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نام :حميدرضا
نام خانوادگي :آيتاللهي
تاريخ تولد1338/1/19 :

تاهل  :متاهل و دو فرزند

تحصيالت:
 - 1376دكتري فلسفه از دانشگاه بروكسل ( ،)VUBبلژيك.
 – 1368فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) فلسفه غرب ،دانشگاه تهران ،تهران،
 – 1363ليسانس (كارشناسي) فيزيك كاربردي ،دانشگاه تهران ،تهران.
1364تا  - 1354دروس حوزوي.
آشنايي با زبانهاي :فارسي ،انگليسي ،عربي
مرتبة علمي :استاد پايه 23

اشتغال فعلي:
رئيس انجمن علمی فلسفه دين ايران
مدير عامل «موسسه آموزشي فرهنگي هدايت ميزان»
استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي.
رئيس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوين حکمت و معارف خواجه نصير
عضو گروه فلسفه ،اخالق پزشکی و علوم زيستی فرهنگستان علوم پزشکی.

-2سوابق خدمات علمی اجرايی:
رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (از  88/2/10تا )92/10/17
استاد و عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي (از  1372تا )1392
رئيس و موسس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوين حکمت و معارف خواجه نصير ،از .1390
مدير عامل و مؤسس «موسسه آموزشي فرهنگي هدايت ميزان» از .1376/4/10
رئيس هيات مديره و موسس «انجمن علمي ايراني فلسفه دين» از  1389تا کنون.
عضو هيات مديره موسسه فرهنگ و هنر هدايت ميزان (فهم) از .1390
عضو گروه فلسفه ،اخالق پزشکی و علوم زيستی فرهنگستان علوم پزشکی از 93/10/27
عضو کار گروه مطالعات علم و فناوری ،صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور از  94/10/19تا اسفند .95
عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی ازاول آذر  1392تا شهريور .1394
عضو هيات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از  1392تا .1397
مدير گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی (از  81/3/27تا )85/3/30
دبير کميته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان (از  1390/12/10تا )1390/12/29
عضو كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه مركزي وزارت علوم (از  88/11/21تا )92/5/12
عضو هيات مميزه مركزي علوم انساني وزارت علوم (از 88/11/21تا )92/5/12
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عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی (از آبان  88تا آبان )1392
عضو كميته الهيات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ( 87/9/9تا آخر)89
رئيس شوراي عالي سياست گذاري كتابخانهي ديجيتالي علوم انساني تهران (از )88/7/27
عضو كميسيون بررسي نشريات علمي كشور (از  1389تا .)92/10/17
مدير کارگروه فلسفه دين و کالم جديد شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی ،شورای عالی انقالالالب فرهنگالالی از
.1391/9/10
دبير كميسيون علوم انساني ،معالالارف اسالالالمي و هنالالر شالالوراي عالالالي علالالوم ،تحقيقالالات و فنالالاوري (عتالالف) (ازبهمالالن 88تالالا
مهر)90
عضو هيات مديره «انجمن ايراني علوم انساني» از .1388
عضو هيات مميزة دانشگاه عالمه طباطبايی (از  1384/1/15تا .)1386/1/15
عضو هيات مديرة «بنياد حکمت صدرا» از .1378
عضو «انجمالالن بريتانيالالايی فلسالالفه ديالالن» ( )British Society for Philosophy of Religionاز  1386واقالالد در دانشالالگاه
آکسفورد.
عضو هيات مديرة انجمن علمی «تاريخ فلسفه» از  1385تا.1389
مدير گروه فلسفه دين و الهيات ،مرکز مطالعات فرهنگ و انديشة دينی ،دانشگاه تربيت مدرس از  1386تا 1387
عضو هيئت علمي گروه كالم و دين پژوهي «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي» 1375-1380
عضو مركز اخالق پزشكي «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی».1382 -1381 ،
رئيس هيات مديرة «موسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از  1379تا 1381
مسئول روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبايی (از 75/3/21تا )76/10/14
عضو بين المللي «مركز اسالم در اروپا ( »)Centrum voor Islam in Europaواقد در بلژيك ،از .1998
دبير «انجمن بين المللي مالصدرا» ،از .1382
دبير « انجمن دوستی ايران و يونان» از .1381
تخصص:

فلسفه دين ،فلسفه تطبيقی ،فلسفه اسالمی ،فلسفه تكنولوژي ،اخالق در تکنولالالوژی ،علالالم و ديالالن ،منطال  ،آراء فيلسالالوفان از
بيكن به بعد ،فلسفه علم ،فلسفه سياست ،فيزيك.

دروس تدريس شده و در حال تدريس در دانشگاه عالمه

طباطبايی:

کارشناسی:
منط (نيمسال 1و  ،)2روش تحقي ( ،)2فلسفه سياست ( ،)5تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم ( ،)4تالالاريخ فلسالالفه معاصالالر و
مكاتب قرن بيستم ( ،)7تاريخ فلسفه قرن نوزدهم ( ،)6متون فلسالالفي بالاله زبالالان عربالالي (6و ،)7فلسالالفه اسالالالمی (3و4و،)5
فلسفه اخالق ( ،)4فلسفه علم ( ،)4تاريخ علم ()3
کارشناسی ارشد
فلسفه دكارت ،فلسفه تطبيقی ،فيلسوفان انگليسی ،فلسفه هگل ،منط  ،مسائل کالمی جديد ،فلسفه دين ،چيستی ديالالن ،علالالم و
دين ،عقل و ايمان ،تجربه دينی ،براهين اثبات خدا ،متون فلسفی به زبان عربی ،متالالون فلسالالفي بالاله زبالالان انگليسالالي ،تالالاريخ
فلسفه دين
دکتری:
فلسفه دکارت ،فلسفه تطبيقی ،فلسفه برگسون ،چيستي فلسفه تطبيقالالي ،فلسالالفه تكنولالالوژي ،اخالالالق در تکنولالالوژی ،مطالعالالات
تطبيقی در رابطه خدا و جهان آفرينش ،حکمت متعاليه و الهيات طبيعی ،براهين اثبات خداوند ،عليت در فلسفه تطبيقی.
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سوابق تدريس در دانشگاههای ديگر:
دانشگاه صنعتی شريف (کارشناسی ارشد) :فلسفه دين ،مقوالت ويژه در فلسفه دين ،فلسفه علم ،فلسفه تحليلی
(کارشناسی) :فيزيک
دانشگاه صنعتی شريف
ِ
دانشگاه تهران (کارشناسی) :فلسفه دين
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات (کارشناسی ارشد) :فلسفه علم( ،دکتری) :فلسفه تطبيقی ،علم و دين.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتری) :فلسفه تکنولوژی ،فلسالالفه ذهالالن ،حکمالالت متعاليالاله و الهيالالات طبيعالالی،
براهين اثبات وجود خدا ،اخالق در تکنولوژی.
جامعه المصطفی العالميه :فلسفه غرب ،فلسفه تطبيقی ( کارشناسی ارشد به زبان انگليسی)
مدرسه عالی شهيد مطهری :عليت تطبيقی (دکتری)

كتابهاي منتشرشده:
19- Comparative Philosophy: Islamic and Western, Moldova, Lambert Academic Publishing, 2018.
This book is Russian

18- Вопросы Феминологии. Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016.
"translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View

17- Современное религиоведение, Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015
16- Women Studies from an Islamic Viewpoint, (compiled and introduced by Hamidreza
Ayatollahy) English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

 -15کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دين و حاالت معنوووی ،دانشالالکده روانشناسالالی و علالالوم تربيتالالی دانشالالگاه تهالالران،
 ،1395به همراهی عليرضا دری نوگورانی و حسين اجتهاديان.
 -14نگرش هايی اسالمی در مطالعات زنان (گردآوری و مقدمه) انتشارات فهم1393 ،
 -13سنجه هايی در دين پژوهی معاصر( ،تصنيف) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1392 ،
 -12چاپ سوم فلسفه دين (با ويراست جديد) انتشارات حکمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1391 ،
 -11چاپ دوم خدا و دين در جهان پسامدرن( ،با ويراست جديد) پژوهشگاه علوم انسالالاني و مطالعالالات فرهنگالالي ،تهالالران،
1388
 -10جستارهايی در فلسفه و دينپژوهی تطبيقی( ،تصنيف) انتشارات طه ،قم1386 ،
 -9فلسفه دين( ،ترجمه از نوشته نورمن گيسلر) جلد دوم و تجديد چاپ جلد اول ،انتشارات حکمت1384 ،
8- The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,
Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005.

 -7تاريخ فلسفه دين ( ،1875-1980ترجمه از نوشته آلن پی اف سل) پژوهشگاه فرهنگ و انديشالاله اسالالالمي ،تهالالران،
.1383
 -6چالش های بنيادين ما در :علم ،دين وسياست( ،تاليف) موسسه توسعه دانش و پژوهش ،فروردين 1384
 -5خدا و دين در جهان پسامدرن( ،ترجمه از نوشته ديويد ری گريفين) آفتاب توسعه ،تهران1381 ،
 -4مفاهيم و مسايل فلسفه دين( ،تاليف) مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران. 1381 ،
 -3فلسفه دين( ،ترجمه از نوشته نورمن گيسلر) انتشارات حكمت ،تهران1375 ،
 -2كتاب درسي عربي سال سوم راهنمايي( ،تاليف) وزارت آموزش و پرورش1361 ،
 -1كتاب عربي سال اول راهنمايي ،همكار در تاليف ،وزارت آموزش و پرورش1362 ،

مشارکت در تدوين بخشی از کتاب:
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7- “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs for
the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck,
Austria, 2008. pp. 81-91.
6- “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of
Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi,
India, 2006, pp. 136-141.
5- “Islam and Globalization” in International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander
N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006.
 محمدرضا جوادی يگاناله و حميالد عبالداللهيان، در دين و رسانه،“ ”نقش رسانه در تهديدها و فرصتهای جهانی شدن برای ديون-4
.41-58  صص،1386 ، تهران، دفتر پژوهش های راديو،)(ويراستاران
،) شالهرام يوسالفی فالر (ويراسالتار، ” ديدگاه پروفسور آنوه مواري شويمل در بواره زن در اسوالم“ در عرفال ان پلالي ميالان فرهنگهالا-3
.309-315 صص،1 ج،1383 ،انتشارات دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی
،) علی اکبر رشاد (ويراستار، يادنگار نكوداشت منزلت علمي استاد عالمه جعفري، ”برهان وجودي يا وجوبي“ در شريعه خرد-2
.403-416 صص،1376 ،پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي
.300-4 صص،1376  اسفند، بنياد دائره المعارف اسالمي،3  ج، مدخل «برهان صديقين» در دانشنامه جهان اسالم-1

:مقاالت در مجالت علمی معتبر خارجي
،7  رقت،  االستترابا، بحث مقارن بین الرویتین االسالالالمیة و الغربیال ة، براهین علم الکونیات-13
.245  الی223  ص.2017  ربیع،لبنان
، براسال ة مقارنال ة بالالین هیالالو ر و مالصالالورا، نظریال ة الوجالالوب بالالین الوجوبیال ة و اصالالالة الوجالالوب-12
.248  الی214  ص.2016  خبیف، لبنان،5  رق، االسرابا
11- “A Comparison between Existence in Existentialism and Sadraean Principality of Existence”,
Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.6, 2015.

،1427  ذ الحجت،  شتتن ن اال ست، اشکالیة الوین و الوولة فی العالم االسالالالمی یالالر العربال ی-10
.97  الی89  من صفح،125 العدد
9- “Divine Justice According to Allama Mutahhari and Said Nursi”. Ishraq (Illumination), Islamic
Philosophy Yearbook, Moscow, No.4, 2013.
8- “Interaction of Islamic and Western Philosophies” Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy
Yearbook, Moscow, No.1, 2010.
7- “The Relation between Religion and the State: An Islamic Point of View” Journal of Shi’a
Islamic Studies, Volume 1 Number 2, April 2008, pp. 40-51.
6- “The Role of Media in the Threats and Opportunities of Globalization for Religion” Journal of
Media and Religion, Volume 7 Issue 1&2 January 2008, pp.34–44.
5- “Remarks on Comparative Philosophy: Islamic and Western Philosophies”, Falsafeh, The
Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran, Vol.36, No.3, Autumn 2008, pp. 91-102.

4- “The Iranian Philosophical Trend in Its Present and Past Culture”, Divinatio, Vol. 24, Autumn4

Winter 2006.

3- “Philosophy in Contemporary Iran”, Revista Portuguesa de Filosofia, Volume 62, Number 2-4,
April-December 2006. (International indexed journal in Philosopher's Index)

2- “The Principality of Existence and the Problem of Evil”, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2
No. 1, spring 2006, Cambridge.

1- “Liveliness of Philosophy in Iran”, C.I.E. Journal. (Center for Islam in Europe), Vol.2, No. 1-2,
University of Gent, Belgium, September 2000.

:مقاالت ارائه و منتشر شده در كنفرانس هاي خارجي
30- The Purpose of Interreligious Dialogue: Coexistence or Cooperation, New Philosophical and
Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue. International Conference co-organized by
Science and Research Centre Koper (Slovenia) Iranian Association for Philosophy of Religion
(Iran) Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, University of Paderborn (Germany)
European Academy of Sciences and Arts (EASA) – World Religions Class (Austria) Venue: Hotels
Bernardin, Portorož, Slovenia May 27-29, 2019.
29- The Mistake Presuppositions of Atheists Based on the Weak Explanations of Theists, Models
of Contemporary Atheism, Panel of Italian association for Philosophy of Religion, European
Academy of Religion, First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-6 March 2018.
28- Divine Activity as the Most Important Presupposition Underlying the Problems of Philosophy
of Religion, European Academy of Religion, “First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-9
March 2018
27- The Necessity of Strategic Planning for Future Activities of European Academy of Religion
with Some Suggestions, European Academy of Religion, Ex Nihilo - “Zero Conference”, Bologna,
Italy, June 18th–June 21st, 2017
26- “Metaphysical Concepts: A Comparison between Kant’s Limitation and Mulla Sadra’s
Solution”, in Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra Shirazi”,
Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014.
25- “The Modern Man’s Need for Justice: Pioneer Role of Islam and Christianity in
Establishment of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in
the Contemporary World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican,
Rome, 19-21 November 2012
24- “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists,
Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012.
23- “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of
Comparative Philosophy on the Question of Philosophy and Science in the Cultures of East and
West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012.
22- “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahāyī” in UNESCO, Paris, Dec. 2010.
21- “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia:
International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 2023 May, 2009.
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20- “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western
Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008.
19- “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic
Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union
University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008.
18- “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and
Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College,
University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008.
17- “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi”, "International
Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007.
16- “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International
Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November
2006, Istanbul, Turkey.
15 - “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference
"Global Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006.
14- “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change: Perspectives on Science
and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA.
13- "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and
the renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious
discourse in the non-Arab Islamic world?, Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS),
Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006.
12- “Trends of Contemporary Islamic Philosophy”, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria,
November 24, 2005.
11- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition ”, X
Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005.
10- “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical
Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June
2004.
9- "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international
conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004.
8- “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference,
Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003.
7- “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the
World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002
6- “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan:
L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003.
5- “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium,
September 1999.
4- “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference,
Gent, Belgium, September 1999.
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3- The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference
on “Science and Culture”, November 2001.
2- Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual
AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington
DC, USA, October 2000.

 المالالؤتمر الالالدولي الثالالامن للفلسالالفه االسالالالميه حاضالالر العالالالم، التعامل الفكري للمسولمين موا الغورب و ايمواحات حوول الترجموه-1
 ابريالالل20،21 ،هجالالري1424  صالالفر19  و18 ا، مصالالر، القالالاهره، اسالالباب التخلالالف و عوامالالل النهالالور،االسالمي
، م2003

:ساير مقاالت منتشر شده خارجی
11- The Importance and Relevance of the Issue of Social and Human Sciences for Islamic
Communities in the Contemporary World, An Exclusive Interview with Professor Hamidreza
Ayatollahy, in the third international conference on "Thoughts of Human Sciences in Islam"
Jakarta, November 16-17th, 2016. https://www.academia.edu/38663083
10- Bibliography of /about Western Philosophers 1500-1990, This is a collection of the title of books
which is written by Western philosophers with a brief explanation of his book, and know more
about the books which is written by famous writers about that philosopher. This is about
philosophers of modern era (from 1500 to 1990) which is based on the Bibliography of Routledge
Encyclopedia of Philosophy
https://www.academia.edu/38191307
9- Codes of Ethics for Virtual Space The present research attempts to present simply ethical
directives in different conditions of virtual space for different officials involved in virtual space
https://www.academia.edu/27601428

8- Islamic Approach to Ethics in Virtual Space: Distinctions, and Methods For the formulation of
Islamic attitude to ethics in virtual space, specific and fundamental considerations should be taken
into account so that its Islamic spirit would be preserved. https://www.academia.edu/27709790/
7- Rights and Duties of Stake Holders in Virtual Space This part is the third part of a greater works
on Ethics in Virtual Space https://www.academia.edu/27790648
6- A model for the intrinsecus structus of Islamic Medical Ethics. This paper is an attempt to
propose a model for the principles of Islamic Medical Ethics upon which we can show
characteristics of Islamic approach are distinguished from secularist answers.
https://www.academia.edu/8049923
5- Gadamer’s Contribution to the Philosophy of Human Sciences This is the abstract of a paper on
this topic in Persian https://www.academia.edu/8107400/
4-Topics of Lecture on an Islamic Approach to Philosophy of Religion This lecture is presented in
University of Glasgow. https://www.academia.edu/8095367/
https://www.academia.edu/26902453 المذهب األخالقي للفضاح اإللكتروني-3
https://www.academia.edu/26798364 المنهج اإلسالمي لألخالق في الفضاح االفتراضي؛ االختالفات واألساليب-2
https://www.academia.edu/27076854
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 واجبات وحقوق المشتركين في الفضاح االفتراضي-1

مقاالت در مجالت معتبر علمی داخلي:
 -66عليت متافيزيکی ،عليت طبيعی؛ اشتراک لفظی يا اشتراک معنوی با نگاهی به حکمووت صوودرايی ،خردنامالاله صالالدرا،
مجله علمی پژوهشی بنياد حکمت اسالمی صدرا ،سال  ،29شماره  ،95بهار  ،1398صص  ،105-118بالاله همالالراه
خانم مريم حيدری.
 -65بررسی ديدگاه آيت هللا جوادی آملی درباره براهين اثبات وجود خداوند ،حکمت اسراء ،مجله علمالالی پژوهشالالی بنيالالاد
وحيانی اسراء ،سال نهم ،بهار و تابستان  ،1396صص.5-41
 -64ارزيابی نقادانه ديدگاه طباطبايی ،مطهری و جوووادی آملووی در بوواب وحوودت وجووود و لوووازم الهيوواتی آن ،جسالالتارهای
فلسفه دين ،مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دين ايران سال هفتم شماره اول ،بهار و تابسالالتان  ،1397شالالماره
پياپی  ،15صص ،109-91به همراه خانم مرضيه رضائی و آقای دکتر سعيدی مهر.
 -63بازخوانی نظريه مالصدرا درباره تاثير مزاج ،خلقيات و کيفيات نفسووانی بوور فاعليووت نفووس ،حکمالالت اسالالالمی ،سالالال
چهارم شماره چهارم ،بهار ،1397شماره پياپی  ،15صص  ،57-33به همراه خانم راحله درزی و آقای دکتر محمد
سعيدی مهر.
 -62مرامنامه اخالقی در علوم؛ چيستی ،چرايی و روش تهيه ،پژوهش های فلسفی –کالمالالی ،فصالاللنامه علمالالی پژوهشالالی
دانشگاه قم ،سال نوزدهم شماره  ،74زمستان  ،1396به همراه آقای سعيد اکبری زردخانه.
 - -61ارزيابی کتاب تخته پارهها ،درآمدی به فلسفه ارتباطات فصالاللنامه نقالالد کتالالاب «اطالالالو رسالالانی و ارتباطالالات» سالالال
چهارم شماره  15پاييز 1396درباره کتاب يوسفی ،مهدی بدره محسن ( )1395تختالاله پالالاره هال ا ،درآمالالدی بالاله فلسالالفه
ارتباطات ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات237 ،صفحه
 -60بررسی انتقادی نظريه زايتگاست اخالقی داوکينز ،جستارهای فلسفه دين ،مجله علمی پژوهشی انجمن علمالالی فلسالالفه
دين ايران ،شماره  2سال پنجم ،پائيز و زمستان  ،1395صص  1-21به همراه خانم فاطمه احمدی.
 -59مقايسه ديدگاه ويليام جيمز و جان بيشاپ در زمينه توجيه باور دينی جستارهای فلسفه دين ،مجلالاله علمالالی پژوهشالالی
انجمالالن علمالالی فلسالالفه ديالالن ،شالالماره  1سالالال پالالنجم ،بهالالار و تابسالالتان  ،1395صالالص  ،51-76بالاله همالالراه خالالانم شالاليما
شهرستانی.
 -58کشف مغالطات در پردازش ايدة بی صورتی وحی ،معرفت کالمی ،سال ششم شماره دوم ،پالالائيز و زمسالالتان ،1394
صص  117تا  ،135به همراه خانم فائزه برزگر تبريزی.
 -57بررسووی مفهوووم زمووان نااصوويل مبتووذل) در هسووتیشناسووی بنيووادين هايوودگر و ناکووامی وی در فووراروی از فهووم
مابعدالطبيعی ،پژوهشهای هستی شناختی ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی ،سال چهارم شماره  ،7بهالالار و تابسالالتان 1394
صفحات1تا ،21به همراه آقای رضا دهقانی.
 -56برهان تنظيم دقيق :بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان ،جستارهای فلسفه دين ،مجله علمالالی پژوهشالالی انجمالالن
علمی فلسفه دين ،شماره  2سال سوم ،پائيز و زمستان  ،1393صص ،88-73به همراه آقای حسين شوروزی.
 -55چالش های نظريه جان ديويی درباره دمکراسی فصالاللنامه سياسالالت ،مجلالاله علمالالی پژوهشالالی دانشالالکده حقالالوق و علالالوم
سياسی ،دانشگاه تهران ،دوره  40شماره  3پائيز  ،1389صفحات  279تا  296به همراه خانم اعظم قاسمی.
 -54بررسی و ارزيابی ديدگاه پالنتينگا درباره داروينيسم پالالژوهش هالالای علالالم و ديالالن ،مجلالاله علمالالی پژوهشالالی پژوهشالالگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال سوم ،شماره دوم ،پاييز و زمستان  ،1392به همراه خانم فاطمه احمدی.

 -53طبي سازي به مثابة تكنولوژي؛تبيين و نقد با توجه به آراي هايدگر ،برگمان ،و فينبوور در بوواب فلسووفة تكنولوووژي،
فلسفه علم ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال سوم ،شماره دوم ،پاييز و زمستان
 ،1392صص .118-99به همراه آقايان عليرضا منجمی و مهدی معين زاده
 -52امكانپذيری وجود خدا در برهانهاي وجودي مدرن ،جستارهای فلسالالفه ديالالن ،مجلالاله علمالالی پژوهشالالی انجمالالن علمالالی
فلسفه دين ،شماره  4سال دوم ،زمستان  ،1392به همراه خانم سميه فريدونی.
 -51مقايسه شک در انديشه ی دکارت و بوريدان ،غرب شناسی بنيالالادی ،دوفصالاللنامه علمالالی پژوهشالالی پژوهشالالگاه علالالوم
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انسانی و مطالعات فرهنگی ،شماره 2سال چهارم ،پاييز و زمستان  ،1392به همراه آقای خشايار برومند.
 -50بررسي و نقد رابطه خدا و جهان آفرينش در آرای مقدم ويتگنشتاين ،جستارهای فلسفه دين ،مجله علمی پژوهشالالی
انجمن علمی فلسفه دين ،شماره  2سال دوم ،تابستان  ،1392به همراه خانم مريم شادی
 -49مبانی و ويژگی های اصلی فلسفۀ تحليلی دين ،پژوهش های فلسفی –کالمی ،فصلنامه علمی پژوهشالالی دانشالالگاه قالالم،
سال چهاردهم شماره سوم ،پائيز  ،1391به همراه خانم فائزه برزگر.
 -48بررسی و تحليل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به ميزان ابتنای آن بر پراگماتيسم ديووويی ،تفکر و
کودک ،دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعالالات فرهنگالالی ،دوره  ،2شالالماره  ،4زمسالالتان ،1390
صفحه  100-79به همراه سعيد ناجی ،مسعود صفايی مقدم ،رسنانی هاشم و حسين شيخ رضايی.
 -47مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسووانی ،حکمالالت و فلسالالفه فصالاللنامه علمالالی پژوهشالالی گالالروه فلسالالفه دانشالالگاه عالمالاله
طباطبايی شماره  ،31پاييز  1391به همراه آقای مهدی معين زاده.
 -46عقالنيت به مثابة حفظ «گزاره های ثابت» و جايگزينی «گووزاره هووای سوويال» ،دوفصالاللنامة علمالالی پژوهشالالی فلسالالفه
علم ،سال اول ،شماره دوم ،پاييز و زمستان  1390به همراه آقای غالمحسين مقدم حيدری.
 -45اسالمي سازي علم؛ بررسي و تحليل ديدگاه هاي ضيا الدين سردار ،فصلنامه علمي پژوهشي فلسفه دين ،سال هفالالتم،
شماره ششم ،تابستان  1389به همراه آقاي قدرت هللا قرباني.
 -44بررسی مقايسه ای روابط علم و دين در الهيات جديد مسيحی با تاکيد بوور آراح مووک گووراب ،بوواربور و توود پيتوورز)،
فصلنامه علمی پژوهشی اديان و عرفان ،سال چهل و دوم شماره اول ،پاييز و زمستان  ،1388به همراه خانم فاطمالاله
احمدی.
 -43زمان از ديدگاه مالصدرا و برگسووون ،معرفت فلسفي ،فصلنامه علمي پژوهشي شماره  ،26سالالال هفالالتم ،شالالماره دوم،
زمستان  1388به همراه آقاي علي فتحي.
 -42تحليل انتقادي جايگاه شكاف تبييني در فلسفه چالمرز ،نامالالة فلسالالفی ،جلالالد  4شالالماره ،2مجلالاله علمالالی پژوهشالالی نامالالة
مفيد ،سال چهاردهم ،شماره  ،68آبان  ،1387به همراه آقای علي سنايي.
 -41تجزيووه و تحليوول مقوواالت منتشووره در حوووزه ديوون پژوهووي از  1376تووا  ،)1383قبسالالات ،مجلالاله علمالالي-پژوهشالالي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،شماره  ،49سال سيزدهم ،پاييز 1387
 -40پديدارشناسي هوسرل :ايده آليسم استعاليي يا ايده آليسم محض ، ،معرفت فلسفي ،فصلنامه علمي پژوهشالالي شالالماره
 ،24سال ششم ،شماره اول ،بهار  1388به همراه خانم فهيمه دهباشي.
 -39تحليل و نقد درون سيستمي جايگاه خدا در جهان شناسي پويشي وايتهد ،نامه حكمت ،مجله علمي-پژوهشي دانشگاه
امام صادق (و) سال ششم شماره دوم ،پاييز و زمستان ،1387به همراه رستم شامحمدي.
 -38بررسووي ديوودگاههاي هرمنوووتيكي در سوواحتهاي مختلووف فهووم ،پژوهشالالنامه فرهنگسال تان هنالالر ،شالالماره  ،11زمسالالتان
.1387
 -37انقالب اسالمي و اضمحالل حاكميت فكري انسان محوري ،مجله علمي-ترويجي خط اول :رهيافت انقالالالب اسالالالمي،
سال دوم ،شماره  ،7زمستان .1387
 -36مدلي براي ساختار اصلي اخالق پزشكي اسالمي ،مجله اخالق و تاريخ پزشكي ،مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي تهران ،سال دوم دوره  ،2شماره  ،2بهار .1388
 -35بررسي انتقادات مك گراب به ديدگاه علمگرايانه تكاملي) و الحادي داوكينز ،فصلنامه علمي پژوهشالالي فلسالالفه ديالالن،
سال ششم ،شماره اول ،بهار  1388به همراه خانم فاطمه احمدي.
 -34بررسی انتقادی ديدگاه های جان ديويی در باب ايدهآلهای اخالقی ،پژوهش هالالای فلسالالفی –کالمالالی ،فصالاللنامه علمالالی
پژوهشی دانشگاه قم ،سال نهم شماره اول ،پائيز  ،1386به همراه خانم اعظم قاسمی.
 -33بررسی انتقادی مبانی فلسفی ديدگاه های اخالقی جان ديويی ،اخالق در علوم و فناوری ،فصالاللنامه علمالالی پژوهشالالی
انجمن ايرانی اخالق در علوم و فناوری ،سال دوم ،شماره های  1و  ،2سال  ،1386به همراه خانم اعظم قاسمی.
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 -32بررسی تطور تحليل عليت در فلسفة جديد غرب و مقايسة آن با فلسفة اسالمی ،خردنامه صدرا ،فصالاللنامه علمالالی-
پژوهشی بنياد حکمت اسالمی صدرا ،شماره  ،48تهران ،تابستان .1386
 -31سير و تحول مفهوم خدا در فلسفة غرب از ديدگاه سه فيلسوف دکارتی :مارلبرانش ،اليووبنيووتس و اسووپينوزا ،نامالالة
فلسفی ،جلد  3شماره ،1مجله علمی پژوهشی نامة مفيد ،سال سيزدهم ،شماره  ،58فروردين  ،1386به همالالراه آقالالای
صالح حسن زاده.
 -30بررسووی و نقوود کتوواب « Cambridge Companion to Postmodern Theologyراهنمووای کمبووريج در الهيووات
پسامدرن» ،نامة فلسفی ،جلد 2شماره ،2مجله علمی پژوهشی نامة مفيد ،سال دوازدهم ،شماره  ،56آبان 1385
 -29مقايسه وجود در اگزيستانسياليسم و اصالت الوجووود صوودرايی ،پژوهشالالنامه علالالوم انسالالانی ،مجلالاله علمالالی پژوهشالالی
دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی ،شماره  ،49بهار .85
 -28مالحظات هرمنوتيکی در ترجمه متون فلسفی و دينی ،مطالعات ترجمه ،فصالاللنامه علمالالی -پژوهشالالی ،سالالال چهالالارم،
شماره پانزدهم ،پائيز .1385
 -27تحليلی از برهان های جهان شناختی و مقايسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسووفة اسووالمی ،قبسالالات ،فصالاللنامه
علمی ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمی ،سال يازدهم ،پائيز .1385
 -26ضرورت ارائة انديشة سياسی مبتنی بر ديدگاه صدرايی ،خردنامه صالالدرا ،فصالاللنامه علمالالی -ترويجالالی بنيالالاد حکمالالت
اسالمی صدرا ،شماره  ،43تهران ،بهار .1385
 -25ارزيابی نگرش های الهياتی پسامدرن از منظری فلسووفی ،حکمت و فلسفه ،مجله تخصصی  Indexشده بالالين المللال ی
گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی ،سال دوم ،شماره اول ،بهار .1385
 -24نگرش فلسفی -اسالمی به مساله معناداری زبان دين ،مجله زبان و زبان شناسالالی ،مجلالاله علمالالی -پژوهشالالی انجمالالن
زبان شناسی ،سال اول شماره دوم ،پائيز و زمستان .1384
 -23بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل هووای اولووی ذاتووی و شووايا صووناعی ،پالالژوهش هالالای فلسالالفی-کالمالالی،
فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم ،سال ششم شماره چهارم ،شماره مسلسالالل  ،24تابسالالتان  ،1384بالاله همالالراه سالالعيد
انواری.
 -22تحليل رويکرد کامپيوتری به فلسووفه علووم ،حکمالالت وفلسالالفه ،مجلالاله تخصصالالی  Indexشالالده بالالين المللال ی گالالروه فلسالالفه
دانشگاه عالمه طباطبايی ،سال اول شماره دوم ،تابستان  1384.به همراه آرش موسوی.
 -21حکمت متعاليه صدرايی ،فلسفه حال و آينده ،خردنامه صدرا ،فصلنامه علمی -ترويجی بنياد حکمت اسالمی صدرا،
شماره  ،39تهران ،بهار .1384
 -20مقايسه روش تحليل فلسفي استاد مطهري در اخالق و روش پديدارشناسي هوسوورلي ،مقالالاالت و بررسالاليها ،نشالالريه
علمی -پژوهشی دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران ،دفتر  ،74زمستان  ،1382سال سي و ششم.

 -19اثبات استنتاجهاي بيواسطه در قضيههاي محصوووره ،نشالالريه علمالالی – پژوهشالالی دانشالالکده ادبيالالات و علالالوم انسالالاني
دانشگاه تبريز ،تبريز ،تابستان ،1383سال  ،47شماره مسلسل .191
 -18تاثير بستر ديني در پيشرفت علم ،پژوهشهاي فلسفي كالمي ،فصالاللنامه علمالالی -ترويجالالی دانشالالگاه قالالم ،سالالال چهالالارم
شماره اول ،بهار .1383
 -17مباحب وجود خدا درغرب ،پژوهشهاي فلسفي كالمي ،فصلنامه علمی -ترويجی دانشگاه قم ،سال سالالوم شالالماره سالالوم
وچهارم ،بهار و تابستان .1381
 -16مغالطه وجودي و كاستي منطق قديم ،مجله زبان و ادب ،فصلنامه علمی-ترويجی دانشالالكده ادبيالالات دانشالالگاه عالمالاله
طباطبايي ،شماره  7و  ،8بهار و تابستان 1378
 -15مفاهيم و مسايل فلسفه دين ،قبسات ،فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنالالگ و انديشالاله اسالالالمی ،شالالماره دوم،
زمستان 75
 -14ديالكتيك افالطون از ديدگاه هگل ،فرهنگ ،مجله علمی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سالالال پالالانزدهم،
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شماره اول ،بهار .1381
 -13حيرت زدايي علي ع) در وانفساي تميز حق از باطوول ،دانشالالگاه انقالالالب ،مجلالاله علمالالی ،پژوهشالالی و فرهنگالالی جهالالاد
دانشگاهی ،شماره  ،113بهار 1380
 -12معرفی اجمالی منطقهاي چند ارزشي ،يگانه ،فصلنامه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهالالران شالالمال،
سال ششم شماره  ،22زمستان .1380
 -11بررسي و نقد كتاب «فلسفه دين» ،نوشته نورمن ال .گيسلر ،قبسات ،فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنالالگ و
انديشه اسالمی ،شماره دوم ،زمستان 75
 -10بررسالالي و نقالالد كتالالاب  Modern Theologiansويراسالالته  ،David f. Fordقبسالالات ،فصالاللنامه علمالالی-ترويجالالی
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،شماره اول ،سال دوم1376 ،
 -9بررسالالي و نقالالد كتالالاب  Faith and Rationalityنوشالالته و ويراسالالته  ،N. Walterstorff, A. Plantingaقبسالالات،
فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره اول ،بهار 1377
 -8بررسي و نقد كتاب  ،Physics and Metaphysicsنوشالالته  ،Jennifer Trustedقبسالالات ،فصالاللنامه علمالالی-ترويجالالی
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،شماره اول ،سال دوم1376 ،
 -7بررسالالي و نقالالد كتالالاب  ،God and Religion in the Postmodern Worldنوشالالته ،Ray Griffin David
قبسات ،فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره اول ،بهار 1377
 -6بررسالالي و نقالالد كتالالاب  ،Theism, Atheism and Big Bang Cosmologyنوشالالته W. L. Craigو ،Q. Smith
قبسات ،فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره اول ،بهار 1377
 -5بررسالالي و نقالالد كتالالاب  ، The Rainbow of Faithsنوشالالته  ،J. Hickقبسالالات ،فصالاللنامه علمالالی-ترويجالالی پژوهشالالگاه
فرهنگ و انديشه اسالمی ،شماره اول ،سال سوم ،بهار 1377
 -4بررسالالي و نقالالد كتالالاب  ،Dictionary of Philosophy and Religionنوشالالته  ،W. L. Reeseقبسالالات ،فصالاللنامه
علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره 2و1377 ،3
 -3بررسالالي و نقالالد كتالالاب  ،Evolution as a Religionنوشالالته  ،Mary Midgleyقبسالالات ،فصالاللنامه علمالالی-ترويجالالی
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره 2و1377 ،3
 -2بررسي و نقد كتاب  ، Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religionويراسته
 ،J. Hickقبسات ،فصلنامه علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره 2و1377 ،3
 -1بررسي و نقد كتاب  ،The Reality of Time and the Existence of Godنوشته  ،D. Brianقبسالالات ،فصالاللنامه
علمی-ترويجی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،سال سوم ،شماره 2و.1377 ،3

مقاالت ارائه و منتشر شده در كنفرانس هاي داخلي:

« -46مقايسه ای بين فلسفه دين قاره ای و فلسفه دين تحليلی» ،هفتمين همايش بين المللی فلسفه دين معاصر  -برگزار
کننده انجمن علمی فلسفه دين ايران و دانشگاه خوارزمی ،سه شنبه و چهارشنبه  9و 10بهمن ماه  29 1397و
 30ژانويه2019
« -45يافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دينی تکنولوژی» دراولين کنفرانس بين المللی «دين ،فرهنگ و
تکنولوژی» ،دانشگاه باقرالعلوم قم با مشارکت دانشگاه صنعتی شريف ،تهران 4 ،ارديبهشت .1397
« -44فلسفه دين مقايسه ای در نسبت با فلسفه ميان فرهنگی» در ششمين کنفرانس بين المللی فلسفه دين معاصر
«فلسفه دين مقايسه ای» ،انجمن فلسفه دين ايران با مشارکت دانشگاه تربيت مدرس ،تهران 7-8 ،بهمن ماه .1396
« -43راهپيمايی اربعين فرصتی برای تحقق برترين تجلی دين عاشقانه» ،در دومين همايش علمی بين المللی اربعين،
دانشگاه عالمه طباطبايی و دانشگاه کربال ،کربال2 ،و 3آبان .1396
« -42تبيين فاعليت الهی در فرآيند خودبخودی تکامل» در پنجمين کنفرانس بين المللی فلسفه دين معاصر «خدا ،انسان
و جهان» ،انجمن فلسفه دين ايران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ،تهران 5-6 ،بهمن ماه
.1395
« -41ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه» در بيستمين همايش بزرگداشت مالصدرا" ،جهان عاری از فلسفه"،

11

بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران ،اول خرداد .1395
« -40بسط عمقی در فلسفه اسالمی و بسط سطحی در فلسفه غرب» در اولين همايش ملی فلسفه اسالمی و پرسشهای
پيش رو ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی ،تهران.1395/2/21 ،
« -39ارزيابی تعارض سبکهای زندگی دينی» در چهارمين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر "دين ،فلسفه و زندگی"
انجمن علمی فلسفه دين ايران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات دانشکده الهيات ،تهران6 ،و 7بهمن ماه
.1394
« -38از آموزش اخالق پزشکی بسوی ارتقاح منش اخالق پزشکی» در "چهارمين كنگره ساالنه اخالق پزشكي ايران"
توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
تهران و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران در تاريخ  6تا 9بهمنماه .1394
« -37عوامل فکری گسترش ميانرشتگی» در اولين همايش بين المللی "ضرورت گفتگو در علوم انسانی :مطالعات
ميان رشته ای" ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی ،آذر .1394
« -36انسان بودن در نسبت غايت افعاال با نظم اعمال» در نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا" ،فلسفه و نظم
عمومی" ،بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران ،اول خرداد .1394
« -35تالزم عقل در تمامی مراحل اخالق دينی» در سومين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر" ،دين ،اخالق و
فرهنگ" ،انجمن علمی فلسفه دين ايران و گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس 16 ،و  17دی .1393
« -34فلسفی انديشی پيش نياز هرگونه صلح جهانی» در هجدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا" ،فلسفه و صلح
جهانی" ،بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران ،اول خرداد .1393
« -33فاعليت الهی مهم ترين پيش فرض در مسائل فلسفه دين» در دومين کنگره بين المللی "فلسفه دين معاصر"،
تهران ،انجمن علمی فلسفه دين ايران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 23 ،و 24ديماه 1392.
 -32اسالم و جهانی سازی رفتارهای حمايتگرانه در مقابل تهديدهای جهانی شدن ،در اولين همايش علمی "رفتارهای
حمايتگرانه در عصر جهانی شدن" ،مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کميته امداد امام خمينی ،محل برگزاری:
سالن غدير مجتمد فرهنگي واليت كميته امداد امام خميني(ره) ،تهران سه شنبه  27آبان ماه 1393
 -31ضرورت تحليل فلسفي فناوريهاي رو به گسترش در جامعه ما در هفدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا" ،فلسفه و
فناوری" ،بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران ،اول خرداد .1392
« – 30رويکرد اسالمی به تربيت در جهت هدايت نه کسب مهارت» در همايش ملی "تعليم و تربيت اسالمی ،مبانی،
منابد ،اصول" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 10 ،اسفند .1391
« -29نگرشی اسالمی به فلسفه دين و مقايسه آن با نگرش غربی» در کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر ،تهران
انجمن علمی ايرانی فلسفه دين و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11-12 ،آذر .1391
« -28تقابل ارزشها در جهان کنونی و نقش اسالم و مسيحيت» در کنگره بين المللی گفتگوی اسالم و مسيحيت ،تهران،
در گفتگوی اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی .1390
« -27چالش های فرارو در مديريت های پژوهش در علوم انسانی» در دومين کنگره ملی علوم انسانی در بستر
فرهنگ و ارزشهای اسالمی ،آذر  ،1390تهران.
« -26محدوديت هاي بنيادين معرفت تجربي براي معرفت الوهي» در همايش ملي "معرفت ديني" ،انجمن علمي فلسفه
دين ايران ،تهران19 ،و 20بهمن .1389
« -25مهدويت در عصر جهاني :اميد منفعالنه و حضور فعال» در كنگره بين المللي "تنوو فرهنگي ،همگرايي
جهاني" ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران2 ،تا 4مردادماه .89
« -24عقل و بكلي ديگر بودن خداوند» در "همايش بين المللی معرفت شناسي ديني :گفتگوي فيلسوفان مسلمان و
مسيحي آمريکايی" ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه قم ،تهران و قم 31 ،فروردين تا دوم
ارديبهشت .1389
« -23شاخصه هايي براي تربيت عام و خاص فلسفي جوانان» در چهاردهمين همايش بزرگداشت مالصدرا" ،تربيت
فلسفي جوان امروز" ،بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران ،اول خرداد .1389
« -22تعمق در ماهيت زمان در ديدگاه برگسون و مالصدرا» در کنفرانس "مکتب فکری شيراز" ،بنياد فارس شناسی،
شيراز 4-2 ،خرداد .1367
« -21هدف يا معنای زندگی؟ ديدگاه مالصدرا» در يازدهمين همايش بزرگداشت حکيم صدرالمتألهين شيرازی مالصدرا
با عنوان "حکمت متعاليه و تدبير منزل" ،اول خرداد  ،1387بنياد حکمت اسالمی صدرا ،تهران.
« -20تبيين برخووی مبووانی اخووالق پزشووکی اسووالمی» در دومالالين کنگالالره بالالين المللالالی اخالالالق پزشالالکی ايالالران 28 ،تالالا 30
فروردين  ،1387دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران.
« -19تحليلی از ويژگی های فکری و روشی کتابهای تعليمات دينی» در همايش "شهيد بهشتی و آموزش و پالالرورش"،
دوم آبان  ،1386وزارت آموزش و پرورش و بنياد شهيد بهشتی ،تهران.
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ت سيا ِل انسانی در افعال اختياری او :ديدگاهی از حکمت متعاليه» در دهمين همايش بزرگداشالالت حکالاليم
-18
«تعالی هوي ِ
ِ
صدرالمتألهين شيرازی مالصدرا با عنالالوان "حکمالالت متعاليالاله و انسالالان" ،اول خالالرداد  ،1386بنيالالاد حکمالالت اسالالالمی
صدرا ،تهران.
« -17بررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقايسة آن با جايگاه و کارکردهای فلسفه در ايران» در همالالايش
سراسری "مائده های تفکر بر خوان فلسفه" دانشگاه الزهرا (س) ،اول اسفند .1385
« -16معنا ،امکان و ضرورت فلسفه تطبيقی» در نشست و کارگاه تخصصی مطالعالالات تطبيقالالی در حالالوزه هالالای فلسالالفه،
کالم و عرفان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سوم اسفند .1385
« -15ضرورت ارائه انديشه سياسی مبتنی بر ديدگاه صوودرايی» ،نهمين همايش حکيم صدر المتالهين مالصدرا ،تهالالران،
اول خردادماه . 1385
« -14تحليل مبانی گفتگوی اديان در تعامالت ميان فرهنگی» ،سالالمينار فلسالالفة ميالالان فرهنگالالی و عالالالم معاصالالر ،دانشالالگاه
عالمه طباطبايی ،تهران 17 ،و  18ارديبهشت .1385
 -13نقش رسانه در تهديدها و فرصتهای جهانی شدن بوورای ديوون ،همالالايش بالالين المللالالی ديالالن و رسالالانه ،تهالالران ،دانشالالگاه
تهران با همکاری صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران ،آبان .1384
 -12تبيين و ارزيابی محورهای اصوولی نظريووه سياسووی مووال صوودرا ،هشالالتمين همالالايش حکالاليم صالالدر المتالالالهين مالصالالدرا،
تهران ،اول خردادماه . 1384
 -11بررسی ضعف ها وراهکارهای برنامه ای و متنی فلسفه و کالم ،همايش بررسی متون و منابد حوزه هالالای فلسالالفه،
کالم ،اديان و عرفان (اسماء) ،تهران پژوهشگاه علالالوم انسالالانی و مطالعالالات فرهنگالالی بهمالالراه چنالالد موسسالاله پژوهشالالی
ديگر ،تهران30 ،فروردين تا اول ارديبهشت .1384
 -10نقد ديدگاه کانت در مالحظه وجوب و ضرورت به عنوان قيدی منطقی و نه وجودی ،همايش بين المللی "دويسالالت
سال پس از کانت" ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران 30 ،آبان و اول ودوم آذر .1383
 -9مقايسه تجربه دينی و تجربه زيبايی شناختی ،همايش عرفان ،تجربه دينی و گفتگوی اديان ،دانشالالگاه تربيالالت مالالدرس،
تهران 21-20 ،مهرماه .1383
 -8شاخصه های شخصيتی شهيد مطهری به عنوان يک انديشمند پويا ،همالالايش جهالالانی حکمالالت مطهالالر ،تهالالران ،صالالداو
سيمای جمهوری اسالمی ايران به همراه چند دانشگاه مهم ايران ،ارديبهشت .1383
 -7حکمت متعاليه صدرايي ،فلسفة حال و آينده ،دومين همايش جهانی حکمت متعاليه و مالصالالدرا ،تهالالران ،اول تالالا پالالنجم
خرداد .1383
 -6ديدگاه پروفسور آنه ماري شيمل در باره زن در اسالم ،كنفرانس عرفان پلي ميان فرهنگها ،آذرماه .1381
 -5مباني فلسفي هنر ديني ،كنفرانس هنر ديني ،دانشگاه تهران ،دي .1380
 -4زمينه نقد در فلسفه دين ،دومين سمينار نقد فلسفي ،دانشكده ادبيات د .عالمه طباطبايي ،اسفند ماه 1377
 -3بررسي تاريخي و محتوايي مساله علم ودين در ايران ،سمينار علم ديني ،آذر  ،1377قم.
 -2دكارت و فلسووفه ديوون ،سالالمينار دكالالارت بنيانگالالذار فلسالالفه معاصالالر ،دانشالالكده ادبيالالات د .عالمالاله طباطبالالايي ،تهالالران ،دي
.1376
 -1برهان صديقين مالصدرا و نقد آراي كانت وهيوم در اثبات باريتعالي ،كنگره جهاني مالصدرا ،تهران ،خرداد 1378

ساير مطالب منتشر شده فارسی:
 -37چالش های متخلق شدن ،در نشست های «ارتقاء اخالق و تعامالت دينداری» دانشگده روانشناسالالی و علالالوم تربيتالالی
دانشگاه تهران 20 ،خرداد https://www.academia.edu/39872508 .98
 -36درباره الهيات فاجعه ،مطلبی منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره پرسش های دکتر نجالالاتی حسالالينی از مسالالائل
الهياتی بدنبال وقوو فاجعه سيلhttps://www.academia.edu/38637632 .
 -35رويکرد مساله محور در يادگيری مطالب جديد ،ارائه روش مساله محور.
https://www.academia.edu/38587714

شغلی دانش آموختگان فلسفه ،سخنرانی در محل خانه انديشمندان علوم انسانی ،تهران،
 -34بررسی موقعيت های
ِ
پنجشنبه  4بهمن ماه  1397ساعت 15:00 :الی https://www.academia.edu/38817563 ،17:00
 -33مشروح نشست علمی« :نيمنگاهی به تطورات مباحب فلسفه دين پس از پيروزی انقالب اسووالمی» پالالنش شالالنبه 15
آذر  1397در محل سالن مجمد عالی حکمت در قم ،ارائه دهندگان :دکتر ابوالفضل ساجدی ،دکتالالر حميدرضالالا آيالالت
اللّهی ،دبير علمی :مح ّمد جعفری https://www.academia.edu/38929108
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 -32فضا -زمان يا زمان زيسته ،نزاع فلسفه و فيزيک ،سخنرانی در نشست علمی «زمان در چند اف » در تالالاريخ 15
شهريور ماه  1397در محل دائره المعارف بزرگ اسالمیhttps://www.academia.edu/37734984 .
 -31نگارش به «زبان جهانی علم» مناظره دکتر آيت اللهی و دکتر فاضلی ،در برنامه تلويزيونی زاويالاله و منتشالالر شالالده
در روزنامه فرهيختگان شماره  14 ،2601مهر https://www.academia.edu/37625172 .1397
 -30بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاح اخالقی حرفه مندان پزشکی در دوره آموزش ،گزارش کامل طرحی که بالاله
سفارش فرهنگستان علوم پزشکی اجرا شده استhttps://www.academia.edu/37827535 .
 -29سخنرانی در رونمايی از ترجمه روسی کتاب سنجه هايی در دين پژوهی معاصوور ،مالالتن سالالخنرانی در جمالالد آکالالادمی
فلسفه روسيه در مسکوhttps://www.academia.edu/36778310 .
 -28شاخصه هايی برای نگرش اسالمی در طب ،متن سخنرانی در فرهنگستان علوم پزشکی.96/9/8 ،
https://www.academia.edu/36343942
 -27طب به اصطالح اسالمی چقدر معنادار است؟ مصاحبه با دکتر مرتضی مجاهدی مسئول کالالارگروه نظالالام سالالالمت در
اسالم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت  4 .مردادماه https://www.academia.edu/34199248 .1396
 -27مرامنامه اخالقی در فضای مجازی اين مرامنامه ماحصل طرحی است که در سال  1394به سفارش مرکالالز ملالالی
فضای مجازی انجام شده است https://www.academia.edu/19077270
 -26رويکرد اسالمی به اخالق در فضای مجازی :تمايزها و روشها ايالالن مالالتن بالاله بررسالالی مبالالانی مرامنامالاله اخالقالالی در
فضای مجازی پرداخته استhttps://www.academia.edu/19346312 .
 -25حقوق و وظايف دست اندرکاران فضای مجازی .اين متن بخش سوم طرح بزرگتالالری مرامنامالاله اخالقالالی در فضالالای
مجالالالازی اسالالالت کالالاله بالالاله سالالالفارش مرکالالالز ملالالالی فضالالالای مجالالالازی در سالالالال  1394تهيالالاله و منتشالالالر شالالالده اسالالالت.
https://www.academia.edu/19609121
 -24ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،از زمانی که در تاريخ  1388/2/14حکم رياسالالت
پژوهشگاه بنام من زده شد تا  92/10/16که اين مسئوليت به ديگری سپرده شد فعاليتهايی در پژوهشگاه انجام دادم
پژوهشگر رشته تاريخ
که می تواند خود بخشی از تاريخ افت و خيزهای علوم انسانی کشور باشد .خانم فائزه توکلی
ِ
در پژوهشگاه همت کردند تا تاريخ شفاهی پژوهشگاه را تنظيم کنند https://www.academia.edu/32380454
متن طرحی پژوهشی است کالاله در پژوهشالالگاه
 -23ارزيابی برهانهای اثبات وجود خداوند در تفکر غربی و اسالمی اين ِ
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال  1392انجام شده است https://www.academia.edu/19609121
https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy
متن طرحی پژوهشی است کالاله در پژوهشالالگاه علالالوم انسالالانی و
 -22رابطه علم و دين :تحليل تاريخی و تبيين منطقی اين ِ
مطالعات فرهنگی در سال  1391انجام شده است https://www.academia.edu/8376981

 -21مصاحبه خردنامه همشهری با دکتر حميدرضا آيت اللهی درباره جريان فعاليتهای علمی در فلسفه دين،
https://www.academia.edu/37020596
 -21گزارش طرح روش شناسی تهيووه مرامنامووه اخالقووی در علوووم ايالالن مطلالالب گالالزارش مکتالالوب و نهالالايی طالالرح "روش
شنا سی تهيه مرامنامه اخالقی در علوم" به کارفرمايی صندوق حمايالالت از پژوهشالالگران و فنالالاوران ،تهالالران1396 ،
انجام شده است https://www.academia.edu/33626847
 -20رويکردی اسالمی به فلسفه علوم انسانی https://www.academia.edu/8050868
 -19مباحووب درس فلسووفه تکنولوووژی تالالرم اول سالالال  1392مجموعالاله مبالالاحثی متشالالکل از مقالالاالت برتالالر و مهالالم فلسالالفه
تکنولوژی در درس فلسفه تکنولوژی برای دانشجويان دکترای فلسفه علم مطرح کردم کالاله خالالانم دکتالالر الهالاله سالالروش
آنها را جمد آوری و تدوين نموده اندhttps://www.academia.edu/32067801 .
 -18ناز و نياز پژوهشی ،ناکارآمدی علم و احساس بینيازی نسبت به پووژوهش متن مصاحبه درباره مشالالکالت پالالژوهش
در کشور https://www.academia.edu/9841754
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 -17ديدگاه اخالقی شيخ بهايی مالالتن ترجمالاله شالالده سالالخنرانی در يونسالالکو ،پالالاريس در دسالالامبر  2010بالاله مناسالالبت جالالايزه
جهانی ابن سينا https://www.academia.edu/8050853
 -16عقل يا وحی کدام معتبر است ،گزارشی از ميز گردی تحت ايالالن عنالالوان بالالا آقايالالان دکتالالر برنجکالالار و دکتالالر افضالاللی
https://www.academia.edu/8278062

 -15علووووووم دينووووووی از نگوووووواهی ديگوووووور

مالالالالالالتن منتشالالالالالالر شالالالالالالده مصالالالالالالاحبه بالالالالالالا خبرگالالالالالالزاری تسالالالالالالنيم

https://www.academia.edu/9854843
 -14گزارش همايش بين المللی معرفت شناسووی دينووی  -گفتگوووی فيلسوووفان مسوويحی و مسوولمان .گالالزارش هالالم انديشالالی
«معرفت شناسی دينی» با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعالالات فرهنگالالی و دانشالالگاه قالالم و مشالالارکت انجمالالن
فيلسوفان مسيحی آمريکا و حضور  6استاد برجسته آن از تاريخ  31فروردين ماه لغايالالت  2ارديبهشالالت مالالاه 1389
به ترتيب در دانشگاه تهران ،دانشگاه قم برگزار شدhttps://www.academia.edu/9981206 .
 -13اسازگاری های تبيين خطا نزد دکارت ديدگاهی بديد در بررسی انديشه فلسفی دکارت است که خانم دهکردی آن را
تنظيم کرده اندhttps://www.academia.edu/32542054 .
 -12فضای مجازی و دينداری سخنرانی در کرسی يونسکو بالالا عنالالوان عالالام فرهنالالگ وفضالالای مجالالازی :دو فضالالايی شالالدن
جهالالان در تالالاالر ايالالران دانشالالکده مطالعالالات جهالالان دانشالالگاه تهالالران در تالالاريخ دوشالالنبه  17آبالالان 1395
https://www.academia.edu/32171108
 -11مناظره با دکتر پايا درباره «چيستی علم و نسبت آن با دين» اين مطلب پياده شده مناظره ای است ه با آقالالای دکتالالر
پايا درباره چيستی علم و معنای علم دينی در دانشگاه صنعتی شريف
 -10علم يا ايدئولوژی؟ مناظره حميدرضا آيت اللهی و صادق زيباکالم درباره علوم انسانی اسالمی .مناظره با دکتر
صادق زيباکالم ،استاد گروه علوم سياسی دانشگاه تهران درباره علوم انسانی اسالمی ،روز دوشنبه بيستم آبانماه
1392در سالن شهيدبهشتی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبايی
https://www.academia.edu/27178257
 -9فلسفه و فيزيک سخنرانی ۳آذر ،۹۳در همايش روز جهانی فلسفه در دانشالالگاه صالالنعتی شالالريف و بالاله همالالت انديشالالکده
مهاجر و انجمن ژرفاhttps://www.academia.edu/19833064 ،
 -8اصاله الوجود و مسأله شر اين مقاله ترجمه مقاله ای است که در مجله انگليسالالی زبالالان «فلسالالفه اسالالالمی» در آمريکالالا
منتشر شده استhttps://www.academia.edu/35430995
 -7طب به اصطالح اسالمی چقدر معنادار است؟ مصاحبه دکتر مجاهدی با دکتر آيت اللهی متن مصاحبه دکتالالر مرتضالالی
مجاهدی مسئول کارگروه نظام سالمت در اسالم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با آقای دکتر حميد رضا آيت اللهی
استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبالالايی بالالا تخصالالص ويالالژه در فلسالالفه ديالالن ،فلسالالفه علالالم و فلسالالفه تکنولالالوژی در تالالاريخ
96/5/4
درباره امکان و معنا و مفهوم آنچه به نام طب اسالمی مشهور شده است و بيان نسبتش با طب سنتی.
https://www.academia.edu/34199248
 -6مطهری و تحليل کانت از مدرنيته سخنرانی در نشست علمی بالالا ايالالن عنالالوان در سالاله شالالنبه  16ارديبهشالالت  1393در
محل خانه انديشمندان و با حضور دکتر علی اکبر احمدی افرمجامی و دکتر حميد طالب زاده،
https://www.academia.edu/8280428
 -5فلسفه تکنولوژی ،خود مختاری تکنولوژی مساله جامعه ما سخنرانی در نشست علمی با ايالالن عنالالوان در محالالل خانالاله
انديشمندان علوم انسانی در سه شنبه  23ارديبهشت https://www.academia.edu/8280334 1393
 -4دفتر راهنمای روش تهيه مرامنامه اخالقی در علم اين دفتر راهنمابرگرفته از پژوهشی با همين عنوان است که برای
صالالالالالالندوق حمايالالالالالالت از پژوهشالالالالالالگران تهيالالالالالاله شالالالالالالده و در آن مرکالالالالالالز منتشالالالالالالر گرديالالالالالالده اسالالالالالالت.
https://www.academia.edu/33874644
 -3مرامنامه اخالقی نشريات علمی ايالالن مرامنامالاله تحالالت نظالالارت و هالالدايت مالالن در پژوهشالالگاه علالالوم انسالالانی و مطالعالالات
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فرهنگالالالی توسالالالط آقالالالای دکتالالالر آيالالالت هللا ميرزايالالالی تالالالدوين گرديالالالده اسالالالت و در آن پژوهشالالالگاه منتشالالالر شالالالده اسالالالت
https://www.academia.edu/10375222

 -2گزارش طرح تدوين سرفصلهای  37رشته کارشناسی علوم انسانی
https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy
-1درسگفتار مفاهيم و مسائل فلسفه دين اين درسگفتار در تاريخ اول و هشتم ارديبهشت سال  1379در موسسه توسالالعه
دانش معاصر ارائه شده است https://www.academia.edu/25888412

مدير مسئول مجالت علمی:
 -1جستارهای فلسفه دين ،مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دين از 1390
 -2حکمت و فلسفه ،مجله دوزبانه (فارسی و انگليسالالی) علمالالی-پژوهشالالی گالالروه فلسالالفه دانشالالگاه عالمالاله طباطبالالايی ،مجلالاله
 Indexشده بين المللی ،از  1383تا .1386
 -3حکمت معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -4جامعه پژوهی فرهنگی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -5تفکر و کودک ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -6جستارهای تاريخی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -7تحقيقات تاريخ اجتماعی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -8علم و دين ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -9فلسفه علم ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1390تا 1392
 -10رسانه و فرهنگ ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1390تا 1392
 -11کهن نامه ادب فارسی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -12ادبيات پارسی معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1390تا 1392
 -13جستارهای سياسی معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -14اقتصاد تطبيقی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -15غرب شناسی بنيادی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -16پژوهش نامه علوی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -17زبان شناخت ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -18پژوهش نامه زنان ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -19پژوهش نامه انتقادی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -20منطق پژوهی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -21پژوهش های علم و دين ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392

سردبير مجالت علمی:
 -1جستارهای فلسفه دين ،مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دين از 1390
 -2حکمت و فلسفه ،مجله دوزبانه (فارسی و انگليسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی ،مجله
 Indexشده بينالمللی ،از  1383تا 1386
 -3حکمت معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1392
 -4پژوهشنامه زنان ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1390
 -5جستارهای سياسی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1390
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عضو هيات تحريريه مجالت علمی:
الف -خارجی
1- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.
2- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.
3- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith
Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.
4- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.
ب -داخلی
-1حکمت و فلسفه ،مجله دوزبانه (فارسی و انگليسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی ،مجله
 Indexشده بين المللی ،از  1383تا 1386
 -2الهيات تطبيقی ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387
 -3متافيزيک ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387
 -4قبسات ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی از 1383
 -5ذهن ،مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی از 1387
 -6مطالعات زنان ،مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از  1383تا 1393
 -7خط اول رهيافت انقالب اسالمی ،مجله علمی ترويجی از  1387تا .1390
 -8فلسفه ،مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران از 1387
 -9تاريخ فلسفه ،مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاريخ فلسفه ،از 1388
 -10شناخت ،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی از 1388
 -11پژوهشنامه زنان ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1393
 -12پژوهشنامه علوی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1393
 -13تفکر و کودک ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا 1393
 -14حکمت معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
 -15جستارهای سياسی معاصر ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1389تا
1393
 -16فلسفه علم ،مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  1390تا 1393

اجرا و همكاري در طرحهاي

پژوهشي:

 -38مجری طرح "بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاح اخالقی حرفه مندان پزشکی در دوره آموزش" کارفرما:
فرهنگستان علوم پزشکی.1396-7 ،
 -37رئيس "ششمين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر" ،کنفرانس بين المللی فلسفه دين معاصر «فلسالالفه ديالالن مقايسالاله
ای» ،انجمن فلسفه دين ايران با مشارکت دانشگاه تربيت مدرس ،تهران 7-8 ،بهمن ماه .1396
 -36مجری طرح "روش شناسی تهيه مرامنامه اخالقی در علوم" کارفرما :صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران،
تهران1396 ،
 -35رئيس "پنجمين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر" «خدا ،انسان و جهان» ،انجمن علمی فلسفه دين ايران با
مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ،تهران 5-6 ،بهمن ماه .1395
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 -34دبير "چهارمين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر"« ،دين ،فلسفه و زندگی» انجمالالن علمالالی فلسالالفه ديالالن ايالالران و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات دانشکده الهيات ،تهران6 ،و 7بهمن ماه 1394
 -33همکار طرح "تهيه و اجرای برنامههای فرهنگی -آموزشی با رويکرد روانشناختی ،تربيتی و اجتماعی بهمنظور
اعتالی دينداري دانشجويان" ،مجری آقای دکتر محمد خداياری ،کارفرما :معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری به همراه پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تهران.1394،
 -32رئيس و دبير "سومين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر"« ،دين ،اخالق و فرهنگ» ،انجمن علمالالی فلسالالفه ديالالن
ايران و گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس 16 ،و  17دی .1393
 -31مجری طالالرح "توودوين مرامنامووه هووای اخالقووی در فضووای مجووازی و ارائووه راهکارهووايی بوورای اجرايووی کووردن آن"،
کارفرما مرکز ملی فضای مجازی .1393
 -30رئيس و دبير "دومين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر" ،انجمن علمی فلسفه دين ايران با همکالالاری پژوهشالالگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران10 ،و  11دی .1392
 -29مسئول طرح تدوين "مرامنامه اخالقی مجالت علمی" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1392 ،
 -28رئيس و دبير "کنگره بين المللی الغدير" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،اول و دوم آبان ،تهران،
.1392
 -27مجری طرح "مميزی رشته فلسفه دين" ،کارفرما معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ،در سال .91
 -26رئيس و دبير "اولين کنگره بين المللی فلسفه دين معاصر" ،انجمن علمی فلسفه دين ايران با همکاری پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران 11 ،و  12آذر .1391
 -25مجری طرح "تدوين متن مرجا در «مطالعات زنان از منظر اسالمی» به زبان انگليسی" کارفرما جامعه
المصطفی العالميه از  90/11/10به مدت يکسال و نيم.
 -24مسئول طرح "تدوين  12کتاب درسی دانشگاهی با رويکرد اسالمی ايرانی" کارفرما سازمان پدافند غير عامل از
سال .1390
 -23مجری طرح "تدوين مجدد سرفصل ها و منابا  38درس کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاهها"،
کارفرما :معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری  1389/10/11با حجم  2500ميليون لایر.
 -22مجری طرح "شبکه ارتباطی بين پژوهش های علوم انسانی" ،در کميسيون علوم انسانی ،معارف اسالمی و هنر
شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری.1389 ،
 -21مسئول طرح "نقد و بررسی  500کتاب ملی و  100کتاب طراز جهانی در علوم انسانی" ،شورای بررسی متون
و کتب علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال .1390
 -20مسئول طرح "پرتال جاما علوم انسانی" ،در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مساعدت معاونت
پژوهشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری با حجم حدود  300هزار مقاله علمی و بيش از  40هزار بازديد در
روز ،از سال .1390
 -19دبير "دومين کنگره ملی علوم انسانی کشور" ،شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر .1390
 -18مجری طرح "تدوين اولويت ها و طرحهای کالن ملی در زمينه علوم انسانی ،معارف اسالمی و هنر" ،کميسيون
علوم انسانی ،معارف اسالمی و هنر شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری ،سال  1389تا .90
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" -17تدوين ساختار توسعه يافته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.1390 .
 -16دبير "همايش بين المللی تنوع فرهنگی ،همگرايی جهانی" برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی در محل کتابخانه جمهوری اسالمی ،تهران 4-2 ،مردادماه .1389
 -15مجری طرح "تدوين متن درسی با موضوع «عرفان اسالمی» به زبان انگليسی" کارفرما جامعه المصطفی
العالميه از  88/10/22تا .90/4/22
 -14مجری طرح "تدوين متن درسی با موضوع «کالم اسالمی» به زبان انگليسی" کارفرما جامعه المصطفی العالميه
از  88/10/22تا .90/4/22
" -13بررسی و تحليل رويکردهای فرهنگی در آثار منتشره در حوزة دين پژوهی فاز اول از  1376تا ،")1383
کارفرما :دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ريزی اجتماعی ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.1384 ،
12- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA,
California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and
Development", Peace Palace, The Hague, The Netherlands, 20-22 September 2004.

 -11عضو هيات علمی همايش "گفتگوی علم و دين :مفهوووم حيووات ،انسووان و مباحووب کوواربردی" ،مرکالالز ملالالی تحقيقالالات
علوم پزشکی ،تهران 15 -12 ،ارديبهشت .1384
 -10دبير همايش بين المللی "دويست سال پس از کانت" ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران.1383 ،
 -9دبير دومين همايش جهاني "حكمت متعاليه و مالصدرا" ،تهران ،اول تا پنجم خرداد .1383
 -8مجری طرح پژوهشی "بررسي آثار منتشره دربارة فلسفة دين در ايران" ،دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايی،
1383
 -7همکار علمی در طرح ملی "اخالق پزشكي" ،مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی ،تهران1381 ،
 -6همکار اصلی طرح "گاهشمار فيلسوفان" ،کارفرما مرکز ملی گفتگوی تمدنها1379 ،
 -5همکار اصلی طرح ملی "همكاري حوزه و دانشگاه و راهكارهاي آن" ،کارفرما شورايعالی انقالب فرهنگی1378 ،
 -4همکار علمی طرح "تاسيس پژوهشكده مطالعووات فرهنگووي" ،شالالورايعالی انقالالالب فرهنگالالی ،مجالالری پژوهشالالگاه علالالوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران1377 ،
 -3همکار اصلی طرح "برنامه ريزي اجرايي اسالمي كردن دانشگاه ها" ،دانشگاه عالمه طباطبايی1376 ،
 -2همکار علمی در طرح "هدف هاي پرورشي نظام آموزش وپرورش" ،وزارت آموزش و پرورش1369 ،
 -1برنامه ريزي و تدوين طرح "تاليف كتب درسي عربي وزرات آموزش و پرورش"1362 ،

راهنمايی پايان نامه های دکتری:
« -1سير تطور مفهوم خدا در فلسفه جديد غرب از دکارت تا نيچه» آقای صالح حسن زاده86/4/8 ،
« -2بررسی انتقادی ديدگاه های اخالقی جان ديويی و هيالری پاتنام» خانم اعظم قاسمی 86/9/26
« -3بررسي انتقادي جايگاه خدا در جهان شناسي پويشي وايتهد» آقاي رستم شامحمدي 88/3/25
« -4مساله آگاهي در برخي نظريات فيزيكاليستي معاصر (اينهماني مصداقي و كاركردگرايي) :نقد ،نظريات و
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تعارضات هريك» آقاي علي سنايي 88/11/10
« -5بررسي نظريه شهود در ديدگاه هوسرل» خانم فهيمه دهباشي 88/11/15
« -6نقد و بررسي نظريات امكان علم ديني» آقاي قدرت هللا قرباني 89/3/2
« -7سياليت وجود انسان نزد كي ير كگور و مالصدرا» آقاي مهدي خادمي شهريور89
« -8عقالنيت و فايرابند» آقای غالمحسين مقدم حيدری مهرماه90
« -9علوم انسانی از ديدگاه گادامر» آقای معين زاده ،مهرماه 91
 « -10بررسی تحليلی  -انتقادی نظريه "شکلگرا" و "واقدگر" با تأکيد بر آراء"کراکوئر" و "باالژ"» آقای
احمدرضا معتمدی.1392 ،
« -11تبيين نظريه تکامل از نظر داوکينز و نقد آن از نگاه عالمه طباطبايی و پالنتينگا» خانم فاطمه احمدی ،خرداد
.1393
 « -12نقد و ارزيابی رويکردهای اصلی موجود در فلسفۀ پزشکی و ارائه مدلی بر اساس ديدگاه هرمنوتيک گادامر
» ،آقای علی رضا منجمی ،بهمن .1393
« -13زمان در انديشه هايدگر و مالصدرا گامی در جهت پلی لوگ» آقای رضا دهقانی ،ارديبهشت 1394
« -14بررسی تاثير اراده بر باور با تاکيد بر ديدگاه ويليام جيمز و جان بيشاپ» خانم شيما شهرستانی بهمن .1394
« -15گونه های فاعليت انسان در حکمت متعاليه» خانم راحله درزی تابستان .1396
« -16تحليل اصول روششناختي توليد نظرية علم ديني و الگوي ارزيابي آن» آقای سيد حسين حسينی ،بهمن
.1396
« -17وحدت وجود از ديدگاه پيروان معاصر حکمت متعاليه ،مقايسه آراء طباطبايی ،مطهری ،جوادی آملی» خانم
مرضيه رضائی ،شهريور .1397

« -18بررسی انتقادی ع ّليت طبيعی از منظر فيلسوفان تحليلی (جی .ال .مکی ،ديويد لوئيس) و فلسفه اسالمی
معاصر (استاد مطهری و آيت هللا باقر صدر)» خانم مريم حيدری ،بهار .1398

مشاوره پايان نامه های دکتری:
 « -1استراوسون و گذر از ايدئاليسم استعاليی به متافيزيک توصيفی» آقای محمدرضا عبدهللا نژاد 86/11/25
« -2مقايسه تطبيقی و تحليل آرای ابن سينا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبيعيات» آقای عبدالرسول عمادی

تيرماه .1391
« -3رابطة نظريه هاي فلسفة علم با برنامة فلسفه براي كودكان ونوجوانان» آقای سعيد ناجی ،مهرماه .91
« -4نقد و ارزيابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظر کنشگر شبکه برونو التور» آقای رحمان شريف
زاده تابستان .1394
« -5ارزيابی انتقادی نظريه های مختلف علم دينی از منظر فلسفه علم» آقای سيد محمد تقی موحد ابطحی تابستان
.1394

راهنمايی پايان نامه های کارشناسی ارشد:
« -1پيکره سياسی توماس هابز» ،آقای رحيم علی اصغرپور ممقانی ،تاريخ دفاو 76/11/ 12
« -2ترجمه ونقد وبررسی کتاب "آيا خدايی هست"» ،خانم فاطمه السادات اخوی78/11/24 ،
-3
-4
-5
-6
-7
-8

«ترجمه و نقد وبررسی کتاب "برهان وجود شناختی"» ،خانم مهناز توکلی79/10/11 ،
«ترجمه و بررسی کتاب "تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"» ،خانم مريم صادقی79/11/30 ،
«ديدگاه نيچه در باب دموکراسی» ،آقای احمد روتيوند غياثوند79/12/27 ،
«تحليل و توجيه مبناگرايانه معرفت» ،آقای امير احسان کرباسی زاده ،دانشگاه صنعتی شريف ،آبان 80
«مقايسه تصورات فطری دکارت با صورت های ماتقدم کانت» ،آقای محمدرضا عبدهللا نژاد81/6/31 ،
«اومانيسم دوره رنسانس و تاثير آن بر فلسفه دکارت» ،آقای حسينعلی رحمتی81/11/27 ،
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« -9بازسازی تفکر علمی در مدل کامپيوتری  ،» PIآقای آرش موسوی ،دانشگاه صنعتی شريف ،خرداد82
« -10مفهوم خدا در انديشه پسامدرن» ،آقای فرهاد عمورضايی82/4/28 ،
« -11تاثير تفکر فلسفی ماکياولی بر مدرنيته» ،خانم مريم حاجی بنده82/6/26 ،
« -12تحليل و بسط تجربه خالق در فلسفه پويشی» ،اقای مهدی سلطانی گازار82/11/20 ،
« -13ارتباط واحد و کثير» ،خانم سيده طاهره شيرازی83/4/15 ،
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