمی 7در نشریه خبری ندای منطقه علمی دانشگاههاست، متن گفتگوی  علم؛ اولویت اول نهضت تولید .10
 .1385فروردین

وم، آبان سال اول، شماره س ،در نشریه کرسی اندیشه پیرامون نهضت تولید علمعلمی نقد همراه با طرح؛ الزمه پدیداری تولید علم، متن مصاحبه  .11
 .30/3/1385+ پایگاه خبری تحلیلی جنوب شرق ایران،  1385

 .12/9/1385موانع تولید علم در ایران، کویر پیرامون پژوهش و روزنامه بامعلمی خواهد، متن گفتگوی تولید علم جسارت می .12

 .1385، بهمن جمهوری اسالمیدا و سیمای ص 4متن مصاحبه تلویزیونی شبکه  نقش شورای اسالمی شدن دانشگاهها،ضرورت انقالب فرهنگی و  .13

 .1385، زمستان ز کرمانراهکارها، متن مصاحبه تلویزیونی صدا وسیمای مرک و انتخابات خبرگان؛ ویژگی ها .14

 .17/11/1385استان کرمان، علمیه در جمع طالب حوزه هایعلمی آرمانی از دیدگاه اسالمی، متن سخنرانی  جامعه .15

 .12/2/1386،یمای مرکز کرمانصاحبه تلویزیونی صدا و سپیوند سال وحدت ملی و روز معلم، متن م .16

آذر  16گاههای استان کرمان جشنواره مبتکران بسیجی دانش علمی، به سوی تمدن اسالمی، متن سخنرانیهای نظریه پردازی؛ راهی کرسی .17
 .1386خرداد  ،شماره چهارم ،سال دوم ،در نشریه کرسی اندیشه چاپ+  1385

هید ش تاالر وحدت دانشگاه، پردازیهای نظریهکرسی نشست چهارم علمی،متن سخنرانی  مبادی و نظریه سازی، ،ضرورتعلوم انسانی اسالمی؛  .18
 .2/3/1386 شماره چهارم،، سال دوم، نشریه کرسی اندیشه در چاپ + باهنر

 .1386، اسفند 24شماره  نشریه نگاه نو،، ن کرسی های نظریه پردازیپیرامو علمی دانیم، متن مصاحبهما آداب نقد را نمی .19

،  20و 19دانشگاه، روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر، شماره نشریۀ خبرنامه  علمی،مصاحبه دازی با نگاه خاص به تولید علم، پرهای نظریهکرسی .20
 .1386اسفند 

کرسی اندیشه، سال سوم، ر نشریه + چاپ د19/2/1387، 2583 روزنامه جوان، سال نهم، شماره علمی،های هنر معلمی، متن مصاحبه بایسته .21
 .1386شماره، آذر 

 .1386، های علمیه خواهرانع طالب حوزهدر جم علمی آشنایی با مفهوم نهضت تولید علم، متن سخنرانی .22
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 .1386با صدا و سیمای مرکز کرمان، شهریور علمی استعمار فرانو و بحران هویت، متن مصاحبه  .23

  1386تلویزیونی با صدا و سیمای مرکز کرمان، اسفنداربعین در گسترة تاریخ، متن مصاحبه  .24

 .20/5/1387، 2655روزنامه جوان، سال نهم، شماره  علمی،)ص( برای وحدت امت اسالمی، متن مصاحبه گانه پیامبرراهبردهای سه .25

 .1387شهریور  ،های تلویزیونی با صدا و سیمای مرکز کرمانعلی)ع(، سلسله مصاحبه سیاسی امام تحلیل شخصیت .26

 .20/11/1387روزنامه جمهوری اسالمی، علمی، مصاحبه متن انقالب اسالمی محصول رشد و تکامل انسانی است،   .27

 .18/5/1389، کرمانفرهنگیان استان  علمی،های یک فعالیت فرهنگی ناب، متن سخنرانی شاخصه .28

  .1388، تابستان1، سال اول، شماره پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایرانپژوهش و پژوهشکده، متن گفتگوی نشریه علمی تخصصی اخبار پژوهشکده،  .29

 .1386دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، شهریور علمی، عصر ظهور عقل، متن سخنرانی  .30

 .1386، شهریور نسیمای جمهوری اسالمی ایرا و مرکز تحقیقات صدا ،علمی های جامعه آزاداندیش، متن مصاحبهنشانه .31

 .1387روزنامه جمهوری اسالمی ایران، بهمن علمی،  تحلیل انقالب اسالمی، متن مصاحبههای تئوری ویژگی .32

 .8/8/1386 (،حسینی به مناسبت تجلیل از خدمات علمی پروفسور) دانشگاه شیراز علمی، متن سخنرانیروشنفکر دینی و توجه به نیازهای زمان،  .33

 .19/4/1384)س(، ت زهرادت حضرصدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت شهاعلمی  متن مصاحبه .34

همایش وحدت از دیدگاه اندیشمندان اسالمی در تاالر دانشکده ادبیات  علمی،پیامبر وحدت؛ طرح یک پرسش و معرفی یک کتاب، متن سخنرانی  .35
 .7/12/1386دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، 

 . 5/6/1387دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  علمی،بلوغ دانشگاهی، متن سخنرانی  .36

 .7/9/1389دانشگاه شهید چمران،  علمی، نقش نخبگان در تعالی جامعه، متن سخنرانی .37

 .21/2/1390شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، همایش ملی تمدن علمی،، متن سخنرانی حوزه مطالعات تمدنیسه ضرورت در  .38

 .10/12/1391، 5311، شماره 19سال  روزنامه ایران،ربیت اسالمی، متن مصاحبه علمی، یم و تتنظیم نظام تعلخالء تئوریک در  .39

 .4/8/1392خبرگزاری شبستان، آزاداندیشی، متن مصاحبه علمی،  جسارت .40

 .13754 خبر شناسه، 1/3/1393خبرگزاری فرهنگ امروز،  ی،متن یادداشت علم ،تحقق وحدت فرهنگی علوم انسانی اسالمی و .41

 .358022خبر ، کد 27/1/1393شبستان، خبرگزاری  م تولید علم دینی، مصاحبه علمی،مفهو .42

 .2427507 ، شناسه خبر1393آذر  3ی مهر خبر گزارمصاحبه علمی،  ،پردازی علمی از طریق نقد روشمند متون علوم انسانینظریه .43

 .5ره ، شما1393دی 10روزنامه مردم امروز ، شبکه اجتماعی نقد، مصاحبه علمی، .44

 .2451774، شناسه خبر 1393دی 8مهر، خبرگزاری  مصاحبه علمی، ،اسالمی های مطرح علوم انسانیترین نظریهتحلیل مهم  .45

 .427571شناسه خبر، 8/10/1393 ،برگزاری شبستانخ مصاحبه علمی، ،چیستی نهضت تولید علم در نظام اسالمی .46

 .703، شناسه خبر 9/10/1393خبرگزاری مهر،  مصاحبه علمی،های کور جامعه علمی، راه حل گره ،ترویج جریان نقد .47

 .2466410، شناسه خبر 28/10/1393خبرگزاری مهر،  مصاحبه علمی،، پژوهیمنظومه نقد .48

 . 6575، شماره 13/4/1394مه همشهری،روزنا، متن یادداشت علمی، های آزاد اندیشیهای کرسیمؤلفه .49

 . 6630، شماره 21/6/1394همشهری،  هروزنامو روش خاص، متن یادداشت علمی،  های آزاداندیشی نیازمند نگاهترویج کرسی .50

 . 8535355، کد خبر 1394تیر  10یج، ضرورت تولید متون علوم انسانی با نگاه نقادانه، خبرگزاری بس .51

 .319616اره ، شم7/10/1394روزنامه همشهری، شود؟، متن یادداشت علمی، های آزاد اندیشی چگونه باز میکرسیگره کور  .52

 .1860، شماره 1394/ 19/10روزنامه فرهیختگان،  در عصر جدید، متن یادداشت علمی،دین و تکنولوژی  .53

 .1899، شماره 16/12/94روزنامه فرهیختگان،  اشت علمی،های نظریه پردازی، متن یاددمنظومۀ تولید علم و کرسی .54

+ یادداشت 12/12/1394نگی، علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهدر نشست طرح اعتالء علمی مقدمۀ تحول، متن سخنرانی نقد،  .55
 .335735، کد خبر 1396دی  23خبرگزاری آنا، شنبه  علمی،

 . 61445، کد خبر 15/11/1396خبرگزاری طلیعه، ست، متن مصاحبه علمی، تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی ا .56

 . 63770، کد خبر 16/12/1396خبرگزاری طلیعه،  ،اضالع نهضت تولید علم، متن مصاحبه علمی .57

 . 349029، کد خبر 30/11/1396، متن یادداشت علمی، خبرگزاری آنا، در مباحث تمدن سازی مفهوم یأس اجتماعی .58

 . 351295، کد خبر 11/12/1396زاری طلیعه، پردازی جمعی، متن یادداشت علمی، خبرگنظریه .59

 . 65150 ، کد خبر9/1/1397برگزاری طلیعه، یادداشت علمی، خات تمدنی، متن اقتضائات مطالع .60

 .65346 ، کد خبر21/1/1397لیعه، فلسفه را گ ل آلود نکنیم؛ امکان و امتناع علم دینی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری ط .61
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 . 68424، کد خبر 5/3/1397ی طلیعه، های دین پژوهی(، متن یادداشت علمی، خبرگزارنقد فیلم از زاویه دغدغه) پوسته شکسته و هسته وارونه .62

 . 354367 کد خبر19/12/1396ت علمی، خبرگزاری آنا، نگاهی به رفتارهای انسان جدید با طبیعت(، متن یادداش)طبیعت+انسان+تمدن= ؟!  .63

 .4323973، کد خبر 28/3/1397متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، های پژوهش، گانهوهش مداری در قلمرو مطالعات دینی؛ دهالزامات پژ .64

 .69296 خبر ، کد1397پردازی و ضرورتهای اجتماعی، متن مصاحبه علمی، خبرگزاری طلیعه، خردادکرسیهای نظریه .65

 .2525، شماره 6/4/1397های ابدی، متن یادداشت علمی، صفحه اندیشه فرهیختگان، نقد فلسفی؛ لحظه .66

 .4457567، کد خبر 23/8/1397یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، متن های تمدنی؛ آبشخورهای فلسفی، پارادوکس .67

 .4554555، کد خبر 8/12/1397اشت علمی، خبرگزاری مهر، نقد فلسفی؛ لذت زیبایی، متن یادد .68

 .4351589 خبر ، کد22/5/1397پرسش تمدنی؛ پاسخ تمدنی: نقطه شروع حل مسایل اساسی جامعه، متن مصاحبه علمی، خبرگزاری مهر،  .69

 .72397، کد خبر 31/4/1397یک مقالۀ نقد پژوهشی بنویسیم؟، متن یادداشت علمی، خبرگزاری طلیعه،  چگونه .70

 .75920، کد خبر20/6/1397تفاوت نقد با مرور کتاب؛ کج اندیشی های ساختاری، متن یادداشت علمی، خبرگزاری طلیعه،  .71

 .76476خبر ، کد1397 شهریورعلمی، خبرگزاری طلیعه، آیین تحلیل سیره نبوی، متن مصاحبه  .72

 .4379783 خبر کد ،29/5/1397 ،متن مصاحبه علمی، خبرگزاری طلیعهاهمیت مبادی دین پژوهی در مطالعات فلسفی و کالمی،  .73

 .4404473، کد خبر 1397خبرگزاری مهر، مهر حوزه تمدنی؛ حوزه متناسب با نیازهای جامعه نیست، متن یادداشت علمی،  .74

 .4438576 خبر ، کد1397یاز مساله تحول در علوم، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، آبان انقالب در انقالب؛ پیش ن .75

 .4448617 خبر ، کد1397زه علوم انسانی؛ضرورتها و اهداف، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، آبان منشور نقد در حو .76

 .4478948، کد خبر 20/9/1397یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، متن نقد در تراز جهانی؛ ترویج تفکر انتقادی در حوزة علوم انسانی،  .77

 .2653، شماره 20/9/1397های م تدیک الگوی پیشرفت، متن یادداشت علمی، روزنامه فرهیختگان، چالش .78

 .4496650، کد خبر 8/10/1397های جدید، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، یادداشت علمی چیست؟؛ خلق ایده .79

 .4550883، کد خبر 5/12/1397به مسألۀ پژوهش، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، لزوم پایبندی  .80

، کد 13/12/1397مهر،  س ا(؛ رویکردی جدید در حوزة مطالعات انسان شناسی، مصاحبۀ علمی، خبرگزارین  ا) انسان شناسی ساحتی .81
 .4558913خبر

 .4565289کد خبر ، 20/12/1397منسوخ  و مطبوع؛ تفاوت دو رویکرد آموزشی با فاصلۀ یک سده، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر،  .82

 .4569284، کد خبر 25/12/1397مطالعات نقدپژوهی؛ نیازی جدید در قلمرو علوم انسانی، متن گفتگوی علمی، خبرگزاری مهر،  .83

 .4590522، کد خبر 25/1/1398با علوم انسانی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر،  چرخۀ تولید علم؛ نسبت تولید علم .84

 .4596955، کد خبر 2/2/1398م ت ت ا(؛ متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، ) اقتضائات مطالعات تعلیم و تربیت اسالمی .85

 .4605639، کد خبر 12/2/1398، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهرمسألۀ تمدن،  .86

، 30/2/1398خوردهای سیاسی با جریانهای علمی؛ سرنوشت گروه روش شناسی علوم انسانی اسالمی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، بر .87
 .4621548کد خبر 

 .4609298، کد خبر 25/3/1398هر، ؛ نیازمند دانش تمدنی هستیم، متن یادداشت علمی، خبرگزاری می و علم دینینسبت تمدن نوین اسالم .88

 .4659953، کد خبر 16/4/1398نوشتار؛ پیشنهادی نو در حوزة علوم انسانی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر،  –اله مس .89

تحول در تحول یا انقالب در انقالب؛ مقدمۀ تحول در شورای تحول، انقالب در شورای عالی انقالب فرهنگی است، متن یادداشت علمی،  .90
 .4673973، کد خبر 1/5/1398خبرگزاری مهر، 

 .4694255، کد خبر 26/5/1398مناسبات عصرنوآوری و خالقیت علمی؛ نقش نوآوری در تولید علم، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر،  .91

 .4/6/1398وسوسۀ موسیقی، متن یادداشت علمی، سایت جامعه شناسان جوان،  .92

 .4715744، کد خبر 22/6/1398علمی، خبرگزاری مهر،  آثار اجتماعی فعل مکلِّف؛ تحلیلی از منظر فقه االجتماع، متن یادداشت .93

 .4759054کد خبر  ،8/8/1398های مفهومی در علوم انسانی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، علوم انسانی و مسألۀ تولید علم؛ بازی .94

 .444741، کد خبر 21/8/1398داستان حرمت انسان در پژوهشگاه علوم انسانی، خبرگزاری آنا،  .95

 .3880782، کد خبر 4/12/1398گانه نقد و بررسی کتب علمی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری ایکنا، های سهروش .96

 .3887381، کد خبر 6/1/1399متن یادداشت علمی، خبرگزاری ایکنا، اصول و مبانی مسألۀ نظم نوین جهانی،  .97

 .3891610، کد خبر 1/2/1399کرونا و پرسش فلسفی از ما، متن یادداشت علمی، خبرگزاری ایکنا،  .98

 .3029، شماره 14/2/1399های دوگانه؛ زمانۀ مطهری، متن یادداشت علمی، روزنامه فرهیختگان، نواندیشی دینی و چالش .99
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، کد 18/3/1399آسیبهای عمومی سازی مسایل علمی؛ نسبت بیانیه گام دوم با مساله تمدن نوین اسالمی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری ایکنا،  .100
 .3903362خبر 

 .3901841، کد خبر 20/3/1399مدل تحلیلی، متن یادداشت علمی، خبرگزاری ایکنا،  23رویداد و 1از تحلیل کمیک تا تحلیل متدیک؛  .101

 .4951114، کد خبر، 3/4/1399گام در فرآیند نقد و تولید علم، متن یادداشت علمی، خبرگزاری مهر،  3نسبت مطالعات روشی و فلسفی؛  .102

 .1011264، کد خبر، 29/4/1399پاره؛ اهمیت مطالعات روش شناختی در نقد اندیشه، متن یادداشت علمی، روزنامه جوان،  3ختی نقد روش شنا  .103

 .1508، شماره 24/6/1399سازمانی، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، _ چاپلوسی علمی  .104

 .1506شماره ، 22/6/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (1)امکان یاری ظالم .105

 .1509، شماره 25/6/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (2)معرفتی در باب امکان یاری ظالم _اصول عقالنی  .106

 .1512، شماره 29/6/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (3)اصل ترکیب روابط اجتماعی .107

 .100973، کدخبر 24/6/1399ز، طبیعت علوم انسانی و طبایع غیر انسانی!، خبرگزاری ساعد نیو .108

 .1510، شماره 26/6/1399متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی،  ،نقد فلسفی؛ پازل نقد .109

 .1514، شماره 31/6/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (1)بنیاد بی بنیادی .110

 .1518، شماره 5/7/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (2)عقالنیت یادآوری .111

 .101931، کدخبر 29/6/1399مفهوم تمدن نوین اسالمی، مصاحبه علمی، خبرگزاری ساعد نیوز،  .112

 .1516، شماره 2/7/1399(، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، 1مند در علوم انسانی)حیات آکادمیک؛ مفهوم سازی نظام .113

 .1520، شماره 7/7/1399امه همدلی، (، متن یادداشت علمی، روزن2جامعه شناسان غیر جامعه شناس) .114

 .1524شماره  12/7/1399، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، (3)های سیاسیچنبره علوم انسانی و .115

 .3925464، کد خبر، 7/7/1399تمدنی، مصاحبه علمی، ایکنا،  –اصول تحلیل نهضت عاشورا در نسبت با مطالعات روشی  .116

 .1522، شماره 9/7/1399(، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، 1فلسفه؟)گرمی برای فلسفه برای سرگرمی یا سر .117

 .1526شماره  ،14/7/1399(، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی، 2فرض گفتگوی فلسفی)دو پیش .118

 .1528، شماره 16/7/1399مشکل نقد، متن یادداشت علمی، روزنامه همدلی،  .119

 .1532، شماره 12/7/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنا ،نقطه آغاز حرکت تمدنی .120

 .1076883، کد خبر 27/7/1397ضرورت تعریف اُمّ المفاهیم در دستگاههای فلسفی، متن یادداشت علمی، ایسکانیوز،  .121

 .1536، شماره 28/7/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنامسألۀ روش شناسی علم دینی،  .122

 .1541، شماره 5/8/1388مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنا(، 1آقای عالمه) .123

 .1542، شماره 6/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنا(، 2های نوظهور)نشانۀ عالمه .124

 .1546، شماره 11/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنا، ؛ جزیی نگریآسیب شناسی مطالعات دین پژوهی .125

 .1550، شماره 17/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنانه به نقد؛ چرا از نقد میترسیم؟،  .126

 .1553، شماره 20/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزنانقدپروری و نانقدپروری،  .127

 .1556ه ، شمار24/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزناآسیب شناسی مطالعات دین پژوهی؛ سطحی نگری،  .128

 .1559، شماره 27/8/1399مه همدلی، متن یادداشت علمی، روزناچیست؟،  یلنقد فلسفی؛ مساله اص .129

 ای باش!، گر حرفهمتفکر نمیخواهیم؛ البی .130

 مثابۀ فلسفیدن نقد به .131

 باور دینی یا عقاید دینی؟ .132

 

 های علمی :تقدیرنامه (11)

توان وجدان کار را در افراد یارائه مقاله چگونه مبرای کسب نشان علمی چهارمین دوره مقاله نویسی علمی از رئیس دانشگاه اصفهان  .1
 .1370انگیخت،بر

 .1375آبان  23لوح تقدیر نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، وزارت علوم و دانشگاه عالمه طباطبایی، .2

 .1380، آبان برای تألیف کتاب پیامبر وحدت اول هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی ۀلوح تقدیر و احراز رتب .3

 .1380دبیر نخستین جشنواره نهج البالغه دانشگاههای سراسرکشور، ،تهران لوح تقدیر بخش پژوهش ویژه استادان )مقاالت برتر(، .4
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 .1382ت،عاشنواره مطبورئیس ستاد برگزاری ششمین ج ،لوح یاد بود ششمین جشنواره مطبوعات، تهران .5

 .16/11/1382های موالنا برای انسان معاصر، رئیس دانشگاه تهران،لوح تقدیر همایش آموزه .6

 .1383های طالب مدارس علمیه کشور، نامهتقدیر استاد راهنمای برتر پایان لوح .7

 .1384دانشگاه،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، مصوبۀ شورای پژوهشی  1384پژوهشگر نمونه سال  لوح تقدیر .8

 .1385تقدیرنامه کنگره ملی علوم انسانی برای ارائۀ مقاله علوم انسانی اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  .9

 .28/9/1385دانشگاه مورخ کرمان، مصوبۀ شورای پژوهشی  دانشگاه آزاد اسالمی 1385نه سال پژوهشگر نمو لوح تقدیر .10

 .10/12/1385رهبری در دانشگاههای آزاد اسالمی استان کرمان، ، نهاد نمایندگی1385تید پژوهشگر سال تبه اول اسار کسبلوح تقدیر .11

 .1385البالغه سراسر کشور، لوح تقدیر چهارمین جشنواره دوساالنه نهج .12

 .12/2/1386، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،1385لوح تقدیر معلم نمونه سال  .13

 .، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان1386لوح تقدیر پژوهشگر نمونه سال  .14

 در وحدت اسالمی، دانشگاه)ص( ای وحدت در تفکر اندیشمندان برای ارائه مقاله راهبردهای ارزشی و اجتماعی پیامبرلوح تقدیر همایش منطقه .15
 .7/12/1386آزاد اسالمی کرمان، 

 .19/12/1387های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز کرمان، اسی برنامهکارشنلوح تقدیر .16

 .1387لوح تقدیر همایش ملی بحران هویت و توسعه برای شرکت و ارائه مقاله بحران هویت، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  .17

 .1387نامه معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، رتقدی .18

 .1387ان کرمان، اداره ارشاد اسالمی، آذر تقدیرنامه برگزیده یازدهمین دوره معرفی پژوهشهای برتر فرهنگی است .19

 .1387های دفاع مقدس، لوح سپاس انجمن  ادبی دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش .20

 .1387لوح تقدیر اولین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی برتر استان کرمان در حوزه دین، اسفند  .21

 .17/9/1387نسانی دانشگاه شهید باهنر به مناسبت هفته پژوهش، لوح تقدیر پژوهشگران نمونه دانشکده ادبیات و علوم ا .22
 

 شوراها و مجامع علمی:( 12) 

 .1375 -1373کرمانشاه، ای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیدبیر و عضو شور .1

 .1377ـ 1361محقق مؤسسه تحقیقاتی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم،  .2

 .1376 -1374عالی در ایران،عضو گروه تخصصی اولین سمینار آموزش  .3

 .1377-1376المللی وحدت اسالمی، همکاری با هیأت علمی دهمین کنفرانس بین .4

 .1380ـ 1378گیری اصول سیاست فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، عضو کمیسیون پی .5

 .1387 – 1380عضو انجمن معارف اسالمی ایران، .6

 .1395 -1380آوری،و کتب علوم انسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فنعضو گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون  .7

 .1390 -1382عضو انجمن ادبی دفاع مقدس، .8

 .1382ـ 1371مدرس دروس معارف اسالمی در دانشگاههای شیراز، شهیدباهنر، آزاد اسالمی نراق و ساوه،  .9

 .1385 -1382،کرمان عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی .10

 .1391-1383شماره(،  9) مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه .11

 .1390-1383های طالب مدارس علمیه کشور، نامهاستاد راهنما و ارزیاب پایان .12

 .1391 – 1383عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  .13

 .1385ـ 1383ین، عضو شورای مرکزی مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی فلسط .14

 .1391  - 1383های نظریه پردازی،رایی ستاد نهضت تولید علم و کرسیعضو شورای علمی و اج .15

 .1384 -1386عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، .16

 .1390 -1386عضو هیئت علمی تمام وقت گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شهید باهنر،  .17

 .1385 -1386دبیر علمی همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزة معارف اسالمی، رئیس و .18

 .1386یان فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی،و مرکز مطالعات م 7عضو کمیته داوری علمی همایش ملی بحران هویت و توسعه با همکاری منطقه  .19
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 .1386می، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، ای وحدت در تفکر اندیشمندان اسالعضو کمیته علمی همایش منطقه .20

 .1391 – 1386دانشگاه آزاد اسالمی، بهمن  7های نظریه پردازی منطقه عضو کمیته برگزاری کرسی .21

 .1386عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسالمی، .22

 .1391 -3/5/1387دانشگاه آزاد اسالمی،  7ات دانشگاهی منطقه یعضو کمیته ناظر بر نشر .23

 .1389 -1387، ید باهنر و عضو هیئت تحریریههای اسالمی دانشگاه شهپژوهش پژوهشیعلمی  های فلسفه و حکمت مجلهنامهسردبیر ویژه .24

 .1391 -1387عضو شورای مدیریت دانشگاه شهید باهنر،  .25

 .1391 -1387عضو گروه پژوهشی ادیان و مذاهب اسالمی پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، مهر   .26

 .1387ای نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، اسفندعضو کمیته علمی همایش منطقه .27

 .1390 -1387عضو هیئت تحریریه مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  .28

 .1388اسالمی کرمان، آبان ای محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد عضو کمیته علمی همایش منطقه .29

 .1389 -1387فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان،   یریه مجله علمی تخصصی پژوهشگرانعضو هیئت تحر .30

 .1391 -1387بهمن  عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان کرمان دانشگاه آزاد اسالمی، .31

 .1389 -1387گاه شهید باهنر، ، دانش"فرهنگ اسالم و ایران؛ کرمان شناخت"رئیس همایش ملی  .32

 .1390 -1387 عضو هیئت نشر کتاب استان کرمان، .33

-1388ر،م و ایران، دانشگاه شهید باهنمدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی تخصصی پژوهشنامه مطالعات تطبیقی فرهنگ اسال .34
-1391. 

 .1389 -1388پژوهی، دانشگاه شهید باهنر، رئیس همایش تخصصی نظریه .35

 .1391-1388سردبیر نشریه علمی تخصصی اخبار پژوهشکده، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، دانشگاه شهید باهنر،  .36

 .1390 -1389شناخت، دانشگاه شهید باهنر، ریئس و دبیر علمی همایش ملی تمدن .37

 .1389هشت بشهادت، دانشگاه شهید باهنر، اردیرئیس همایش تخصصی ایثار و  .38

 .1389مایش سالمت روان دانشجویان، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، آذر عضو کمیته علمی ه .39

 .1389عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  .40

 ـ ادامه دارد. 1389عضو پیوسته انجمن علمی عرفان اسالمی ایران،  .41

 .1391ـ  1390مبانی، منابع و اصول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر علمی همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی؛  .42

 .1395ـ  1390ی آزاد اسالمی،دانشگاهها 7عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه  .43

 ـ ادامه دارد. 1390عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  .44

 .1392ـ  1390ضو شورای علمی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ع .45

 ـ ادامه دارد. 1391شناسی علوم انسانی اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مؤسس و رئیس گروه تخصصی روش .46

 . 1393اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،گذاری همایش علوم انسانی و آینده تمدن ایرانی عضو شورای سیاست .47

 .1395 -1393عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی تحول علوم انسانی ، .48

 .1394گذاری طرح اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، عضو شورای سیاست .49

 های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی وتون و برنامهمدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی م .50
 .1396-1394مطالعات فرهنگی، 

 .1396-1394و اندیشه اسالمی، عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی جامعه پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ  .51

 .1395عضو شورای علمی همایش تحول علوم انسانی، پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز،  .52

 ادامه دارد. -1395عضو مشاوران علمی دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای عقلی نوین، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  .53

 .1396آبان  25ناقد کرسی علمی ترویجی الزامات تولید شبکه علوم اسالمی، پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی، دانشگاه شیراز،  .54

 .1399 -1397م انسانی و مطالعات فرهنگی، اسالمی، پژوهشگاه علورئیس گروه پژوهشی تمدن  .55

 .1397شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضو گروه انسان .56

 ادامه دارد. – 1397م انسانی و مطالعات فرهنگی، ، پژوهشگاه علواسالمی تمدناندیشه و پژوهشکده  عضو شورای تحصیالت تکمیلی .57



 17 

 .1399 -1397هشنامه فرهنگ و تمدن اسالمی،دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوعضو هیئت تحریریه  .58

 ادامه دارد. -1398عضو شورای علمی پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شیراز،  .59

 ادامه دارد. -1398گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن، پژوهشعضو شورای  .60

گیری فلسفه اسالمی در دوران اوج تمدن اسالمی، پژوهشگاه مدلی برای اسالمی سازی علوم با اقتباس از شکل علمی ترویجیناقد کرسی  .61
 . 1398بهمن  27فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

علمی همایش ملی مساله تحول در نظام تعلیم و تربیت، پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شیراز، عضو شورای  .62
1399  . 

 .1399، فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی عضو شورای علمی گروه مدیریت راهبردی .63

 .1399نی اسالمی، عضو شورای علمی کمیسیون جامعه شناسی ششمین کنگره بین المللی علوم انسا .64

 

 ها:سمت (13)

 .1360ـ 1359 رئیس انجمن اسالمی دبیرستان سلمان فارسی شیراز، .1

 .1391 -1383دانشگاههای آزاد اسالمی ، 7منطقه رهبری در  نهاد نمایندگی ئیسر .2

اندازی اولین طراحی و راه) 1391 -1383پردازی در دانشگاههای استان کرمان،های نظریهکرسیدبیر علمی ستاد نهضت تولید علم و رئیس و .3
 پردازی در کشور(.های نظریهدانشگاهی برگزاری کرسی ستاد

 .1387 -1385 شورای عالی انقالب فرهنگی، ،دبیر شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور .4

 .1391 -1387رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،  .5

 .1396ـ  1389، نیعلوم انسا دبیر و عضو شورای بررسی متون و کتب .6
 

 های علمی و فرهنگی:خدمت (14) 

 .1360 -1356های اسالمی استان،با اتحادیه انجمن تان سلمان فارسی شیراز و همکاریعضو انجمن اسالمی دبیرس .1

 .1361 -1357 شیراز و اعزام به جبهه جنوب، عضو بسیج .2

 ادامه دارد. -1366 تبلیغ و ارشاد امور دینی، .3

 .1376- 1375 امور فرهنگی در وزارت کشاورزی،مشاور  .4

 .1381 -1378داوری مقاالت علمی در مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، .5

-1378 م،های تربیتی در اسالمبانی اندیشههای رادیویی لسله برنامهمسایل تربیت اسالمی در رادیو معارف ایران و ضبط و پخش س کارشناس .6
1380. 

 .1391 -1382مرکز، سالمی صدا و سیمای کرمان + عضو اتاق فکرهای گروه معارف اکارشناسی برنامه .7

 .1392 -1382داوری مقاالت علمی در مجله نامۀ علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، .8

 .1391 -1382دانشگاه شهید باهنر، داوری مقاالت علمی در مجله علمی پژوهشی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی .9

 .1384های وزارت علوم وتحقیقات و فن آوری،همکاری در تدوین برنامه .10

 .10/1383 و 9 گواهینامه کارگاه آموزشی روش تحقیق، .11

 .10/1385و  9 گواهینامه کارگاه آموزشی روش تدریس، .12

 .19/5/1385گواهینامه دوره فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت، .13

 .10/5/1385مه دوره ویندوز،گواهینا .14

 .1385 تنظیم نظام علوم تربیتی کشور، داوری مقاالت علمی اولین همایش تحلیل و .15

 .1385 ن کنگرة ملی ادبیات پایدارای،علمی نخستی داوری مقاالت .16

 .1385 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،، کنگره ملی علوم انسانیرداوری مقاالت علمی د .17

 .1387 – 1385ی اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور در شورای عالی انقالب فرهنگی،راشو دبیرخانهمدیریت  .18

 .1386دانشگاه اسالمی،  علمی پژوهشی داوری مقاالت علمی در مجله .19
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 .25/11/1386و 24، دانشگاه آزاد اسالمی 7یت، منطقه کارگاه پژوهشی فلسفه تعلیم و ترب مدرّس .20

 .1386، ویژه طالب حوزه علمیه کرمان، تبیین استدالل منطقی های آموزشیمدرّس کارگاه .21

 .25/1/1387های علمی فرقه وهابیت ویژه استادان معارف اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، کارگاه نشستدر شرکت گواهینامه .22

 .1386دانشگاه آزاد اسالمی  انسانی منطقه هفت آموزش نیرویرفته، مرکز مطالعات و مقدماتی و پیش SPSSگواهینامه دوره آموزشی آمار و  .23

 .20/12/1386دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی،  هفت لسفه تعلیم و تربیّت، منطقهگواهینامه دوره آموزشی اصول ف .24

-ای نظریههستاد نهضت تولید علم و کرسی ،دانشگاه شهید باهنر، "اسالمی علوم انسانی"پردازی با عنوان گواهی ارائه کرسی علمی نظریه .25

 .1386 ، 4از 70/2، امتیاز علمیپردازی

 .1391 -1387 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر، های اسالمی،داوری مقاالت علمی در مجله علمی پژوهش .26

 .22/8/1388، دانشگاهها اساتید نهاد معاونت امورهای کاذب و نوظهور، های علمی نقد عرفانگواهینامه شرکت در نشست .27

 .1391 -1388فرهنگ اسالم و ایران،  کدهپژوهشپژوهشنامه مطالعات تطبیقی  تخصصیداوری مقاالت علمی در نشریه علمی  .28

 .21/11/1389، معاونت امور اساتید نهاد دانشگاههاگواهینامه علمی دوره آموزشی نقد وهابیت،  .29

 .4/11/1389، معاونت امور اساتید نهاد دانشگاههایرگذاری بر مخاطب، گواهینامه علمی دوره آموزشی تأث .30

فلسفه دین، فلسفه علم، علم و دین، پژوهشنامه انتقادی متون، پژوهشنامه علوی  داوری مقاالت در نشریات علمی پژوهشی حکمت معاصر، .31
 ادامه دارد. ـ 1390پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و پژوهشهای فلسفی کالم نوین، 

 .1395 -1390ب علوم انسانی، های علمی جهانی در گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتاحی و راه اندازی نقد علمی نظریهطر .32

 .1390تهیه فراخوان یادداشت علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  .33

 .1391، سامانه نقد نقدتب علوم انسانی + راه اندازی سایت شورای بررسی متون و ک .34

 .1395 -1390راه اندازی شورای دبیران گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، .35

مهر  15+ 1392خرداد  21س کارگاه در: مدرّقد کتاب برای اعضاء هیئت علمی و کارگاههای پژوهشی متد نطراحی و برگزاری نخستین دوره .36
اردیبهشت 25کرمان ( +  دانشگاه) 1392دی 8و  7دانشگاه شیراز( +) 1392مهر  18و  17مطالعات فرهنگی( + پژوهشگاه علوم انسانی و ) 1392
)دانشگاه کرمان(+  1394دی  6)پژوهشگاه علوم انسانی( +  1394مهر  16و 15+ دانشگاه رازی( ) 1394اردیبهشت  31دانشگاه شیراز( +) 1393
 1397آبان  24)دانشگاه قم( +  1397تیر  26انی( + پژوهشگاه علوم انس) 1395آبان  25)پژوهشگاه علوم انسانی( +  1394بهمن  18و  17
)پژوهشگاه  1398بهمن  16+  )دانشگاه امام صادق)ع(( 1398یر ت 10+  پژوهشگاه علوم انسانی() 1397دی  18پژوهشگاه علوم انسانی( + )

 )پژوهشگاه علوم انسانی( 1399خرداد  22و  21+  علوم انسانی(

 .1392تهیه پرسشنامه نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، کارگاه پژوهشی متد نقد کتاب،  .37

 29+  1395اردیبهشت  28و  19+ 1392آذر  17انسانی و مطالعات فرهنگی، س کارگاه پژوهشی انسان شناسی انتقادی، پژوهشگاه علوم مدرّ .38
 پژوهشگاه علوم انسانی(.)1399خرداد 

 .1392آبان 28و  27های علمی ـ پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س کارگاه پژوهشی متد نقد مقالهمدرّ .39

 .1398طراحی و مدرّس کارگاه آموزشی دین پژوهی انتقادی،  .40

 .، پژوهشگاه علوم انسانی1399تیر  26و  19فقه به شیوة تفکر انتقادی،  گفتارهای اصولمدرّس سلسله درس  .41

 . 1398طراحی و مدرّس کارگاه آموزشی متد نقد کتب تخصصی علم دینی،  .42

 .1398بهمن 20دانشگاه گرگان، نقد و پژوهشگری،  طراحی و مدرّس کارگاه آموزشی .43

آبان  20، و مطالعات فرهنگی های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانیتدوین طرحنامهکارگاه گواهینامه دوره  .44
1399. 

 .1399آبان  28گواهینامه دوره کارگاه فلسفه علم و تکنولوژی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  .45

 

 کتب، مقاالت و متن های منتشر نشده:( 15)

 .، کتاب )اولین اثر مکتوب(1357انقالب اسالمی ایران، .1

 .، کتاب1363ریزی اسالمی،مباحثی چند پیرامون مبادی برنامه .2

 .، کتاب1363فلسفه داللت در منطق، .3



 19 

 .، مقاله1364انصاف باید داد، .4

 .فهرست تفصیلی() ، کتاب1364مبانی مدیریت اسالمی، .5

 .، مقاله1364کتاب علم و ایمان، نقد .6

 .، مقاله1365کتاب ایدئولوژی شیطانی، نقد .7

 .جلد( 2) ، کتاب1365مروری بر مبانی فرهنگ التقاط، .8

 .، کتاب1365اجتهاد به زبان ساده )چرا و چگونه تقلید(،  .9

 .فهرست تفصیلی(، کتاب )1366ها،ها وانگیختهیزهبررسی ارتباط انگ .10

 .فهرست تفصیلی() ه، مقال1367تداوم انقالب اسالمی،بررسی ابعاد فردی و اجتماعی  .11

 .)فهرست تفصیلی( ، مقاله1367کیالتی،سازمان تش .12

 .، مقاله1367روابط عمومی،ساختار تصویری پیرامون  .13

 .، کتاب1368در جستجوی سعادت، .14

 .فهرست تفصیلی(، مقاله)1368یدگاه امام و رهبری،بررسی وظایف حوزه از د .15

 .فهرست تفصیلی() ، مقاله1369کشور،  توسعهنقش مثلث ارتباطی حوزه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در  .16

 .، مقاله1369 هماهنگی استراتژیک نظام،و طرح پیشنهادی مرکز هدایت  .17

 .فهرست تفصیلی() ، مقاله1369 تحقیقی پیرامون مبانی نظام اقتصادی در اسالم، .18

 .فهرست تفصیلی() ، مقاله1370بررسی نقش و ارزش مطبوعات، .19

 .، مقاله1370ربیت جهانی،تحلیلی در باب نظام تعلیم و ت .20

 ، مقاله.1370تعریف و فایدة علم منطق،  .21

 .فهرست تفصیلی() ، مقاله1371اصول لوازم اداری، والیت فقیه و .22

 .، مقاله1371ای به شورای مدیریت حوزه علمیه قم( ،ها چیست؟ )نامهمالک .23

 .، مقاله1372و ضوابط کار تحقیقی،اصول  .24

 .، مقاله1373گفتمان نقد، .25

 ،کتاب .1373تحلیلی اسالم، تاریخ  .26

 .، مقاله1375بشنو از نی؛ بازگشتی به فلسفه خلقت، .27

 .، مقاله1375ها و موانع اسالمی شدن دانشگاهها،سیاست .28

 .، مقاله1375امام خمینی، پیوند دین و سیاست در اندیشه .29

 ،کتاب.1375عرفان دینی،  .30

 ،کتاب.1375درآمدی بر اخالق اسالمی، پیش .31

 ،کتاب.1376وشهای تفسیری،آشنایی با کتب و ر .32

 ، مقاله.1376به سوی دانشگاه دینی،   .33

 ، مقاله.1376هجوم در یک کالم،   .34

 .فهرست تفصیلی() ، کتاب1377شناسی در قرآن،انسان .35

 .، کتاب1377کلیات فلسفه، .36

 ،کتاب.1377چگونگی تفکر دینامیزم قرآن، .37

 ،کتاب.1378آموزش منطق، .38

 .مقاله، 1378مبانی و اصول سیاست فرهنگی، .39

 .، کتاب1379روشهای تربیتی در اسالم، .40

 .، مقاله1379،یدکارتاندیشۀ مبانی فکری  تحلیل .41

 .، مقاله1379نظری به عرفان سهروردی، .42

 .، مقاله1379های حضرت زهرا)س( ،نقد کتاب گلچینی از آموزه .43
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 .، مقاله1379،پروفسور حسینی نقد کتاب مجموعه مقاالت نظری .44

 ،کتاب.1379دینی،طرح کلی و ساختاری معارف  .45

 ،کتاب.1380شرح لمعه )کتاب الطهاره(، .46

 ، مقاله.1380طرح وحدت بخشی به مطالعات علوم انسانی اسالمی،  .47

 ،کتاب.1383انسان شناسی؛ بررسی جایگاه و ابعاد وجودی، .48

 .، مقاله1383، تمدن و فرهنگ،تعامل تاریخ .49

 .مقاله، 1384چیستی و چرایی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، .50

 .، مقاله1384مشهد دل، .51

 .های علمی(سلسله سخنرانی) ، کتاب1384رو،اسالمی؛ آیندة پیشفرهنگ و تمدن  .52

 ، مقاله.1385تفکر عقالنی در قلمرو دین،  .53

 .، کتاب1386های فلسفی، یادداشت .54

 .سازی()چکیده ، کتاب1386یده کتاب حمام فلسفه، چک .55

 ، مقاله.1387مند، متأملی بر مفهوم ادبیات پایداری؛ نگاه نظا .56

 ، مقاله.1387مهندسی فرهنگی نظام تعلیم و تربیت،  .57

 ، کتاب.1389فرهنگ شناخت،  .58

 فهرست تفصیلی(.) ، مقاله1390شناسی تطبیقی با رویکرد حکمت متعالیه، انسان .59

 ، طرح تفصیلی.1390سند چشم انداز پنج ساله شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،  .60

 ، مقاله.1391های طرحنامۀ پژوهشی، فرضاصول و پیش .61

 فهرست تفصیلی(.) ، کتاب1391علوم انسانی پژوهی،  .62

 ، مقاله.1391مسأله پژوهی،  .63

 ،مقاله.1391تحلیل و نقد دیدگاههای ایجابی علم دینی،  .64

 ، کتاب.1392پژوهی در حوزه علوم انسانی؛ چیستی، چرایی و چگونگی، نقد .65

 ، مقاله.1392نقشۀ جامع علم دینی،  .66

 
 .1399تاریخ تنظیم: فروردین                                                                                

   
 


