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 سوابق شغلی

 سهنام سازمان یا مؤس ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 مسئول واحد مطالعات    5731 5731 هانهاد رهبری در دانشگاه 1

 مسئول واحد تحلیل و بررسی    5733 5731 هانهاد رهبری در دانشگاه 2

3 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 

 اسالمی
 گروه منطق فهم دین مدیر    تاکنون 5731

 

 وضعیت تحصیالت

 . حوزوی5

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

 سطح سه: . . . . . . . . . .

 . . . . .سطح چهار: . . . . 

 اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

  حوزه علمیه قم 1331 تخصصی کالم اسالمی

 

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی
ل دریافت سا

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی
 توضیحات گرایش تحصیلی

 کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

 . . . . ارشد: . . . کارشناسی

 دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

 دکتری: . . . . . . . . . . . .فوق

 
1332 

 

 

 

 دانشگاه قم

 

 فلسفه

 

 فلسفه و حکمت اسالمی

 

 های مطالعاتی و تخصصیسوابق و حوزه

 . رشته تخصصی5

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

 کارشناسی ارشد دانشگاه قم  51 فلسفه اسالمی 

 کالم اسالمی 1
 

و گواهی فارغ التحصیلی از  4مدرک سطح سال 12

 مؤسسه امام صادق)ع(  

 هایس اخالق در دانشگاهمجوز تدر سال  6 اخالق اسالمی 2
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 مبانی نظری اسالمی 3
 

می در           سال 6 معددارال اسدددال یس  جوز تدددر م

 هادانشگاه

   11 فلسفه دین 4

   11 شناسیمعرفت 5
   11 فلسفه علم 6

 

 سوابق آموزشی

 اتتوضیح رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف
  مربی سال1 دانشگاه آزاد اراک، تهران اخالق اسالمی 1
  مربی سال 1 دانشگاه آزاد قم، دولتی اراک و... معارال اسالمی 2
  مربی سال 5 هانهاد رهبری در دانشگاه های تدریس و ارزشیابیشیوه 3
 1331 استادیار سال1 3پژوهشگاه/سطح روش تدریس 4

 1331 استادیار سال 1 معلوم پزشکی ق یاخالق اسالم 5

 1332 استادیار سال 1 قم یعلوم پزشک 2و 1مبانی نظری اسالم  6

 33تا  1332 استادیار 2 قم یعلوم پزشک یتدانش خانواده و جمع 1
 1332 استادیار یک دوره قم یاحوزه خاتم االنب یسو روش تدر یقروش تحق 3

 34و  33 استادیار الدو س ارشد /دانشگاه معارال  - -/ ارشدفلسفه علم 3
  استادیار کارگاه / نشر آثار مقام معظم رهبریتهران -یدکتر/ینمنطق فهم د 11
 36زمستان  دانشیار یک دوره انجمن حوزه نویسینامهو پایان روش تحقیق 11

 36 – 35 دانشیار یک ترم دانشگاه تهران یفاراب یسپرد مقطع ارشد -رویکردها به دین 12
 36تابستان  دانشیار یک دوره دانشگاه کاشان شناسی)ضیافت اساتید(معرفت 13

 

 سایر سوابق آموزشی:

 (32تا سال31)از سال یدر دانشگاه آزاد شهرر یدروس معارال اسالم سیسه سال سابقه تدر --

 (34تا سال32در دانشگاه آزاد  اراک)از سال  یدروس معارال اسالم سیدو سال سابقه تدر -

 (  31تا34در دانشگاه آزاد تهران جنوب)از سال یدروس معارال اسالم سیتدر دو سال سابقه -

 در دانشگاه ها( ینهاد رهبر دیاستادان  )به تعداد هشت کارگاه در معاونت امور اسات یابیروش ارزش سیتدر -

 ( 33نیمسال دوم  تا 1336-1331اول و دوم یلیتحص مسالی)ندر دانشگاه آزاد قم ینظر یاخالق و مبان سیشش ترم تدر -

 ( 1336-1331اول و دوم یلیتحص مسالیاراک)ن یدر دانشگاه دولت یدروس معارال اسالم سیدو ترم تدر-

 ( 1331-1333اول و دوم یلیتحص مسالیدر دانشگاه شاهد تهران)ن یدروس معارال اسالم سیدو ترم تدر -

 

  :و پایه رتبه علمی

 وضعیت استخدامی پایه رتبه علمی ردیف

 رسمی آزمایشی 3 انشیارد 1
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 جوایز علمی

 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره ردیف

 ش1333مبانی کالمی فهم دین برگزیده کتاب سال حوزه 1
 1336پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی سال  محقق برتر جشنواره عالمه 2

 

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط وع همکارین ردیف

 المعارفمرکز دائره 2 مؤسسه امام خمینی محقق 1

  1331و1333 کتاب سال حوزه داوری و ارزیابی آثار 2

مه ح ی  آثار یابیو ارز یداور 3   -جشننننواره  ه 

 حوزه ه میه قم

 1336از سال

 تا کنون

 

اه فرهنگ و اندیشگگ  پژوهشگگ  سال( 1)  مدیر گروه منطق فهم دین 4

 اسالمی
 23/11/36تا تاریخ   1331از سال 

پژوهشدددگدداه فرهنددگ و      گروه سنتهای طلبگیشورای عضو  4

 کانون - یشهاند

 35تا سال   1333-35

پژوهشدددگدداه فرهنددگ و      عضو شورای علمی قطب فلسفه دین 5

 یاسالم یشهاند

1333 
 تاکنون

 

عضدددو شدددورای علمی گروه فلسدددفه علوم   1

 سالمیانسانی ا

  1332 پژوهشگاه

عضددو شددورای علمی فلسددفه علوم انسددانی   3

 مجمع عالی حکمت اسالمی

کمددت             ح لی  مع عددا ج م

 اسالمی  

1332  

  1335 کانون اندیشه -پژوهشگاه عضو شورای علمی بینش و اندیشه کانون 3

عضو هیئت تحریری  مجل  فلسف  دین دانش اه   11

 تهران

  1335 پردیس فارابی -دانش اه تهران 

پژوهشدددگدداه فرهنددگ و      عضو شورای پژوهشی مجل  قبسات 11

 یاسالم یشهاند

1335  

پژوهشدددگدداه فرهنددگ و      عضو شورای پژوهشی مجل  ذهن 12

 یاسالم یشهاند

1336  

عضو شورای علمی فلسف  دین دایره المعارف     13

 مؤسس  امام خمینی

  1336 موسسه امام خمینی

  1334 قمحوزه علمیه  اخالق عضو انجمن 14
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 های علمی ـ  جنبیسوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام5

 عنوان تحقیق ردیف

نوع تحقیق: تألیف/ 

تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ 

متن درسی/ تصحیح 

 انتقادی و . . .

تاریخ 

 اتمام
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(

 هانهاد رهبری در دانشگاه 1333 جزوه/تألیف الگوهای تدریس دروس معارال 1

 هانهاد رهبری در دانشگاه 1334 یفجزوه/تأل اصول مشاوره و راهنمایی 2

 هانهاد رهبری در دانشگاه 1335 یفجزوه/تأل های برقراری ارتباط با جوانانشیوه 3

 هانهاد رهبری در دانشگاه 1336 یفجزوه/تأل معیارهای ارزشیابی 4

 جزوه داخلی معاونت امور اساتید 1334 یفجزوه/تأل و فنون مشاوره دانشجوئیاصول  5

 مؤسسه امام صادق)ع( 1334 4رساله سطح  مبانی کالمی فهم دین 6

 دانشگاه قم 1332 رساله کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی یقین در اندیشه اسالمی و غرب 1

 1333پژوهشگاه/ چاپ  1331 کتاب فهم دین 3

 کانون اندیشه جوان 1333 کتاب شناسی علم  و یقینممفهو  3

11 
سرفصلهای منطق فهم دین در مقطع کارشناسی 

 ارشد
 1331 تحقیق

وزارت علوم و  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 و وزارت علوم

 اسالمی شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1332 تحقیق/کتاب ماهیت معرفت دینی 11

 1331 کتاب های تدریسمهارت 12
ی/ گروه اسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند

 سنتهای طلبگی

13 
ماهیت و مختصات علم دینی و برایند 

 شناختی آنروش
 در حال ویرایش و چاپ –پژوهشگاه   تحقیق/کتاب

 
 

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشمقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنامه .2

 عنوان مقاله ردیف

 نوع مقاله: تألیف/

تحقیق/ ترجمه 

 و...

 تاریخ اتمام

 و تحویل

 محل انتشار یا ارائه 

 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

1      

 33فصلنامه قبسات/ 1334 تألیف کالم، فلسفه دین و الهیات علم  2

 33رواق اندیشه/ 1333 تألیف امکان فهم یقینی از دین  3

 33معرفت/ 1333 تألیف سیمای یقین در آیات و روایات  4

 31و36پگاه حوزه/ 1331 تألیف شناسی آنهای تدریس در حوزه و آسیبشیوه  5

 جمروزنامه جام 1333 تألیف یقین عارفانه  6

 مجله معارال اسالمی 1335 تألیف مقاله(3الگوهای تدریس دروس معارال)  1
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 مجله معارال اسالمی 1336 تألیف مقاله(1اصول مشاوره دانشجویی)  3

3  
در حوزه معارال  مجموعه مقاالت روش تحقیق

 مقاله(3دین)
 مجله معارال اسالمی 1336 تألیف

 مجله معارال اسالمی 31و36 سلسله مقاالت های تدریس موفقشاخصه  11

 33 -مجله معارال اسالمی 35شهریور  مقاله روش سخنرانی در تدریس  11

 33 -مجله معارال اسالمی 35مهر  مقاله انواع روش سخنرانی در تدریس  12

 41 -مجله معارال اسالمی 35آبان  مقاله ر تدریس اخالق اسالمیروش سخنرانی د  13

 41 -مجله معارال اسالمی 35اذر  مقاله روش سخنرانی فعال در تدریس  14

 42 -مجله معارال اسالمی 35دی  مقاله روش پرسش و پاسخ در تدریس  15

 43 -مجله معارال اسالمی 35بهمن  مقاله های عملی در اجرای شیوه مباحثه گروهیمهارت  16

 44 -مجله معارال اسالمی 35اسفند مقاله روش تمرین و تکرار در تدریس  11

فروردین  مقاله های کاربردی آنروش ترکیبی در تدریس و مدل  13
36 

 45 -مجله معارال اسالمی

 46 -مجله معارال اسالمی 36خرداد  مقاله مشاوره دانشجوئی و رسالت استادان  13

 43-مجله معارال اسالمی 36مهر  مقاله شاورهمراحل اجرائی م  21

 51 -مجله معارال اسالمی  36آبان مقاله ها و فنون برخورد با دانشجو در حاالت گوناگونشیوه  21

 51 -مجله معارال اسالمی 36آذر  مقاله رهنمودهای کلی به دانشجویان در زمینه مشاوره  22

 52 -مجله معارال اسالمی 36دی الهمق انواع مشاوره و تناسب آن با دروس معارال اسالمی  23

 46 -مجله معارال اسالمی 36خرداد مقاله ولوژی و اصطالح نامه تحقیق و پژوهشینترم  24

 41 -مجله معارال اسالمی 36تیر مقاله انواع پژوهش با تأکید بر پژوهش های دینی  25

 43 -مجله معارال اسالمی 36مرداد مقاله قلمرو و گستره پژوهش های دینی  26

 43 -مجله معارال اسالمی 36مهر مقاله ه پژوهشیمسأل  21

 51 -مجله معارال اسالمی 36آبان  مقاله شیوه تبدیل مسأله کلی به مسأله پژوهشی  23

  51 -مجله معارال اسالمی 36آذر مقاله آوری اطالعات در پژوهشیشیوه جمع  23

 52 -اسالمیمجله معارال  36بهمن مقاله تجزیه و تحلیل اطالعات ) شیوه نقد و بررسی (  31

 53 -مجله معارال اسالمی 36اسفند مقاله مهارت تدوین گزارش پژوهشی  31

 51قبسات/ 1331 علمی پژوهشی مبانی دین شناختی معرفت دینی  32

 43کتاب نقد/ 1333 تألیف اخالق و آداب سلوک صادقین  33

 1333 تألیف فطری بودن زبان قرآن  34
دانشگاه باقر العلوم/ آیین 

 2حکمت/ش

35  
یره حضرت امیر)ع( در وحدت و تقریب بین نقش و س

 مذاهب
 1333 تألیف

 -همایش تقریب المذاهب استان گلستان

 چاپ نشده است

  43کتاب نقد/ 1333 تألیف قرآن، هویت ماورایی متن و محتوا 36

 1331 تألیف نوآوری های زبانی قرآن 31
همایش نوآوری های قرآنی 

 دانشگاه الهیجان

 کتاب نقد  مقاله سکوالریزاسیون در ایران 33

 44 -ذهن 1333 پژوهشی-علمی معرفت دینی و معیار آن 33
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 یفکر یانهایاز منظر جر ینیارزش و اعتبار معرفت د 41
 مقاله

33 
سال اول، ، فصلنامه معرفت کالمی

 35ص 1333، پاییز 3شماره 

 56و  55کتاب نقد/  31 مقاله نقد مبانی علم سکوالر 41

42 
با علم کالم و فلسفه  و تفاوت آن ینفلسفه د یتماه

 ینیمعرفت د

 پژوهشی-علمی
 31پاییز 

 61 -قبسات

 معیار دینی بودن علوم انسانی 43

 مقاله

31 

مندرج در کتاب عالمه طباطبایی، 

، )همایش(فیلسوال علوم انسانی

جلد دوم، به کوشش خسروپناه، از 

 444تا صفحه 415صفحه 

 عقالنیت علم دینی 44
مقاله علمی 

 پژوهشی
31 

 65قبسات/

45 
نواعتزال و قصص قرآن)بررسی دیدگاه خلف اهلل درباره 

 گرایی قصص قرآنگرایی یا ناواقعواقع

مجموعه  -مقاله

 1331 مقاالت اعتزال نو

گروه  -مجموعه مقاالت اعتزال نو

منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ 

 واندیشه اسالمی

 ماهیت عرفان و اخالق 46

 -مقاله

1331 

یه اولین نشر- 21آیین سلوک/ش

اخالق و عرفان با سردبیری دکتر 

 گرجیان

 شناختی علم دینیمبانی  انسان 41
مقاله علمی 

 -پژوهشی
4/32 

 11قبسات/ 

 عوامل و ارکان علم دینی 43
 پژوهشی مقال  علمی

24/3/33 
نی/           ی ین د نو -41انگگدیشگگگگ  

 34تابستان

 35سال  23،   حکمت نییآ  یپژوهش یمقال  علم مرتبط یهافلسف  وفلسف  فق   یقیتطب یبررس 43

 11-11کتاب نقد / 3/33 مقال  / نقد (یآمل یعالم  جواد ی نظر ی)بررسینی؛ علم د یارسنجش مع 51

 درآمدی معناشناختی در علم دینی 51
مقاله/مجموعه 

 مقاالت 
32 

مجموعه  مقاالت علم  دینی، کانون 

 36/ چاپ اندیشه پژوهشگاه

 1/33 ژوهشیمقال / پ منزلت عقل در فهم ساحات دین 52
، 13دوره فلسددفه دین پردیس فارابی/ 

 136-1، صفحه 1335، بهار 1شماره 

 34تابستان -37ش/ قبسات 1/33 مقال /پژوهشی آن یشناختروش یندو برا یعلوم انسان شناختییند یمبان 53

54 
فلسف   ن،ینسبت و مناسبات فلسف  فق  با فلسف  د

 و.... ینیمعرفت د

 /همایشمقال  
22/3/33 

در  -ایش فلسددفه فقه پژوهشددگاه هم

 حال چاپ

 34تیر  یپژوهش/مقال  یعلم از منظر جواد بودنینید یارهایو مع یمبان 55
مطالعات فرهن ی در دانش اه اسالمی/ 

 464-313، ص 1335 ییز، پا63  

56 
 ینسبت و مناسبات علم اخالق با علوم اجتماع

 مرتبط

 مقال /همایش
4/3/34 

اه پژوهشدددگ -همایش فلسدددفه اخالق  

 ؟؟؟؟؟؟؟؟

51 
معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی از منظر 

 عالم 

 مقال / همایش 
 34شهریور 

همددایش المیزان و علوم انسددددانی           

 دست چاپدر پژوهشگاه/ 

 34اسفند  مقال  /همایش شناسی علوم انسانی با تأکید بر آرای عالم رو  53
 یو علوم انسددددان     یزان الم   یش همددا 

 پدست چاپژوهشگاه/ در 
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53 
)مختصات، یاسالم یعلوم انسان یشناسرو 

 (هایژگیو و هایست یبا

 مقال  /پژوهشی
 35فروردین

 63،   ذهن

61 
معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی از منظر 

 عالم 

 مقال / پژوهشی
 35فروردین 

 ییز، پا31شماره قبسات/ 

1335، 

 نقد و بررسی نظری  علم دینی دکتر گلشنی 61
اردیبهشت دمقال / نق

35 

  13-12کتاب نقد،   

 1336تیر 

 33مجله آیین معنویت، ش 35خرداد  مقال / ترویجی؟ منزلت اخالق نسبت ب  علوم اجتماعی 62

 فلسف  نظام احکام اخالقی 63

 25/4/35 سیره نبوی دانشنام 

اصالح پس از 

 - ارزیابی اول

3/2/31 

 دومارزیاببی 

دانشددنامه سددیره نبوی پژوهشددگاه/ در 

 مرحله دوم ت ارزیابیدس

 35تیر  قرآنی دانشنام  معرفت دینی و معیار آن 64
دانشددنامه قرآنی پژوهشددگاه/ در حال  

 ارزیابی

 فلسف  اخالق 65
 - 23/3/35 قرآنی دانشنام 

15/2/31 

 ارزیابی اول

پژوهشددگاه، دانشددنامه قرآنی/ در حال 

 ارزیابی

 24/3/35 ژوهشیمقال  /پ قرآن یاتبر آ یدبا تأک یقین یتهو یلتحل 66
فت    مایش قرآن و معر ناسدددی   ه شددد

 چاپپژوهشگاه/ در حال 

 11/11/35 مقال  /پژوهشی قرآنشناسی و در معرفت یقیمعرفت حق 61
فت    مایش قرآن و معر ناسدددی   ه شددد

 چاپپژوهشگاه/ در حال 

63 
بر  دیتصرفات بشر )با تأک یشناختانسان یمبان

 (یکژنت یمهندس

 مقال  /پژوهشی
26/11/35 

سا  شده   – پژوهی دینینمجله ان تأیید

 و در حال چاپ

 چاپ / در حالقبسات 36آذر  مقال  /پژوهشی الهیات جهانی در منظوم  فکری اسالم دین و 63

11 
 ریب  خدا؛ براساس تقر یباور فطر یمعرفت یابیارز

 یب  معرفت قلب یفطر

 مقال  /پژوهشی
 36پاییز 

 تأییدشده و در حال چاپ -قبسات

 ادهمشترک با محمد محمدز

فروردین  مقال  /پژوهشی ذهن-36 یموظف-یعلوم انسان یشناسموضوع 11
31 

 مجله ذهن در حال ارزیابی

اردیبهشت  مقال  /پژوهشی یحکمت قرآن اریاخالق در ع یعقالن یادهایبن 12
31 

مجله حکمت اسدددالمی )مجمع عالی     

 حکمت( در حال ارزیابی

13 
 یناسشبر انسان یمبتن یعلوم انسان یشناسرو 

 یفلسف  اسالم اریر عد

 مقال  /پژوهشی
16/2/31 

سان  س     کن ره علوم ان س ی مو

 خوارزمی
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 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیها/ جلسات و همحضور در همایش .4

اندیشی/ نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

همایش روزجهانی فلسدددفه)عالمه   1

 طباطبایی و علوم انسانی(

پژوهشدددگدداه فرهنددگ و   ارائه مقاله

 اندیشه اسالمی

1331  

  1313 دانشگاه آزاد الهیجان ارائه مقاله های قرآنهمایش نوآوری 2

  1331 مؤسسه امام خمینی قم ارائه مقاله همایش جریان فکری معاصر 3

  1334 همایش المیزان-پژوهشگاه ارائه مقاله روش شناسی علوم انسانی 4
  34 همایش المیزان-پژوهشگاه مقاله بودن علوم انسانیمعیار دینی 5

سفه        5 شورای علمی قطب فل ضو  ع

 پژوهشگاه -دین

عضدددویددت در  

 شورای علمی

هنددگ         فر پژوهشدددگدداه 

 واندیشه اسالمی

از  

تا   1333

 کنون

 

ی گروه سددنت  علم یعضددو شددورا 6

 های طلبگی

ت در  عضدددویدد

 شورای علمی

هنددگ         فر پژوهشدددگدداه 

 یاسالم یشهواند

از  

تا   1333

 کنون

 

عضددو شددورای علمی فلسددفه علوم   1

 انسانی

عضدددویددت در  

 شورای علمی

هنددگ         فر پژوهشدددگدداه 

 یاسالم یشهواند

از  
1332 

 

از   پژوهشگاه عضو شورا عضو کار گروه قطب فلسفه دین 3
1332 

 

  35 پژوهشگاه ناقد شناسی عقایدنقد کتاب روش 3

 های علمی ابتکاری ویژه:. اجرای طرح1

 اندازی سایت علمی و . . .()مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّ ، تأسیس انجمن علمی، راه 

دانشگاه یا مؤسسه  عنوان طرح ابتکاری ردیف

 مربوط

 توضیحات سال

ته منطق فهم دین و    1 طراحی رشددد

های آن در مقطع      یه سدددرفصدددل ته

 برای وزارت علومکارشناسی ارشد 

کاری      با هم وزارت علوم 

 پژوهشگاه

یت اهلل رشددداد و گروه        1333 ظارت آ با ن

 منطق فهم دین پژوهشگاه

طراحی سددرفصددل درس منطق فهم   2

 رشته فلسفه دین -دین

ین         فلسدددفدده د قطددب 

 پژوهشگاه و وزارت علوم

 مصوب در قطب فلسفه دین 1334

 هاهها و رسالنامه. راهنمایی یا مشاور پایان7

 /دانشگاه یا مؤسسه  نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 مقطع

 نقش مقطع تحصیلی

راهنما، مشاور، 

 داور

 سال
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بانی    .1 گاه     م ید علم دینی از د

 شهید مطهری

  -3سددددطددح   حوزه علمیه قم

 گنجی

  -به عنوان مشددداور  مشاور

با   32دفاع اسدددفند   

 5/13امتیاز 

حمدددهددادی      حوزه/ ارشد واقع گرایی قصص قرآن  .2 م

 یرینظ

به  1331شددروع از  مشاور

  21/3/32دفددددداع:

 ارشد

   32شروع  مشاور جواد واحدی حوزه/ارشد امامت از صحیفه سجادیه  .3

 34دفاع 

ادراکددات اعتبددار عالمدده بدده   .4

 عنوان معقول جدید

دانشددددگدداه تددهددران، 

 پردیس فارابی/ ارشد

نب یوسدددف    زی

 زاده

 1/4/34دفاع   داور

 

بررسدددی میزان اعتبار برهان      .5

 ناختیشغایت

دانشددددگدداه تددهددران، 

ی/  فددارابدد  یددسپددرد

 دکتری

بر    سددددیدددجددا

 موسوی راد

 1/11/34دفاع   داور

 

ظر                .6 ن م ین از  هم د ف نطق  م

تاد       ید مطهری و اسددد شددده

 مصباح

باقرالعلوم    گاه  -دانشددد

 ارشد

کارشدددناسدددی     

قای    -ارشدددد  آ

محمد حسددین  

 فرابراهیمی

 1331شروع مشاور

 35دفاع تیر 

 13با امتیاز 

خانم    -ارشدددد گاه معارالدانش رابطه حق و تکلیف  .1

 ساالری

 13/11/35دفاع  راهنما

فه دین         .3 کان فلسددد نا و ام مع

 اسالمی

-ارشددددددددددد پردیس فارابی

 زادهکرباسی

 دفاع مشاور

خانم    -ارشدددد دانشگاه معارال ابوزید  .3

 نظری

 در حال نگارش مشاور؟

 
 

 

 

 

 


