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 تحصیلیسوابق 
 

  دانشگاه قم ،فلسفه تطبيقیدکترای 
  دانشکدۀ الهيات دانشگاه تهران ،فلسفه و کالم اسالمیکارشناس ارشد 
  دانشکده ادبيات دانشگاه تهران ،فلسفه غربکارشناس 

 :دروس خارج فقه تحصيالت حوزوی 
 کفایه(رسائل و  )شرح لمعه/، فراگيری دروس فقه و اصول 

 
 آموزشی سوابق

 

  1711تا  1711تدریس در دانشگاه دانشگاه آزاد 

  1737تا  1711از سال دانشکدۀ معارف دانشگاه تهران تدریس در 

  1711تا  1714تدریس در دانشگاه خواجه نصير طوسی 

  1041و 1710تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی 

 1711تا  1711 تدریس در دانشگاه دانشگاه سوره سال 

  1737تا  1711 دانشگاه شهيد بهشتیتدریس در 

  1041تا 1713و1711و 1711تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث از سال 

 1711تا  1711 تدریس در دانشگاه صدرا 

 1041تا  1044مذاهب از سال  تدریس در دانشگاه 

  اجرایی سوابق 
 

 1731تا  1731 از سال ثیتهران دانشگاه قرآن و حد سیکالم در پرد ۀرشت استیر 

 1041تا  1734حدبث در دانشگاه قرآن و  یعلم ئتيعضو ه  



 دانشگاه قرآن و حدیث 

 2 صفحه 1041/ رزومه/  مالزاده دکتر

 

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1711تابستان  04،ش  ،قم مجله پژوهش های فلسفی کالمیدانشگاه  ،وحی از نظر فارابی و ابن سينا .1

انجمن قرآن و  پژوهش دینی، از جزئيات وفات خود، (،ع)در مسئله ی نفی آگاهی ائمه  ،نقد کتاب عصای موسی .2
  1713بهار و تابستان  24ش ، حدیث ایران

 
 ایترجمهمقاالت 

 

  1711تابستان  ، 74ش نامه مفيد،  ،بادی امر اخالق وظایف در .1
 1717بهار ،  13ش  ،دانشگاه قم ،مجله پژوهش های فلسفی کالمی، تنظر ابن عربی و اکهار دگرگونی انسان در .2

 
 مقاالت علمی ترویجی

 

 1713زمستان سال  ،23ش  ،مجله سفينه ،فلسفه ختم نبوتمعنا و  .1
 1731پایيز  ،12ش  مجله سفينه، ،مال محمد طاهر قمی ی در اندیشه ،ن حکما از مسئله ی اختيارينقد تبي .2

 

 دائرة المعارفیمقاالت 
 

 24/11/1737مدخل فرهنگ نامه کالم اهل بيت )ع (، حسن و قبح افعال،  .1
 

 نامهرساله و پایان راهنمایی، مشاوره و داوری
 

 2راهنمایی:  .1

 11مشاوره:  .2

 01داوری:  .7

 های علمیبرگزاری نشست
 

 1731دانشگاه قرآن حدیث ، ،عالم زربرگزاری نشست علمی  .1
 


