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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رضا برنجکار :دگىاخانو نام و نام

 استاد :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس

 : ــــــــــــــتلفن

 : ـــــــــــــفکس

 berenjkar@qhu.ac.irسازمانی:  لکترونيکا پست

 

 تحصیلیسوابق 
 

  فلسفه غرب، دانشگاه تهراندکترای 
  فلسفه غرب، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد 
  یبهشت ديدانشگاه شه ،فلسفه غربکارشناس  
 یو کالم اسالم یفلسفه اسالم یرشته تخصص ،حوزه0سطح  ،تحصيالت حوزوی 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1831تا  1830فارابی از سال پردیس  الهياتپژوهشی دانشکده  معاون آموزشی و 

  1831تا  1831ساله از سال ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران در دو دوره سه 

  1831استان از سال نماینده دانشگاه ها و مراکز آموزشی قم در شورای فرهنگ عمومی استان قم و شورای اداری 
 1831تا 

  تا کنون 1833و 1831، 1831 از سال های پردیس فارابی الهياتمدیر بخش کالم اماميه دانشکده 

 تا کنون 1831از سال  ریيس پژوهشگاه قرآن و حدیث 

 1833تا  1838 از سال ریيس انجمن کالم اماميه حوزه علميه در سه دوره 

  در حوزه علميه با رشته های کالم اماميه و کالم جدید و حدیث در  (،ع)تاسيس مرکز تخصصی معارف اهل بيت
 رای دوره دراصفهان و یزد و گرگانمعادل ارشد و دکتری با مرکزیت قم و اج 0و  8مقاطع سطح 

  تحریریه مجالت متعدد کالمی و فلسفی هيئتسر دبير دو مجله تحقيقات کالمی و فلسفه دین و عضو 
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 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1831مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، نبأ،  .1

 1833معرفت فطری خدا، نبأ،  .1

 1831طه،  ،آشنایی با علوم اسالمی : کالم، فلسفه، عرفان، سمت  .8

 1831حوزه علميه خواهران، ، آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی، طه  .0

 1838حکمت و اندیشه دینی، نبأ،  .1

 1831معرفت عدل الهی، نبأ،  .1

 1833دانشگاه قرآن و حدیث، ، کالم و عقاید، توحيد و عدل، سمت .3

  1834انسان شناسی اسالمی، دفتر نشر معارف،  .3

 1838و  1831پژوهشگاه قرآن و حدیث،  ،روش شناسی علم کالم، سمت .3

  1831 ،نورالمجتبی، قدس توحيد، .14

  1831 علم کالم، دانشگاه قرآن و حدیث، .11

 1831، قرآن و حدیثپژوهشگاه  قواعد کالمی توحيد، .11

 1833، قاعده حسن و قبح عقلی .18

 1833جستارهایی در باب ضرورت عليت و اختيار،  .10

 1833کرونا، شرور و باورهای دینی، معاونت پژوهشی حوزه علميه،  .11

  1833دانشگاه قرآن و حدیث،  ،کالم اسالمی، وزارت علوم .11

 3، ح8، ج1، ج1معارف و عقاید، حوزه علميه قم ج .13

 

 پژوهشیمقاالت علمی 
 

 یو پژوهش یمقاله علم 114 حدود فيو تصن فيتال .1

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 81راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .1

 14داوری:  .8
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 افتخارات
 

  1833پژوهشگر برتر حوزه دین در کنگره دین پژوهان وابسته به وزارت ارشاد اسالمی سال  .1

 1838و  1830 های پژوهشگر نمونه استان قم در سال .1
 1831و  1831 ، 1830 های پژوهشگر نمونه پردیس قم در سال .8
  1831 سال (،بيست و پنجمين دوره )برگزیده کتاب سال جمهوری اسالمی ایران .0
 1335 پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران سال .5

 
 
 


