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 تدریس سوابق

گاه  مقطع دکتریس رد ی تدر  (3131) از حوزه  ۴و سطح دانش
 3133ات  313۴از دکتری، شناسی تطبیقی، دین  
 ،ات کنون 3133از  دکتری،  زبان رقآن 
  ات کنون 3133دکتری، از  البالهغ،نهجزبان 
  ات کنون 3133از  دکتری، البالهغ،شناسی رد نهجمعرفت 
  ،3131ات  3131از ،  دمرسی معارف رگایش اخالق  دکتری کالم جدید 
  ات کنون 3133از ، رقآن و حدیث دکتری ،جدید کالم 
 ات کنون 3۴۱۱، از کالم فلسفه دین و مسائل جدید کالمی، دکتری 
 3۴۱۱، حوزه ۴(، سطح 3) شناخت عقلی خدا 
 ( سطح 2شناخت عقلی خدا ،)3۴۱3حوزه،  ۴ 
 The Theoretical Contemporary Challenges in the Islamic World, 

PhD, 2022 
 Influential Thinkers in the Islamic World, PhD, 2022 
 Professional English for Islamic Studies, PhD, 2022  
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گاه و سطح  مقطع کارشناسی ارشدتدریس رد   (3132) از  حوزه 1دانش

  ،3۴۱3، حوزه علمیه 1سطح رباهین اثبات خدا رد رغب 
 ات کنون 313۴، کارشناسی ارشد ارتباطات رگایش حج، از با اتکید رب مسائل حج مسائل جدید کالمی 
  کنون ات 3131مسائل جدید کالمی، کارشناسی ارشد حدیث، رگایش کالم، از 
  3133وف، تص  ، رگایشحوزه علمیه 1ل جدید کالمی، سطح مسائ  
  3133مسیحیت،  رگایشحوزه علمیه،  1مسائل جدید کالمی، سطح  
  3۴۱۱کالم جدید،  حوزه علمیه، رگایش 1ل جدید کالمی، سطح مسائ 
  3۴۱۱حوزه علمیه،  1اهی رمتبط، سطح المی و حوزهمسائل جدید ک  
  ات کنون 3131کارشناسی ارشد کالم، از  (،کالم جدید)2کالم علم 
  33131و  313۱) کالم جدید(، کارشناسی ارشد کالم، 3علم کالم 
 ات کنون 3133، کارشناسی ارشد حدیث، رگایش کالم و عقاید، از علم و معرفت رد رقآن 
   3133ی آرای جدید رد رقآن و حدیث، کارشناسی ارشد رقآن و حدیث، ربرس 
   ات کنون 313۱حقوق، کارشناسی ارشد، از فقه و  یزبان تخصص 
 3۴۱3، کارشناسی ارشد، 2اعد فقه قو 
 ات کنون 3131، کارشناسی ارشد، از زبان تخصصی فلسفه 
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  ات کنون 3131ارشد، از  ، کارشناسیکالمزبان تخصصی 
  ات کنون 3133زبان تخصصی رقآن و حدیث، کارشناسی ارشد، از 
  ،3۴۱۱و 6931-3132، رگایش کالم و عقایداتریخ فلسفه، کارشناسی ارشد حدیث 
 3133، کارشناسی ارشد حدیث، رگایش کالم و عقاید، انهم نویسیروش تحقیق و اپیان 
 ،3۴۱۱ کارشناسی ارشد رقآن و حدیث، روش اهی روزآدم ژپوهش رد علوم اسالمی 
 3۴۱۱ ، کارشناسی ارشد رقآن و حدیث،روش تحقیق و ماخذشناسی 
 3۴۱۱ کارشناسی ارشد تفسیر اجتماعی،رد علوم اجتماعی،  روش تحقیق 

 
گاه و سطح  مقطع کارشناسیتدریس رد   (3113) از  حوزه 2دانش

 ،3131-313۱ منطق مقدماتی، کارشناسی 
 3133-3131، کارشناسی،پیشرفته منطق 
  کارشناسی2و 3کالم اسالمی ، 
  ات کنون 3132(، 1و 2و 3)  ی دین و مسائل جدید کالمیفلسفه 
  ،3۴۱۱، 3131-3132کالم جدید، کارشناسی 
 3131 -3132، (2و 3) ی رغب، کارشناسی، اتریخ فلسفه 
 3131-3132، (2و 3)  ، کارشناسی،ی اسالمیخ فلسفهی اتر 
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  ،3۴۱3و  3133معرفت شناسی، کارشناسی 
 کارشناسیی اسالمیفلسفه ، 
 کارشناسیی مشاءفلسفه ، 
  3133-3133 ، کارشناسی،کلیات فلسفه 
  313۴ ، کارشناسی،آشنایی با ادیان 
 313۱-313۴ ، کارشناسی،رغب شناسی 
 کارشناسیفلسفه اخالق ، 
 ،3132-3113 زبان عمومی، کارشناسی 
   کارشناسیفقه و حقوق یزبان تخصص ، 
 کارشناسیفلسفه زبان تخصصی ، 
  کارشناسیکالمزبان تخصصی ، 
  کارشناسی، حدیثزبان تخصصی رقآن و 
  3۴۱۱ات  3133؛ 3133-3133 ،فقه و حقوق ، کارشناسی3ات  3متون فقه 
  3۴۱۱ات  3133؛ 3133-3133 ،فقه و حقوق ، کارشناسی۴ات  3 اصول فقه 
  3۴۱۱-3133، کارشناسی رقآن و حدیث، 2و 3اصول فقه 
  3۴۱3، کارشناسی، 2قواعد فقه دمنی 
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 3133-3133، کارشناسی،قواعد فقه 
  3133-3133 ، کارشناسی،مبادی فقه و اصول 
   ،3133روش تحقیق رد علوم رقآن و حدیث 

 
 آموزشی ربزگاری کارگاه

 3133قم، آبان و آرذ ماه  ،  انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه«مسایل جدید کالمی»  کارگاه  رد تدریس 
 

گاه  اه و موسسات حوزوی محل تدریسدانش
  ،گاه رقآن و حدیث قم  ات کنون 3133تهران و الکترونیکی، دانش
 گاه بین المللی المصطفی  ات کنون 313۱، ژپوهیی عالی حکمت و دیندمرهس، دانش
 گاه بین المللی المصطفی  3۴۱۱جتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و رفهنگ شناسی، م ، دانش
 گاه تهران، رپدیس قم  3132 -  3133 ،دانش
  ،گاه قم  3132دانش
  ،گاه هدی  313۴-3131دانش
  ،گاه ایپم نور قم  3133-313۱دانش
  ،گاه ایپم نور شازند اراک  3133-3133دانش
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  ،313۱-3113رمزك تخصصی کالم اسالمی حوزه علمیه قم 
  ،313۴-3133رمزك تخصصی رتبیت راهنما حوزه علمیه قم 
 3۴۱۱ -313۱-313۴السالم حوزه علمیه قم، رمزك تخصصی معارف اهل بیت علیهم 
  3133-3133حوزوی آموزش عالی خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آهل، موسسه 
 3۴۱۱، زك تخصصی حضرت ولی عصر حوزه علمیه رگگانرم 
  ،3133انجمن کالم حوزه 

 سوابق اجرایی 

گاه رقآن و حدیث  زبان و دمری رگوه  ات کنون 313۱ردوس عمومی دانش
 های بین المللیعضویت در انجمن

  گاه آکسفورد  (MTN)عضو علمی شبکه الهیات رعافنی دانش
 عضو علمی انجمن فلسفه دین اریان 
  یانجمن کالم اسالم  یعضو علم 
 عضو رگوه علمی فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسالمی 

 های آموزشیشرکت درکارگاه

  گاه قم، دانش ازفایی معرفی نظام انهم اخالق رشکت رد کارگاه آموزشی  ساعت 3، 3۴۱۱اردیبهشت ، قم، دانش
  گاه رقآن وحدیث، بهمن  ساعت 2؛ 3133رشکت رد کارگاه آموزشی روش تحلیل کیفی، قم، دانش
 گاه رقآن و حدیث، بهمن رشکت رد کارگاه آموزشی اتویل، تعریف و سنجه  ساعت 2؛ 3133اه، قم، دانش
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 ،گاه رقآن و حدیث  ساعت 2؛ 3131بهمن  رشکت رد کارگاه آموزشی رنم ازفار ژپوهیار، قم، دانش
  ساعت 3۱؛ 313۱رشکت رد کارگاه آموزش زبان رعبی، لبنان، بیروت، رمداد 
  ساعت 1۱؛ 313۱رشکت رد کارگاه آموزش زبان رعبی، رعاق، رکبال، بهمن 
  ساعت 2؛ 313۴ه، قم، مهر ی العالم  یس، جامعه المصطف ی اصول و روش تدر یرشکت رد کارگاه آموزش 
  گاه رقآن و حدیث، شهریور رشکت رد کارگاه آموزشی  3؛ 313۱اصول و روش تحقیق رد علوم انسانی، رپدیس تهران دانش

 ساعت
 های ورودی دکتری و ارشد، آزمون جامع دکتری، و انگلیسی جایگزین تافل طراحی آزمون 

 گاه رقآن و حدیث، ردس مسایل جرطاحی آزمون  ات کنون 313۴دید کالمی، اهی ورودی دکتری دانش
 گاه رقآن و حدیث، ردس رطاحی آزمون  ات کنون 3133، نهاهی الحکمهاهی ورودی دکتری دانش
 گاه رقآن و حدیث، ردس زبان تخصصی، رطاحی آزمون  3133-313۴اهی ورودی دکتری دانش
 گاه رقآن و حدیث، ردس فلسفه اسالمیرطاحی آزمون  اهی ورودی کارشناسی ارشد دانش
 گاه رقآن و حدیث، ردس کالم قدیماهی ورودی کارشنرطاحی آزمون  اسی ارشد دانش
 گاه رقآن و حدیث، ردس کالم جدیدرطاحی آزمون  اهی ورودی کارشناسی ارشد دانش
 گاه رقآن و حدیث، رشتهرطاحی آزمون )  3133-313۴ری، اخالق، مقطع دکت  اهی زبان تخصصی جایگزین اتفل دانش

 شهریور و بهمن(
 گاه رقآن و حدیث، رشتهاهی زبان تخصصی جرطاحی آزمون البالهغ، مقطع دکتری، هجحدیث رگایش ن  ایگزین اتفل دانش

 ) شهریور و بهمن( 313۴-3133
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 گاه رقآن و حدیث، رشتهرطاحی آزمون -313۴طع دکتری، رقآن و حدیث، مق  اهی زبان تخصصی جایگزین اتفل دانش
 ) شهریور و بهمن( 3133

 گاه رقآن و حدیث، رشتهاتاهی زبان تخصصی جایگزین رطاحی آزمون )  3133-313۴قطع دکتری، م  کالم امامیه، فل دانش
 شهریور و بهمن(

 گاه رقآن و حدیث، رشته کالم، رطاحی آزمون  ات کنون 313۴اهی جامع کالم جدید دانش
 گاه رقآن و حدیث، رشته نهج البالهغ،شناسی رد نهجرطاحی آزمون جامع معرفت  ات کنون 3133هغ، البالدانش

  هامصاحبه آزمون های ورودی دکتری تخصصی دانشگاه 

  ،گاه تهران، رپدیس افرابی  3131و 313۱مصاحبه کننده آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته کالم امامیه، دانش
 ،گاه رقآن وحدیث  کنونات  313۴مصاحبه کننده آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته کالم امامیه، دانش
 گاه رقآن وحدیث،مصاحبه کننده آز   ات کنون  313۴ مون اختصاصی طالب ورودی دکترای تخصصی رشته کالم امامیه، دانش

 (رساله، مقاله و کتابآثار ) یابیداوری و ارز

 313۴کتاب سال جمهوری اسالمی،  نیجها هزیداور جا 
  ،گاه رقآن و حدیث گارش علمی، دانش  3131ارزیابی بسته آموزشی ردسناهم روش ن
 گاه رقآن و حدیث،  ارزیابی  3۴۱3بسته آموزشی ردسناهم روش وریایش علمی، دانش
  گلیسی هب افرسی رتجمه یارزیاب السالم سازمان تبلیغات ی بارقالعلوم علیهژپوهشکده هب سفارش ،«دارئه المعارف رقآن رکیم» ی ان

 اسالمی
 گاه تهرانارزیاب فصل  انهم علمی ژپوهشی فلسفه دین، رپدیس افرابی دانش
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 گاه رفدوسی مشهدجستاراهانهم علمی ژپوهشی ارزیاب فصل  یی رد فلسفه و کالم، دانش
 گاه امام صادق علیهارزیاب فصل  السالمانهم حکمت سینوی، دانش
 البالهغاهی نهجانهم علمی ژپوهشی ژپوهشارزیاب فصل 
 گاه قمژپوهش یژپوهش  یی علم انهماب فصلیارز  اهی فلسفی کالمی دانش
 وابسته هب انجمن کالم حوزه یقات کالم ی ی علمی ژپوهشی تحق انهماب فصلیارز 
 انهم علمی ژپوهشی کالم اهل بیت علیهم السالم وابسته هب موسسه دارالحدیثارزیاب دو فصل 
 ی علمی رتویجی مطالعات کالمی وابسته هب انجمن کالم حوزهانهمارزیاب فصل 
  گاه رقآن و حدیثارزیاب نیم سال انهم علمی رتویجی حدیث و اندی  شه وابسته هب دانش
 گاه رقآن و حدیثانهمارزیاب دو فصل  ی علمی تخصصی کتاب و سنت وابسته هب دانش
  ارزیاب مجله علمی ژپوهشیReligious inquiriesگاه ادیان و ذماهب  ، دانش

 اهی خارجیمهارت اهی زبان
  گلیسی و کالمه، ردک مطلب و رقائت متون هب زبان ان  ی کنفرانساراهئتسلط رب م
 کالمه، ردک مطلب و رقائت متون زبان رعبی و اراهئ ی کنفرانس تسلط  رب م
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 رزوهم ژپوهشی
 افتخارات ژپوهشی

  گاه رقآن و حدیث، آرذ استادان ممتاز ژپوهشی رتبه اول  3۴۱۱دانش
 نخستین همایش بین ا رث ربزگیده رد رث هب ننوان االانتخاب مقاهل روش شناسی اعتبار سنجی و استنباط روایات مهدویت رد منتخب 

گان،   )نویسنده دوم: افطمه دانشی(3131المللی گفتمان مهدویت، گلپای
 بین  انتخاب مقاهل رظفیت اهی امیدبخش آموزه مهدویت و نقش آن رد زندگی هب ننوان ا رث ربزگیده رد نخستین همایش

گان،  کار: مح  3131المللی گفتمان مهدویت، گلپای  بوهب رکمی و علیرضا قدیمی مااهنی() نویسندگان هم
 

 مقاالت علمی ژپوهشی
، ) 3۴۱3، تیر 13کمت(، شماره ، ژپوهشناهم فلسفه دین ) انهم ح اهی الهیات عملیگیریتفسیرپذریی ایمان و نقش آن رد جهت .3

گاه رقآن و کار: سیده شیما انوهش، مستخرج از اپیان انهم دکتری انوهش سیده شیما، دانش ، استاد راهنما: احمد 3۴۱3دیث ح نویسندگان هم
  PRR.2022.76/20910.30497، شناهس دیجیتال:رکیمی(

هب مناسک عبادی و بازاتب آن رد  ( از نگرۀ تجوزی رقآنNeuroplasticityپذریی نورونی )تبیین انعطاف .2
اهس ، شن، ) مشترک با مهرانز باشی زاده مقدم و علی راد(3۴۱3، شماره دوم، تیر 33دوره  انهم فلسفه دین،فصل ،ایمان اشتدادپذریی
 JPHT.2022.3/41205.100589710.22059 دیجیتال: 

https://dx.doi.org/10.30497/prr.2022.76209
https://jpht.ut.ac.ir/article_88224.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88224.html
https://dx.doi.org/10.22059/jpht.2022.341205.1005897
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، شماره دوم، تیر 33دوره  هم فلسفه دین،انفصل، مندی نفسحقیقت نفس رد دمرهس کالمی اصفهان و بازاتب آن رد جنسیت .1
 JPHT.2022.3/45889.100591310.22059دیجیتال:شناهس  ،ی(محمد رنجبر حسین  ،زینب اتجیک)مشترک با  ،3۴۱3

 :مشترک با ، )3۴۱۱تان زمس  ،۴3ماره انهم علمی ژپوهشی معرفت ادیان، ش فصل ربرسی و نقد نظرهی صلح رد مکتب منوانیت مسیحی، .۴
 رحیمی(صدیقه 

،) 3۴۱۱، زمستان 1۱ه انهم علمی ژپوهشی تحقیقات کالمی، شمار، فصلایمان رد تحلیل روایی آموزه فطرتتولید اجتماعی  .۱
کار: سیده شیما انوهش، علی سلیمی و محمد رنجبر حسینی، مستخرج از اپیان گاه رقآن و حدیث نویسندگان هم انهم دکتری انوهش سیده شیما، دانش

 ، استاد راهنما: احمد رکیمی(3۴۱3
شماره   لمی ژپوهشی تحقیقات رقآن و حدیث،انهم ع اال رث، فصلاه و مبانی اعتبارسنجی روایات رد کتاب رشیف منتخبرفضپیش .۱

کار)نویسنده  3۴۱۱، اتبستان ۱۱  : افطمه دانشی( هم
کلم انسان، فصل« البیان» سنجی واژه داللت .1 شماره  تفسیر تطبیقی،اهی ژپوهشی ژپوهش انهم علمیرد آهی علمه البیان رب نطق و ت

کار، ) نویسنده 3۴۱۱، اپییز و زمستان 3۴  فیروز اصالنی( :هم
کاالت معارص رغبی رب ادهل رکیگ رد صغرای رباهن حد .3 انتشار  حکمت و فلسفه،ژپوهشی  علمیوث، فصلناهم تحلیل و ارزیابی اش

کار: عبدارلحیم سلیمانی بهبهانی و امیرحسین غفاری3۴۱۱آنالین شهریور  رف غفاریانهم دکتری مستخرج از اپیان؛ رف، ) نویسندگان هم
گاه رقآن و حدیثامیر حسین  ، استاد راهنما: احمد رکیمی(، دانش

، 3۴۱3، بهار و اتبستان 33ره اهی ادیانی، شمارفآیند آرفینش رد سفر پیدایش؛ انجیل یوحنا و روایات امامیه، فصلناهم ژپوهشی ژپوهش .3
 : دکتر رضا دارینی(مشترک با)

https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://jpht.ut.ac.ir/article_88500.html
https://dx.doi.org/10.22059/jpht.2022.345889.1005913
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انهم علمی ژپوهشی معرفت فلسفی، ، فصل«تعریف هس زجیی ابن سینا از معرفت؛ عدول یا اپیبندی هب تعریف چهار زجیی افرابی؟»  .3۱
کار: علی شفابخش و مهدی نصرتیان ؛ ) نویسندگان3۴۱1، بهار 31شماره  گاه شفابخش علیانهم دکتری ؛ مستخرج از اپیانهم ، دانش

 ، استاد راهنما: احمد رکیمی(رقآن و حدیث
 3133، زمستان ۱۱، شماره ژپوهشی مشرق موعودانهم علمیاه و عوامل معناداری زندگی رد حکومت مهدوی، فصلبازشناسی مولفه .33
  3133، زمستان 1۱شماره   قیقات کالمی،انهم علمی ژپوهشی تح فصلربرسی انتقادی کاربست عدالت رعفی رد نظرهی اسالم رحمانی،  .32

 ) مشترک با محمد رنجبر حسینی و نویسنده مسئول: جعفری موحد عذرا(
اهی فلسفی کالمی، شماره انهم علمی ژپوهشی ژپوهششناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کالرک پیناک، فصلنقد و ارزیابی مبانی روش .31

گاه امکنی مح انهم دکتری رت، ) مشترک با محمد ارباهیم رتامکنی و رسول رضوی؛ مستخرج از اپیان3133، زمستان 3۱ مد ارباهیم، دانش
 ، استاد راهنما: احمد رکیمی(رقآن و حدیث

، اپییز و 22شناسی بنیادی، شماره وهشی رغبانهم علمی ژپ، فصلبیناهن نیچه هب اسالماهی خوشاه و تحلیل دالیل نگرهربرسی مولفه .3۴
 3133زمستان 

، 1۱اهی رقآنی، شماره انهم آموزه، فصل«لسان رعبی مبین رد رقآن رکیم» ربرسی و ارزیابی نظریات مفسران ریپامون  .3۱
  QD.2022.359/4.177410.30513 خو(ُ، شناهس دیجیتال:، ) مشترک با: رنگس زبرگ3۴۱3اپییز و زمستان 

شناختی آن رد الهیات، نیتس و استاد مطهری ردباره معنا و گستره معرفت فطری و لوازم معرفتای دیدگاه الیبربرسی مقایسه .3۱
کار)نویسنده   3133اپییز ، 1۱شماره   انهم علمی ژپوهشی تحقیقات کالمی،فصل  : محسن احمدی(هم

https://dx.doi.org/10.30513/qd.2022.3594.1774
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کای رواقی و امام خمینی، فصلرابطه لذت، فضیلت و سعادت رد  .31 ، 3۱، شماره 2۴نقد و نظر، دوره  انهم علمی ژپوهشیاندیشه سن
کار) نویسنده   3133زمستان   (اسماعیلی : رمضیههم

نویسنده ، ) 3133ستان ، بهار و اتب 2۴رفتارشناسی رپندگان از منظر رقآن و زیست شناسی، فصلناهم علمی رقآن و علم، شماره  .33
کار  (مقدم باشی زاده: مهرانز هم

کار)نویسنده  313۱، زمستان 3۱ انهم علمی ژپوهشی تحقیقات کالمی، شماره اهی شیعی هب حل مسئله رش، فصل نیایش رهیافت .33 : هم
 مازنی محمدصالح(

  3131، زمستان 33 گاه قم، شمارهاهی اخالقی دانش ی علمی ژپوهشی ژپوهشانهمرگایاهن رد اصول فقه سنی، فصلاهی افیدهسوهی .2۱
 : علیرضا امینی(مشترک با)

کارم االخالق، فصلنگرشی رب مسئولیت .23 گاه قم،ی علمی ژپوهشی ژپوهشانهمپذریی اجتماعی رد دعای م ، ۴ی شماره اهی اخالقی دانش
 313۱اتبستان 

 اهی ژپوهشیدمخل مقاالت
، تهران، خاهن البالهغماعی رد نهجاب اخالق اجت البالهغ، رد کتاصل انصاف؛ بنیان شهودی نظام اخالق اجتماعی رد نهج» مقاهل  .22

 3۴۱۱کتاب و ادبیات اریان، 
کار: مهرانز باشی البالهغ ) نویسندهرد کتاب اخالق اجتماعی رد نهج« البالهغاخالق امانت و وافداری رد نهج» مقاهل  .21 تهران، زاده مقدم(، هم

 3۴۱۱خاهن کتاب و ادبیات اریان، 
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 مقاالت علمی رتویجی
 3133یار، نگرشی رب وژیگی اهی اساسی عصر ظهور، شمس والیت، تبرزی،  دولت .2۴
 3133، اپییز 1۴اره اهی مهدوی، شمانهم ژپوهش، فصل«بازآرفینی هویت رد خوانش عقالنی و وجودی از امامت و مهدویت» .2۱

 اهی ژپوهشی خارج از کشوراه و کارگاههمایش اراهئ شده هب تمقاال
 رانی تحت ننوان پذریش مقاهل و اراهئ سخن  .2۱

‘The Role of Applying the Maslaha (Islamic Expediency) Element in Salafi 
Islam to Invert Ethical and Religious Values’ 

 المللی دین و تغییر رفهنگی، هلسینکی، فنالند ) اراهئ آنالین(رد کنفرانس بین
Religion and Cultural Change, 7-9 June 2021, Finland 
Online summer school and conference organized by the Centre for the Study of Christian 
Cultures, the Donner Institute for Research in Religion and Culture, and the Inez and 
Julius Polin Institute for Theological Research. 

 

 پذریش مقاهل و انتشار چکیده تحت ننوان  .21
“A Moral Approach to Islamic Tradition and its Role in the Construction of 
Muslim Selfhoodness” 

 و دعوت هب سخنرانی رد کارگاه ژپوهشی اتلیفی ساخت تصوری رفدیت انسان دمرن، کخل آلمان 
Modernity, Islamic Traditions and the Good Life – Constructing Images of 
Modern Muslim Selfhoods (Symposium on June 8-11, 2017, at the Georg-von-
Vollmar-Akademie e.V. in Kochel am See, Bavaria. Organized by the 
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Modern Muslim Subjectivity Project, Centre for Contemporary Middle East 
Studies, University of Southern Denmark) 
 

 شار چکیده تحت ننوانت پذریش مقاهل و ان  .23
“The Possibility of Mystical Experience in the Shade of Soul Purification, 
Rereading Avicenna's Philosophical View”. 

گلیس  و دعوت هب سخنرانی رد کنفرانس بین المللی رعافن رد نظرگاه تطبیقی، گالسگو، ان
 Mysticism in Comparative Perspective conference (14-16 December 2016, 
Glasgow) 

 المللی و ملی داخل کشوراهی بینکنفرانس مقاالت اراهئ شده رد
، 33/32/3۴۱۱، «گاهناهی هفتتوصیهکیه رب از منظر رقآن رکیم با ت  تحلیل روابط بینامتنی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» اراهئ مقاهل  .23

(ISC: 59238_99200) )کار:  ارباهیم فالحی  ، ) ژپوهشگر هم
، الهیات عملیالمللی س بینکنفران  اولین ،«اهی الهیات عملیگیرینقش آن رد جهتتفسیر پذریی ایمان و »  مقاهلاراهئ  .1۱

کار: (ISC: 00211_99216) 3۱/32/3۴۱۱،تهران  (سیده شیما انوهش؛ ) ژپوهشگر هم
سازی فلسفه دین اهی جهانیروش آموزش فلسفه رد آاثر آهی اهلل مطهری و رظفیت» تحت ننوان  نیی مقاهل و سخنرااراهئ .13

کار: (ISC) 3/1/3۴۱۱،هرانت ، «آموزش و ژپوهش» با محور  ی دینالمللی فلسفهنهمین کنفرانس بین ،«اسالمی ؛ ) ژپوهشگر هم
 محمدرضا اردشیر الریجانی(
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 هشتمین ،«السالمام رضا علیهرگایی دینی رد منارظات اممساهل اباهن حق رد الگوی کثرت» تحت ننوان  نیی مقاهل و سخنرااراهئ .12
 (ISC) 3133، مشهد، «تنوع ادیان» با محور  ی دینالمللی فلسفهکنفرانس بین

چهارمین کنفرانس  ،«اهی عملیاه و سنجههچیستی، مؤلف  اهی علوی؛ی معنا رد آموزهبازخوانی مسأهل» تحت ننوان  یی مقاهل و سخنران اراهئ .11
 313۴ی دین، تهران، المللی فلسفهبین

 المللی علوم رقآن و حدیث،ی بیناولین کنگره ،«ی رشرهیافت اخالقی رقآن رکیم هب مسأهل» نوان ی مقاهل تحت ن اراهئ .1۴
 313۴تهران، 

، «اتو عمران معنوی شهراه از منظر رقآن و روای ی عمران ظارهیی دو سوهیرابطه» مقاهل تحت ننوان  یاراهئ .1۱
تهران، دی  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، منتشر شده رد ICSAU03_1879 :(COI)، شناهس مقاهل

 ز ردس سمینار.؛ مقاهل مستخرج او میرزایی ارهنجانی افطمه() نویسنده مسئول( ) مشترک با تیررگ سوده 313۴
ی للی فلسفهالم ن کنفرانس بین، اولی «ی رش و چشم اندازاهی خیر رد رقآنمسئله» تحت ننوان  یی مقاهل و سخنران اراهئ .1۱

 3133دین تهران،  
ماهنشاِن اریان(  33 نشانی )شارع رقنه مضامین اسالمی رد شعر میرزا صادق اوریادی ما»ی مقاهل تحت ننوان اراهئ .11

گلیس( 33ساموئل تیلور کورلیج )شارع رقن و  ، اراهئ مشترک با 313۱، همایش علمی ژپوهشی ماه نشان، رفوردین «دووِن ان
  مصطفی شهیدی تبار و دکتر محمد جواد محمدی

ا رث ربزگیده رد نخستین همایش بین المللی ، اال رثمهدویت رد منتخب مقاهل روش شناسی اعتبار سنجی و استنباط روایاتاراهئ   .13
گان،   )نویسنده دوم: افطمه دانشی(3131گفتمان مهدویت، گلپای

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQwOv_t6XRAhUBaRQKHcJDCxoQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2584_%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1_%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AC&usg=AFQjCNEVQqcBSYqRi3TlX_Uk-OcxaVDHuQ&sig2=7w0cL0hhMQ8GfpYfHL8ffg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQwOv_t6XRAhUBaRQKHcJDCxoQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A6%25D9%2584_%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1_%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AC&usg=AFQjCNEVQqcBSYqRi3TlX_Uk-OcxaVDHuQ&sig2=7w0cL0hhMQ8GfpYfHL8ffg
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بین المللی گفتمان مهدویت،  ا رث ربزگیده رد نخستین همایش ی،ش آموزه مهدویت و نقش آن رد زندگ مقاهل رظفیت اهی امیدبخ راهئ ا .13
گان،  کار: محبوهب رکمی و علیرضا قدیمی مااهنی() نویس  3131گلپای  ندگان هم

گاه علوم زپشکی جهرم، ، دومین همایش ملی اخالق زپش «مارد جایگزین و فعل اخالقی» تحت ننوان  یی مقاهل و سخنران اراهئ  .۴۱ کی، دانش
313۱ 

  اهی علمیاه و رکسینشست 
 21/3/3۴۱۱، «رد سوره یوسف شناسی خود و دیگریکاربست الگواهی نشاهن» انقد رکسی رتویجی  .3
گاه اهی عصر جدید، انجمن کالم اسالاهی ایمان، همایش ایمان و چالشمساهل حق و چالشاراهئ دهنده رکسی  .2 می حوزه و دانش

 33/32/33تهران، 
ارارلضا همایش علمی کتاب نیون اخبالسالم، پیشالهیات نجات رد تحلیل گفتمان نیون اخبار ارلضا علیهاراهئ دهنده مقاهل  .1

گان، بنیاد ژپوهشعلیه گاه رفهیخت   3/3۱/3133اهی آستان قدس رضوی، السالم از ن
 3/3/313۱اهی سکوالریستی نسبت هب وحی، ربرسی و نقد دیدگاه»دبیر علمی نشست علمی  .۴

 اتلیف کتاب
کارم .3 گاه اصول و راهبرداهی اخالق اجتماعی اسالم؛ ربرگفته از دعای م هنگ، هنر و ارتباطات، رفاالخالق، تهران، ژپوهش

3۴۱۱ 
 3133شدن ایمان، قم، راسخون، زمینه و زماهن رعفی حضور:انسانالهیات  .2
 3133الهیات مصلحت: رفاغ فضیلت از ساحت رشیعت، قم، راسخون،  .1
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 بازآرفینی ا رث و کتاب
گاه آفتاب: سیمای امام حسین علیه .3 ازآرفینی بخشی از کتاب رپتوی ازعظمت بالسالم رد احادیث ایپمبر صلی اهلل علیه و آهل، از ن

گانی لطف اهلل،حسین کار ژپوهشی: ، نوشته صافی گلپای قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران،  ،(محمدصادق منتظری )هم
 313۱؛ چاپ مجدد 3133

کارم اخالق امام حسین علیهنهی آ  .2 نوشته صافی  ،وی ازعظمت حسینالسالم، بازآرفینی بخشی از کتاب رپت ی جمال نگرشی رب م
گانی لطف اهلل، کار ژپوهشی: گلپای  313۱؛ چاپ مجدد 3133ن، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکرا (،محمدصادق منتظری )هم

 
 و اهتمام رد تولید کتاب تحقیق

گانی لطف اهلل، س  .3 صافی، آهی اهلل العظمی نظیم و نشر آاثر ت عه، محقق: احمد رکیمی، قم، موسسه ی ش  یعلم  یاهر حوزهی صافی گلپای
3133 

گانی لطف اهلل، معارف دین جلد  .2 اهلل العظمی صافی، هیآتنظیم و نشر آاثر ، هب کوشش: احمد رکیمی، قم، موسسه 1صافی گلپای
313۱ 

گانی لطف اهلل، صبح صادق، هب کوشش: احمد رکیمی و مهدی رکیمیان، قم، موسسه  .1 آهی اهلل العظمی نظیم و نشر آاثر ت صافی گلپای
 313۱صافی، 

گانی لطف اهلل، با عاشوراصاف  .۴  3131جمکران،  ان، هب کوشش: احمد رکیمی، قم،  انتشارات مسجد مقدسییی گلپای
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گانی لطف اهلل، رپتو .۱ شارات مسجد مقدس جمکران، رمؤمنان، هب کوشش: احمد رکیمی، قم، انت ی از فضائل ام  یصافی گلپای
3133 

گانی لطف اهلل، ایپم .۱  3133آهی اهلل العظمی صافی، نشر آاثر  تنظیم واحمد رکیمی، قم، موسسه اهی مهدوی، هب اهتمام: صافی گلپای
گانی لطف اهلل، با جواانن، هب کوشش: احمد رکیمی و حسین رکیمی، قم، انتشارات مسجد مقدس ج  .1  3133مکران، صافی گلپای
کام نوجواانن، هب کوشش: احمد رکیمی و حسین رکیمی،  .3 گانی لطف اهلل، اح شارات مسجد مقدس جمکران، قم، انت  صافی گلپای

3133 
گانی لطف اهلل، گفتمان عاشورا .3  3131جد مقدس جمکران، ، هب کوشش: احمد رکیمی، قم، انتشارات مس ییصافی گلپای
گانی لطف اهلل، حدیث بیداری، هب کوشش: احمد رکیمی، قم، .3۱  3113راسخون،  صافی گلپای
گانی لطف اهلل، زبم حضور، هب کوشش: احمد رک .33  3113راسخون،  یمی، قم،صافی گلپای
گانی لطف اهلل، آفتاب مشرقین، هب کوشش: احمد رکیمی، قم، .32  3113، راسخون صافی گلپای

 
 وریایش کتاب

 3133، یرکیمی جهرمی علی، آستان دوست، وریاستار: احمد رکیمی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضو .3
 313۱رکیمی، قم، راسخون، اهی او رد رقآن، وریاستار: احمد رکیمی جهرمی علی،  نشاهن .2
 3131رکیمی جهرمی علی،  یکصد و یک ایپم از رقآن، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون،  .1
 313۱رکیمی جهرمی علی، سیمای امیرمؤمنان رد نهج البالهغ، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون،   .۴
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 313۱احمد رکیمی، قم، راسخون، رکیمی جهرمی علی، سیره و سخن افطمه سالم اهلل علیها، وریاستار:  .۱
 313۱، السالم، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخونی محمد امام حسن مجتبی علیهرکیمی جهرمی علی، ریحاهن .۱
 313۴السالم، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون، رکیمی جهرمی علی، رد مکتب امام حسین علیه  .1
 313۱استار: احمد رکیمی، قم، راسخون، م رد رقآن، وریی رکیمی جهرمی علی، رصاط مستق   .3
 313۱، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون، یت علوی رکیمی جهرمی علی،  چشمه سار رتب   .3
 313۱ش افطمه سالم اهلل علیها، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون، ی رکیمی جهرمی علی، رد ستا  .3۱
 313۱تار: احمد رکیمی، قم، راسخون، ان، وریاس ریت از آسمان ای رکیمی جهرمی علی، مهر وال  .33
 313۱ی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آهل، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون، رهی رد س  یری رکیمی جهرمی علی، س   .32
امیرمؤمنان هب امام حسن علیهماالسالم، وریاستار: احمد رکیمی، قم،  13ی ی افضله رشح انهمرکیمی جهرمی علی، هب سوی دمینه  .31

 313۴خون، راس 
 313۱اه، وریاستار: احمد رکیمی، قم، راسخون، رکیمی جهرمی علی، بهار جان .3۴

  رتجمه 
ی افرسی از دارئه المعارف رقآن لیدن، انتشار رد رتجمه« رماحل زیست انسان رد رقآن»  ی مقاهلرتجمه .6

 3133، ۱المعارف رقآن، جلد دارئه
 کالم اسالمیی علمی ژپوهشی مترجم چکیده مقاالت فصلناهم .3
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  تدوین رسفصل 
زه اهی ژپوهش، هب سفارش معاونت ژپوهش رمزك دمرییت حو، رشته مهارتعلمیه حوزه 1تدوین رسفصل مهارت نقد، سطح  .2

 3133علمیه قم، 
ت اهی ژپوهش، هب سفارش معاونت ژپوهش رمزك دمریی رشته مهارت حوزه علمیه، 1سطح  تدوین رسفصل مطالعات تطبیقی، .1

 3133ه قم، حوزه علمی 
 3133، شناسی تطبیقی، مقطع دکتری رشته کالم امامیهتدوین رسفصل دین .۴
 3133، تدوین رسفصل فلسفه دین و مسائل جدید کالمی، مقطع دکتری رشته کالم امامیه .۱
 3133البالهغ(، و معارف نهج ) رگایش علوم البالهغ، مقطع دکتری رشته علوم رقآن و حدیثتدوین رسفصل زبان نهج .۱
البالهغ(، ) رگایش علوم و معارف نهج البالهغ، مقطع دکتری رشته علوم رقآن و حدیثشناسی رد نهجتدوین رسفصل معرفت .1

3133 
گلیسی الهیات، مقطع ارشد رشته علوم رقآن و حدیث،  .3  3133تدوین رسفصل زبان تخصصی ان
 3133حدیث، تدوین رسفصل زبان تخصصی رعبی الهیات، مقطع ارشد رشته علوم رقآن و  .3
 3133خوانی رعبی، مقطع ارشد رشته علوم رقآن و حدیث، تدوین رسفصل متن .3۱
 3133آدم ژپوهش رد علوم اسالمی، مقطع ارشد رشته علوم رقآن و حدیث، روز اهی تدوین رسفصل روش .33
) رگایش  و حدیث تری رشته علوم رقآنالبالهغ، مقطع دک شناسی ژپوهش رد متون دینی با اتکید رب نهجتدوین رسفصل روش .32

 3133البالهغ(، علوم و معارف نهج
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 اهی کارشناسی ارشد انهمو اپیان اهی دکتری راهنمایی، مشاوره و داوری رساهل
 اهی دکتریراهنمایی رساهل

گاه شفابخش،  اه از دین، علیسی تطبیقی یقین مضاعف و قطع اصولی و اتثیر آن رب نظرهی تعدد رقائتربر .6 رقآن و مقطع دکتری دانش
 3۴۱3/ ۱ حدیث،

گاه رقآن و حدیث،مقطع دکترنیتس، محسن احمدی، ارزیابی معرفت فطری رد اندیشه میرزا مهدی اصفهانی و الیب .2   ۱/3۴۱3 ی دانش
گاه رقآن و حدیث،  .9  ۴/۴/3۴۱3نظرهی ایمان اجتماعی، سیده شیما انوهش، مقطع دکتری دانش
گاه رقآن و حدیث، ربرسی انتقادی شبهات رباهن حدوث، امیرحسین غف .4  26/33/3۴۱۱اری، مقطع دکتری دانش
گاه رقآن و حدیثطع دکتری دان ربرسی انتقادی نظرهی الهیات گشوده از دیدگاه کالم امامیه، محمد ارباهیم  رتامکنی، مق  .5  33/3/3۴۱۱، ش

 اهی دکتریمشاوره رساهل
گاه رقآن و حدیث،مقطع دکتر، زاده مقدمباشیمهرانز ، شناسیگستره اختیار رد شاکله ایمان از منظر رقآن و زیست .6 راهنما: استاد  ی دانش

 21/4/6446 علی راد،
گاه رقآن و حدیثمعیاراه .2 ، راهنما: استاد ی تفکیک معنایی اصطالحات مشترک رد علم کالم و علم فقه، سعید توکلی زاده، مقطع دکتری دانش

 32/32/3۴۱۱، رسول رضوی
گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد سید سجمبانی کالمی فقه حکومتی، صدیقه  .9  3133/ 3/33 اد ازیدهی،صدیق تقی زاده، مقطع دکتری دانش
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گاه رقآن و حدیث، راهن  .4 گاره اسالم رحمانی، عذرا جعفری موحد، مقطع دکتری دانش ما:  استاد تبیین صفت رحمت الهی و نقد و ربرسی ان
  33/1/3133محمد رنجبر حسینی،  

ی ی، مقطع دکتراهی رضایت از زندگی از دیدگاه فلسفه رواقی و اسالم با اتکید رب اندیشه ی امام خمینی )ره(، رمضیه اسماعیل عوامل و مولفه  .5
گاه رقآن و حدیث، راهنما:   31/33/3133استاد اهدی صادقی، دانش

 اهی کارشناسی ارشدانهمراهنمایی اپیان
گاه رقآن و حدیث، ،زیمعصوهم رفارمز منظر آیات و روایات، حشر حیواانت ا .6  29/33/3۴۱۱ مقطع کارشناسی ارشد دانش
گاه ربرسی چگونگی و وژیگی اهی تجرهب اهی زندیک هب رمگ از دیدگاه معارف اسالمی ، روح اهلل ساالریان، مقطع کارشناسی ارشد دان  .2 ش

 2۱/32/3133رقآن و حدیث، 
گاه و وژیگیتبیین مشابهت .9 گاه و امام رد اندیشه شیعه امامیه نخستین اهی مسیح رد کلیسای اولیهاهی جای ، محمدرحیم رمادی، مقطع کارشناسی ارشد دانش

 1۱/1/3133 رقآن و حدیث،
گاه رقآن و ربرسی ونقد مسائل راهنما شناسی مسیحیت با اتکید رب دیدگاه اهی علیقلی جدید االسالم، حادم  دوستی شعار، مقطع کار .4 شناسی ارشد دانش

 21/1/3133حدیث،  
اسی ارشد وزه توفیق الهی رد کالم امامیه و ارتباط آن با قضا و قدر الهی و اختیار انسان، افطمه سادات  کالنتر معتمدی، مقطع کارشنآم  .5

گاه رقآن و حدیث،   23/۱/3133دانش
گاه رق ینتبیین الگواهی خداباوری رباساس اصول کافی، حس  .1  32/۴/3133آن و حدیث، رتکی زاده، مقطع کارشناسی ارشد دانش
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گ .7  اه رقآن و حدیث،ربرسی مفاهیم کلیدی راهنماشناختی زیارت جامعه کبیره رد صحاح سته، رضا سهرابی رفد، مقطع کارشناسی ارشد دانش
23/32/3133 

گاه رقآن و حدیث .8  ،تحلیل روش شناسی آاثر عالهم عسکری رد ربرسی آموزه امامت ، افطمه دانشی، مقطع کارشناسی ارشد دانش
3۱/2/3133 

گاه رقآن .3 گاه توحید ربوبی رد رشد و امکل انسان رب مبنای روایات، محبوهب رکمی، مقطع کارشناسی ارشد دانش و حدیث،  نقش و جای
3۱/32/3131 

گاه امام رد زیارت جامعه کبیره، افطمه ولی اللهی، مقطع کارشناسی ارشد دان  .64 گاه رقآن و گستره و رفایند هدایت انسان با اتکید رب جای ش
     3۱/32/3131حدیث، 

گاه مساهل"میثاق" رد شکل گیری و ثبیت انتقادات با محوریت روایات رمبوط هب"حجراالسود"، جواد سلیمی داان، مقطع کارش  .66 ناسی ارشد جای
گاه رقآن و حدیث،   2۴/۱/3131دانش

وادی آملی و عالهم طباطبایی)ره(، ج  زقوینی)ره( و آیت اهلل سیدان و ربرسی تطبیقی آن با آیت اهللمجتبی اراده الهی از دیدگاه شیخ  .62
گاه رقآن و حدیث، محمدرضا حجتی    1/۴/3131راد، مقطع کارشناسی ارشد دانش

گاه دکتر سیدحسین نصر و نقد و ربرسی آن رباساس آیات و روایات، رمیم  رگامی، مقطع کارشناس  .69 ی ارشد ماهیت و گستره عقل از ن
گاه رقآن و حدیث،   2۴/1/313۱ دانش

 اهی کارشناسی ارشدانهماپیان مشاوره
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گلو اهی کالمی آیت اهلل مصباح زیدی ریپامون عدل الهی، رمیم سالمتیربرسی آراء و اندیشه .6 گاه رقآن  ،گی مقطع کارشناسی ارشد دانش

 1۱/۱/313۱و حدیث، راهنما:  استاد مهدی نصرتیان اهور، 

 اهی دکتریداوری رساهل
گاه رقآن و حدیث، ، دزیآبادی  تکوین از منظر آیات و روایات، مهدی جعفرزاده اتثیر افعال اختیاری انسان رد نظام .6 مقطع دکتری دانش

 22/۱/3۴۱3راهنما: استاد محمد رنجبر حسینی، 
گاه اه، عوامل و رفآیند( رد انسان از دیدگاه آیات و روایات، و آاثر کالمی آن، انسیه کاشانی، مقطع دک تحقق محبت ) مولفه .2 تری دانش

 ۱/3۴۱۱و حدیث، راهنما: استاد محمد رکعی، رقآن 
گاه رقآن .9 و  تحلیل مشیت و اراده الهی رد رقآن و حدیث با تأکید رب آراء میرزا مهدی اصفهانی، عالء تبرزییان، مقطع دکتری دانش

کار،   ۴/32/3133حدیث، راهنما:  استاد رضا ربنج
کلمان امامیه با هیئت بطلمیوس و آاثر آن، .4 گاه رقآن و حدیث دارینی،رضا  تعامل مت ، راهنما:  استاد رسول رضوی، مقطع دکتری دانش

3/33 /3133 
گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد محمد  .5 تطورات آموزه امامت رد دمرهس اهی کالمی کوهف،قم و بغداد، حسین رضایی، مقطع دکتری دانش

 27/5/6933 حسین افریاب،
گاری خداوند رد آراء ابن تیمیه و ابوالحسن اشعری، ام البنین حیدری امین، مقطعای انسانربرسی مقایسه .1 گاه رقآن و  وار ان دکتری دانش

 22/2/3133میثم توکلی بینا، استاد حدیث، راهنما:  
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گاه رقآن و حدیث، ش ربرسی و نقد روش ابن تیمیه رد استنباط و اثبات عقاید دینی و رد مخالفان ، محمد جواد حسین زاده، مقطع دکتری دان  .7
 1۱/3/3133راهنما:  استاد مهدی نصرتیان اهور، 

گاه رقآن و .8 حدیث، راهنما:   ربرسی و نقد دیدگاه عالهم مجلسی و صدر المتالهین رد مسئله خلقت ، صدیقه توکلی گارماهس، مقطع  دکتری دانش
 23/9/6938استاد حادم انجی اصفهانی، 

گاه رقآن و حتحلیل معنا شناسی وحی رد رقآن با ر .3 دیث، راهنما:  استاد علیرضا ویکرد شناختی، منا رفیدی خورشیدی، مقطع دکتری دانش
 28/2/6938اقئمی نیا، 

کلمان شامی از الهیات مسیحی رد شامات ات نیمه رقن دوم هجری قمری، سعید بهاردی، مقطع دکتری دان  .64 گاه رقآن و ربرسی اتثیر پذریی مت ش
 7/3/6937رضوی، حدیث، راهنما:  استاد رسول 

اثر آن، ربرسی تطبیقی ردباره ماهیت نفس و روح )از جهت تجرد یا مادیت( از دیدگاه شیخ مفید و مالعبدارلزاق فیاض الهیجی و لوازم و آ .66
گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد علی افضلی،   1۱/1/3131منیره  رفیدی خورشیدی، مقطع دکتری دانش

گاه رقآن و حدیثمو اهیهربرسی انتقادی دیدگا .62 مهدی صبایی، راهنما: استاد   ،جود رد زمینه کاررکداهی نشاهن اهی ظهور، مقطع دکتری دانش
 26/62/6931رسول رضوی، 

رب آیات و روایات، زرها پنبه  اهی  امام مهدی)عجل اهلل تعالی رفهج  الشریف( با اتکیدنقد دیدگاه روشنفکران شیعی معارص ردباره وژیگی .69
گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استادزپ، مقطع   31/32/313۱ ،شفیعی رسوستانی ارباهیم دکتری دانش
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 اهی نقلیموزهربرسی ماهیت رعش و رکسی و کاررکداهی جهان شناختی آنها از منظر دو دمرهس فلسفی و کالمی اصفهان و سنجش آنها با آ .64
صالح مازندرانی، و حکیم رهس کالمی اصفهان آراء عالهم مجلسی، مال)از دمرهس فلسفی اصفهان آراء صدرالمتالهین و میرداماد، و از دم

گا  ۱/32/313۱ی مالریی،  موس  ه رقآن و حدیث، راهنما:  استاداقضی سعید قمی(، رمجان ردستی مطلق، مقطع دکتری دانش
کان الگوربداری از معصومان)علیه .65 یتی، محمد مهدی کامیابی، مقطع دکتری ااهی خاص هداه و ربخورداریالسالم( با توهج هب تفاوتربرسی ام

گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد حسن طارمی،   ۴/33/313۱دانش
گاه تهران ) سیدعبداهلل میراحمدی، مقطع دک هیک، اهی مهدویت با نقدی رب پلورالیسم دینی جانادیان رد آموزه آینده   .61 تری دانش

 23/۱/313۱، رضا حاجی ارباهیم ،روح اهل شارکی زواردهی ان: استادیانرپدیس افرابی(، راهنما
گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد علیر .67  نیا،ضا اقئمیردجات معرفت رد رقآن با روش معناشناسی شناختی، محمد رکعی، مقطع دکتری دانش

2۱/32/313۴  

 اهی کارشناسی ارشدانهمداوری اپیان
مجتمع مقطع کارشناسی ارشد  نی؛ سعادت بشر با دیدگاه مایکل تترسون رد کتاب عقل و انتقاد دی دیدگاه عالهم طباطبایی ردربرسی تطبیقی  .6

 3۴۱3/ ۴/۴د روح اهلل روحانی، زبان و رفهنگ، راهنما: استا
معصومیه، اهی حوزوی ربرسی انتقادی دیدگاه مهندس بازرگان ردباره قلمرو دین، سیده لیال اهشمی، مقطع کارشناسی ارشد رمزك آموزش .2

 23/۴/3۴۱۱راهنما: استاد علی شیروانی، 
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گاه رق محمد مهدی رحیمی، مبانی فقهی دیدگاه اهی موجود رد زمینه خمس ارث و مهرهی، .9 آن و حدیث، راهنما:  استاد مقطع کارشناسی ارشد دانش
 22/3۱/3133الدین ربانی، حسام

گاه رقآن و حدیثآرفینش انسان از منظر شهید مطهری، رمضیه بابایی، مقطع کار .4 ، راهنما:  استاد   مهدی نصرتیان اهور، شناسی ارشد دانش
3/1/3133 

جامعه مقطع کارشناسی ارشد دین، محبوب علی انرصالمبانی انتقادی رشد و انحطاط جامعه اسالمی از دیدگاه شهید مطهری و اقبال الهوری،  .5
 3/2/3133، به اهلل صدرالساداته  راهنما: استاد ،ژپوهی(عالی دین )دمرهس المصطفی العالمیه

 ،جامعه المصطفی العالمیهمقطع کارشناسی ارشد  ،ژپوهی() دمرهس عالی دین سید احمد خان رد نسبت علم و دین نقد و ربرسی اندیشه کالمی رس .1
 3۱/۱/6938پور، مصطفیمحمد حسین حافظی، راهنما: استاد محمدرضا 

گاه رق .7 آن و حدیث، راهنما:  ربرسی استناداهی نقلی رفجام شناسی صدرا رد کتاب اسفار، مهدی زارعی کچوسنگی، مقطع کارشناسی ارشد دانش
 2۱/۱/3131استاد محمد رنجبر حسینی، 

گاه م سعید کاظمی رجوکانی، رتجمه و نقد چهار فصل بخش دوم کتاب " جامعه کارزیماتیک، هویت شیعه رداسالم اولیه"،  .8 قطع کارشناسی ارشد دانش

 21/32/313۱رقآن و حدیث، راهنما:  استاد حبیب رضا ارزانی، 
ب ژناد، مقطع صفت اهدی خدا و نسبت آن با راههای خدا و رصاط مستقیم)با اتکید رب تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب(، شهیده یعقو .3

گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد محمد ر  32/313۱/ 2 نجبر حسینی،کارشناسی ارشد دانش
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گاه رقآن و حدیث، ر .64 اهنما:  استاد ربرسی تطبیقی مساهل حدوث و قدم رد دمرهس حله و اصفهان، علی عابدیان، مقطع کارشناسی ارشد دانش
 2۱/3/313۱، ی نصرتیان اهورمهد

گاه رقآن و حدیث، راه  .66 نما:  استاد آراء و اندیشه اهی کالمی شیخ مفید رد عدل الهی، محبوهب پور محمدی ماهونکی، مقطع کارشناسی ارشد دانش
 24/3/313۱مهدی نصرتیان اهور، 

گاه رقآ .62 و حدیث، راهنما:   نروش اثبات مسائل خداشناسی از دیدگاه رقآن، حدیث و عقل، محمد بارق بارقی، مقطع کارشناسی ارشد دانش
 62/1/313۱استاد مهدی نصرتیان اهور،

گاه رقآن و السالم( رد شناخت و رپستش خدای متعال، حورهی اسدی، مقطع کارشناس معنای وسیله بودن اهل بیت )علیه .69 ی ارشد دانش
 23/1/313۴باف دولتی،  حدیث، راهنما:  استاد محمد اپرهچ

گاه رقآن و حدیث، راهن آراء رفجام شناسی آیت اهلل جوادی آمل  .64 ما:  استاد محمد رنجبر حسینی، ی، اهنیه عبداللهی، مقطع کارشناسی ارشد دانش
1/32/313۴ 

گاه رقآن و حدیث، راهنما:  استاد حب  .65 گلیسی ، میثم زادهوش، مقطع کارشناسی ارشد دانش رضا ارزانی، یبمعرفی نهج البالهغ هب زبان ان
21/1/3131 

 
 انهم کارشناسی ارشد(جایگزین اپیانمقاالت سمینار اپیانی ) و داوری راهنمایی



 

 

 

 

 

31 

گاه «اعتدال رد روابط اجتماعی از منظر نهج البالهغ»انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .6 رقآن و حدیث، محدهث ،  دانش
 6934اسفند  پور، تقی

گاه  ، حسین«السالمهاهی ارتباط مؤ رث رد سیره و سخن امام علی علی روش»انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .2 حلمی، دانش

 6934رمداد  رقآن و حدیث، 
، «البالهغاهی نهجا تکیه رب آموزهچگونگی ارجای ارم هب معروف و نهی از منکر رد جامعه ب» انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .9

گتیغ، دان امیر جهان  6934شهریور اه امام رضا علیه السالم، ش
هراه از منظر رقآن و روایات ی عمران ظارهی و عمران معنوی ش ی دو سوهیرابطه» انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .4

گاه رقآن و حدیث، ، سوده تیررگ، د«البالهغاهی نهجبا اتکید رب آموزه  6934شهریور انش
، لیال واحدرپست، «با کاهش اضطراب البالهغ و نسبت آنمعنای زندگی رد نهج» انهم کارشناسی ارشد ایگزین اپیانراهنمایی مقاهل ج .5

گاه امام رضا علیه  6934السالم، بهمن دانش
گا«نظم و انضباط رد نهج البالهغ» رپوژه انهم کارشناسی ارشد، کالنراهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .1 ه امام رضا ، عادهل اصفهانی، دانش

 6934السالم،  مهر علیه
گاه امام رضا ، زرها آتشگه، دا«البالهغاهی دمرییت رد نهجشاخصه» رپوژه انهم کارشناسی ارشد، کالنراهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .7 نش

 6934مهر  السالم، علیه
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آبادی، ، رنگس طلوعی حکم«البالهغرد نهج السالمعلیه لیاهی ارتباطی امام ع مهارت»انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .8
گاه امام رضا علیهدا  6934مهر  السالم، نش

، سید جواد رمتضوی وشنوه، «تی پیشرو از منظر آیات و روایااهی جامعهشاخصه» انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .3
گاه امام رضا علیهدان   6934بهمن السالم، ش

، مجید گلشیری «ر آیات و روایاتای از منظ ی مطلوب رساهناهی جامعهمؤلفه» انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان .64
گاه امام رضا علیهاصفهانی، دان   6934بهمن السالم، ش

،اهدی «شناختی افضل مقدادامچیستی حقیقت انسان و بازاتب آن رد رفج» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .66
گاه رقآن و حدیث، کا  313۱بهار رمان، دانش

گاه ،ژاهل «شناختی آن از منظر الهیجیاهی رفجامچیستی نفس و بازاتب» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .62 حجازی، دانش
 313۱اتبستان  رقآن و حدیث، 

نسیمی، ،آزاده «شناسی دینی از منظر الهیجیاهی آن رد معرفتماهیت نفس و بازاتب» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .69

گاه رقآن و حدیث،   313۱زمستان  دانش
،سیمین «ز منظر افضل مقدادشناسی دینی ااهی آن رد معرفتماهیت نفس و بازاتب» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .64

گاه رقآن و حدیث، صباغ رع  313۱زمستان  بانی، دانش
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نسیمی، ،آزاده «شناسی دینی از منظر الهیجیاهی آن رد معرفتماهیت نفس و بازاتب» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .65

گاه رقآن و حدیث،   313۱زمستان  دانش
افضل مقداد رد موضوع عصمت انبیا  شناسی و مقایسه رویکرداهی سید رمتضی وروش »یان انهم کارشناسی ارشد راهنمایی مقاهل جایگزین اپ .61

گاه رقآن و ،«االنبیاء و اللوامع االلهیهبا اتکید رب کتاب تنزهی  313۱ اپییز دیث،ح سید محمود حسینی، دانش
اهلل حجت ،«ضل مقداد و الهیجیهوم عصمت ایپمبران از دیدگاه افربرسی مف » راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .67

گاه رقآن و حدیث،مغال  313۱ اپییز علی، دانش
گاه هدی م  ،«امامیه ربرسی تفاوت فطرت و طینت از منظر روایات» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .68 زخایی، دانش

 3131اتبستان  رقآن و حدیث، 
،رقیه «اهی کالمی آنشت ارب و بازاتبربرسی روایات تشبیه امام غائب هب خورشید پ » قاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد راهنمایی م  .63

گاه رقآن و حدیث،   3131 اتبستانعادل، دانش
بی رمیم ،بی«نسانتیار اربرسی روایات طینت و رابطه آن با عدل الهی و اخ » راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .24

گاه رقآن و حدیث،   3131اتبستان سیدی علیرضایی، دانش
السالم و ن زیارت امام حسین علیهربرسی سندی و داللی روایات انرظ رب رابطه میا» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .26

گاه رقآن و حدیث،،رنجس «اهی کالمی آنطول عمر و بازاتب  3131بستان ات اکبری، دانش
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زندی،  ،زینب«اهی کالمی آنربرسی سندی و داللی حدیث فطرت و بازاتب» راهنمایی مقاهل جایگزین اپیان انهم کارشناسی ارشد  .22
گاه رقآن و حدیث،   3131اتبستان دانش

ی اجتماعی ) لباس و نحوهی امنیت صهربرسی شاخ » انهم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد تحت ننوان داوری مقاهل جایگزین اپیان .29
گاه رقآن و ، عبداهلل اقسمی، راهنما: استاد مهدی ن «پوشش( رد روایات با اتکید رب سخنان امام علی علیه السالم صرتیان اهور، دانش

 6939حدیث، اسفند 


