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 :سوابق تحصیلی

 ؛1379اخز دیپلن تجشتی دس سال 

 19/19تا هؼذل  1382اخز دسجِ سغح دٍ حَصُ ػلویِ خَاّشاى لن )جاهؼة الضّشا س( دس سال  ٍ

 ؛19تا ًوشُ ػالی  «گَّش دیي اص هٌظش آیات ٍ سٍایات»دفاع اص پایاى ًاهِ 

 تاصخَاًی "ٍ هَضَع سسالِ  18/18تا هؼذل  1388 اخز سغح سِ دس سضتِ فمِ ٍ اغَل دس سال

 ؛"داللت الفاػ تش هؼاًی

 َدس  (ػلیِ السالم)م اخز دسجِ واسضٌاسی اسضذ دس سضتِ فلسفِ ٍ والم اسالهی داًطگاُ تالشالؼل

 تا «گَّش دیي ٍ دیٌذاسی اص هٌظش ػشفاى اسالهی»ٍ دفاع اص پایاى ًاهِ  09/19تا هؼذل  1386سال 

 ؛5/19 ػالی  گشجیاى تا ًوشُ دوتش االسالم حجت هطاٍسُ ٍ تْطتی احوذ دوتش  آیةاهلل ساٌّوایی

  دس سال  (ػلیِ السالم)اخز دسجِ دوتشی دس سضتِ اخالق ٍ ػشفاى اسالهی داًطگاُ تالش الؼلَم

تشسسی همایسِ ای تؼذ هؼشفتی تجشتِ ػشفاًی اص دیذگاُ » سسالِ اص دفاع ٍ 80/18  ل دتا هؼا 1393

ُ ٍ پٌا تا ساٌّوایی حضشت حجت االسالم استاد یضداى «گشایاى تا اتي ػشتیگشایاى ٍ ساخترات

 ؛20هطاٍسُ حجت االسالم دوتش ضیشٍاًی ٍ حجت االسالم دوتش لوی تا ًوشُ ػالی 

  تْشُ هٌذی اص دسٍس ػشفاى اسالهی ًظیش توْیذالمَاػذ، همذهِ لیػشی تش فػَظ الحىن، ضشح

پٌاُ اص  االًس ٍ هٌاصل السایشیي استاد حضشت حجِ االسالم یضداىفػَظ الحىن لیػشی، هػثاح

 ؛تا وٌَى 83سال 



 اساتیذ هؼظن حطوت پَس،  ، خاسج ًْایِ ٍ ...ضَاّذ الشتَتیِ ْشُ هٌذی اص دسٍس أسفاس، اضاسات،ت

 ؛دیَاًی داى پٌاُ، هؼلوی، ضیشٍاًی،یض

 ُجٌاب استاد اهیٌی، احوذی ػاتذی، آخًَذی؛ هٌذی اص دسٍس وفایِتْش  

 ُهٌذی اص دسٍس هىاسة جٌاب استاد خذاهی ٍ اٍجی؛تْش  

  صى ٍ خاًَادُ؛ اى دس هشوض تحمیماتسغح سِ هغالؼات صً تخػػیضشوت دس دٍسس 

 ًُیض  "صى دس سیش ًضٍل لشآى وشین"هٌذی اص جلسات حجت االسالم تْجت پَس تا ػٌَاى تْش ٍ

 ."دسس گفتاس هغالؼات ػالی صًاى "جلسات حجت االسالم هْشیضی تا ػٌَاى 

 :سوابق آموزشی

  اسالهی ٍ تاسیخ ػشفاى ٍ تػَف اسالهی ٍ ػشفاىتذسیس دسٍس والم ٍ فلسفِ اسالهی، ػشفاى 

  ؛1387 اص سال «الْذیهَسسِ آهَصش ػالی تٌت»ّای وارب، هٌغك ٍ فلسفِ اخالق دس 

 ٍ تذسیس  تذسیس فلسفِ اسالهی ٍ ػشفاى ًظشی دس تخص تحػیالت تىویلی جاهؼِ الضّشاء س 

 ؛1386سال  اص( س) الضّشاء جاهؼة ػوَهی دٍسُ دس اسالهی ػشفاى ٍ فلسفِ ٍ هٌغك

  ِتذسیس فلسفِ اسالهی ٍ ػشفاى ًظشی ٍ هٌغك لذین دس تخص تحػیالت تىویلی ٍ ػوَهی هذسس

 ؛1388هؼػَهیِ )س(؛ )ٍاتستِ تِ دفتش تثلیغات اسالهی( اص سال 

  تذسیس اخالق تغثیمی ٍ واستشدی دس هشوض تشتیت هذسس هشوض هذیشیت خَاّشاى غذیمِ وثشی

 ؛()س

 1385گشٍُ فلسفِ داًطگاُ لن؛ تذسیس صتاى تخػػی دس 

  هفاّین اخاللی دس لشآى"؛ «ًظام اخاللی اسالم»ٍ  «اخالق فشدی»، «فلسفِ تؼلین ٍ تشتیت»تذسیس" 

 1386اص سال دس گشٍُ فلسفِ اخالق داًطگاُ لن؛

  دس همغغ  1395اص سال  هذسسِ ػلویِ هؼػَهیِ خَاّشاىگشٍُ ػشفاى همذهِ لیػشی دس »تذسیس

 ؛اسضذ

  دس همغغ اسضذ دس هذسسِ ػلویِ هؼػَهیِ لن اص سال  "هتَى تخػػی اخالق ػشفاًی"تذسیس

 ؛1395

  ؛1394دس همغغ اسضذ دس داًطگاُ ّذی اص سال  "ػشفاى ًظشی"تذسیس 

 "ِ؛1386اص سال  اسضذ داًطگاُ لن سضتِ ضیؼِ ضٌاسیدس همغغ  "تذسیس اخالق ٍ ػشفاى دس ضیؼ 



  همغغ اسضذ هجتوغ تٌت الْذی؛دس  "ػشفاى دس هطاء )اضاسات( "تذسیس 

  ؛دس همغغ اسضذ ٍ واسضٌاسی هجتوغ تٌت الْذی "هؼشفت ضٌاسی"تذسیس 

  دس همغغ اسضذ صى ٍ خاًَادُ دس اسالم داًطگاُ ادیاى ٍ "لشآى صى دس "،  "صتاى تخػػی"تذسیس

 ؛1398ٍ  1397سال  هزاّة

  دس همغغ دوتشی داًطىذُ صى ٍ خاًَادُ داًطگاُ  "اخالق ٍ جٌسیت"ٍ  "فلسفِ ٍ جٌسیت"تذسیس

 ."1398"ادیاى سال 

  1397تذسیس ػلَم ػملی )هٌغك، تذایِ، ًْایِ ٍ...( دس هَسسِ توذى تَحیذی اص سال. 

 :سوابق پژوهشی

  تاصپژٍّی ٍ تمیین آثاس ػشفاًی ٍ فلسفی تاًَ هجتْذُ اهیي دس پژٍّطگاُ حضشت هؼػَهِ )س(؛

 ؛(اء)وتاب سیش ٍ سلَن اٍلی

 ِچاج « تثییي لاػذُ تسیظ الحمیمِ دس فلسفِ غذسایی ٍ دٍ ساحت هختلف اص آى» ًگاسش همال(

 والهیِ داًطگاُ لن(؛ -پژٍّطیِ اًذیطِ ّای فلسفی -ضذُ دس ًطشیِ ػلوی

 ِچاج ضذُ دس ًطشیِ ػلوی« هؼمَالت ثاًیِ فلسفی دس فلسفِ هطائی ـ اضشالی» ًگاسش همال(-

 فلسفی(؛پژٍّطیِ هؼشفتِ 

 ِچاج ضذُ دس ًطشیِ ػلوی پژٍّطی رّي(؛« هؼمَالت ٍ اًَاع آى دس فلسفِ فاساتی» ًگاسش همال( 

 ِـ پژٍّطیِ  )چاج ضذُ دس ًطشیِ ػلوی« گَّش دیي ٍ دیٌذاسی دس ػشفاى اسالهی» ًگاسش همال

 داًطگاُ پشدیس تْشاى(؛ "فلسفِ دیيِ"

  ِیاى دس تاب هاّیت تجشتِ ػشفاًی تا توشوض تش گشاتثییي ًظشیِ یافت اتحادی رات»ًگاسش همال

 )چاج ضذُ دس هجلِ ػلوی پژٍّطی آییي حىوت(؛ «دیذگاُ استیس ٍ فَسهي

  ِچاج ضذُ  «جْاًی ضذى ٍ ظشفیت ّای جْاًی دیي اسالم اص هٌظش ػشفاى اسالهی»ًگاسش همال(

 دس فػلٌاهِ ػلوی پژٍّطی هغالؼات ساّثشدی جْاًی ضذى(؛

  ِگضیٌص ضذُ اص سَی ّوایص سٍص جْاًی ) «ااًساى دس صًذگی اص ًظش هالغذسال وو»ًگاسش همال

فلسفِ تِ ػٌَاى همالِ هوتاص جْت اسائِ دس ّوایص ٍ چاج ضذُ دس هجوَػِ هماالت اسائِ ضذُ 

 ّوایص تیي الوللی سٍص جْاًی فلسفِ(؛



  ِیِ ًطش؛ )چاج ضذُ دس «جایگاُ صى دس لَس ًضٍل ٍ غؼَد دس هىتة اتي ػشتی»ًگاسش همال

 ؛(تشٍیجی هغالؼات خاًَادُ جاهؼِ الضّشا س-ػلوی

  ِ؛ )چاج ضذُ دس فػلٌاهِ ػلوی «هؼشفت للثی اص دیذگاُ ضشیؼت ٍ هىتة اتي ػشتی»ًگاسش همال

 پژٍّطی آییي حىوت(؛

  ِاستسام فیض ػمل فؼال دس ػمل اًساى تِ هثاتِ هؼشفت ػشفاًی اص دیذگاُ فاساتی"ًگاسش همال" 

 ؛والهی داًطگاُ لن(-پژٍّطی اًذیطِ ّای فلسفی-)تأییذ ضذُ دس فػلٌاهِ ػلوی

  ِدس اًذیطٌاهِ ػملی هَسسِ آهَصضی ٍ پؤٍّطی اهام  "تَحیذ راتی دس ػشفاى اسالهی"ًگاسش همال

 خویٌی؛

  ِتشسسی همایسِ ای ًظشیِ اتحادی تَدىِ تجشتِ ػشفاًی اص دیذگاُ ًلسَى پایه ٍ اتي "ًگاسش همال

 ؛(داًطگاُ استىْلن سَئذ )دسیافت پزیشش اسائِ دس "ػشتی

  ِچاج ضذُ دس هجوَػِ هماالت هَلَی "هاّیت ٍ هشاحل سواع اص دیذگاُ هَلَی"ًگاسش همال(  ٍ

 (؛اسائِ دادُ ضذُ دس آلواى

  ِدس حال اسصیاتی دس فػلٌاهِ  "حمیمت فؼل ٍ فاػل اخاللی اص دیذگاُ اخالق ػشفاًی"ًگاسش همال(

   ؛(فلسفِ دیي

  ٍ اسائِ همالِ ًگاسش Foundational Moral Virtues; the Basis of Cultural 

Convergence  گَیی هیاى فشٌّگی دس سال دس ّوایص تیي الوللی ّوگشایی ٍ ٍاگشایی؛ گفت ٍ

 ؛ 2019

  ٍ اسائِ همالِ ًگاسشThe Essence of the Moral Agent according to Futuwwa 

Ethics  تاصخَاًی هشداًگی ٍ اخَت دس اخالق فضیلت اسالهی تا تأویذ تش فتَت"دس ّوایص" 

 ؛2019تشگضاس ضذُ دس دٍحِ  دس سال 

  هثاًی سستگاسی ٍ ًجات اص دیذگاُ هالغذسا ٍ جاى »استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 ؛(سُ)دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی  «ّیه

  تشسسی تغثیمی آیات جٌسیتی دس ًگاُ آهٌِ ٍدٍد ٍ تاًَ "ع تا هَضَ 3استاد ساٌّوای سسالِ سغح

 دس تشتیت هذسس خَاّشاى؛ "هجتْذُ اهیي



 تجشتِ ػشفاًی اص دیذگاُ رات گشایاى ٍ »ستاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ تا هَضَع ا

 ؛(سُ)دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی  «ساخت گشایاى ٍ ًمذ آى

  اتؼاد تأثیشگزاس هساجذ ٍ ضثىِ ّای اجتواػی »استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ تا هَضَع

 هجاصی جاهؼِ الوػغفی؛ داًطگاُدس  «هجاصی دس َّیت اخاللی جَاًاى

  دس داًطگاُ  "ٍظایف اخاللی فشدی ٍ اجتواػی  هٌتظشاى"استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 هجاصی الوػغفی؛

 دس « هثاًی تؼلین ٍ تشتیت اص دیذگاُ هالغذسا ٍ افالعَى»ستاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع ا

 داًطگاُ لن؛

  دس « ػلل اًحغاط اخاللی هذیٌِ جاّلِ اص دیذگاُ فاساتی»استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 داًطگاُ لن؛

  لفِ ّای َّش اخاللی اص دیذگاُ تَستا تش اسصیاتی هَ"استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 دس داًطگاُ لن؛ "اساس آساء ػالهِ عثاعثایی

 : دس  "سٍاًطٌاسی اخالق صًاًِ ٍ تاثیش آى دس اخالق هحیظ صیست"استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ

 داًطگاُ لن؛

  دس داًطگاُ لن؛ "غایت اخاللی اص دیذگاُ اخالق ػشفاًی"استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع 

  دس  "تاثیش هثاًی اًساى ضٌاختی غذاسا دس غایت اخاللی"استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 داًطگاُ لن؛

  تشسسی هثاًی سٍیىشد هطاٍسُ فلسفی تش اساس ًظشیِ "استاد ساٌّوای پاایي ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 ؛دس داًطگاُ ّذی "هؼشفت ضٌاسی هالغذسا

 دس  "تطثِ ًفس اًساى تِ خذاًٍذ اص دیذگاُ هالغذسا"ایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع استاد ساٌّوای پ

  داًطگاُ ّذی؛

  دس  «تثییي ػػوت تش اساس تطىیه ٍجَد غذسایی»استاد هطاٍس پایاى ًاهِ اسضذ تا هَضَع

 ؛(سُ)هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی 

  دس هَسسِ  «دیذگاُ هتىلویي اهاهیِویفیت حیات تشصخی اص »استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی

 ؛(سُ)آهَصش ػالی تٌت الْذی 



  فشدی صًذگی دس (ع) ائوِ تىَیٌی ٍالیت تِ اػتماد آثاس»استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی» 

 ؛(سُ) الْذی تٌت ػالی آهَصش هَسسِ  دس

  ًظشیِ سؼادت فاساتی ٍ اسصیاتی آى تش اساس دیذگاُ »استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی تا هَضَع

 ؛(سُ)دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی («ع)اهام ػلی 

 ِآهَصش هَسسِ دس «فشدی صًذگی دس ٍالیت تِ اػتماد آثاس» واسضٌاسی  استاد ساٌّوای پایاى ًاه 

 ؛(سُ) الْذی تٌت ػالی

 ػذل الْی تا ضشٍس اص دیذگاُ هتىلویيساصگاسی » استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ واسضٌاسی تا هَضَع» 

 ؛(سُ)هؼاغش دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی 

  دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت  «هثاًی والهی ًظشیِ ٍالیت فمیِ»استاد داٍس پایاى ًاهِ واسضٌاسی

 ؛(سُ)الْذی 

  َسسِ دس ه «ًمذ ًظشیِ تحَل اًَاع اص دیذگاُ هفسشیي ضیؼی»استاد داٍس پایاى ًاهِ واسضٌاسی

 ؛(سُ)آهَصش ػالی تٌت الْذی 

  دس هَسسِ آهَصش ػالی « ًمص حجت ّای الْی دس سؼادت اًساى»استاد داٍس پایاى ًاهِ واسضٌاسی

 ؛(سُ)تٌت الْذی 

 هاّیت لضایای اخاللی اص دیذگاُ هحمك اغفْاًی ٍ » پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ استاد داٍس

 ؛دس داًطگاُ لن« الّیجی

  دس  "اتؼاد اخاللی آصهایص هاسس ٍاى اص دیذگاُ اخالق اسالهی"استاد داٍس پایاى ًاهِ اسضذ تشسسی

 داًطگاُ لن؛

  واسوشدّای لاًَى صسیي اخاللی دس حَصُ خاًَادُ اص هٌظش اخالق "استاد داٍس پایاى ًاهِ اسضذ

 دس داًطگاُ لن؛ "اسالهی

  داًطىذُ صى ٍ خاًَادُ  دس "ی اخاللی دس خاًَادُحمَلی وشدى لضایا"استاد داٍس پایاى ًاهِ دوتشی 

 داًطگاُ ادیاى ٍ هزاّة؛

 دس هَسسِ آهَصش ػالی  «هؼشفت اسواء الْی اص دیذگاُ ػشفا»پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ  استاد داٍس

 ؛(سُ)تٌت الْذی 



  دس داًطگاُ پادستَسى آلواى "الْیات تغثیمی )الْیات هسیحی ٍ ضیؼی("ضشوت دس دٍسُ وَتاُ هذت 

 ؛2019ٍ  2018ال ّای دس س

 گزساًذى واسگاُ اسصیاتی دسًٍی ساصهاى سٌجص )اسائِ ضذُ دس تٌت الْذی(؛ 

 ؛(الْذی تٌت دس ضذُ اسائِ) سٍصاًِ ٍ تشهی دسس عشح تْیِ ضیَُ واسگاُ  گزساًذى 

 ًَیسی همالِ سٍش واسگاُ  گزساًذى ISI(؛)اسائِ ضذُ دس تٌت الْذی 

 ؛(الْذی تٌت دس ضذُ اسائِ) پیطشفتِ تحمیك سٍش واسگاُ  گزساًذى 

 گزساًذى واسگاُ تْیِ هتَى دسسی )اسائِ ضذُ دس تٌت الْذی(؛ 

  اًساى واهل اص دیذگاُ اسالم ٍ »سخٌشاى ًطست ػلوی تیي الوللی الْیات تغثیمی تا هَضَع

 اص داًطگاُ ًَّگ وٌگ دس داًطىذُ ّذی؛ "َّ"تِ ّوشاُ پشفسَس « هسیحیت

  ؛1397دس تشًاهِ ضة ادیاى دس تشلیي دس سال  "سواع اص دیذگاُ هَلَی"سخٌشاًی تا هَضَع 

  ؛1397دس پادستَسى دس سال  "ًظام تؼلین ٍ تؼلن حَصُ ػلویِ خَاّشاى"سخٌشاًی تا هَضَع 

  اسائِ حجت االسالم دوتش  تا« فضیلت ٍجَدی تِ هثاتِ اسصش راتی اخاللی»ًالذ ًطست ػلوی

 هثیٌی؛

  دس پژٍّطگاُ حضشت هؼػَهِ )س(؛« اخالق پژٍّص»اسائِ ًطست ػلوی 

  َّش اخاللی اص »سٍاًی داًطگاُ لن تا ػٌَاى ػلوی پیص ّوایص تیي الوللی دیي ٍ تْذاضت دتیش

 ؛«دیذگاُ اسالم ٍ سٍاًطٌاسی

 تثلیث دس اسالم ٍ هسیحیت تا  دتیش ػلوی ًطست تیي الوللی الْیات تغثیمی تا ػٌَاى تَحیذ ٍ

 آلواى؛ س فَى اضتَش اص داًطگاُ پادستَسىسخٌشاًی پشفسَ

  دس داًطگاُ ادیاى ٍ هزاّة لن تِ  "تشسسی تفسیش آیات اّل وتاب دس لشآى"ػضَ گشٍُ پژٍّطی

 ػٌَاى هحمك تفاسیش ػشفاًی؛

 

  :سوابق اجرایی

  سسِؤه دس تخص خَاّشاى:)ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ فلسفِ ٍ والم اسالهی جاهؼِ الوػغفی 

 ؛1397ا ت 1390 سال اص (الْذیتٌت  ػالی آهَصش



 ( سُ)تشتیتی فلسفِ ٍ والم اسالهی دس هَسسِ آهَصش ػالی تٌت الْذی  -دتیش پژٍّص گشٍُ ػلوی

 ؛1390دس سال 

  تا  1395ت الْذی )سُ( اص سال هَسسِ آهَصش ػالی تٌدتیش اًجوي ػلوی عالب فلسفِ ٍ والم دس

 ؛1396

 ؛1396تا  1394اص سال  هذیشگشٍُ فلسفِ ٍ والم اسالهی داًطىذُ ّذی 

 ؛1396تا  1394اص سال  هذیش آهَصش ٍ تحػیالت تىویلی داًطىذُ ّذی 

  ؛1395تا  1394هذیش پژٍّص داًطىذُ ّذی دس سال 

 ؛1396تا  1395داًطىذُ ّذی اص سال  سایت ػضَ ضَسای 

 ِ؛1395تا  1394اص سال  هذیشگشٍُ اخالق، هطاٍسُ، تشتیت ٍ سٍاًطٌاسی هشوض پژٍّطی هؼػَهی 

 ؛1396تا  1394داًطىذُ ّذی اص سال  ػضَ ضَسای فشٌّگی 

  ُاستاد هػاحثِ وٌٌذُ دس ٍسٍدی ّای سغح سِ ٍ اسضذ دس حَصُ ّای ػلویِ خَاّشاى ٍ داًطىذ

 ؛ّذی

 صیاب ػلوی فػلٌاهِ ػلوی پژٍّطی پژٍّص ّای فلسفی والهی داًطگاُ لن؛اس 

  ؛(سُ)اسصیاب ػلویِ هماالت ػلوی دس جطٌَاسُ ػالهِ حلی 

 ؛تا وٌَى 1392اص سال  واسضٌاس ػلوی ضَسای سیاست گزاسی حَصُ ّای ػلوی خَاّشاى 

  تخص آهَصش ّای تیي الوللی وَتاُ هذت هذیشیت ّوىاسی ّای ػلوی ٍ تیي الوللی هذیش

اسالم اػتذالی " ، "هغالؼات صًاى دس اسالم ٍ ایشاى" تیي الوللی ّای دٍسُداًطگاُ ادیاى )تشگضاسی 

 ؛"(آضٌایی تا ػشفاى ٍ تػَف دس اسالم ٍ ایشاى"،  "ضیؼِ ضٌاسی"، "ٍ اسالم تىفیشی

  1398الولل داًطگاُ ادیاى اص سال ػضَ ضَسای تیي. 

  :جوایس

 ؛1393سال  دس  وسة ستثِ ًخست دٍسُ تحػیل دوتشی 

  ؛1393دس سال  دس سسالِ دوتشی 20وسة ًوشُ ػالی 

 ؛1392دس سال  وسة ستثِ اٍل دس آصهَى تافل 

  ؛1388هؼشفی تِ ػٌَاى استؼذاد دسخطاى دس سال 



  ؛2010 ّوایص سٍص جْاًی فلسفِوسة ستثِ همالِ تشگضیذُ ٍ اسائِ ضذُ دس 
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