محقك رسمی گروه فلسفه فقه و حقوق
مشخصات فردی:
سسَل ًادسی
فشصًذ :حسیي
هتَلذ9531 :
صادسُ اص  :اصفْاى

سواتك تحصیلی:
ٍ -9سٍد بِ حَصُ علویِ لن دس سال 9531
 -2اتوام همذهات ٍ سطح دس طی  3سال
 -5حضَس دس دسس خاسج فمِ ٍ اصَل حضشات آیات ٍحیذ خشاساًی ،هذدی ،السیجاًی ،علیذٍست
ٍ ّادٍی بِ هذت  3سال
 -4اتوام  4سال هصاحبِ علوی دسس خاسج
 -3اضتغال بِ تذٍیي پایاى ًاهِ سطح چْاس حَصُ علویِ لن
 -6واسضٌاسی اسضذ فلسفِ ٍ والم اسالهی اص داًطگاُ بالشالعلَم( سال اخز هذسن )9513

مرتثه علمی:
هحمك سسوی

سواتك آموزشی:
 -9داًطىذُ اصَل دیي لن(همطع واسضٌاسی تذسیس دسٍس فمِ ،اصَل ،فلسفِ ،فمِ تطبیمی ٍ هٌطك)
 -2داًطگاُ آصاد ٍاحذ صباضْش ضْشیاس(همطع واسضٌاسی تذسیس دسس اًذیطِ اسالهی )9
 -5داًطگاُ فشآى ٍ هعاسف لشآى وشین(همطع واسضٌاسی تذسیس دسس ولیات علَم اسالهی)
 -4داًطگاُ هجاصی الوصطفی( همطع واسضٌاسی اسضذ ،تذسیس دسس فلسفِ تعلین ٍ تشبیت اسالهی)
 -3داًطگاُ حضشت هعصَهِ( س)( همطع واسضٌاسی تذسیس دسٍس فلسفِ ،هٌطك ٍ والم)

سواتك پژوهشی
الف -کتة



کتاب های چاج شذه

 -9وتاب باصًوایی فشضتگاى الْی؛ عضسائیل ٍ اسشافیل( هشوض پژٍّصّای اسالهی صذا ٍ سیوا،
)9511
 -2وتاب دسآهذی بش داًص تفسیش (آهادُ چاپ بشای گشٍُ فلسفِ پژٍّطگاُ فشٌّگ ٍ اًذیطِ
اسالهی)



طرح های در دست انجام
 -9تأثیشات اًذیطِ اخباسی بش فمِ اهاهیِ( پژٍّطىذُ فمِ ٍ حمَق پژٍّطگاُ علَم ٍ فشٌّگ
اسالهی)
 -2سٍش ضٌاسی فلسفِ اسالهی( پایاى ًاهِ سطح 4حَصُ)
 // -5اضىاالت ٍحیذ بْبْاًی بش اخباسی ّا دس هَسد حجیت ادلِ بشائت( چاپ دس ّوایص بیي
الوللی عالهِ ٍحیذ بْبْاًی)
 // -4سٍش ضٌاسی تفسیش( آهادُ چاپ بشای وٌگشُ عالهِ ضعشاًی)

ب -مقاالت



علمی پژوهشی
 -9همالِ علن دیٌی؛ اهىاى ٍ چگًَگی( هجلِ رّي ،9513 ،ش )26
// -2

فلسفِ فمِ( هجلِ علوی پژٍّطی لبسات ،9513،ش )41ٍ51

// -5

فلسفِ تفسیش( هجلِ علوی پژٍّطی لبسات ،9513،ش)41ٍ51

// -4

سٍش ضٌاسی فلسفِ اسالهی( هجلِ علوی پژٍّطی هعشفت فلسفی ،9516،ش)93

// -3

چیستی ٍ جایگاُ سٍشضٌاسی( هجلِ ساُ داًص ،9511 ،ش)9

 // -6جشیاى ضٌاسی ّشهٌَتیه ٍ واسوشد هعشفتی – دیٌی آى(هجلِ ساُ داًص ،9511 ،ش)9
 // -3بشسسی عٌصش احتیاط دس فمِ دٍسُ لبل ٍ بعذ اص اخباسیّا(هجلِ علوی پژٍّطی فمِ،
 ،9512ش )36



علمی ترویجی



مقاله و خالصه مقاله در همایشها ،دانشنامهها ،دائره المعارفها



سایر مقاالت(مقالت علمی در مجالت تخصصی ،روزنامه ای و غیره)
 -9واسگاُ هماالت داًطٌاهِ ای
 -2واسگاُ سٍش دسهاًی  (cbtهؤسسِ حشین هْشٍسصی)

 -5واسگاُ هطاٍسُ خاًَادُ(هؤسسِ ًسین صًذگی با هطاسوت دفتش تبلیغات ٍ جْاد داًطگاّی)

آثار علمی ترگسیذه
 -9بشگضیذُ اٍلیي دٍسُ جطٌَاسُ عالهِ حلی با هماالت علن دیٌی ،فلسفِ فمِ ٍ فلسفِ تفسیش
 -2ستبِ دٍم بخص پژٍّص جطٌَاسُ بسیج داًطجَیی بِ خاطش همالِ علن دیٌی
 -5ستبِ سَم بخص پژٍّص جطٌَاسُ هلی طالب جَاى

فعالیت های تثلیغی
 -9تبلیغ دس دبیشستاىّای استاىّای لضٍیي ٍ وشهاًطاُ
 -2تبلیغ دس هٌاطك ضْشی ٍ سٍستایی استاىّای اصفْاى ،وشهاى ،خشاساى سضَی
 -5تبلیغ هطاٍسُ ای ٍ چْشُ بِ چْشُ دس ضْشّای وشهاًطاُ  ،اسالهطْش ٍ سیشجاى بیص اص  3سال
 -4تبلیغ دس خَابگاُ داًطجَیی داًطگاُ ضاّذ اص طشیك ًْاد ًوایٌذگی ٍلی فمیِ دس داًطگاّْا
 -3داسای پشًٍذُ تبلیغی دس ًْاد ًوایٌگی دس داًطگاّْا ،دفتش تبلیغات ٍ اداسُ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ

سواتك اجرایی
 -9واسضٌاس جٌبص ًشم افضاسی هشوض ّوىاسی ّای علوی پژٍّطگاُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی)( 13
تا )11
 -2واسضٌاس هسؤٍل دفتش پژٍّص پژٍّطىذُ فمِ ٍ حمَق پژٍّطگاُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی( 19
بِ بعذ)
 -5هسؤٍل پژٍّص هشوض تحمیمات اسالهی هجلس()9511

