کارنامه علمی
 .1مشخصات فردي:
نام ونام خانوادگی :سيد محمد تقي موحد ابطحي ،نام پدر :سيد علي ،متولد 1۳۵۲ :اصفهان ،شش.۹۷۹ :
تلفن همراه 0۹1۲۵۵1۲084

آدرس پست الكترونيكيsmtmabtahi@gmail.com :

 .2وضعيت تحصيالت دانشگاهی:
 :1۳۹4دکتری :فلسفه علم و فناوری ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 :1۳80کارشناسي ارشد :فلسفه علم ،دانشگاه صنعتي شريف.
 :1۳۷6کارشناسي :مهندسي شيمي (پتروشيمي) ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
 .3سپري کردن دورههاي آموزشی
 :1۳86کارگاه آموزشي  ۳روزه روش تحقيق کيفي در علوم انساني ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳8۵کارگاه آموزشي دو روزه پارادايمهای علوم انساني ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳8۵کارگاه آموزشي سه روزه روشهای تحقيق در علوم رفتاری ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
 :1۳8۲کارگاه آموزشي يك روزه روشهای تحقيق در علوم انساني و اسالمي؛ معاونت پژوهشي حوزه علميه قم.1۳8۲ ،
 .4فعاليتهاي علمی  -اجرايی:
 1۳۹۳-1۳۹6و  :1۳8۵-1۳۹0قائم مقام فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي علوم انساني.
 :1۳۹۵دبير ويژه شماره  ۳4فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ(ويژه نامه مطالعات راهبردی فناوری)
 :1۳8۲ -1۳۹4عضو شورای پژوهشي گروه فلسفهی علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹۲ - 1۳۹4عضو گروه فلسفه علوم انساني اسالمي ،موسسه آموزش عالي حوزوی حكمت.
 :... -1۳۹۲عضو گروه روش شناسي علوم انساني اسالمي شورای بررسي متون.
 :1۳۹0 - 1۳۹۲دبير گروه فلسفه علوم انساني مجمع عالي حكمت اسالمي.
 :1۳86عضو گروه فلسفههای مضاف مجمع حكمت اسالمي.
 :1۳8۳ – 1۳8۵سردبير فصلنامه حوزه و دانشگاه.
 :1۳8۳ - 1۳84عضو کميته علمي همايش کشوری "گفتگوی علم و دين" مرکز ملي تحقيقات پزشكي کشور.
 :1۳8۳مشاور رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در روابط داخلي و بين المللي.
 :1۳80- 1۳8۲مدير روابط عمومي و ارتباطات بينالملل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳81دبير ويژه شماره  ۳4فصلنامه حوزه و دانشگاه (ويژهنامهی فلسفه علم).
 :1۳۷۹دبير ويژه شماره  ۳۵فصلنامه مصباح (ويژهنامه مباني نظری علوم).
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 :1۳۷8همكاری با کميتهی علمي همايش بينالمللي دين ،فرهنگ و محيط زيست :سازمان محيط زيست.
 :1۳۷۷همكاری با کميتهی علمي همايش روششناسي مطالعه انديشه امام خميني(ره) :دانشگاه امام حسين(ع).
 .۵سوابق تحقيقاتی:
 :1۳۹۷ج ريان شناسي تحول خواهان علوم انساني؛ با تاکيد بر ايران و معرفي و نقد مباني فلسفي و زمينههای اجتماعي
آنها؛ طرح ملي اعتالء علوم انساني ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(در دست انجام)
 :1۳۹4گام سوم (معرفي جريانهای تحول خواه علوم انساني در عرصه داخلي و خارجي) از طرح کالن مديريت تحول
علوم انساني به سفارش ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمي کشور ،شورايعالي انقالب فرهنگي.
 :1۳۹4تدوين سرفصلهای درس فلسفه و روششناسي ،ويژه دانشجويان کارشناسي رشته علوم قرآن و حديث ،به
سفارش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
 :1۳۹۲مشارکت در تهيه طرح کالن ملي «بنيادهای نظری تربيت علمي بر اساس تعاليم اسالمي» ،تدوين بخش اول طرح
با عنوان «شناخت ماهيت و اهداف علم و فناوری بر اساس تعاليم اسالمي» ،پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوری،
دانشگاه شهيد بهشتي.
 :1۳۹۲تاريخچه ،اهداف ،دستاوردها و آسيبشناسي مراکز فعال در زمينه علم ديني ،به سفارش دانشگاه امام حسين(ع).
 :1۳۹1تحليل مفهومي فقدان وفاق نسبي در به کار گيری آموزههای ديني در فعاليت علمي ،نشانهها و عوامل آن ،به
سفارش دفتر تبليغات اسالمي.
 :1۳8۹درآمدی بر فلسفه علوم اجتماعي و علم ديني ،کارفرما :شورای تخصصي اسالمي کردن دانشگاه ها و مراکز
آموزشي(وابسته به شورای عالي انقالب فرهنگي).
 :1۳88مجری طرح دايره المعارف فلسفه علم ،پژوهشكده باقرالعلوم(ع) با مشارکت  1۷دانشجوی دکتری فلسفه علم و
تاليف  ۲1مدخل از  1۵0مدخل آن(فلسفه علم ،عقالنيت علم ،استقراء ،مسئله استقراء ،پوزيتيويسم ،عمليات گرايي ،ابطال
گرايي ،کل گرايي معنايي ،تز دوئم کواين ،مشاهده پذيری ،استدالل بر اساس بهترين تبيين ،تاريخ علم و فلسفه علم ،تاييد،
آزمون سرنوشت ساز ،روانشناسي گری ،سادگي ،پارادايم ،کوهن ،فايرابند ،الودن ،الکاتوش و )...
 .6سوابق آموزشی:
 :1۳۹۷کارگاه آموزشي «روش شناسي مطالعات ميان رشته ای علم و دين با تاکيد بر موضوع سالمت) ،وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشكي ،مجتمع رفاهي خزرآباد 4 ،ارديبهشت.
 :1۳۹0 - 1۳۹۷نظريههای علم ديني ،دوره آموزشي طرح گفتمان (دفتر تبليغات اسالمي) و مدرسه علوم انساني اسالمي
صدرا(بسيج دانشجويي).
 :1۳۹6کارگاه آموزشي جريانشناسي تحول خواهان علوم انساني ،دانشگاه بين المللي امام رضا(ع).
 :1۳۹6تاريخ شكلگيری و ماهيت علوم انساني جديد ،دانشگاه بين المللي امام رضا(ع).
 :1۳۹6کارگاه آموزشي پايان نامه و مقاله نويسي ،دانشگاه بين المللي اهل بيت(ع).
 :1۳۹۵تاريخ تحوالت فيزيك ،دکتری ،دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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 :1۳۹0 -1۳۹۵معرفت شناسي ،فلسفه علم ،طرح ضيافت انديشه دانشجويان ،دانشگاههای شيراز ،علوم حديث ،اميرکبير،
عالمه طباطبايي(ره) ،شريف ،امام صادق(ع) و ..
 :1۳۹۳ – 1۳۹۵علم ديني ،کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي اخالق و تربيت ،قم.
 :1۳۹4فلسفه علوم انساني ،دکتری علوم تربيتي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹4فلسفه علوم انساني ،دکتری روانشناسي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹۳فلسفه علم ،کارشناسي ارشد ،جامعه الزهرا(س) ،قم.
 :1۳۹۳فلسفه علم ،دکتری ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،قم.
 :1۳۹0 – 1۳۹۲فلسفه غرب ،دانشگاه صدرا.
 :1۳8۹ – 1۳۹۲کالم جديد ،دانشگاه صدرا.
 :1۳88 – 1۳۹۲فلسفه علم ،دانشگاه صدرا.
 :1۳۹0معرفت شناسي ،فلسفه علم و علم ديني ،طرح معرفت افزايي اساتيد ،دانشگاه سمنان
 :1۳86 – 1۳8۹معارف اسالمي  1و  ۲دانشگاه تهران ،دانشكده های کشاورزی ،هنر ،روانشناسي و علوم تربيتي ،علوم اجتماعي.

 :1۳8۵مطالعات اجتماعي ،مخصوص طالب پايه  6حوزه علميه قم.
 :1۳84 -1۳8۵فلسفه علم ،گروه فيزيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم.
 :1۳84کارگاه آموزشي "علم و دين در همايش کشوری گفتگوی علم و دين.
 :1۳84فلسفه علم ،گروه فيزيك دانشگاه قم.
 .۷تأليف يا ترجمه کتاب:
 :1۳۹۷کتاب درسي آشنايي مقدماتي با علوم انساني اسالمي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،در دست انتشار.
 :1۳۹۵تحليلي بر انديشههای علم ديني در جهان اسالم (بررسي ادله امكان ،ضرورت ،مطلوبيت و اخالقي بودن علم ديني
از منظر مخالفان و موافقان علم ديني) ،پژوهشگاه بين المللي المصطفي(ص).
 :1۳84علم ديني ،ديدگاهها و مالحظات ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(همكار)
 .8تأليف يا ترجمه مقاله:
تأليفات:
 :1۳۹۷جايگاه نظريه علم ديني آيت اهلل مصباح يزدی در ميان طبقهبندی جديد نظريههای علم ديني ،کتاب نقد (در دست
چاپ)
 :1۳۹۷نقد کتاب «محلهای نزاع علم ديني» ،اثر دکتر ماليری ،فصلنامه علوم انساني اسالمي صدرا،
 :1۳۹۷سنت گرايان و علوم انساني ،مالحظاتي روش شناختي ،ارائه در نشست مشترک پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي و انجمن جامعه شناسي ايران.
 : 1۳۹۷دفاع از علم ديني بر مبنای آراء مخالفان علم ديني ،ارائه در همايش بررسي چالشهای علوم انساني ،دانشگاه شهيد
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بهشتي ۹ ،ارديبهشت.
 :1۳۹۷چگونگي مواجهه سنت گرايان با علم و فناوری جديد ،ارائه شده در نشست تخصصي مواجهه سنتگرايان با
مسائل فرهنگ معاصر ۲۵ ،ارديبهشت ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 :1۳۹6نقد معرفي نظريه های فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي در کتاب فلسفه علم و علم ديني ،فصلنامه علوم انساني
اسالمي صدرا ،شماره .۲۲
 :1۳۹6فلسفه علوم انساني و برنامه توسعه ،ارائه شده در چهارمين همايش ملي پژوهشهای اجتماعي فرهنگي در جامعه
ايران ،انجمن جامعه شناسي ايران 6 ،دی.
 :1۳۹6رويكرد غير مديريتي به تحول علوم انساني و توليد علوم انساني اسالمي ،فصلنامه علوم انساني صدرا ،شماره .۲۳
 :1۳۹6نقد طبقه بندی و معرفي رويكردهای علم ديني و اسالمي سازی علوم در کتاب فلسفه علم و علم ديني ،نقد کتاب
فلسفه کالم و عرفان ،پائيز و زمستان.
 :1۳۹6درآمدی بر اخالق علم ديني ،انديشه نامه.
 :1۳۹6چيستي روش شناسي علوم انساني ،ارائه شده در اولين همايش ملي نقد متون و کتب علوم انساني ،پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۳0 ،آذر.
 :1۳۹6بررسي و نقد کتاب «پارادايم اجتهادی دانش ديني» ،پژوهشنامه انتقادی شورای بررسي متون ،شماره ۲
 :1۳۹۵جايگاه طبقه بندی نظريات علم ديني در سياست گذاری فراينـد تحـول علـوم انسـاني ،فصلنامه علوم انساني
صدرا ،شماره .18
 :1۳۹4علوم تربيتي علم يا فناوری؟! پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹4نسبت نظريه فرهنگستان علوم اسالمي درباره علم ديني با واقعگرايي ،فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ
 :1۳۹4مالحظاتي در طبقه بندی نظريههای علوم انساني اسالمي ،پيشهمايش فلسفه و علوم انساني ،موسسه حكمت و
فلسفه ايران و منتشر شده در ترنم حكمت( ،)۵موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران()1۳۹۵
 :1۳۹4معرفي و نقد کتاب «رابطه منطقي دين و علوم کاربردی» ،فرهنگ امروز.
 :1۳۹4آيا با نفي عقالنيت ميتوان به دين و معنويت رسيد؟ پژوهشهای فرهنگي اجتماعي صدرا.
 :1۳۹۳درآمدی تاريخي به گفتمان علم ديني ،خردنامه همشهری.
 :1۳۹۳ت حليلي بر بهره گيری از تكنولوژی غرب در نبرد تمدني با غرب ،ويژه نامه درنگ ،همايش فرهنگ و تكنولوژی،
دانشگاه صنعتي شريف.
 :1۳۹۳بررسي و نقد کتاب «در جستجوی علوم انساني اسالمي» اثر دکتر عبدالحسين خسروپناه ،فصلنامه نقد کتاب کالم،
فلسفه ،عرفان ،شماره  1و .۲
 :1۳۹۳ارزيابي نقدهای کتاب «فلسفه روانشناسي و نقد آن» ،نقد کتاب فلسفه و کالم و عرفان ،دوره  ،۲شماره ۳و.4
 :1۳۹۳ارزيابي راهکارهای سهگانه توليد علم ديني در ديدگاه آيهاهلل جوادی آملي ،فصلنامه کتاب نقد ،شماره .۷0
 :1۳۹۲معرفي و نقد ديدگاه طه جابر علواني درباره علم ديني ،ارائه شده به دومين همايش بين المللي علوم انساني
اسالمي.
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 : 1۳۹۲معرفي و نقد ديدگاه جمال الدين عطيه درباره علمي ديني ،ارائه شده به دومين همايش بين المللي علوم انساني
اسالمي.
 :1۳۹۲مطلوبيت حاکميت جهان بيني ديني بر فعاليت علمي؛ ارزيابي ديدگاه دکتر مهدی گلشني درباره علم ديني ،سوره
انديشه ،شماره 68-6۹
 :1۳۹۲مصاحبه با دکتر گلشني درباره علم ديني( ،)۲پژوهشهای فرهنگي اجتماعي صدرا.
 :1۳۹۲گسترش برنامه فلسفه برای کودکان؛ مقدمهای برای نهادينه شدن توليد علم در کشور ،هفته نامه پنجره ،شماره .186
 :1۳۹۲دو راهكار توليد علم ديني برمبنای آراء دکتر سروش ،دوفصلنامه علمي پژوهشي جستارهای فلسفه دين ،س،۲
ش1.
 : 1۳۹۲جايگاه روش شناسي در تحول و ارتقاء علوم انساني ،بررسي ديدگاه دکتر زيباکالم ،پژوهشهای فرهنگي اجتماعي صدرا.

 :1۳۹۲تحول علوم انساني و موانع پيش روی آن ،خبرنامه حكمت اسالمي.
 :1۳۹۲بررسي تطبيقي ديدگاه ميرباقری و پايا در زمينه الگوی توسعه اسالمي ،فصلنامه باور ،ش ۲.
 :1۳۹1مصاحبه با دکتر گلشني درباره علم ديني( ،)1پژوهشهای فرهنگي اجتماعي صدرا.
 :1۳۹1سيطره پوزيتيويسم بر مراکز علمي و سياستگذاری ،هفته نامه پنجره ،شماره 1۳۵.
 :1۳۹1دفاعي از رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود ،دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهای علم و دين ،ش ۵.
 :1۳۹1درباب نسبت عقل و اراده و معنای تقدم اراده بر عقل ،سوره انديشه ،شماره  6۲و 6۳.
 :1۳۹1تكنولوژی و فرهنگ ،بررسي تطبيقي ديدگاه پايا و ميرباقری ،فصلنامه علمي پژوهشي روششناسي علوم انساني.
 :1۳۹1آينده پژوهشي علم ديني در ايران ،مقاله ارائه شده در دانشگاه امام حسين(ع).
 :1۳۹1انحالل مسأله علم ديني ،از ديدگاه آيت اهلل جوادی آملي ،ارائه شده در اولين کنگره بينالمللي علوم انساني
اسالمي ،منتشر شده در فصلنامه علمي پژوهشي ذهن 1۳۹1 ،و مجموعه مقاالت کنگره.
 :1۳۹1ارزيابي مدل تاسيسي علم ديني دکتر باقری ،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي ،شماره .۵۳

 :1۳۹0مقايسه فلسفه علوم اجتماعي تحليلي و قاره ای ،سوره انديشه ،شماره .۵1-۵0
 :1۳۹0دست يابي به تمدن اسالمي از طريق جنگ تمدنها ،بررسي آراء فرهنگستان علوم اسالمي ،منتشر شده در مجموعه
مقاالت همايش تمدن شناخت ،دانشگاه کرمان.
 :1۳۹0درآمدی بر چيستي فلسفه علوم اجتماعي ،سوره انديشه ،شماره ۵1.-۵0
 :1۳۹0چيستي علوم انساني ،ارائه شده در سلسله نشستهای فلسفه علوم انساني ،مجمع عالي حكمت اسالمي.
 :1۳۹0جايگاه علوم انساني در طبقه بندی علوم ،سوره انديشه ،شماره .۵۵
 :1۳۹0بازخواني تحول علوم انساني و توليد علم ديني در نظام فكری فرهنگستان علوم اسالمي ،بر مبنای الگوی جنگ
تمدنها ،ارائه شده در همايش تحول علوم انساني ،دانشگاه تهران ،منتشر شده در مجموعه مقاالت همايش1۳۹1. ،
 : 1۳۹0بررسي داليل مخالفت با علم ديني ،ارائه شده به کنگره ملي علوم انساني ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي و منتشر شده در فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ ،شماره  ،۲0زمستان .1۳۹1
 :1۳8۹برنامه توسعه به مثابه تكنولوژی اجتماعي ،رويكردی فلسفي ،فصلنامه روش شناسي علوم انساني ،شماره 6۵.
 :1۳8۹اراده گرايي ،مبنايي برای علم ديني ،ارائه شده در همايش مباني فلسفي علوم انساني؛ منتشر شده در مجموعه
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مقاالت همايش ،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 1۳۹0 ،و همچنين در معرفت کالمي ،زمستان  ،1۳8۹شماره 4.
 1۳8۹آبان :جهت داری ارزشي برنامه توسعه ،خردنامه همشهری.
 :1۳88تحليلي جامعه شناختي از علت تداوم رويكرد پوزيتويستي به علم و عدم شكل گيری علم ديني در ايران ،دو
فصلنامه اسالم و علوم اجتماعي ،شماره ۲.
 ۲4 1۳88و  ۲۵مهر :بازخواني انتقادی ديدگاه پيروزمند درباره تحول در علوم انساني ،روزنامه خراسان.
 1۳8۷کاربرد فلسفه و روش شناسي علوم انساني در سياست گذاری علمي کشور ،فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي
علوم انساني ،سرمقاله شماره .۵۵
 :1۳8۷علم و دين ،از تعارض تا علم ديني ،سرمقاله فصلنامه روش شناسي علوم انساني ،سرمقاله شماره .۵4
 :1۳8۷سياستهای کالن کشور ،بستری برای تحليلهای فلسفي و روش شناختي ،سرمقاله فصلنامه روش شناسي علوم
انساني ،سرمقاله شماره ۵6.
 :1۳8۷درآمدی روششناسانه بر تبيين کارکردی در جامعهشناسي دورکيم ،فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي علوم
انساني ،شماره .۵6
 :1۳8۵گزارش تفصيلي کارگاه آموزشي پارادايمهای علوم انساني ،فصلنامه روش شناسي علوم انساني ،شماره .48
 :1۳8۵فعل خدا در طبيعت ،ارايه شده در همايش بينالمللي گفتگوی علم و دين.
 :1۳8۵روششناسي يكپارچه ،الزمه توليد علوم انساني اسالمي و بومي ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .4۷
 :1۳8۵جايگاه علم ديني و روششناسي در سند چشم انداز بيست ساله کشور ،فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي
علوم انساني ،سرمقاله شماره .۵0
 :1۳8۵اهداف علم ديني و برخي لوازم عملياتي ساختن آن ،فصلنامه روش شناسي علوم انساني ،سرمقاله شماره .48
 :1۳8۵اتخاذ الگويي جديد در تعليم و تربيت ،الزمه هنجاری شدن توليد علم در ايران ،ارائه در همايش مديريت آموزشي
دانشگاه امام صادق(ص).
 :1۳84کتابشناسي فلسفه تاريخ ،فصلنامه حوزه و دانشگاه (ويژهنامه فلسفه تاريخ) ،شماره .4۲
 :1۳84علم ديني ،زمينههای تاريخي و اجتماعي و معرفتشناختي؛ بررسي ديدگاه انديشمندان ايراني در اين زمينه ،ارايه
در همايش کشوری ،گفتگوی علم و دين.
 :1۳84رئاليسم علمي ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .4۳
 :1۳84درآمدی بر روششناسي مديريت اسالمي ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .4۵
 :1۳84جايگاه و ضرورت فلسفه تاريخ ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .4۲
 :1۳8۳سالمت روان ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .41
 :1۳8۳جامعهشناسي دين دورکيم .فصلنامه سه عالمه.
 :1۳8۳جامعهشناسي اسالمي ،امكان و مطلوبيت ،کتاب ماه علوم اجتماعي ،شماره .8۲
 :1۳8۳تعليم و تربيت اسالمي ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .40
 :1۳8۳پيش فرضهای روشهای کمي در پژوهشهای علوم انساني ،دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش ،شماره 1۵۳.
 :1۳8۳انقالبي به نام خدا(معرفي کتاب) ،ضميمه خردنامه همشهری ،شماره 18
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 :1۳8۲کدامين مالک معقوليت؟ فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سرمقاله شماره .۳4
 :1۳8۲سلوک بين الملي دولت اسالمي(معرفي کتاب) ،ضميمه خردنامه همشهری ،شماره 1۲
 :1۳8۲تأملي در پيشفرضها،مباني نظری و محدوديتهای سنجش دينداری .ارايه شده در همايش مباني نظری و
روانسنجي مقياسهای ديني و چاپ در مجموعه مقاالت همايش.
 :1۳81روش شناسي مطالعه انديشه های امام خميني(ره) ،مصباح ،شماره .4۲
 :1۳81تعين اجتماعي معرفت ديني از منظر دورکيم .ارايه شده در همايش جامعهشناسي معرفت و چاپ شده در مجموعه
مقاالت همايش «جامعه و معرفت».
 ۵ 1۳80ارديبهشت :رهيافت کارکردگرايانه در جامعه شناسي دين ،روزنامه ايران
 :1۳۷۹مباني انسانشناسي در جامعهشناسي دورکيم .فصلنامه مصباح .شماره .۳۵
 :1۳۷۹کتابشناسي مباني نظری علوم ،فصلنامه مصباح ،شماره .۳۵
 .۹عنوان پاياننامه:
 :1۳۹4بررسي انتقادی نسبت ديدگاه باقری ،ميرباقری ،زيباکالم ،گلشني و  ...در زمينه علم ديني ،به راهنمايي دکتر عماد
افروغ و مشاوره دکتر حميد رضا آيت اللهي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 :1۳80مباني نظری کارکردگرايي در جامعهشناسي دين ،پاياننامه کارشناسي ارشد به راهنمايي دکتر سعيد زيباکالم و
مشاوره دکتر عماد افروغ ،دانشگاه صنعتي شريف ،گروه فلسفه علم.
 .10همکاري با فصلنامه ها و کنگره هاي علمی و ( ...ارزيابي مقاالت و )...
جشنواره بين المللي فارابي
جشنواره کتاب دين
کنگره کتاب سال حوزه
شورای اعطای مجوزها و امتيازهای علمي شورای عالي حوزههای علميه
فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي علوم انساني؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ؛ شورايعالي انقالب فرهنگي
فصلنامه علمي پژوهشي ذهن؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوری؛ مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
فصلنامه علمي پژوهشي معرفت در دانشگاه اسالمي؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
فصلنامه علمي پژوهشي قبسات؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
فصلنامه علمي پژوهشي حكمت و فلسفه؛ دانشگاه عالمه طباطبايي
فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ پزشكي؛ دانشگاه شهيد بهشتي
فصلنامه علمي پژوهشي انديشه نوين ديني؛ دانشگاه معارف
دو فصلنامه علمي پژوهشي جستارهای فلسفه دين؛ انجمن فلسفه دين ايران
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دو فصلنامه علمي پژوهشي فلسفه علم؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهای علم و دين؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسالم و روانشناسي؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه علمي پژوهشي تربيت اسالمي؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دو فصلنامه علمي پژوهشي اسالم و علوم اجتماعي؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشريه علمي پژوهشي پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انساني ،شورای بررسي متون
فصلنامه کتاب نقد؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
همايش بين المللي علوم انساني اسالمي ،مرکز پژوهشهای علوم انساني اسالمي صدرا
دومين کنگره ملي علوم انساني ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .11ويراستاري و نظارت علمی کتاب
 :1۳۹۵ارزيابي و ويراستاری علمي کتاب «فلسفه علم و علم ديني» ،از آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹۳ويراستاری علمي کتاب «علم اقتصاد و مسأله شناخت» ،از آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹۳نظارت علمي سلسله نشستهای علمي در موضوع علم ديني ،مجمع عالي حكمت اسالمي.
 :1۳8۹ارزيابي و ويراستاری علمي کتاب «گامي به سوی علم ديني ،»1از آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .12استاد راهنما ،مشاور و داور رساله
 : 1۳۹۷استاد داور ،رساله دکتری ،ظرفيت شناسي متون ديني برای توليد دانش تربيت اسالمي با تاکيد بر مباني و قواعد
استنتاج ،علي اکبر زهره کاشاني ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 :1۳۹۷استاد مشاور ،رساله دکتری ،بررسي رويكردهای اجتهادی در توليد علم ديني ،خانم عبدلي ،دانشگاه معارف.
 : 1۳۹6استاد داور ،رساله کارشناسي ارشد ،بررسي مباني فلسفي تفسير کپنهاکي مكانيك کوانتوم از منظر فلسفه اسالمي،
آقای حسيني ،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 :1۳۹۵استاد داور ،رساله کارشناسي ارشد ،روش شناسي علوم انساني اسالمي ،آقای نوری ،دانشگاه خوارزمي.
 :1۳۹۳استاد داور ،رساله دکتری ،بررسي ديدگاه علم ديني دکتر سيدمحمد نقيبالعطاس و تطبيق آن بر اسالميسازی علوم
اجتماعي ،محمد درگاه زاده ،دانشگاه معارف.
 :1۳۹1استاد داور ،رساله کارشناسي ارشد ،ارزيابي ادله موافقان و مخالفان علم ديني ،مهدی قربانزاده ،دانشگاه اديان و مذاهب.

 .13برگزاري کرسی ترويجی
 :1۳۹۵دفاعي از رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .14داور کرسی نظريه پردازي و ترويجی
 :1۳۹۷کرسي ترويجي «فهم هرمنوتيكي علوم انساني مبتني بر آرای ديلتای ،با تاکيد بر مسئله علوم انساني در ايران»؛ دکتر
8

مالك شجاعي؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 :1۳۹6کرسي نظريه پردازی ،تحول علوم انساني ،دکتر عليرضا پيروزمند ،دانشگاه شيراز.
 :1۳۹۵کرسي نوآوری «چارچوبي روش شناختي برای علوم اجتماعي اسالمي»؛ دکتر حسين بستان؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .15افتخارات
 :1۳88سردبير نمونه (فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي علوم انساني) ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 :1۳۹4رتبه اول جشنواره نقد کتاب در حوزه فلسفه (نقد کتاب در جستجوی علوم انساني اسالمي).
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