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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
موسسه مطالعات راهبردی علوم 

 و معارف اسالم
1385 1395    معاون پژوهشی 

2 
مرکز تخصصی آموزش فلسفه و 

 کالم نورحکمت رضوی
1393 

ادامه 

 دارد
   مدیر مرکز 

3 
-مدرسه علمیه نورالرضا علیه

 السالم
1380 

ادامه 

 دارد
   عضو هیات مدیره 

4 
های اسالمی بنیاد پژوهش

 آستانقدس رضوی
1395 

ادامه 

 دارد
   عضو هیات مدیره 

5 
اسالمی  مجمع عالی حکمت

 شعبه مشهد
1393 1395    فلسفه علوم انسانی مدیر گروه 

 

 ج( وضعیت تحصیالت

 

 توضیحات محل دریافت مدرک سال دریافت مدرک رشته علمی مدرک

 سطح سه

 )دکتری( سطح چهار

 

 فقه و اصول

 فقه و اصول

 

1393 

1396 

 

 حوزه علمیه مشهد 

 حوزه علمیه مشهد

 

 اتمام حوزه مشهد مقدس و 1365ورودی 

 1385سال درس خارج در سال  8 

 

 های مطالعاتی و تخصصید( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

 فلسفه علم / علم دینی 1

 ،شناسیروش

  ،سازیالگوریتم

طراحی مدل و 

 سیستم

  سال 10

 



 . . . (های غیرمطالعاتی )رایانه و . مهارت2

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

   سال 10 افزارهاای و نرمرایانهاولیه های مهارت 1

   سال 10 روش تحقیقسی کارگاه مدرّ 2

   سال 10 روش تدریسکارگاها سی مدرّ 3

 

 هـ( سوابق آموزشی
 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس علمیهنام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه  عنوان دروس مورد تدریس ردیف

1 
دروس حوزوی از پایه یک 

 تا هشت
 های اصلی در هر پایه()بخشی از کتاب

 حوزه علمیه مشهد مقدس

 در مدارس مختلف
   سال 10

 شناسیمعرفت 2
ها، طرح نهاد رهبری در دانشگاه

 ضیافت اندیشه اساتید
 کارگاه آموزشی  سال 5

 فلسفه اخالق 3
ها، طرح رهبری در دانشگاهنهاد 

 ضیافت اندیشه اساتید
 کارگاه آموزشی  سال 5

 فلسفه حقوق 4
ها، طرح نهاد رهبری در دانشگاه

 ضیافت اندیشه اساتید
 کارگاه آموزشی  سال 5

 فلسفه سیاست 5
ها، طرح نهاد رهبری در دانشگاه

 ضیافت اندیشه اساتید
 کارگاه آموزشی  سال 5

 و( جوایز علمی
 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه مجموعهنام  ردیف

 طلبه ممتاز   حوزه علمیه مشهد مقدس 1

 پژوهشگر نمونه استانی  استانداری خراسان 2

 های ضیافت اندیشه برای اعضائ هیات علمیمدرس نمونه دوره  هانهاد رهبری در دانشگاه 3

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات
 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  1381از  حوزه علمیه قم تدریس در کارگاه آموزشی 1

  1385از سال موسسه امام خمینی قم تدریس در کارگاه آموزشی 2

  1390از سال  نهاد رهبری تدریس در کارگاه آموزشی 3

  1390از سال  دانشگاه آزاد تدریس در کارگاه آموزشی 4

  1393 بسیج اساتید تدریس در کارگاه آموزشی 5

 



 های علمی ـ  جنبیح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ 

ترجمه/ متن درسی/ تصحیح 
 انتقادی و . . .

تاریخ 
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر( اتمام

 موسسه مطالعات راهبردی 1381 تالیف نگرش سیستمی به دین 1

 موسسه مطالعات راهبردی 1382 تالیف راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالم 2

 موسسه مطالعات راهبردی 1382 تالیف راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسالم 3

 موسسه مطالعات راهبردی 1385 تالیف راهنمای تحصیل با اقتباس از نگرش اسالم 4

5 
 چرخه از تولید تا مصرف نان

 با اقتباس از نگرش اسالم
 موسسه مطالعات راهبردی 1381 تالیف

 موسسه مطالعات راهبردی 1390 تالیف سازیکانون تفکر و تصمیم 6

 موسسه مطالعات راهبردی 1388 تالیف حجاب و مدیریت احساس 7

 موسسه مطالعات راهبردی 1388 ترجمه بالهابخش دلها در مصیبت و آرام 8

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ 

 ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1396 تالیف الگوریتم اجتهاد 1

 اندیشهپژوهشگاه فرهنگ و  1397 تالیف فلسفه اجتهاد تمدنی 2

 

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایش. مقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنامه3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ 

 ترجمه و...
 تاریخ اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 1385 تالیف نان در اسالم 1
کتاب همایش ملی فرهنگستان 

 )علمی پژوهشی( کشورعلوم 

2 
 هایکاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره

 دین
 1384 تالیف

 مجله آینه معرفت

گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 

 طهران

 1386 تالیف اهداف دیننگرشی دیگر به  3
 کتاب نقد

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه



4 
، راهبرد تولید الگوی اجتهاد سیستمی

 اسالمی پیشرفت
 1393 تالیف

کتاب کنفرانس مرکز الگوی 

 اسالمی پیشرفت

 )علمی پژوهشی(

5 
های کرامت انسانی در شاخصنقش 

 یسازمانتعالی 
 1392 / مشترکتالیف

 مجله مدیریت در دانشگاه اسالمی

 )علمی پژوهشی(

 1391 تالیف راهبردهای تحول در حوزه علمیه 6
معاونت پژوهش حوزه علمیه 

 خراسان

 1395 تالیف اسباب نزول آیاتالگوریتم کشف  7
)علمی های قرآنیمجله پژوهش

 پژوهشی(

 1396 تالیف الگوریتم تحلیل لغت در استنباط فقهی 8
 مجله نگرشی نو به فقه

 )علمی پژوهشی(

 1397 تالیف اجتهاد تمدنی 9

مجله فقه و حقوق دانشگاه 

 فردوسی 

 )علمی پژوهشی(

 

 نوآوری، نقد و مناظره علمیپردازی، های نظریه. حضور در کرسی4

 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

 1396 95 ارائه کننده نوآوری ایعدل شبکه 1

با میزبانی پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ 

 اسالمی قم

 1397  ارائه کننده ترویجی الگوریتم اجتهاد 2
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 1397  ارائه کننده ترویجی پردازیروش نظریه 3
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 . مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعو5ّ

 توضیحات سال نوع مشارکت طرف نقدنام  ردیف

 1392 نقادی نصیری ، مهدی 1

 نقد تفکر ضد فلسفه و عرفان

عنوان )محتوای سه جلسه نقد و نظر، با 

توسط موسسه مطالعات « عیار نقدها»

 راهبردی مشهد چاپ شد.

 

 



 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیها/ جلسات و هم. حضور در همایش6

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسهنام همایش/ هم ردیف

1 
الگوی اسالمی کنفرانس مرکز 

 پیشرفت
 1393 مرکز الگو ارائه مقاله

پنج مقاله با راهنمایی و 

مشارکت اینجانب، در این 

 همایش پذیرفته و ارائه شد.

2 

 اساتید افزاییمهارتکارگاه 

ها برای اعضاء مدرسین کارگاه

 هاهیات علمی دانشگاه

  1394 هانهاد رهبری در دانشگاه ارائه بحث

 ارائه بحث هبرنامه توسع بررسینقد و کارگاه  3
ریزی ریاست معاونت برنامه

 جمهوری
1392  

4 
اندیشی اساتید علوم انسانی هم

 اسالمی
  1396 های صدرامرکز پژوهش مشارکت

5 
اندیشی اساتید مرکز الگوی هم

 اسالمی پیشرفت
  1396 مرکز الگو مشارکت

 ارائه بحث کارگاه نگرش سیستمی به دین 6
معارف دانشگاه امام اساتید 

 السالمصادق علیه
1394  

 

سیس انجمن علمی، راه. اجرای طرح9 سیس مجلّه، تأ دازی انهای علمی ابتکاری ویژه )مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأ

 سایت علمی و . . .(

 عنوان طرح ابتکاری ردیف
دانشگاه یا مؤسسه 

 مربوط
 توضیحات سال

1 
تاسیس موسسه مطالعات راهبردی 

 علوم و معارف اسالمی

موسسه مردم نهاد 

 وزارت کشور
 ریزی و اجراطراحی و برنامه 1385

2 
تاسیس مرکز تخصصی آموزش 

 فلسفه و کالم نورحکمت رضوی

حوزه علمیه مشهد 

 مقدس
 مدیریتریزی و طراحی و برنامه 1393

3 
مطالعات راهبردی »تاسیس مجله 

 «علوم و معارف اسالم

موسسه مطالعات 

 راهبردی
 ریزی و سردبیریطراحی و برنامه 1390

 سایت موسسه مطالعات راهبردی 4
موسسه مطالعات 

 راهبردی
 طراحی و اجرا و تالیف تمام متن  1390

5 
 های آموزشی پنج بُعدیکارگاه

 )روش تدریس، روش تحقیق، معرفت افزایی(

موسسه مطالعات 

 راهبردی
 طراحی و اجرا 1385

 «سیستمی به دیننگرش »طرح  6
موسسه مطالعات 

 راهبردی
 طراحی و تالیف و اجرا 1385



7 
به عنوان « ایپارادایم شبکه»طرح 

 پارادایم معیار علوم انسانی اسالمی

موسسه مطالعات 

 راهبردی
 طراحی و تالیف  1393

8 
الگوریتم »و « اجتهاد تمدنی»طرح 

 «اجتهاد

پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی
 طراحی و اجرا 1395

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی10

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  1391 اساتید حوزه مشهد برنامه تحول در حوزه 1

 شناسی درس خارج در حوزهروش - 2

برنامه آموزش اثربخش در ادبیات،  -

 فقهمنطق، فلسفه و کالم، اصول

 مجله رهنامهمصاحبه با 

 معاونت پژوهش حوزه قم

1391  

  1390 نهم هیات دولت تر از الگوی پیشرفتنمای نزدیک 3

بررسی مدل توسعه با اقتباس از نگرش  4

 اسالم

  1390 و ..... سازمان برنامه و بودجه

  1392 و ..... دانشگاه آزاد مشهد علم دینی 5

  1388 اصفهان و ....دانشگاه صنعتی  علوم انسانی اسالمی 6

های حکمت متعالیه در تولید ظرفیت 7

 علوم انسانی اسالمی

مجمع عالی حکمت اسالمی 

 شعبه مشهد مقدس

1395  

 و  اهلل فیاضیمرکز فلسفی آیت روش تدریس فلسفه  8

 معاونت آموزش حوزه مشهد

1394  

  1394 موسسه مطالعات راهبردی فقه تمدنی 9

مطالعات سیستمی »برنامه درسی  11

 «اسالم

  1394 جامعه المصطفی قم

  1395 های صدرامرکز نوآوری شهرهاطرح مطالعه تطبیقی آرمان 10

 

 هاها و رسالهنامه. راهنمایی پایان11

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 صرف تخصصی کاربردی 1

 )استاد راهنما( 

 1391 سطح سه مدرسه علمیه نواب

قه 2 باس از نگرش طب با اقت ندی علوم  ب

 )استاد راهنما( اسالم

 1393 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی 

کاربرد نظریه وضععع الفاب برای معانی  4

 )استاد راهنما( عامه در استنباط فقهی

 1395 سطح سه حوزه مشهد مقدس



 1397 سطح سه مشهد مقدسحوزه  فقه تمدنی )استاد راهنما( 5

 1397 سطح سه حوزه مشهد مقدس فقه آرمانشهر )استاد راهنما( 6

 1397 دکتری جامعه المصطفی ای )استاد راهنما(پارادایم شبکه 7

  کاربرد منطق در کالم رضوی 7

 )استاد مشاور(

 1394 سطح سه حوزه مشهد مقدس

 1395 سطح سه مقدسحوزه مشهد  )استاد مشاور( ابواب فقه تمدنی 8

 1393 کارشناسی ارشد جامعه المصطفی )استاد مشاور( علم دینی 9

 

 . مصاحبت تحقیقات )راهنمایی، مشاوره و نظارت(12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت عنوان تحقیق ردیف

  1391 موسسه مطالعات راهبردی راهنما ایپاردایم شبکه 1

  1391 موسسه مطالعات راهبردی راهنما شبکه مسائلروش تولید  2

  1391 موسسه مطالعات راهبردی راهنما آینده پژوهینگرشی دیگر به  3

  1392 موسسه مطالعات راهبردی راهنما نگرشی دیگر به دین 4

  1392 موسسه مطالعات راهبردی راهنما نگرشی دیگر به مهدویت 5

  1393 مطالعات راهبردیموسسه  راهنما ترجمه بالغی 6

  1393 موسسه مطالعات راهبردی راهنما شبکه مسائل علوم انسانی 7

  1394 موسسه مطالعات راهبردی راهنما شناسی آموزش اثربخشروش 8

  1394 موسسه مطالعات راهبردی مشاور مدل نیازها با اقتباس از نگرش اسالم 9

10      

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

سیستم بهداشتی با اقتباس از نگرش  1

 اسالم

 3حوزه علمیه مشهد ، پایان نامه سطح  1394 روح اهلل سلیمانی

 3نامه سطح مدرس علمیه نواب، پایان 1395 سیدجالل مهدی زاده معناشناسی داللت کالم 2

ست 3 شخ اتیآ ریف ستخراج  صیو ت و ا

بععا  مینهفتععه در قرآن کر یالگوهععا

 یداده کاو یها تمیاستفاده از الگور

مجله پژوهشی پژوهشهای قرآنی دفتر  1395 محمد جاللی

 تبلیغات اسالمی

س یو نقش منطق فاز گاهیاج 4  ریدر تف

 میقرآن کر

مجله پژوهشی فلسفه و کالم دانشگاه  1395 زهرا احمدی

 فردوسی



نابع  یخودکنترل تیمدل تقو 5 در م

سان  یبر آموزه ها یسازمانها مبتن یان

 یقرآن

مجله پژوهشی پژوهشهای قرآنی دفتر  1395 حسین احمدی

 تبلیغات اسالمی

 کتاب سال حوزه 1396 علیرضا اعرافی سازاجتهاد تمدن 6
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شانی یادداشت سالم به ن سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف ا منتشر   isin.irهای تفصیلی در عناوین زیر که در 
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 محورمهارت توسعه مدل .88

 (تمدنی مقیاس در سیستمی و شناسانهموضوع رویکرد با) هادانشگاه معارف کتب در نیازمحور مدل .89



 اسالم نگرش از اقتباس با ایحرفه اخالق کدهای .90

 آن رشد و سازیفعال چگونگی و تفکر کانون هویت .91
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 (هستی شبکه در انسان حرکت معادالت انسان، مختصات نقطه هستی، هرم) اسالم شناسانههستی سیستم طراحی و استخراج .136

  جهان در و اسالم در عرفانی فلسفی مختلف هایقرائت میان تطبیقی هایجدول ایده .137

 

 سال آینده: 21برنامه 

 های آماده انجام )دارای ساختار و اطالعات پایه آماده(:فعالیت

 

با رویکرد آموزش کارگاهی و میان .1 و  برای ایجاد مهارت تجزیه 1ایرشعععتهتالیف کتاب ده واحدیِ منطق کاربردی 

 ترکیب منطقی و مهارت در کشف مغالطات و تولید برهان و ارائه تعاریف سیستمی برای طالب پایه دوم 

عنوان منطق نظریهبه 5های دین برای طالب پایهها و الگوها براسعععاس گزارهتالیف کتاب دو واحدیِ طراحی نظام .2

 پردازی و با عنوان آموزشیِ منطق تکمیلی

 ه با رویکرد آموزش کارگاهی، الگوریتمی و مطالعات تطبیقیتالیف کتاب معارف دانشگا .3

 برای طالب ورودی حوزه با رویکرد تمدنی شناسی تالیف کتاب دو واحدیِ دین .4

 با شیوه آموزش کارگاهی « فقاهت تمدنی»و « و عرفان تمدنیحکمت »مدرسه علمیه دو طرح  .5

سب، کفایه، نهایه با  .6 شرح لمعه، مکا شی کتاب  ستمیتدوین آموز سی ضوع، رویکرد  سانه مو سانه )با و روششنا شنا

 تطبیق بر الگوریتم اجتهاد(

سهکارگاه .7 سالم با روش دعوت  سی، های علوم و معارف ا شنا بُعدی )با اولویت بر کارگاه نورملکوت قرآن، کارگاه معاد

 شناسی( شناسی و کارگاه اهللکارگاه امام

 

 ، مفاتیحترجمه بالغی قرآن، نهج البالغه، صحیفه .8

 درسنامه تفسیر المیزان  .9

 

 « های نگرشی، قانونی و فرهنگی ادیانبررسی تطبیقی سیستم»تالیف کتاب  .10

 « هاشهرِ واقعیت»شهرگونة های تمدن اسالم در قالب کتاب آرمانانداز، قانون اساسی و سیستمچشم .11
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