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 طلبه مشغول به سطح چهارم حوزه علمیه قم.

 قم.  ،ره ینیموسسه امام خم یفلسفه علوم انساندانشجوی دکتری،  دکتری تخصصی: 

 .یفلسفه علوم انسان کالم، فلسفه،مربوطه :  یعلم گروه

 Hamidemami95@yahoo.com:لیمیا

 

 

 :  یلیتحص سوابق

 . 1831ره ،  ینیامام خم یپژوهش یموسسه آموزش ات،ی:  فلسفه و اله یکارشناس. 1

 1818ره ،  ینیامام خم یپژوهش ی(، موسسه آموزشیقی: فلسفه )تطب ارشد یکارشناس. 2

تهران(. ،  میمدرس)حک یآقا عل دگاهیاز د یمعاد جسمان یبررس   :کارشناسی ارشد نامه انیپا عنوان

 1811ره  ، سال دفاع:  ینیامام خم یپژوهش یدانشگاه محل دفاع: موسسه آموزش



 .لی(، مشغول به تحصشی)گرا ی: فلسفه علوم انسان یتخصص یدکتر. 8

  .یعلوم انسان یانسان شناخت یتکامل بر مبان هینظر ریتاث یانتقاد یبررس :موضوع رساله دکتری

 : یآموزش سوابق

 

   ره خمینی امام موسسه 1389 سال ورودی آزمون  اول رتبه

  

  فلسفه اخالق و  یخداشناس ،یمعرفت شناسدر دروس  ی. استاد رسم1

 یواحد درس 4  یمعرفت شناس  الف: 

  یواحد درس 3دو دوره فلسفه اخالق ب:  

 .یواحد درس 3و فلسفه اخالق  یمعرفت شناسدو دوره ج:  

  یواحد درس 22 یدر سطح کارشناس دانشگاه یزبان عموم ی. تدرس2

 واحد.  21. هیدر مقاطع متوسطه و عال  یسیمکالمه زبان انگل سیتدر. 8

 . یواحد درس 82 31تا  36 یاز سالها یلیسال تحص مین 6به مدت  پیشرفته و منطق دیعقادروس  سی. تدر4

 یواحد درس 21  11تا  14 یدر سالها یلیسال تحص مین 4به مدت  4و  8 دیمنطق و عقا سی. تدر1

 12 یلیسال تحص میبه مدت دو ن 16در سال  فلسفه اسالمی)کتاب بدایه الحکمه عالمه طباطبایی( سی. تدر6

 .یواحد درس



سال  مین سهبه مدت  17در سال  (ره ییالحکمه عالمه طباطبا هیکتاب نهافلسفه اسالمی پیشرفته) سی. تدر7

 .یواحد درس 11 یلیتحص

 .یواحد درس 3ارشد  یرشته فلسفه دوره کارشناس یزبان تخصص سی. تدر3

 

 : یپژوهشسوابق 

انسان  یمبان ،یعلوم انسان یارزش یمبان ،یتکامل و علوم انسان کالم و فلسفه و دین،:  یپژوهش نهیو زم قیالع

 .یعلوم انسان یشناخت یو هست یشناخت

 دارش ینامه کارشناس انی. پاالف

) این اثر در حال ارزیابی نهایی برای چاپ می تهران(. میمدرس)حک یآقا عل دگاهیاز د یمعاد جسمان یررسب

 باشد(.

 ره با موضوع  ینیدر موسسه امام خم 11 ماهیدفاع شده در د 

 :یپژوهش ی. مقاالت منتشر شده با رتبه  علمب

 یدرباره معاد عنصر یمدرس زنوز یاقا عل هیاشکاالت وارد شده بر نظر یبررس حمید امامی فر، احمد سعیدی: .1

 .یحکمت اسالم یپژوهش یچاپ شده در مجله علم

 یعلوم انسان یانسان شناخت یتکامل بر مبان هینظر ریتاث یانتقاد یبررس حمید امامی فر، علی مصباح .2

 .(17)در انتظار چاپ فروردین معرفت فلسفی تایید چاپ شده در 

 .یمدرس زنوز دگاهیاز د ینو به معاد جسمان ینگاه،  علیرضا کرمانی، حمید امامی فر .8



 .دانشگاه آزاد ساوه یکالم یاعتقاد یچاپ شده در مجله پژوهشها

ره  ییعالمه طباطبا دگاهید تیاز گناه در قرآن با محور امبرانیعصمت پمحمد حسین فاریاب، حمید امامی فر،  .4

 .زانیدر الم

 دانشگاه آزاد ساوه. یکالم یاعتقاد یچاپ شده در در مجله پژوهشها

 .دیی. در دست چاپ و تمام شده منتظر تاج

)اماده چاپ در حال نهایی یپوپر و کارکرد آن در علوم انسان ییگراابطال یروش شناخت هینظر ینقد و بررس. 1

 سازی(

 :)انگلیسی به فارسی(ترجمه مقاالت د. 

 .دایره المعارف راتلج مقاله الهیات اگزیستانسیالیسم استخراج شده از ترجمه و نقد و بررسیِ. 1

 .ترجمه و نقد و بررسی مقاله قرآن و فلسفه نوشته الیور لیمان از دایره المعارف قرآن و فلسفه. 2

 

 :(دستگاه ای، نرم افزار  یخارج یها ) تسلط بر زبان ها مهارت

 .Word, Powerpointافزارهای  یپلم کامپیوتر، آشنایی با نرمد

 .تسلط کامل به زبان انگلیسی در حد مکالمه و خواندن و نوشتن 

 تسلط به زبان عربی در حد خواندن و ترجمه.


