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 سوابق تحصیلی

  :دیپلم

  ریاضی فیزیک

  

  : کارشناسی

  حوزويسطح دو 

  

  :کارشناسی ارشد

  

  فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه تهران 

  )کنکور ارشد فلسفه اسالمی 4رتبه(                

  

  :دکتري

پایان تحصیالت  فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ع و اشتغال به 

  پایان نامه

  )کنکور دکتري فلسفه غرب 40رتبه (                   

 

 



 سوابق آموزشی 

  

  تدریس رسمی علوم حوزوي در دروس منطق، ادبیات عرب و فلسفه _

  و تدریس غیر رسمی فقه، اصول، الهیات و دین پژوهی معاصر

  تدریس حق التدریسی فلسفه غرب و فلسفه اسالمی و متن خوانی عربی معاصر در دانشگاه صنعتی شریف _

  تدریس شیعه شناسی در مؤسسه غدیرپژوهی براي دانشجویان و نظامیان _

  تدریس متون نظم و نثر ادب فارسی و عرب براي دانشجویان و طالب _

 مهارتها

  

 

   قدیم و معاصر؛ نظم و نثر و گرامر(تسلط کامل بر زبان عربی(  

 پیشرفت هستم در مسیر(خوانی و مکالمه اجمالی  آشنایی با زبان انگلیسی در حد  متن( 

 

 فلسفه اسالمی و )قدیم و معاصر(پژوهی  هاي مختلفی چون دین مطالعه تفصیلی و تخصصی در زمینه ،

هاي  ، جامعه شناسی، جریان)متون نظم و نثر(غرب، تصوف ایرانی و عرفان نظري، ادبیات فارسی و عرب 

  .شیع و تسننروشنفکري ایران و عرب، تاریخ اسالم، تاریخ ایران، مباحث اختالفی ت

 

  

تدریس متون کالسیک ادبیات فارسی ـ تاریخ بیهقی، کلیله و (تخصص در حوزه ادبیات فارسی و عربی   •    

هاي  ـ براي جمع... دمنه، گلستان، کیمیاي سعادت، حدیقه سنایی، مثنوي موالنا، دیوان حافظ، پنج گنج نظامی، و 

چون عالمه قزوینی، عالمه فروزانفر، پژوهان بزرگ سده اخیر  مطالعه تفصیلی آثار ادب+ دانشجویی و طلبگی 

عالمه همایی، عالمه مینوي، عالمه ملک الشعراي بهار، عالمه عباس اقبال آشتیانی، دکتر معین، دکتر زرین کوب، 

دکتر صفا، دکتر شهیدي، دکتر باستانی پاریزي، دکتر شفیعی کدکنی، دکتر مهدوي دامغانی، دکتر سیروس شمیسا، 

  )سرایش شعر به فارسی و عربی ... +دکتر استعالمی و 

  



  آثار 

  

  

  به ویژه آثار پروفسور طه (اشتغال به ترجمه چند کتاب تخصصی علوم انسانی از عربی معاصر به فارسی

که فعال یکی از آثارش را توسط انتشارات ... عبدالرحمن، فیلسوف، عارف و روشنفکر مشهور مراکشی 

 )دانشگاه باقرالعلوم ع در دست نشر دارم

  

  ترجمه یک فصل از کتابThe Islamisation of Science , Four Muslim Positions  

Developing an Islamic Modernity    
                                                                                                                                                   

  که بناست با مقدمه دکتر حمید پارسانیا چاپ شود

 

که بناست نشر میراث مکتوب چاپ ) به عنوان پایان نامه ارشد(ق  9تصحیح یک متن تصوف عربی سده  •  

  . کند

  )نامه طه عبدالرحمن ویژه(شده در مجله علوم انسانی صدرا  اي چاپ یک مقاله ترجمه  •     

 

  و الحمد هللا أوال و آخرا                                                                                 

 




