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 سمه تعبلی بب

 محمذ تقی اکبرنژاد  نبم خبنوادگی:و نبم 

 هذرس خبرج مرتبه علمی

 خبرج حَزٍی تحصیالت

 01/01/0247 دتبریخ تول

 تجریس محل تولد

  پست الکترونیک

 

 مذارج علمی و تحصیلی :

 سبل پبیبن سبل شروع کشور حوزه / دانشگبه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

  63 ایراى لن حَزُ اصَل فمِ ٍ ی تحصیالت حوزو 1

      دکترا 2

      کبرشنبسی ارشد  3

      کبرشنبسی  4

...       

 

 تألیف کتبة : 

 سبل انتشبر نبشر / محل نشر  ف / ترجمه(نوع ) تألی عنوان کتبة  ردیف

 0271 هسجذ جوکراى لن تبلیف هَسَػِ تَلیؼبت االهبم هْذی ػج 1

2 
ِ ّبٍفرهبیطبت اهبم هجوَػِ کبهل ًبه

 ػصرػج
 0276 هسجذ جوکراى لن تبلیف

 0277 هسجذ جوکراى لن تبلیف دػبّبی صبدرُ از اهبم زهبى ػج 3

 0276 هسجذ جوکراى لن تبلیف کلوبت لصبر اهبم زهبى ػج 4

 0275 هسجذ جوکراى لن تبلیف اسرار هٌبسک حج 5

 0277 ثَستبى کتبة تبلیف اهیر ضْر 6

 0284 اًتطبرات دارالفکر بلیفت کالم فمبّی 7

 0284 اًتطبرات دارالفکر تبلیف هٌطك تفسیر هتي 8

 0284 اًتطبرات دارالفکر تبلیف ًظبم هؼرفتی فمبّت 9

 0284 اًتطبرات دارالفکر تبلیف ادثیبت دیي 10

  دردست چبح تبلیف رجبل 11

  دردست چبح تبلیف تبریخ تحَل هکبتت فمْی اصَلی 12

 0285 اًتطبرات دارالفکر تبلیف َلزٍائذ اص 13

 

 
 

 

 کس



2 

 

 

 تألیف مقبله ) مجله ، سمینبر ، همبیش (:

 سبل انتشبر نبشر / محل نشر  عنوان مقبله   ردیف

 041ضوبرُ  هجلِ حَزُ آزاد اًذیطی ٍ تحَل 1 .1

 041ضوبرُ  هجلِ حَزُ زهیٌِ سبز خرافِ  ،ضؼف ػمالًیت 2 .2

 043-042ضوبرُ  هجلِ حَزُ هطرٍػِ ثحبر االًَار 3 .3

 37ضوبرُ  هجلِ تخصصی فمِ اّل ثیت لوِ زًی ٍاػوبل ًبهتؼبرف در ػساداری  .4

 41ضوبرُ  هجلِ تخصصی فمِ اّل ثیت اّل ثیت ع حذٍد جسع در ػساداری  .5

 ًمل ثِ هؼٌب در حذیث؛ اثؼبد ٍ آثبر آى  .6
فصلٌبهِ تخصصی کبٍضی ًَ در 

 فمِ اسالهی
-45-44ضوبرگبى 

46 

 بزّب ٍ ضؼف ّبجبهغ احبدیث ضیؼِ، اهتی  .7
فصلٌبهِ تخصصی کبٍضی ًَ در 

 فمِ اسالهی
 45ضوبرُ 

 هرزثٌذی حجیت ػمل دراًذیطِ اخجبری ٍاصَلی  .8
فصلٌبهِ تخصصی کبٍضی ًَ در 

 فمِ اسالهی
 51ضوبرُ 

 طرحی دیگر در ثررسی غٌب در لرآى ٍ هراثی  .9
فصلٌبهِ تخصصی کبٍضی ًَ در 

 فمِ اسالهی
 52ضوبرُ 

 الئی ٍ تبثیر آى در فمِ ٍاصَلحجیت راتی ثٌبّبی ػم  .10
فصلٌبهِ تخصصی کبٍضی ًَ در 

 فمِ اسالهی
 53ضوبرُ 

 سیذ کبظن یسدی ٍ حجیت ػوَهی رٍایبت ضیؼِ  .11
ًَ در  یکبٍض یفصلٌبهِ تخصص

 یفمِ اساله
 62ضوبرُ 

 ضبخصِ ّبی حَزُ زهیٌِ سبز ظَْر  .12
ّوبیص ثیي الوللی دکتریي 

 هْذٍیت 
 

 06ضوبرُ  االجتْبد ٍ التملیذ فمِ الؼساء الحسیٌی دراسِ استذاللیِ فی ًمذ  هظبّرالتطجیر  .13

 08ضوبرُ  ذیاالجتْبد ٍ التمل حذٍد الجسع فی رثبء اّل الجیت  .14

 03ضوبرُ  ًطریِ کَثر هؼبرف حجیت ٍ ػصوت راتی ػمل  .15

 

 

 

 آثبر در دست پژوهش و چبپ : 

 سبل اًتطبر ترجوِ( ًَع ) تألیف / ػٌَاى  همبلِ   ردیف

  تبلیف خالقهٌطك تفکر  1

  فیتبل تبثیر ادثیبت ػرة در رٍش استٌجبط 2

  تبلیف هجبًی ػلن رجبل 3

...    
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 سوابق اجرایی ) مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت هب / شوراهب (:

 سبل)هبی( سبزمبن / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

 ػضَ ّجبت ػلوی  1
یٌذُ رٍضي هَسسِ آ

 )پژٍّطکذُ هْذٍیت(
 ثِ هذت یکسبل  75سبل 

 80تب  76سبل  کبٍضی ًَ درفمِ اسالهی  ِ هجلِریّیبت تحریکبرضٌبس  2

 77سبل حَزُ ػلویِ کٌگبٍر هذیر  3

 هذیر هسئَل  4
هَسسِ فرٌّگ ٍتوذى 

)فمبّت ٍ توذى سبزی ػلَی
 اسالهی(

 78از سبل 

5    

 

 

 

 سوابق آموزشی 

 سبل)هبی( حوزه / دانشگبه  مقطع  درس  عنوان  ردیف

  هذرس  1
 حَزُ ّبی ػلویِ لن ٍ

 ضْرستبًْب
 78تب  71

  خبرج هذرس 2
 هَسسِ فرٌّگ ٍ

)فمبّت ٍ یتوذى ػلَ
 توذى سبزی اسالهی(

 78از سبل 

  استبد داًطگبُ 3
داًطگبُ اهبم 

 صبدق)ػلیِ السالم(
0286 

...     

 

 

 

 سوابق پژوهشی 

 سبل)هبی( محل پژوهش / سبزمبن حمبیت کننده  هشعنوان  پژو ردیف

 77از سبل  هؼبًٍت پژٍّص حَزُ ػلویِ لن  پژٍّطگر رسوی 1

2    

...    
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 سوابق برگساری کرسی هب و نشست هبی علمی

 سبل)هبی( / بب همکبریبرگساریمحل  نشست/همبیشعنوان   ردیف

1 
تریي کرسی ًظریِ حجیت لَیپیص

 ػیهؼرفت هوکي ًَ
 83سبل پژٍّطگبُ فرٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی

2 
سلسلِ ّوبیص ًمذ هکتت اصَلی 

 ضیخ اًصبری)رُ(
 83سبل  پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فرٌّگ اسالهی

3 
ًطست تخصصی ثررسی حکن فمْی 

 رفتبرّبی افراطی در ػساداری
/پژٍّطکذُ  )ػلیْن السالم(هرکس فمْی ائوِ اطْبر

 حج ٍ زیبرت
 83سبل 

4 
ش ضٌبسی ًطست تخصصی رٍ

 اجتْبد در اخالق
/ یپژٍّطگبُ ػلَم ٍ فرٌّگ اساله

 پژٍّطکذُ فمِ ٍ اخالق
 83سبل 

5 
کرسی ًظریِ پردازی اهکبى سٌجی 
تکبهل رٍش اجتْبد جَاّری ثرای 

 تَلیذ ػلَم اًسبًی اسالهی
 83سبل  داًطگبُ ػذالت 

...    

 توضیحبت ) افتخبرات / عالیق پژوهشی (:

ro@feghahat.com 


