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 یبسمه تعال

 یپژوهش یخالصه سوابق علم
(81/5/8313) 

  درضایحم :نام 
 یاللهتیآ :ینام خانوادگ

 

 متاهل و دو فرزندتاهل :  91/9/9331خ تولد: یتار

 

 :التیتحص
 .کیبلژ، (VUB) سلکبرو فلسفه از دانشگاه یترکد - 8331

 ،  رانته، دانشگاه تهران، ارشد( فلسفه غرب یارشناسکسانس )یفوق ل – 8311

 تهران.، دانشگاه تهرانی، اربردک کیزی( فیارشناسکسانس )یل – 8313

 .یدروس حوزو - 8351تا 8311

  

  یعربی، سیانگلی، فارس :یهابا زبان ییآشنا

 

 32پایه  استاد :یعلم ۀمرتب

 

 :یاشتغال فعل
 ه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیرمؤسس رئیس

 ایران فه دین رئیس انجمن علمی فلس

 «زانیهدایت م یفرهنگ یه آموزشمؤسس»ر عامل یمد
 .ییگروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبا بازنشستهاستاد 

 عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی.
 

 اجرایی: علمی تاسوابق خدم-2

 ( 83/08/12تا  08/2/11)از  یو مطالعات فرهنگ یس پژوهشگاه علوم انسانیرئ

 (8312تا  8332از ) ییگروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبا یئت علمیاستاد و عضو ه

 .8310از ، ه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیرمؤسس مؤسسو  رئیس

.80/1/8331از « زانیهدایت م یفرهنگ یه آموزشمؤسس»س ؤسر عامل و میمد
 

تا کنون. 8311از « نیفلسفه د یرانیا یانجمن علم» مؤسسره و یمد هیأتس یرئ
 

 

  .8310ه فرهنگ و هنر هدایت میزان )فهم( از مؤسسمدیره  هیأتعضو 

 .8312عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی ازاول آذر 

 (30/3/15تا  23/3/18از ) مدیر گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی

 (21/82/8310تا  80/82/8310از )سانی و هنر شورای نخبگان دبیر کمیته داوری علوم ان

 (82/5/12تا  28/88/11)از وزارت علوم  یزکزه مریمم هیأت یگروه علوم انسان یون تخصصیسیمکعضو 

 (82/5/12تا  28/88/11)ازوزارت علوم  یعلوم انسان یزکزه مریمم هیأتعضو 
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 (8312تا آبان  11شورای عالی انقالب فرهنگی )از آبان عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به 

 (11تا آخر 1/1/13) یآموزش عال یزیو فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ر هیأتته الیمکعضو 

 (23/3/11تهران )از  یعلوم انسان یتالیجید یتابخانهک یاست گذاریس یعال یس شورایرئ

 .(83/80/12تا  8311ز ا)شور ک یات علمینشر یون بررسیسیمکعضو 

 .80/1/8318شورای عالی انقالب فرهنگی؛ از ، مدیر کارگروه فلسفه دین و کالم جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
 (10تا مهر 11)عتف( )ازبهمن یقات و فناوریتحق، علوم یعال یو هنر شورا یمعارف اسالمی، ون علوم انسانیسیمکر یدب

 .8311از « یعلوم انسان یرانیانجمن ا»ره یمد هیأتعضو 

 (.85/8/8311 تا 85/8/8311از ) عالمه طباطبایی دانشگاه ۀممیز هیأتعضو 

 .8331از « بنیاد حکمت صدرا» ۀمدیر هیأتعضو 

 .واقع در دانشگاه آکسفورد 8311( از British Society for Philosophy of Religion)« انجمن بریتانیایی فلسفه دین»عضو 

  .8311تا 8315از « تاریخ فلسفه»انجمن علمی  ۀمدیر هیأت ضوع

 8313تا  8311 دانشگاه تربیت مدرس از، دینی ۀمرکز مطالعات فرهنگ و اندیشهیأت، مدیر گروه فلسفه دین و ال

  8335-8310 «یشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اند» ین پژوهیالم و دکگروه  یت علمئیعضو ه 

 .8312 -8318، «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» یکز اخالق پزشکعضو مر

 8318تا  8331از « ه فرهنگی پژوهشی نوارغنونمؤسس» ۀمدیر هیأترئیس 

 (81/80/31تا  28/3/35)از عالمه طباطبایی مسئول روابط عمومی دانشگاه

  .8111 از، کیواقع در بلژ «(Centrum voor Islam in Europaز اسالم در اروپا )کمر» ین المللیعضو ب

 .8312از ، «مالصدرا ین المللیانجمن ب»ر یدب

 .8318از « انجمن دوستی ایران و یونان» دبیر 

 

 : تخصص

فلسهفه  ، فلسهفه علهم  ، بهه بعهد   نکیباز  لسوفانیآراء ف، منطق، نیعلم و د، اخالق در تکنولوژیی، نولوژکفلسفه ت، فلسفه تطبیقی، نیه دلسفف

 .کیزیف، استیس

 

 :و در حال تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی شده سیدروس تدر

 کارشناسی:

، (3سهتم ) یاتب قرن بکخ فلسفه معاصر و میتار، (1وم )ین تا هکیخ فلسفه از بیتار، (5است )یفلسفه س، (2روش تحقیق )، (2و  8منطق )نیمسال

 (3علم ) تاریخ، (1فلسفه علم )، (1فلسفه اخالق )، (5و1و3فلسفه اسالمی )، (3و1) یبه زبان عرب یمتون فلسف، (1خ فلسفه قرن نوزدهم )یتار

 کارشناسی ارشد

عقهل و  ، علهم و دیهن  ، چیستی دین، فلسفه دین، مسائل کالمی جدید، منطق، فلسفه هگل، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه تطبیقی، ارتکفلسفه د

 تاریخ فلسفه دین، یسیبه زبان انگل یسفمتون فل، متون فلسفی به زبان عربی، براهین اثبات خدا، تجربه دینی، ایمان

 دکتری:

مطالعات تطبیقی در رابطه خهدا  ، اخالق در تکنولوژیی، نولوژکفلسفه تی، قیفلسفه تطب یستیچ، فلسفه برگسون، فلسفه تطبیقی، فلسفه دکارت

 براهین اثبات خداوند.، طبیعی هیأتحکمت متعالیه و ال، نشو جهان آفری

 

 :های دیگرسوابق تدریس در دانشگاه
 فلسفه تحلیلی ، فلسفه علم، مقوالت ویژه در فلسفه دین، دانشگاه صنعتی شریف )کارشناسی ارشد(: فلسفه دین
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 دانشگاه صنعتی شریف )کارشناسیِ(: فیزیک

 تهران )کارشناسی(: فلسفه دین دانشگاه

و تحقیقات )کارشناسی ارشد(: فلسفه علم اسالمی واحد علوم دانشگاه آزاد

، براهین اثبات وجود خدا، طبیعی هیأتحکمت متعالیه و ال، فلسفه ذهن، اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )دکتری(: فلسفه تکنولوژیپژوهشگ

 اخالق در تکنولوژی.

 

 :منتشرشده  یتابهاک
 8312، )تصنیف( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سنجه هایی در دین پژوهی معاصر -83

 8318، )با ویراست جدید( انتشارات حکمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فلسفه دین چاپ سوم -82

 8311، تهرانی، و مطالعات فرهنگ یوهشگاه علوم انسانژپ)با ویراست جدید( ، ن در جهان پسامدرنیخدا و دچاپ دوم  -88

 8311، قم، هانتشارات ط)تصنیف( ، پژوهی تطبیقیجستارهایی در فلسفه و دین -80
 8311، انتشارات حکمت، جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)ترجمه از نوشته نورمن گیسلر( ، فلسفه دین -1

8- The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and 

Hume, Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005. 

 .8313، تهران، یشه اسالمیفرهنگ و اند ژوهشگاهپ)ترجمه از نوشته آلن پی اف سل( ، 9115-9110ن یخ فلسفه دیتار -3

 8311فروردین ، ه توسعه دانش و پژوهشمؤسس)تالیف( ، دین وسیاست، بنیادین ما در: علمهای چالش -1

 8318، تهران، آفتاب توسعهنوشته دیوید ری گریفین(  )ترجمه از، ن در جهان پسامدرنیخدا و د -5

 .8318، رانیمؤسسه توسعه دانش و پژوهش ا)تالیف( ، نیل فلسفه دیم و مسایمفاه -1

  8335، تهران، متکانتشارات ح)ترجمه از نوشته نورمن گیسلر( ، نیفلسفه د -3

 8318، رشوزارت آموزش و پرو)تالیف( یی، سال سوم راهنما یعرب یتاب درسک -2

   8312، وزارت آموزش و پرورش، فیار در تالکهم، ییسال اول راهنما یعربتاب ک -8

 

 مشارکت در تدوین بخشی از کتاب:
7- “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs for 

the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck, 
Austria, 2008. pp. 81-91. 

 

6- “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of 
Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi, 

India, 2006, pp. 136-141. 

 

5- “Islam and Globalization” in International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander 
N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006. 

 

محمدرضها جهوادی یگانهه و حمیهد عبهداللهیان      ، دیهن و رسهانه  در ، “بدرای دیدن   نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شددن ” -1
 .18-51صص ، 8311، تهران، رادیوهای دفتر پژوهش، )ویراستاران(

 

انتشهارات دانشهگاه   ، فی فهر )ویراسهتار(  شهرام یوسه ، گهاان فرهنیم یعرفان پلدر  “مل در باره زن در اسالمیش یدگاه پروفسور آنه مارید” -3
 .301-385صص، 8ج، 8313، ه تحقیقات و توسعه علوم انسانیمؤسستهران و 

 

فرهنهگ  ژوهشهگاه  پ، )ویراسهتار(  علی اکبر رشهاد ، یاستاد عالمه جعفر یوداشت منزلت علمکادنگار نی، عه خردیشردر  “یا وجوبی یبرهان وجود” -2
 .  103-181صص، 8331ی، شه اسالمیواند
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  .300-1صص، 8331اسفند ، یاد دائره المعارف اسالمیبن، 3ج ، دانشنامه جهان اسالمدر « نیقیبرهان صد»مدخل  -8

 
 :یخارج در مجالت معتبر علمی مقاالت 

9- “Divine Justice According to Allama Mutahhari and Said Nursi”. Ishraq (Illumination), Islamic 
Philosophy Yearbook, Moscow, No.4, 2013. 

 

8- “Interaction of Islamic and Western Philosophies” Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy 
Yearbook, Moscow, No.1, 2010. 

 

7- “The Relation between Religion and the State: An Islamic Point of View” Journal of Shi’a 
Islamic Studies, Volume 1 Number 2, April 2008, pp. 40-51. 

 

6- “The Role of Media in the Threats and Opportunities of Globalization for Religion” Journal of 
Media and Religion, Volume 7 Issue 1&2 January 2008, pp.34–44. 

 

5- “Remarks on Comparative Philosophy: Islamic and Western Philosophies”, Falsafeh, The 
Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran, Vol.36, No.3, Autumn 2008, pp. 91-102. 

 
 

4- “The Iranian Philosophical Trend in Its Present and Past Culture”, Divinatio, Vol. 24, Autumn-

Winter 2006. 
 

3- “Philosophy in Contemporary Iran”, Revista Portuguesa de Filosofia, Volume 62, Number 2-4, 

April-December 2006. (International indexed journal in Philosopher's Index) 

 

2- “The Principality of Existence and the Problem of Evil”, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2 

No. 1, spring 2006, Cambridge. 

  
1- “Liveliness of Philosophy in Iran”, C.I.E. Journal. (Center for Islam in Europe), Vol.2, No. 1-2, 

University of Gent, Belgium, September 2000. 
 

 :یدر مجالت معتبر علمی داخل مقاالت 
ی، نولوژکت ۀفلسف باب در نبرگیف و، برگمان، دگریها یآرا به توجه با نقد و نییتب؛ینولوژکت ۀمثاب به یساز یطب -53

-11ص، 8312پهاییز و زمسهتان   ، شهماره دوم ، سال سهوم ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فلسفه علم

 زادهآقایان علیرضا منجمی و مهدی معین. به همراه 881
مجله علمی پژوهشی انجمن علمهی فلسهفه   ، جستارهای فلسفه دین، مدرن یوجود یهاا در برهانری وجود خدیپذانکام -52

 سمیه فریدونی.به همراه خانم ، 8312 زمستان، سال دوم 1شماره ، دین
دوفصهلنامه علمهی پژوهشهی پژوهشهگاه علهوم انسهانی و       ، غرب شناسی بنیادی، دانیبور و دکارت ی شهیاند در شک سهیمقا -58

 به همراه آقای خشایار برومند.، 8312پاییز و زمستان ، سال چهارم 2شماره، ت فرهنگیمطالعا

مجله علمی پژوهشی انجمهن  ، جستارهای فلسفه دین، نیتگنشتایو مقدم یآرا در نشیآفر جهان و خدا رابطه نقد و یبررس -50

 به همراه خانم مریم شادی، 8312تابستان ، سال دوم 2شماره ، علمی فلسفه دین

سهال  ، فصلنامه علمهی پژوهشهی دانشهگاه قهم    ، کالمی–فلسفی های پژوهش، اصلی فلسفۀ تحلیلی دینهای مبانی و ویژگی -11

 به همراه خانم فائزه برزگر.، 8318پائیز ، چهاردهم شماره سوم

تفکهر و  ، م دیدویی فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسد  ۀبررسی و تحلیل برنام -11
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بهه همهراه    800-31صفحه ، 8310زمستان ، 1شماره ، 2دوره ، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کودک

 رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی.، مسعود صفایی مقدم، سعید ناجی

فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی شهماره  حکمت و فلسفه ، مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی -13

 به همراه آقای مهدی معین زاده. 8318پاییز ، 38

سهال  ، علمی پژوهشهی فلسهفه علهم    ۀدوفصلنام، «سیالهای گزاره»و جایگزینی « ثابتهای گزاره»حفظ  ۀعقالنیت به مثاب -11

 به همراه آقای غالمحسین مقدم حیدری. 8310پاییز و زمستان ، شماره دوم، اول

شماره ، سال هفتم، نیفلسفه د یپژوهش یفصلنامه علم، ن سرداریا الدیض هایدگاهیل دیو تحل یعلم؛ بررس یساز یاسالم -15

 .یقدرت اهلل قربان یبه همراه آقا 8311تابستان ، ششم

، بداربور و تدد پیتدرز    ، جدید مسیحی )با تاکید بر آراء مک گدرا   هیأتبررسی مقایسه ای روابط علم و دین در ال -11

 به همراه خانم فاطمه احمدی.، 8311پاییز و زمستان ، ل چهل و دوم شماره اولسا، فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان

 8311زمسهتان  ، شهماره دوم ، سال هفتم، 21شماره  یپژوهش یفصلنامه علم، یمعرفت فلسف، دگاه مالصدرا و برگسونیزمان از د -13

 .یفتح یعل یبه همراه آقا

سهال  ، مفیهد  ۀنامه مجله علمهی پژوهشهی   ، 2شماره 1جلد ، فلسفی ۀنام، لمرزدر فلسفه چا ینییاف تبکگاه شیجا یل انتقادیتحل -12

 .ییسنا یبه همراه آقای عل، 8313 آبان، 11شماره ، دهمچهار

پژوهشهگاه   یپژوهشه -یمجلهه علمه  ، قبسهات ، (9313تا  9311)از  ین پژوهیل مقاالت منتشره در حوزه دیه و تحلیتجز -18

 8313ز ییپا، زدهمیل سسا، 11شماره ی، شه اسالمیفرهنگ و اند

، 21شهماره   یپژوهشه  یفصلنامه علم، یمعرفت فلسف، ، سم محضیده آلیا ای ییسم استعالیده آلیهوسرل: ا یدارشناسیپد -10

 .یمه دهباشیبه همراه خانم فه 8311بهار ، شماره اول، سال ششم

دانشهگاه   یپژوهشه -یمجله علم، متکه حنام، تهدیوا یشیپو یجهان شناس در خدا گاهیجا یستمیس درون نقد و لیتحل -31

  .یبه همراه رستم شامحمد، 8313زمستان و زییپا، امام صادق )ع( سال ششم شماره دوم

 .8313زمستان ، 88شماره ، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، مختلف فهم یدر ساحتها یکیهرمنوت یدگاههاید یبررس -31

سهال  ، یافهت انقهالب اسهالم   یخط اول: ره یجیترو-یمجله علم، یمحورانسان  یرکت فیمکو اضمحالل حا یانقالب اسالم -33

 .8313زمستان ، 3شماره ، دوم

 یکدانشگاه علهوم پزشه   یپژوهش-یمجله علم، یکخ پزشیمجله اخالق و تار، یاسالم یکاخالق پزش یساختار اصل یبرا یمدل -31

 .8311بهار ، 2شماره ، 2سال دوم دوره ، تهران

سهال  ، نیه فلسفه د یپژوهش یفصلنامه علم، نزیکداو ی  و الحادیاملکانه )تیدگاه علمگرایگرا  به د کانتقادات م یبررس -35

 .یفاطمه احمدبه همراه خانم  8311بهار ، شماره اول، ششم

فصلنامه علمی پژوهشی ، کالمی -فلسفی های پژوهش، های اخالقیآلهدجان دیویی در باب ایهای بررسی انتقادی دیدگاه -31

 به همراه خانم اعظم قاسمی.، 8311پائیز ، سال نهم شماره اول، نشگاه قمدا

فصلنامه علمهی پژوهشهی انجمهن    ، اخالق در علوم و فناوری، اخالقی جان دیوییهای بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه -33

 اعظم قاسمی. به همراه خانم، 8311سال ، 2و  8های شماره، سال دوم، ایرانی اخالق در علوم و فناوری

 -فصهلنامه علمهی  ، خردنامهه صهدرا  ، اسدالمی  ۀآن بدا فلسدف   ۀجدید غرب و مقایس ۀبررسی تطور تحلیل علیت در فلسف -32

   .8311تابستان ، تهران، 11شماره ، پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا

 ۀنامه ، نیدتس و اسدنینوزا  یبال، غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش ۀسیر و تحول مفهوم خدا در فلسف -38

 به همراه آقای صالح حسن زاده.، 8311فروردین ، 51شماره ، سال سیزدهم، مفید ۀناممجله علمی پژوهشی ، 8شماره 3جلد ، فلسفی

 هیدأت راهنمدای کمبدرید در ال  » Cambridge Companion to Postmodern Theology بررسی و نقد کتداب  -30
  8315آبان ، 51شماره ، سال دوازدهم، مفید ۀناممجله علمی پژوهشی ، 2شماره 2جلد، فلسفی ۀنام، «پسامدرن

مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات ، پژوهشنامه علوم انسانی، مقایسه وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدرایی -21

http://fabak.ihcs.ac.ir/?_action=article&vol=72&issue=122&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390
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  .15 بهار، 11شماره ، دانشگاه شهید بهشتی یو علوم انسان

شهماره  ، سهال چههارم  ، پژوهشهی  -فصهلنامه علمهی  ، مطالعهات ترجمهه  ، کی در ترجمه متون فلسفی و دینیمالحظات هرمنوتی -21

 .8315پائیز ، پانزدهم

فصلنامه علمی ، قبسات، اسالمی ۀجهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفهای تحلیلی از برهان -23

 .8315پائیز ، یازدهمسال ، اسالمی ۀترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیش

، ترویجی بنیاد حکمت اسالمی صدرا -فصلنامه علمی، خردنامه صدرا، سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی ۀاندیش ۀضرورت ارائ -21

 .8315بهار ، تهران، 13شماره 

ی گهروه  له شهده بهین المل   Indexمجله تخصصی ، حکمت و فلسفه، ی پسامدرن از منظری فلسفیهیأتالهای ارزیابی نگرش -25

 .8315بهار ، شماره اول، سال دوم، فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی

پژوهشهی انجمهن زبهان     -مجلهه علمهی  ، زبهان شناسهی   زبان و مجله، مساله معناداری زبان دین اسالمی به -نگرش فلسفی -21

 .8311زمستان پائیز و ، شماره دوماول سال ، شناسی

فصهلنامه  ، کالمهی -فلسهفی ههای  پهژوهش ، اولی ذاتی و شایع صناعیهای اب حملبررسی دو قول به ظاهر متناقض در ب -23

 به همراه سعید انواری.، 8311تابستان ، 21شماره مسلسل ، چهارمسال ششم شماره ، پژوهشی دانشگاه قم-علمی

سفه دانشهگاه عالمهه   گروه فلی لشده بین المل Indexمجله تخصصی ، حکمت وفلسفه، وتری به فلسفه علمیتحلیل رویکرد کامن -22

 به همراه آرش موسوی. 8311.تابستان، سال اول شماره دوم، طباطبایی

، 31شهماره  ، ترویجی بنیاد حکمت اسهالمی صهدرا   -فصلنامه علمی، خردنامه صدرا، فلسفه حال و آینده، حکمت متعالیه صدرایی -28

 .8311بهار ، تهران

ه ینشهر ، هایمقهاالت و بررسه  ، یهوسدرل  یدارشناسد یق و روش پددر اخدال  یاستاد مطهر یل فلسفیسه روش تحلیمقا -20

 ششم. و یسال س، 8312زمستان ، 31دفتر ، دانشگاه تهران یو معارف اسالم هیأتال دانشکده پژوهشی -علمی

، زیه بردانشگاه ت یو علوم انسان ادبیات دانشکده پژوهشی –علمی  نشریه، محصوره یهاهیواسطه در قضیب یهااثبات استنتاج -81
 .818شماره مسلسل ، 13سال ، 8313تابستان، زیتبر

، اولشهماره   چههارم سهال  ، دانشگاه قهم  ترویجی -علمی فصلنامهی، المک یفلسف یهاپژوهش، شرفت علمیدر پ ینیر بستر دیتاث -81

   .8313بهار 

بهار و ، سال سوم شماره سوم وچهارم ،دانشگاه قم ترویجی -علمی فصلنامهی، المک یفلسف یهاپژوهش، مباحث وجود خدا درغرب -83

 .8318تابستان 

، ییات دانشهگاه عالمهه طباطبها   یه ده ادبکدانشه  ترویجی-امه علمینفصل، زبان و ادبمجله ، میمنطق قد یاستکو  یمغالطه وجود -81

  8331 بهار و تابستان، 1و  3شماره 

  35زمستان ، شماره دوم، گاه فرهنگ و اندیشه اسالمیترویجی پژوهش-فصلنامه علمی، قبسات، نیل فلسفه دیم و مسایمفاه -85

، شهماره اول ، سال پهانزدهم ، یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان ژوهشگاهپ علمی مجله، فرهنگ، دگاه هگلیافالطون از د کیتکالید -81

   .8318بهار 

، ژوهشهی و فرهنگهی جههاد دانشهگاهی    پ، مجله علمهی ، دانشگاه انقالب، ز حق از باطلیتم ی)ع  در وانفسا یعل ییرت زدایح -83

  8310بهار ، 883شماره 

سهال ششهم   ، واحد تههران شهمال   اسالمیدانشگاه آزاد  پژوهشی-آموزشیفصلنامه ، یگانه، یچند ارزش یهامنطق اجمالی معرفی -82

 .8310زمستان ، 22شماره 

، ترویجی پژوهشگاه فرهنهگ و اندیشهه اسهالمی   -ه علمیفصلنام، قبسات، سلرینوشته نورمن ال. گ، «نیفلسفه د»تاب کو نقد  یبررس -88

   35زمستان ، شماره دوم

ترویجی پژوهشگاه فرهنهگ و  -فصلنامه علمی، قبسات، David f. Fordراسته یو Modern Theologians بتاکو نقد  یبررس -80 

   8331، سال دوم، شماره اول، اندیشه اسالمی
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-فصلنامه علمهی ، قبسات، N. Walterstorff, A. Plantingaراسته ینوشته و و Faith and Rationality تابکو نقد  یبررس -1

  8333بهار ، شماره اول، سال سوم، ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

ترویجهی پژوهشهگاه   -فصهلنامه علمهی  ، قبسهات ، Jennifer Trustedنوشته ، Physics and Metaphysicsتاب کو نقد  یبررس -1

  8331، سال دوم، شماره اول، یشه اسالمیفرهنگ و اند

فصهلنامه  ، قبسات، David Ray Griffinنوشته ، God and Religion in the Postmodern Worldتاب کو نقد  یبررس -3 

  8333بهار ، شماره اول، سال سوم، ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی-علمی

، قبسهات ، Q. Smithو  W. L. Craigنوشهته  ، Theism, Atheism and Big Bang Cosmologyتهاب  کو نقهد   یبررس -1

 8333بهار ، شماره اول، سال سوم، ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی-فصلنامه علمی

ترویجی پژوهشهگاه فرهنهگ و اندیشهه    -فصلنامه علمی، قبسات، J. Hickنوشته ، The Rainbow of Faiths تابکو نقد  یبررس -5

 8333بهار ، سال سوم، شماره اول، اسالمی

ترویجهی  -فصلنامه علمی، قبسات، W. L. Reeseنوشته ، Dictionary of Philosophy and Religion تابکو نقد  یبررس -1 

   8333، 3و2شماره ، سال سوم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

ترویجی پژوهشهگاه فرهنهگ   -فصلنامه علمی، قبسات، Mary Midgleyنوشته ، Evolution as a Religion تابکو نقد  یبررس -3

   8333، 3و2شماره ، سال سوم، و اندیشه اسالمی

 .Jراسهته  یو، Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religionتهاب  کو نقهد   یبررسه  -2

Hick ،8333، 3و2شماره ، ومسال س، ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی-فصلنامه علمی، قبسات   

-فصهلنامه علمهی  ، قبسهات ، D. Brianنوشهته  ، The Reality of Time and the Existence of Godتاب کو نقد  یبررس -8

   .8333، 3و2شماره ، سال سوم، ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 

 :یخارجهای نفرانسکمقاالت ارائه و منتشر شده در 
26- “Metaphysical Concepts: A Comparison between Kant’s Limitation and Mulla Sadra’s 

Solution”, in Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra Shirazi”, 
Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014. 

 

25- “The Modern Man’s Need for Justice: Pioneer Role of Islam and Christianity in 

Establishment of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in 

the Contemporary World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican, 

Rome, 19-21 November 2012 
 

24- “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists, 

Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012. 

 

23- “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of 

Comparative Philosophy on the Question of Philosophy and Science in the Cultures of East and 
West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012. 

 

22- “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahāyī” in UNESCO, Paris, Dec. 2010. 
 

21- “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia: 

International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 20-

23 May, 2009. 
 

20- “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western 

Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008. 



 8 

 

19- “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic 

Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union 

University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008. 

 

18- “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and 

Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College, 

University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008. 

  
17- “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi”, "International 

Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007. 

 
16- “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International 

Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November 

2006, Istanbul, Turkey. 

 
15 - “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference 

"Global Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006. 

 
14- “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change: Perspectives on Science 

and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA. 

 
13- "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and 

the renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious 

discourse in the non-Arab Islamic world?, Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS), 

Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006. 
 

12- “Trends of Contemporary Islamic Philosophy”, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria, 

November 24, 2005. 
 

11- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition ”, X 

Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005. 

 
10- “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical 

Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June 

2004. 

 
9- "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international 

conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004. 

 
8- “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference, 

Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003. 

 
7- “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the 

World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002 

 

6- “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan: 
L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003. 

 

5- “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, 
September 1999. 

 

4- “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference, 
Gent, Belgium, September 1999. 
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3- The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference 
on “Science and Culture”, November 2001. 

 

2- Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual 

AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington 
DC, USA, October 2000. 

 

اسباب ی، ه حاضر العالم االسالمیالثامن للفلسفه االسالم یالمؤتمر الدول، ماءات حول الترجمهین مع الغرب و ایللمسلم یرکالتعامل الف -8

 ، م 4222ل یبرا 48، 42ی، هجر8141صفر  81و  81ا، مصر، القاهره، التخلف و عوامل النهوض

 

 :یداخلهای نفرانسکمقاالت ارائه و منتشر شده در 
، تهران، "فلسفه دین معاصر"در دومین کنگره بین المللی « فاعلیت الهی مهم ترین پیش فرض در مسائل فلسفه دین» -38

  8312.دیماه 21و 23، و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیایران انجمن علمی فلسفه دین 

، منابع، مبانی، تعلیم و تربیت اسالمی"در همایش ملی  «رویکرد اسالمی به تربیت در جهت هدایت نه کسب مهارت» – 30

 .8318اسفند  80، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی "اصول

تهران انجمن علمی ، ردر کنگره بین المللی فلسفه دین معاص «نگرشی اسالمی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی» -21

 .8318آذر  88-82، ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در ، تهران، در کنگره بین المللی گفتگوی اسالم و مسیحیت «تقابل ارزشها در جهان کنونی و نقش اسالم و مسیحیت» -21

 .8310 گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 فرهنگ و ارزشهایدر دومین کنگره ملی علوم انسانی در بستر  «پژوهش در علوم انسانیهای فرارو در مدیریتهای چالش» -23

 تهران.، 8310آذر ، اسالمی

ن یفلسفه د یانجمن علم، "ینیمعرفت د" یش ملیدر هما «یمعرفت الوه یبرا یمعرفت تجرب نیادیبنهای تیمحدود» -21

 .8311من به 20و81، تهران، رانیا

پژوهشگاه ، "یجهان ییهمگرای، تنوع فرهنگ" ین المللینگره بکدر  «د منفعالنه و حضور فعالی: امیت در عصر جهانیمهدو» -25

 . 11مردادماه  1تا2، تهرانی، و مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

 یحیلسوفان مسلمان و مسیف ی: گفتگوینید یمعرفت شناسبین المللی ش یهما"در  «گر بودن خداوندید یلکعقل و ب» -21

 . 8311بهشت ین تا دوم اردیفرورد 38، تهران و قم، و دانشگاه قم یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان، "آمریکایی

جوان  یت فلسفیترب"، ش بزرگداشت مالصدراین همایدر چهاردهم «جوانان یت عام و خاص فلسفیترب یبرا ییشاخصه ها» -23

 .8311د اول خردا، "امروز

 1-2، شیراز، بنیاد فارس شناسی، "مکتب فکری شیراز"در کنفرانس  «ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و مالصدرا تعمق در» -22

 .8313خرداد 

در یازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی مالصدرا با عنوان  «هدف یا معنای زندگی؟ دیدگاه مالصدرا» -28

 تهران.، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 8313اول خرداد ، "حکمت متعالیه و تدبیر منزل"

، 8313فهروردین   30تها   21، در دومین کنگره بین المللهی اخهالق پزشهکی ایهران     «تبیین برخی مبانی اخالق پزشکی اسالمی» -20

 تهران.، انشگاه علوم پزشکی تهراند

دوم آبان ، "شهید بهشتی و آموزش و پرورش"در همایش « های تعلیمات دینیفکری و روشی کتابهای تحلیلی از ویژگی» -81

 تهران.، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید بهشتی، 8311

در دهمهین همهایش بزرگداشهت حکهیم      «حکمت متعالیده تعالیِ هویتِ سیالِ انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از » -81

 تهران.، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 8311اول خرداد ، "حکمت متعالیه و انسان"صدرالمتألهین شیرازی مالصدرا با عنوان 
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در همهایش  « آن با جایگاه و کارکردهای فلسدفه در ایدران   ۀبررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقایس» -83

 .8315اول اسفند ، دانشگاه الزهرا )س( "تفکر بر خوان فلسفههای مائده"سری سرا

، کهالم و عرفهان  ، فلسهفه ههای  در نشست و کارگاه تخصصی مطالعات تطبیقی در حهوزه  «امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی، معنا» -81

 . 8315سوم اسفند ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اول ، تههران ، نهمهین همهایش حکهیم صهدر المتهالهین مالصهدرا      ، «دیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدراییضرورت ارائه ان» -85

 .8315خردادماه 

دانشهگاه عالمهه   ، میهان فرهنگهی و عهالم معاصهر     ۀفلسهف سهمینار  ، «تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعامالت میان فرهنگی» -81

 . 8315اردیبهشت  81و  83، تهران، طباطبایی

دانشهگاه تههران بها    ، تههران ، همایش بین المللی دین و رسانه، برای دین قش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدنن -83

 .8311آبان ، همکاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

اول ، تههران ، هشتمین همایش حکهیم صهدر المتهالهین مالصهدرا    ، تبیین و ارزیابی محورهای اصلی نظریه سیاسی مال صدرا -82

 .8311خردادماه 

ادیان و ، کالم، فلسفههای همایش بررسی متون و منابع حوزه، بررسی ضعف ها وراهکارهای برنامه ای و متنی فلسفه و کالم -88

فهروردین تها اول   30، تههران ، ه پژوهشهی دیگهر  مؤسسه تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمهراه چنهد   ، عرفان )اسماء(
 .8311 اردیبهشت

دویسهت سهال   "همایش بین المللی ، دی منطقی و نه وجودییدگاه کانت در مالحظه وجوب و ضرورت به عنوان قینقد د -80

 .8313آبان و اول ودوم آذر  30، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، "پس از کانت

-20، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گوی ادیانتجربه دینی و گفت، همایش عرفان، مقایسه تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی -1

 .8313مهرماه  28

صهداو سهیمای   ، تههران ، همایش جهانی حکمت مطههر ، شخصیتی شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند پویاهای شاخصه -1

 .8313اردیبهشت ، جمهوری اسالمی ایران به همراه چند دانشگاه مهم ایران

 .8313اول تا پنجم خرداد ، تهران، دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و مالصدرا، و آینده حال ۀفلسفیی، حکمت متعالیه صدرا -3

 . 8318آذرماه ، هاان فرهنگیم ینفرانس عرفان پلک، مل در باره زن در اسالمیش یدگاه پروفسور آنه مارید -1

 .8310 ید، دانشگاه تهران، ینینفرانس هنر دک، ینیهنر د یفلسف یمبان -5

   8333اسفند ماه ، ییعالمه طباطبا .ات دیده ادبکدانش، ینار نقد فلسفین سمیدوم، نینه نقد در فلسفه دیزم -1

 .قم، 8333آذر ، ینینار علم دیسم، رانین در ایمساله علم ود ییو محتوا یخیتار یبررس -3

 .8331 ید، تهران، ییمه طباطباعال .ات دیده ادبکدانش، انگذار فلسفه معاصریارت بنکنار دیسم، نیارت و فلسفه دکد -2

 8331خرداد ، تهران، امالصدر ینگره جهانک، یتعالیوم در اثبات باریانت وهک ین مالصدرا و نقد آرایقیبرهان صد -8

 

 مدیر مسئول مجالت علمی:
 8310مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ، فلسفه دین جستارهای -9

شهده بهین    Indexمجلهه  ، پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبهایی -)فارسی و انگلیسی( علمی مجله دوزبانه، حکمت و فلسفه -2

 .8311تا  8313از ، المللی

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، حکمت معاصر -3

 8312تا  8311و مطالعات فرهنگی از  مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، جامعه پژوهی فرهنگی -4

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، تفکر و کودک -5

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، جستارهای تاریخی -1

 8312تا  8311ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پ، تحقیقات تاریخ اجتماعی -1

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، علم و دین -1
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 8312تا  8310مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، فلسفه علم -1

 8312تا  8310شی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مجله علمی پژوه، رسانه و فرهنگ -90

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، کهن نامه ادب فارسی -99

 8312تا  8310مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، ادبیات پارسی معاصر -92

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، های سیاسی معاصرجستار -93

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، اقتصاد تطبیقی -94

 8312تا  8311ز مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ا، غرب شناسی بنیادی -95

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، پژوهش نامه علوی -91

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، زبان شناخت -91

 8312تا  8311طالعات فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و م، پژوهش نامه زنان -91

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، پژوهش نامه انتقادی -91

 8312تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، منطق پژوهی -20

 8312تا  8311وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پژ، علم و دینهای پژوهش -29

 

 سردبیر مجالت علمی:
 8310مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ، فلسفه دین جستارهای -9
-شده بین Indexمجله ، پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی-علمی )فارسی و انگلیسی( مجله دوزبانه، حکمت و فلسفه -2

 8311تا  8313از ، لمللیا

 8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، حکمت معاصر -3

 8310تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، پژوهشنامه زنان -4

 8310تا  8311ت فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا، جستارهای سیاسی -5

 

 تحریریه مجالت علمی: هیأتعضو 
 خارجی  -الف

1- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA. 

2- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK. 

3- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. 

Al-Mustafa International College, Manila, Philippines. 

4- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India. 

 

 داخلی -ب

شده  Indexمجله ، پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی-سی و انگلیسی( علمیمجله دوزبانه )فار، حکمت و فلسفه-9

 8311تا  8313از ، بین المللی

 8313مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ، تطبیقی هیأتال -2

 8313مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ، متافیزیک -3

 8313و اندیشه اسالمی از  مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، قبسات -4

 8313مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از ، ذهن -5

 8313تا  8313مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ، مطالعات زنان -1
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 .8310تا  8313مجله علمی ترویجی از ، خط اول رهیافت انقالب اسالمی -3

 8313گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از  مجله علمی پژوهشی، فلسفه -1

 8311از ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه -1

 8311مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ، شناخت -90

 8313تا  8311و مطالعات فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی ، پژوهشنامه زنان -99

 8313تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، پژوهشنامه علوی -92

 8313تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، تفکر و کودک -93

 8311وم انسانی و مطالعات فرهنگی از مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه عل، حکمت معاصر -94

 8313تا  8311مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، جستارهای سیاسی معاصر -95

 8313تا  8310مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ، فلسفه علم -91

 

 :یپژوهش یهادر طرح یارکاجرا و هم
کارفرما مرکز ، "اخالقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای اجرایی کردن آنهای تدوین مرامنامه" مجری طرح -38

 .8313ملی فضای مجازی 
 

انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و ، "فلسفه دین معاصر یکنگره بین الملل"رئیس و دبیر دومین  -30

 .8312دی  88و 80، تهران، گیمطالعات فرهن
 

 .8312، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" مرامنامه اخالقی مجالت علمی"مسئول طرح تدوین  -21

 

 .8312، تهران، اول و دوم آبان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" کنگره بین المللی الغدیر"رئیس و دبیر  -21

 

 .18در سال ، کارفرما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، "ته فلسفه دینممیزی رش"مجری طرح  -23

 

انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و ، "کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"رئیس و دبیر اولین  -21

 .8318آذر  82و  88، تهران، مطالعات فرهنگی
 

کارفرما جامعه المصطفی العالمیه  "به زبان انگلیسی «مطالعات زنان از منظر اسالمی»جع در متن مرتدوین "مجری طرح  -25

 به مدت یکسال و نیم. 80/88/10از 
 

از سال پدافند غیر عامل سازمان کارفرما  "کتاب درسی دانشگاهی با رویکرد اسالمی ایرانی 92تدوین "مسئول طرح  -21

8310. 
 

کارفرما: ، "علوم انسانی دانشگاههاهای درس کارشناسی رشته 31و منابع ها  رفصلتدوین مجدد س"طرح  مجری -23

 میلیون ریال. 2500با حجم  88/80/8311؛ تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم
 

ی عالی معارف اسالمی و هنر شورا، در کمیسیون علوم انسانی، "علوم انسانیهای شبکه ارتباطی بین پژوهش"مجری طرح  -22

 .8311، علوم تحقیقات و فناوری
 



 13 

شورای بررسی متون و کتب ، "کتاب طراز جهانی در علوم انسانی 900کتاب ملی و  500نقد و بررسی "مسئول طرح  -28

 .8310سال  علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت  در، "پرتال جامع علوم انسانی"مسئول طرح  -20

 .8310از سال ، هزار بازدید در روز 10هزار مقاله علمی و بیش از  300با حجم حدود  تحقیقات و فناوری، علوم
 

اهها در پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دالنشگ، "علوم انسانی کشورملی دومین کنگره "دبیر  -81

 .8310آذر  مطالعات فرهنگی
 

کمیسیون علوم ، "معارف اسالمی و هنر، تدوین اولویت ها و طرحهای کالن ملی در زمینه علوم انسانی" مجری طرح -81

 .10تا  8311سال ، تحقیقات و فناوری، معارف اسالمی و هنر شورای عالی علوم، انسانی
 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. . "ر توسعه یافته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتدوین ساختا" -83

8310. 
 

برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در  "همگرایی جهانی، همایش بین المللی تنوع فرهنگی"دبیر  -81

 .8311ماه مرداد 1-2، تهران، محل کتابخانه جمهوری اسالمی
 

کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از  "به زبان انگلیسی« عرفان اسالمی»تدوین متن درسی با موضوع "مجری طرح  -85

 .22/1/10تا  22/80/11
 

کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از  "به زبان انگلیسی« کالم اسالمی»تدوین متن درسی با موضوع "مجری طرح  -81

 .22/1/10تا  22/80/11
 

کارفرما: ، " 9313تا  9311دین پژوهی )فاز اول از  ۀحوزدر ثار منتشره آبررسی و تحلیل رویکردهای فرهنگی در " -83

 .8311، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی
 

12- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, 
California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and 
Development", Peace Palace, The Hague, the Netherlands, 20-22 September 2004. 

 

مرکهز ملهی تحقیقهات علهوم     ، "باحدث کداربردی  انسان و م، گفتگوی علم و دین: مفهوم حیات"علمی همهایش   هیأتعضو  -88

 .8311اردیبهشت  85 -82، تهران، پزشکی
 

 .8313، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، "دویست سال پس از کانت"دبیر همایش بین المللی  -80

 

 . 8313اول تا پنجم خرداد ، تهران، "ه و مالصدرایمت متعالکح" یش جهانین همایدومدبیر  -1

 

 8313، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده ادبیات، "رانین در اید ۀفلسف ۀآثار منتشره دربار یبررس"رح پژوهشی مجری ط -1

 

  8318، تهران، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، "یکاخالق پزش"همکار علمی در طرح ملی  -3
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 8331، کارفرما مرکز ملی گفتگوی تمدنها، "لسوفانیگاهشمار ف"همکار اصلی طرح  -1

 

  8331، کارفرما شورایعالی انقالب فرهنگی، "آن یارهاکحوزه و دانشگاه و راه یارکهم"همکار اصلی طرح ملی  -5

 

مجهری پژوهشهگاه علهوم انسهانی و     ، شهورایعالی انقهالب فرهنگهی   ، "یده مطالعات فرهنگد کس پژوهشیتاس"همکار علمی طرح  -1

   8333، تهران، مطالعات فرهنگی
 

 8331، دانشگاه عالمه طباطبایی، "ردن دانشگاه هاک یاسالم ییاجرا یزیبرنامه ر"رح همکار اصلی ط -3

  

 8311، وزارت آموزش و پرورش، "نظام آموزش وپرورش یپرورشهای هدف"همکار علمی در طرح  -2

 

   8312، "وزرات آموزش و پرورش یعرب یتب درسکف یتال"ن طرح یو تدو یزیبرنامه ر -8

 

 دکتری:های امهراهنمایی پایان ن
 1/1/11، آقای صالح حسن زاده« سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه» -8

 21/1/11 خانم اعظم قاسمی« اخالقی جان دیویی و هیالری پاتنامهای بررسی انتقادی دیدگاه» -2

 25/3/11 یامحمدرستم ش یآقا «تهدیوا یشیپو یگاه خدا در جهان شناسیجا یانتقاد یبررس» -3

 یعل یآقا «کیات و تعارضات هرینظر، (: نقدییردگراکارکو  یمصداق ینهمانیمعاصر )ا یستیالکیزیات فینظر یدر برخ یمساله آگاه» -1

 80/88/11 ییسنا

 85/88/11 یمه دهباشیخانم فه «دگاه هوسرلیه شهود در دینظر یبررس» -5

 2/3/11 یقدرت اهلل قربان یآقا «ینیان علم دکات امینظر ینقد و بررس» -1

 11وریشهر یخادم یمهد یآقا« گور و مالصدراکر ی یکت وجود انسان نزد یالیس» -3

 10آقای غالمحسین مقدم حیدری مهرماه« عقالنیت و فایرابند» -1

 18مهرماه ، آقای معین زاده« علوم انسانی از دیدگاه گادامر» -1

 .8313خرداد ، خانم فاطمه احمدی «نقد آن از نگاه عالمه طباطبایی و پالنتینگا تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و» -80

 

 دکتری:های مشاوره پایان نامه
 25/88/11آقای محمدرضا عبداهلل نژاد  «استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعالیی به متافیزیک توصیفی»  -8

 .8318اه مآقای عبدالرسول عمادی تیر «در حوزه طبیعیاتمقایسه تطبیقی و تحلیل آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی » -2

 .18مهرماه ، آقای سعید ناجی «ونوجوانان انکودک یبرا فلسفه ۀبرنام با علم ۀفلسفهای هینظر ۀرابط» -3

 

 کارشناسی ارشد:های راهنمایی پایان نامه
  88/31/ 82 تاریخ دفاع، آقای رحیم علی اصغرپور ممقانی، «پیکره سیاسی توماس هابز» -8

 21/88/31، خانم فاطمه السادات اخوی، «"آیا خدایی هست"ترجمه ونقد وبررسی کتاب » -2

 88/80/31، خانم مهناز توکلی، «"برهان وجود شناختی"ترجمه و نقد وبررسی کتاب » -3

 30/88/31، خانم مریم صادقی، «"تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"ترجمه و بررسی کتاب » -1

 23/82/31، آقای احمد روتیوند غیاثوند، «باب دموکراسی دیدگاه نیچه در» -5

  10آبان ، دانشگاه صنعتی شریف، آقای امیر احسان کرباسی زاده، «تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت» -1
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  38/1/18، آقای محمدرضا عبداهلل نژاد، «ماتقدم کانتهای مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت» -3

 23/88/18، آقای حسینعلی رحمتی، «دکارتفلسفه  برتاثیر آن  اومانیسم دوره رنسانس و» -1

  12خرداد، دانشگاه صنعتی شریف، آقای آرش موسوی، « PIبازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری » -1

  21/1/12، آقای فرهاد عمورضایی، «مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن» -80

  21/1/12، اجی بندهخانم مریم ح، «تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته»  -88

 20/88/12، اقای مهدی سلطانی گازار، «تحلیل و بسط تجربه خالق در فلسفه پویشی»  -82

  85/1/13، خانم سیده طاهره شیرازی، «ارتباط واحد و کثیر»  -83

  25/5/13، خانم هدیه معلم، «بررسی یک کتاب، تاریخ رابطه علم و دین»  -81

  38/1/13، آقای علی سنایی، «عصر جدید تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین»  -85

 8/3/13، آقای نعمت اهلل عبدی اقدم، «غربسیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه »  -81

  25/1/13، خانم نغمه خرمی، «تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت»  -83

 5/80/13، خانم زینب شکیبی، «رابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا و راسیونالیست ها»  -81

خانم مائده « مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هریک از دیگری، مواجهه آراءتنی چند از متفکران یهودی»  -81

 5/82/13، السادات حسینی

  80/1/11، اقای محمد تقی محمدیان، «فلسفه دین معاصر مساله فناناپذیری در بررسی»   -20

 85/1/11، آقای مهدی خادمی« گوررابطه عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کی یر ک»   -28

 1/1/11، آقای مهدی خبازی کناری« هایدگر به روایت دریدا»  -22

  1/1/15، آقای رشید کاکه، «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»  -23

  88/1/15، آقای میثم امانی، «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسالمی»  -21

 82/88/15، خانم نجمه حاج مومجی، «تی کالماستدالل جهان شناخ»  -25

 80/3/11خانم زهرا میر مهدی « بررسی نظام معرفت شناسی عالمه طباطبایی» -21

  80/82/13 خانم زهرا مشجر «دین و مبانی اخالق زیستی»  -23

  21/3/13آقای امیر صادقی  «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی برخداوند»  -21

 25/3/13آقای بهروز اسدی  «دین ۀفرهنگی آراء فروید دربار –بررسی مبانی فکری » -21

جه حسن یخانم خد« راستاد مطهری( و فلسفه معاصرونسبت آن بافیزیک نوینی)به تقر یت در فلسفه اسالمیعل یکیزیمفهوم متاف»  -30

  5/1/11، زاده کیب

 25/1/11 یخانم آزاده فضل «اپوتوک. یه بر آراء جان دیکن در عصر پسامدرن با تید» -38

 25/88/11پور  یاحمد عل یآقا« یوانتمکمنطق »  -32

 11بهمن ، خانم مریم برخوردارپور« بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازی با مساله شر» -33

 10آقای محمد محمدی الموتی تیرماه « بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش»  -31

 .18شهریور  مقدمصفایی احسان آقای « نولوژیدین و تکرابطه »  -35

 

 

 کارشناسی ارشد:های مشاوره پایان نامه
  31شهریور ، آقای محمود مختاری، «بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین» -8

  38/1/31، آقای حسین احمدی، «ترجمه بخش اول از کتاب دیوید هیوم» -2

  21/1/31، خانم رضوان ثابتی، «ن بر فلسفه دینتاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتای» -3

  38/1/10، آقای اشرف جواهری، «نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل» -1
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 1/88/10، آقای مصطفی نیکزاد، «اصل تحقیق پذیری و سیر تکوینی آن در دوره معاصر» -5

  38/1/18، خانم نوشین شاهنده، «زن در تفکر نیچه» -1

 12مهر، خانم مریم السادات سرمدی، «و تحلیلی از آن"اودان هاکسلیحکمت ج"ترجمه ای از کتاب » -3

 21/80/12، آقای سیاوش جمادی، «مقومات هستی انسان در تفکر مارتین هایدگر» -1

  12بهمن، دانشگاه شریف، آقای سید علی کالنتری، «پیروی از قواعد و زبان خصوصی از دیدگاه ویتگنشتاین» -1

  20/88/12، عباس علی نژاد آقای، «زبان در اندیشه هایدگر» -80

  80/3/13، آقای سید خلیل حسینی بالف، «بررسی دیدگاه دینی هیوم» -88

  83/1/13، خانم زهره طوطی« تحول و تکامل نفس از دیدگاه ابن سینا و مالصدرا»  -82

  38/1/13، آقای سید علیرضا هدایی، «تبیین و ارزیابی نظریه تضمین در معرفت شناسی اصالح شده» -83

 21/1/13، خانم فاطمه مرتجی، «تحلیل قضایا و جایگاه آن در منطق قدیم و جدیدنحوه »  -81

  3/80/13، آقای سید مجتبی حسینی، «بررسی یک کتاب، روش در علم و دین»  -85

 83/80/13، آقای کیقباد دانشیان، «موضع کانت در برابر مکتب اصالت عقل جدید»  -81

 81/88/13، خانم مریم اخوان، «اعتبار معرفتی تجارب دینی»  -83

  81/2/11، آقای جهانبخش پوررضا قلی، «بررسی جایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه جوهر»  -81

 25/1/11، آقای علی اکبر قیومی ابرقویی، «معنای هنر قدسیِ»   -81

 82/88/15، خانم اعظم یادسایی« انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا»  -20

 25/3/11، آقای محمد علی اخگر« الصدرا و نوصدرائیانبررسی معنای زندگی از دیدگاه م»  -28

 80/3/13خانم فاطمه احمدی « گراثعلم و دین از نظر آلیستر مک»  -22

  8313خرداد ، فر یلیه اسماعیخانم سم« رانیشمندان معاصر ایدگاه اندین از دی؛ نسبت اخالق و دینیاخالق د»  -23

 21/1/11 ید شاه آبادیحم یآقا« مکیست و ین در قرن بیلسوفان دیتاب فکشش مقاله از  یبررس»  -21

 81/1/11 یت اللهینت آیخانم ز« یتعارضات اخالق یمنطق یبررس»  -25

 80/88/11 یمیخانم عفت رح« ینانس کت ژان لویدر هگل به روا یامر سلب یقراریب»  -21

 یل شعبانیاسماع یآقا« آنهای و راه حل ییدایپهای نهیس راسل: زمکپاراد»  -23

 8311رماه یتی، میر نعیام یآقا« ستمیقرن ب یشتن و معرفت شناسیت انینسب یهیظرل مناسبت نیتحل»  -21

 

 یاللهتیدرضا آیحم

 یی، دانشگاه عالمه طباطبا، گروه فلسفهبازنشسته  استاد

  «مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر»ه پژوهشی مؤسسرئیس 

 «زانیهدایت م یفرهنگ یه آموزشمؤسس»ر عامل یمد

 جمن علمی فلسفه دین ایرانرئیس ان

ه آموزشهی فرهنگهی   ، مؤسسه بهن بسهت گلنهار   ، نرسیده به بزرگراه شیخ فضل اهلل، بلوار تیموری، خیابان حبیب اهلل، خیابان آزادی: دفترآدرس 

 میزان.

  11522500: و دور نما تلفن
  h.ayat@ihcs.ac.ir و hamidayat@gmail.com: یکیترونکپست ال

 /http://www.ayatollahy.net وب سایت:
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