
 

یبزرگ نیدعابدیّ دکتر س نیحجّت االسالم و المسلم  

اسالم( ینظر یمعارف )رشته مبان یمدرس یدکتر  

 : تحصیالت ❖

 
 الف : کالسیک :

 (؛1369)سال  ی: رشته علوم تجربپلمید .1

 (؛1380)ره( )سال  ینیامام خم یو پژوهش یسه آموزشدر موس یو معارف اسالم اتی: رشته الهیکارشناس .2

 (؛1385)ره( )سال  ینیامام خم یو پژوهش یدر موسسه آموزش یارشد: رشته فلسفه اسالم یکارشناس .3

 (.1391)ره( )سال  ینیامام خم یو پژوهش یاسالم( در موسسه آموزش ینظر یمعارف )رشته مبان ی: مدرسیدکتر .4

 

 



 : زویحو:  ب

 ها؛یقم، مدرسه کرمان هیمقدمات: حوزه علم .1

 )ره(؛ یگانیگلپا یاهلل العظم تیقم، مدرسه حضرت آ هیسطح: حوزه علم     .2

 .قم، مسجد اعظم هیخارج: حوزه علم .3

 نامه ها انیپا

 و مالصدرا؛ نایابن س دگاهینفس از د ی: رابطه نفس و قوایمقطع کارشناس .1

 .اتیو روا اتیآ دگاهیاز د یگانگی: از خود بیمقطع دکتر .2

 

 : دریست ❖

 
 در دانشگاه آزاد قم؛ سیتدر .1

 در جامعه الزهراء قم؛ سیتدر .2

 قم؛ تیهدا رانیدر سف سیتدر .3

 قم؛ هیدر مدرسه معصوم سیتدر .4

 )ره(؛ ینیامام خم یو پژوهش یوابسته به موسسه آموزش ،یدر دانشگاه مجاز سیتدر .5

 مختلف سپاه پاسداران؛ یگروه ها یبرا سیتدر .6

 ؛ینخبگان کشور یبرا سیتدر .7

 شه؛یاند افتیطرح ض انیدانشجو یبرا سیتدر .8

 ران؛یدب یبرا سیتدر .9

 تا کنون؛ 1386از سال  تیطرح وال انیدانشجو یبرا سیتدر .10

 .نتا کنو 1391السالم از سال  همیعل تیاهل ب یالملل نیدر دانشگاه ب سیتدر .11

 

 



 شده سیتدر دروس

 ،یلیکالم تحل ،یکالم دیمسائل جد ،یقیکالم تطب ،یمعرفت شناس ،یفلسف یفلسفه اخالق، خداشناس ،یاسالم فلسفه

 منطق، صرف و نحو ر،یاسالم، اخالق، تفس یاسیس شهیمعاصر، اند یکالم یها شهیاند

 

 : نامه ها انیپا یمشاوره و داور ،ییراهنما ❖

 استاد راهنما

 آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از: ییکه راهنما یینامه ها انیپا

 در منهاج السنه؛ تیمهدو رامونیپ ه،یمیابن ت دگاهید ی.    نقد و بررس1

 )ع(؛ نیومنالم ریاز منظر ام بهیط اتی.    ح2

 ؛یفرقه جمن شاه ینقد و بررس ،ی.    معرف3

 ؛«و قرآن تایگ»کتاب  ی.    نقد و بررس4

 ت؛ی.    افتراقات و اشتراکات طالبان و وهاب5

 م؛یدور ک لیو ام یآمل یاهلل جواد تیاز منظر آ نید یاجتماع ی.    کارکردها6

 .یجامعه آرمان جادیدر ا نی.    نقش د7

 

 

 

 



 مشاور استاد

 که مشاوره آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از: یینامه ها انیپا

 ا؛ی)ص( در دن امبریخاندان پ تی.    نقش سازنده محبت و وال1

 اسالم در خانواده؛ نید ی.    کارکردها2

 د؛یو عهد جد دیرحمت و محبت در قرآن مج یقیتطب ی.    بررس3

 ان؛یملک یو دکتر مصطف یآمل یاهلل جواد تیاز منظر آ نیانتظار بشر از د یقیتطب ی.    بررس4

 مقدس. لیو انج میقرآن کر یغیتبل یها وهیش یقیتطب ی.    بررس5

 داور استاد

 آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از: یکه داور یینامه ها انیپا

 ن؛یقیفر دگاهیاز د تی.    اشتراکات و افتراقات مهدو1

 ن؛یقیفر دگاهیحوض از د ثیحد ی.    بررس2

 اهل سنت؛ یو علما ثیاز منظر قرآن، حد عهیحکم قتل ش قیو تحق ی.    بررس3

 ن؛یقیشرک از نظر فر یقیتطب ی.    بررس4

 )عبقات االنوار(. نیحس رحامدی( و مهیعشر ی)تحفة اثن یدهلو زیعبدالعز دگاهی.    امامت از د5

 

 

 



 : ها تیمسئول  ❖

 
 استان قم؛ یعضو انجمن معرفت شناس .1

 )ره(؛ ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش النیعضو انجمن فارغ التحص .2

 مبلغ در دانشگاه ها؛ تیترب یمرب .3

 السالم؛ همیعل تیاهل ب یالملل نیالملل دانشگاه ب نیمعاون ب .4

 .السالم همیعل تیاهل ب یالملل نیگروه کالم دانشگاه ب ریمد .5

 

 : فرهنگی و تبلیغی  ❖

یمردم غیتبل  

 غاتیدفتر تبل یاز سو هیو فاطم نیمحرم، ماه رمضان، اربع امیمختلف، مانند ا یتا کنون در مناسبت ها 1376سال  از

به مناطق مختلف کشور اعزام شده ام غیتبل یقم، برا یاسالم . 

در دانشگاه ها غیتبل  

مختلف  یدر دانشگاه ها، به دانشگاه ها ینهاد مقام معظم رهبر یمختلف، از سو یتا کنون در مناسبت ها 1380سال  از

چمران، دانشگاه  دیدانشگاه شه ،یبهشت دیدر حدود دو سال، دانشگاه شه ریکب ریرفته ام، مانند: دانشگاه ام غیتبل یکشور برا

 و... زدی یعلوم پزشک اهمشهد، دانشگ یدانشگاه علوم پزشک راز،یش


