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  اجرایی سوابق 

 

 1833 تا 1834از سال  مايصدا و س یاسالم یمركز پژوهش هاس يری 

 1833تا سال  مای قميس دانشكده صدا و سيری 

 1833ث یعلوم حد سرپرست دانشكده  
 تا کنون 1831ث از مهر یاور ریاست دانشگاه قرآن و حدقائم مقام و مش 
 ر مسؤول انتشارات كتاب طهیمد  
 ره( ینيمؤسسه امام خم ین شناسیر و مسؤول گروه ديدب( 

 دو دوره( یأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميه قم در هينده حوزه علمینما( 

  1833تا خرداد  1831از شهریور معاون فرهنگی قوه قضائيه 

 تا هم اکنون 1833از خرداد  و.... هيمرکز توسعه حل اختالف قوه قضائ سیير 

 نظارت بر ضوابط نشر كتاب  یعال یعضو شورا 

 عضو ستاد انتخابات نمایندگان طالب 

 طراح، مجری و مدیر مسؤول ماهنامه بازتاب اندیشه 

 عضو هيأت مؤسس و هيأت مدیره انجمن معرفت شناسی 

 عضو هيأت مؤسس و هيأت مدیره انجمن علمی کالم اسالمی 

 طراحی، نظارت و مدیریت ماهنامه سياحت غرب 

  عمومی استان قم )به عنوان شخصيت فرهنگی(عضو شورای فرهنگ 

 دینی در صدا و سيما عضو شورای عالی معارف و اندیشه 

  )عضو هيأت علمی همایش بين المللی حکمت مطهر )تهران 

 )دبير همایش و عضو هيأت علمی همایش بين المللی حکمت مطهر )قم 
 

 کتاب
 

 1811ن(، نشر معارف یقت، كثرت )فلسفه دين، حقیسم، ديپلورال .1

 1813اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه(، نید ، فلسفهكيه جان هیری)نقد نظریق پذيات و تحقياله .2

 1832سم )مجموعه مقاالت(، دفتر مطالعات زنان ينيفم .8

 1838.د، نشر معارف، کتاب طهیبر كالم جد درآمدی .0

 1832، ترجمه اثر ویليام کی فرالکنا، کتاب طه اخالق فلسفه .5

 1838(، کتاب طه یالم و معرفت شناسمان )كیت ايعقالن .6
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 (در دست انتشار)ره المعارف پل ادواردز، ی)مجموعه مقاالت(، ترجمه دا یمعرفت شناخت .1
 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1815مجله نقد و نظر  ،ن(ید )در باب بحث انتظار بشر از دیآب را از سرچشمه مبند .1

 1815 ن / مجله معرفتیو زبان د یمنطق ییگرا اثبات .2

 1815اثبات وجود خدا( / مجله نقد و نظر یادله اخالق یبدون خدا؟! )بحث و بررس اخالق .8

 1816ن و اخالق / قبساتید افتراح .0

 1816یدر اسالم / فصلنامه معارف اسالم مانیا .5

 1816پژوهش نهیيت الحكمه / مجله آیشرح بدا یبررس .6

 1816مسائل حوزه / روزنامه رسالت یبررس .1

 1816لرزان از ترس و لرز / مجله حوزه و دانشگاه یا ترجمه .3

 1816یاسالم یت / مرکز پژوهش هاي، عدالت، امنیآزاد .3

 1811)ره(  ینيو امت اسالم / مرکز پژوهش ها، مؤسسه امام خم یمدن جامعه .14

 1811ارزش، فرهنگ / مجله معرفت دانش، .11

 18 شماره 1813 قبساتفتحعلی،  محمود معلمی، حسن صادقی، ، هادی«اخالق و دین: اقتراح» .12

 1813پژوهش و حوزه هین / نشریدر تعامالت علم و د یتأمالت .18

 1813 شهی/ بازتاب اند یحكم حكومت تيماه .10

 1813ت / مجله معرفتیهودیدگاه یشر از د مسأله .15

 1813شهی/ بازتاب اند یاعتزال یمفهوم عقل نقد .16

 1813شهی/ بازتاب اند یروشنفكران در گذر به دموكراس نقش .11

 1832شهیتنش طبيعی است / بازتاب اند« حق»به « تكليف»گذر از  در .13

 1832شهیبی معنایی معنا هست؟ / بازتاب اند در .13

 1832 شهیدفاع از تساهل / بازتاب اند در .24

 1838 شهیاز امروز جامعه ما / بازتاب اندي، نینرم افزار جنبش .21

 1838شهیان / بازتاب انديمانیان، حكمت ايونانی حكمت .22

 1838شهیبازتاب اند ، ینخبگان در گذار به دموكراس نقش .28

 1838. شهیبازتاب اند ،هستم  یست اشراقيدئالیا كی .20

 Psycology of religion, David M ،یک کتاب در یک مقاله (،خالصه ای از کتاب روان شناسی دین) .25

1838 
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 1838م سروش( يمستق ی)نقد صراط ها ینیسم ديم و پلوراليمستق صراط .26

 1838 / انتظار موعود یهنگفر عدالت .21

 1838 شهیو دموكراسی / بازتاب اند اسالم .23

 1830 شهیتوجه فرهنگی كنيم / بازتاب اند باید .23

 1830 شهیمساجد / بازتاب اند یاسيبه كاربرد س اعتراض .84

 1830شهیعه / بازتاب انديش یفرارو یها چالش .81

 1830شهی/ بازتاب اند یفلسفه اسالم یستيچ .82

 1835شهیحقوق مؤمنان؟ / بازتاب اند ایبشر  حقوق .88

 1835انسان سنتی، انسان مدرن و مسئله تعبد، بازتاب اندیشه .80

 شکیشم کيا ،صادقی هادی: شونده ، مصاحبه«(ای وسيله ارزش عقالنيت) عملی عقالنيت تا نظری عقالنيت از» .85

 02 شماره 1836 بهار نقد معلمی، کتاب حسن ،سبحانی حسين

 1836شهیسروش و منتقدانش / بازتاب اند یستيمال ینيم یدموكراس .86

 1836شهی/ بازتاب اند یعيشه شیو اند یدموكراس .81

 1836 شهیاست / بازتاب اند یدموكراس یست؛ دموكراسين یدموكراس ،یدموكراس .83

 1836 شهیرواق اند ،در بوته نقد .83

 1836 شهیرواق اند ،نهیهمچون آ .04

 1836. شهیرواق اند ،و هنر تيعقالن .01

 3 شماره 1831 خيال صادقی، آینه ، هادی«هنری اخالق و اخالقی هنر» .02

 1831ست؟ / مجله معرفت و روزنامه اطالعاتيك روشنفكر .08

 1831ات / روزنامه رسالتيچند در باب مسأله مال یو خطوط یخطور .00

 1833طوطی و زنبور، بازتاب اندیشه )یا فلسفی( .05

 1833یمعرفت شناس هیشك یا ایمان؟ / نشر الحاد، .06

 1833مدرس تي/ دانشگاه ترب ینیآلستون( در تجربه د هیو حال )نقد و نظر حس .01

 1833شهینگهبان در برابر قانون مجلس / بازتاب اند یشورا شرح .03

 1833شهیتا دانشگاه / بازتاب اند یما: از سرگرميو س صدا .03

 1833 شهیو تجربه دینی / بازتاب اند عقل .54

 1833 شهیت جائر / بازتاب اندیوال عالئم .51

 1833 شهیاست / بازتاب انديو س فقاهت .52

  1833 شهی/ بازتاب اند ینیو علم آفر قرآن .58
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 1833شهیعدل و صدق / بازتاب اند رابطه .50

 1833 شهی/ بازتاب اند یو فرزانگ استيس .55

 1833شهی، گفتمان و قدرت / بازتاب اندینید یروشنفكر .56

 1833 شهی/ بازتاب اند یو دموكراس سمیسكوالر .51

 1833شهی/ بازتاب اند یزيست شر .53

 شنامهصادقی، پژوه هادی دهاقانی، جعفرطياری ، مصطفی«قرآن منظر از قبيح فعل قبح به معرفت بر گناه تأثير» .53

 10 شماره 1834 زمستان چهارم سال اخالق

 ومس سال اخالق نيا، پژوهشنامه سبحانی محمدتقی ،صادقی ، هادی«انسان اخالقی رفتار در خود شناخت جایگاه» .64

 12 شماره 1834 تابستان

 1834ارف اسالمی ععقالنيت باور در نگاه عالمه طباطبایی، فصلنامه م .61

 1834گریز از کيش، بررسی نظریه الهياتی جان هيک، فصلنامه اندیشه نوین دینی  .62

 1834نقش امرای بنی اميه در تترویج نظریه جبر .68

 1834موضوع شناسی مرگ .60

 1834اخالق تعزیت از منظر اسالم .65

 1834معرفت عقلی، های کالمی جهان اسالم در سده اخيرشناسی اندیشهجریان  .66

 1831رجعت، علوم حدیث  .61

 1831های هنر زمينه سازویژگی .63

 1831ایمان در اسالم، فصلنامه معارف اسالمی  .63

 انزمست هجدهم سال صادقی، قبسات هادی فر، سهرابی ، وحيد«معنویت و عقالنيت نظریه به انتقادی نگاهی» .14

  14 شماره 1832

 زمستان«  قبسات ،مجله ی،هاد ،یصادق د؛يوح فر یسهراب:  سندهینو« تیمعنو و تيعقالن» هینظر به یانتقاد ینگاه .11

 ( 136 تا 111 از - صفحه24 )  14ISC شماره - 1832

 زمستان « یانیاد یها پژوهش، د؛ مجلهيوح فر، یسهراب ؛یهاد ،یصادق:  سندهیت نویمعنو و تيعقالن هینظر ليتحل .12

 ( 156 تا 183 از - صفحه13 )  ISC 2 شماره - 1832

 شماره– 1838 بهار ،ذهن ،مجلهی، مهد اهور انينصرتی، هاد یصادق ،سندهینو ینويس حکمت منظر از تيعل هینظر .18

51 ISC  ( 1616 تا 61 از - صفحه ) 

 1838انيدر مسأله شر و قدرت مطلقه / مجله ک« جی.ال.مكی»در رو با  رو .10

 1838زبان و قلم در قبض و بسط / روزنامه رسالت  یكژ .15

 1830 یدانشنامه امام عل ،و شر ريخ .16
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 تحکم صادقی، آیين هادی ،موسوی محمود سيد ،رجایی ، محمدحسين«حدیث در عقل انگيزشی شأن» .11

 28 شماره 1830 بهار هفتم سال

کيانی،  محمدمهدی ،پور حاجی حسين ،صادقی ، هادی«اخالقی های الزام االمری نفس نظریه بررسی و تحليل» .13

 23 شماره 1830 تابستان هشتم سال اخالق پژوهشنامه

 82 شماره نهم سال اخالق خوانساری، پژوهشنامه محمدامين صادقی ، هادی«قرآنی منظری اخالقی، دیگرگروی» .13

  1835 تابستان

 ، ذهنصادقی هادی پاشایی ، وحيد«مرتضی سيد کالمی های اندیشه بر تأکيد با اخالق شناختی معرفت مبانی» .34

 66 شماره 1835 تابستان

ادقی، ص هادی ،نيازکار ، فاطمه«آملی جوادی اهلل آیت دیدگاه بر تأکيد با متعاليه حکمت مبانی در روح و جنسيت» .31

 05 شماره 1835 تابستان ،دوازدهم سال دینی نوین اندیشه

 مجله، یهاد یدقصا، دمحمدباقريس رصانعيم ، سندهینکافس نويپ و باستان ونانی، معاصر و نيشيپ ییگرالتيفض .32

 ( 112 تا 31 از - صفحه 26) 1 شماره - 1836 بهار ،یپژوه اخالق

 ،زکاراين فاطمه ،سندهینو یآمل یجواد اهلل تیآ آراء در یجنس یها تفاوت بر ديتاک با یاخالق یها یداور یبررس .38

 (82 یاپيپ) 0 شماره 1836 زمستان هشتم سال جامعه و زن، منبع یصادق یهاد

 ،عيبمحمدر ییرزايم، یهاد یصادق ،سندهیغرب نو اخالق ۀفلسف در خدا یهانقش و یاله امر یۀنظر یخیتار یبررس .30

 ( 56 تا 25 از - صفحه 82) 1 شماره - 1836 بهار«  یپژوه اخالق ،مجله

 یاده پور یحاج نيحس، سندهینو ینید مسائل در اقناع یها وهيش کاربست در یاخالق یها شاخص یالگو یطراح .35

 1831 بهار ،(80 یاپيپ) 2 شماره نهم سال یاجتماع یفرهنگ معرفت ،منبع یصادق

 تانزمس و زیيپا یقرآن یها آموزه ،منبع ،ییپاشا ديوح ،یصادق یهاد، سندهینو یقرآن ینگاه ،یاخالق یخودگرو .36

 231 شماره 1831

 یهاد یقراملک فرامرز احد پور یخیمشا یعل محمد، سندهینو ،(ع)یعل امام دگاهید در یخودشناس مفهوم یبررس  .31

 01، 25 ،83 شماره 1831 تابستان و بهار پانزدهم سال ینید یپژوه انسان: منبع یصادق

 بهار« اخالق نامه پژوهش،  مجله، حسن یکاظم، یهاد یصادق،  سندهیآن نو آثار و طنز ابزار یاخالق یهاچالش .33

 ( 33 تا 63 از - صفحه ISC 24 83 شماره) 1831

 یادقص یهاد یخوانسار نيام محمد: سندهینو یاخالق یخودگرو در گرانید قبال در یاخالق تيمسئول یسنج امکان .33

 102 - 121 02 شماره 1833 زمستان و زیيپا شانزدهم سال ینید یپژوه انسان: منبع

 ارد زنده شب یمهد محمد نژاد ییبایز محمدرضا خسروپناه نيعبدالحس: سندهینو یحوزو نخبگان منظر از تحول .34

 یخان یفتحعل محمد یاضيف غالمرضا دوست یعل ابوالقاسم یعلم محمدجعفر یطسوج یصبوح یعل یصادق یهاد

 111-162 3 و 3 شماره 1833 زمستان و زیيپا دیجد دوره حوزه ،منبع
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 یهاد ییپاشا نيرحسيام، سندهینو ،(بندگان مصلحت بر ديتأک با)یاسالم یقرآن ی؛نگاهیاخالق یسودگرو .31

 (23 یاپيپ) 2 شماره 1833 زمستان و زیيپا دهم سال معاصر حکمت، منبع یعتمداریشر درضايحم یصادق

 محسن یارخوانس نيمحمدام، سندهینو یگرید قبال در یاخالق تيمسئول به کيکالس ییگرا دهیفا کردیرو یابیارز  .32

 152 – 121( 36 یاپيپ) 0 شماره 1833 زمستان چهارم و ستيب سال نظر و نقد ،منبع یصادق یهاد یجواد

، ديوح ییاپاش ،یهاد یصادق، نيحس زارع ،سندهینو (ره) یطوس خيش یکالم شهیاند در اخالق یشناخت معرفت یمبان .38

 (142 تا 35 از - صفحه 13) ، 21 شماره - 1833 زمستان ،یکالم قاتيتحق ،مجله

 اخالق مجله، یهاد یصادق ،سندهینو ،باقر محمد ديس رصانع،يم ،مسئول سندهینو یقرآن یمنظر لت؛يفض اخالق .30

 ( 51 تا 25 از - صفحه 88) ، 0 شماره - 1833 زیيپا ،یپژوه

 ،مسئول سندهین نویالد علوم اءياح کتاب در یغزال یآرا بر ديتاک با یفقه احکام استنباط بر اخالق علم راتيتاث .35

 6 شماره - 1833 بهار ،یپژوه اخالق ،مجله ف،یهاد ،یصادق، احمد ،یفاضل ،سندهینو ،دمحمدباقريس رصانع،يم

 ( 113 تا 35 از - صفحه 20) یپژوهش-یعلم

 یهاد یسراب نجارزادگان زهرا: سندهیاضطرار نو و مصلحت یثانو نیعناو هیپا بر رمجتهديغ یقاض نصب ضوابط .36

 138 - 166 ،(146 یاپيپ) 2 شماره 1044 تابستان هشتم و ستيب سال فقه ،منبع یاشن یناظم نيمحمدحس یصادق

 اخالق یصادق یهاد یخوانسار نيکانت محمدام انهیگرا فهيوظ کردیرو منظر از گرانید قبال در یاخالق تيمسئول .31

 150 - 121 ،(68 یاپيپ) 04 شماره 1044 بهار ازدهمی سال

 1044 و تجربه / مجله نقد و نظر نید .33

 کل ترجمه کتاب / چاپ نشده یراستایو و یمعاصر از جاناتان دنس یچهار فصل از کتاب معرفت شناس .33

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

: لههادی، مج صادقی، ربيع؛ محمد ، ميرزایی،«کاشانی الدین افضل خواجه دیدگاه از اخالق شناختی انسان مبانی .1
 (165 تا 183 از - صفحه 23) 83 شماره - 1830 بهار اخالق،

 های همایشیکنفرانسمقاالت همایشی و 
 

 دوره«  شرفتيپ یرانیا یاسالم یالگو کنفرانس:  شی؛ همایهاد ،یصادق:  سندهیاسالم نو یاجتماع عدالت یالگو .1

 ( 250 تا 221 از - صفحه 80) 1832/42/13 - 1832/42/13 ؛2

 

 مقاالت علمی تخصصی
 



 دانشگاه قرآن و حدیث 

 8 صفحه 1041/ رزومه/  یصادقدکتر 

 

 ،محمدصالح ،یمازن ،مسئول سندهینو یخراسان آخوند منظر از ، یاخالق قبح و حسن در «قصد» نقش .1

 ( 63 تا 08 از - صفحه 26) ، 3 شماره - 1833 زیيپا ی،پژوه اخالق ،مجله ،یهاد یصادق ،سندهینو

 

 های تحقیقاتیپروژه 
 

 راه اندازی گروه کارورزی پژوهش در دانشکده صدا و سيما، جشنواره پژوهشگران .1

 سيما، مرکز پژوهش های اسالمیدردانشکده صدا و  توليدراه اندازی گروه کارورزی  .2

 طراح و دبير همایش ملی سکوالریسم )رسانه تلویزیون( .8

 طراح و دبير جشنواره هنر آسمانی .0
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