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  :مشخصات -   
هاي استاد ممتاز تعلیم و تربیت و از چهره(پروفسور سید علی اکبر حسینی مرحوم فرزند : سید حسین حسینی - 

  )ماندگار
  1344متولد آمریکا،  - 
  استاد حوزة علمیه  - 
  پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دینفلسفه  عضو هیئت علمی گروه - 
 
  :تحصیالت -   
  دبیرستان سلمان فارسی شیراز ،، ایران1361دیپلم، ریاضی فیزیک، - 1
  دانشگاه آزاد اسالمی قم ،، ایران1374کارشناسی، علوم سیاسی، - 2
 بررسی: عنوان رساله( دانشگاه آزاد اسالمی تهران، ، ایران1381کارشناسی ارشد، فلسفه وکالم اسالمی، - 3

  )سالمیروشهاي شناخت درحوزه کالم ا
سال تحصیل دروس مقدمات و  10(حوزه علمیه قم  ،، ایران1377، الهیات، ) قدیم10پایه (حوزه علمیه قم  - 4

  ) سال دروس خارج فقه و اصول حضرات آیات سبحانی، جوادي آملی و مکارم شیرازي 7+ سطح 
نهاد نمایندگی  ،یران، ا1379، )برابر با فوق لیسانس 3سطح (معارف اسالمی س مجوز رسمی تدریس درو - 5

  مقام معظم رهبري در دانشگاهها
شناختی  بررسی اصول روش: عنوان رساله(.قممعارف  ، ایران، دانشگاه 1393فلسفه و کالم اسالمی،  يدکتر - 6

  )تولید نظریه علم دینی و تحلیل الگوي ارزیابی آن
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  :سوابق تدریس در حوزه علمیه

  : ها و مواد درسیهاي علمیه قم و کرمان در گرایشمدارس حوزه سال سابقه تدریس آزاد و  رسمی در18 - 
  فقه   -5کالم و عقاید    - 4اصول فقه    -3منطق   - 2فلسفه   - 1
  
  :سوابق تدریس  در دانشگاه -
هاي هاي دولتی، پزشکی و آزاد اسالمی قم، شیراز و کرمان در رشتهسال سابقه تدریس در دانشگاه 21 - 

  کالم جدید-3منطق  -2کلیات فلسفه   - 1:  ل مواد درسیشام تخصصی الهیات
  انسان در اسالم - 9دین  فلسفه - 8جامعه شناسی معرفت ـ 7ـ فلسفۀ تاریخ 6ـ روش تحقیق 5اصول فقه  - 4

اسالم   صدر تاریخ  - 13اندیشه اسالمی  - 12تاریخ فرهنگ و تمدن  اسالمی  - 11فلسفه تعلیم وتربیت  -10
آشنایی با علوم  - 17 ـ روشهاي تفسیري16ـ اخالق اسالمی 15نقالب اسالمیهاي ا ریشهتحلیل  -14

  ) فلسفه و عرفان(اسالمی
  :موردعالقه هاي تخصصی و حوزه

  تمدن پژوهی - 6فلسفه دین  -5ان شناسی فلسفیانس - 4نقدپژوهی-3متدولوژي  - 2علم دینی  - 1
  :تألیف کتاب -
چاپ [ 1379 ،تهران ،، انتشارات اطالعات)تاب سال  دانشجوییبرنده رتبه اول هشتمین دوره ک(پیامبر وحدت  - 1

اسفند ،اخذ لوح تقدیر اولین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی برتر استان کرمان در حوزه دین (، 1387دوم، 
  .]تاریخ اسالم و سیره شناسی: حوزه تخصصی[ ].1387

، دفتر نشر معارف )ان منابع درسی دانشگاهیمنتخب به عنو( نگاهی به مبادي و مبانی تحلیل سیرة نبوي   - 2
  .]سیره شناسی[،1383قم 

  .]عرفان اسالمی[، )1386چاپ دوم، ( 1385عرفان محمدي،  بوستان  کتاب قم  - 3
  .]عرفان اسالمی[، 1387، انتشارات فرهنگ و معارف، تهران، )ارتباط دین و عرفان( عشق  در سه نگاه  - 4
  .]کالم جدید[، 1390آواي نور، تهران،  مبادي دین پژوهی، انتشارات - 5
 .]تعلیم و تربیت[، 1390،کرمان سنّت، غر ب و غربت، انتشارات   دانشگاه آزاد اسالمی - 6
  .]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1387تحلیلی پیرامون  نظام تعلیم و تربیت، انتشارات ستاد نهضت تولید علم،  - 7
انقالب [، 1392انتشارات آواي نور، تهران، اي انقالب اسالمی، همروري بر مبانی و مبادي تحلیل ریشه - 8

  .]اسالمی
  .]علم پژوهی[، 1392انتشارات آواي نور، تهران، پردازي و آزاداندیشی، هاي نظریهنهضت تولید علم، کرسی - 9

  .]عرفان اسالمی[، 1387زمزمه عاشقی، انتشارات ستاد نهضت تولید علم،  -10
  .]فرهنگ پژوهی[، 1392، ، تهراننشر علماختارهاي اجتماعی، انقالب دینی  و س -11
  .]شعر[، 1385شقایقی همه عشق، انتشارات فرهنگ  -12
  .]شعر[، 1393، تهرانانتشارات، همۀ من،   -13
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مقدمه و تهیه و تنظیم از سید حسین حسینی،  ،حسینی ، اثر دکتر سید علی اکبر)جلد 2(دفتر تربیت  -14
  ]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1393اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، انتشارات پژوهشگ

15- ت و ربانکیمیاي ربید  علی اکبر حسینیاثر ت، یدحسین از آوري  جمع و مقدمه و کوشش ،دکتر سیسی
  .]تعلیم و تربیت اسالمی[، 1385 ، شیراز،حسینی،  انتشارات کوشا مهر

سلسله نشست هاي علمی کرسی هاي نظریه ( ري منشور نهضت تولید علم بازکاوي و تبیین مبانی نظ -16
  .]علم پژوهی[، 1385، به کوشش سید حسین حسینی،  انتشارات ستاد نهضت تولید علم )پردازي

مع آوري و تهیه و تنظیم از جد علی اکبر حسینی، دکتر سیاثر ؛ )جلد2(ـ مجموعه مقاالت نظري و تحلیلی 17
تعلیم و تربیت اسالمی[، 1388، انتشارات دانشگاه شیراز، د حسین حسینیسی[.  
مجموعه مقاالت همایش ملّی  تولید علم و جنبش نرم افزاري در حوزه معارف اسالمی، به کوشش سید  -18

  .]علم پژوهی[، 1389حسین حسینی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، 
، ش ملی تمدن شناخت، به کوشش سید حسین حسینیتمدن شناخت، مجموعه چکیده مقاالت همای -19

  .]تمدن پژوهی[،1390پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،
شناخت، مجموعه چکیده مقاالت همایش ملّی کرمان شناخت، به کوشش سیدحسین حسینی،  ـ کرمان20

  . ]شناسی کرمان[ ،1389 پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،
  .]شعر[،  1384 ،مهدي بهداروند با مقدمه سید  حسین حسینی، انتشارات حرّ قممحمد اثر خلوتی با غدیر،  -21
د هاي علوم انسانی در دو سطح ملی و جهانی، به اهتمام حمیدرضا آیت اللهی و سی ـ نقد و بررسی کتاب22

  .]نقد پژوهی[ 1390حسین حسینی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
تربیت اسالمی، مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی؛ مبانی، منابع و  تعلیم وـ 23

تعلیم و تربیت [ ،1391، به کوشش سیدحسین حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اصول،
 .]اسالمی

نسانی و مطالعات ه علوم ادر  تراز جهانی، به اهتمام سیدحسین حسینی ، انتشارات پژوهشگا نقدـ 24
  .]نقدپژوهی[، 1393فرهنگی،

ها، اهداف و رویکردهاي شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، به کوشش سیدحسین حسینی،  ـ برنامه25
  .]نقدپژوهی[، 1393انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  :در مرحله تنظیم نهاییـ 
 ]تمدن پژوهی[ یتمدن اسالمتمدن پژوهی ؛ مطالعات مفهومی  -26

  .]شناسی انسان[، )شهادت در دین ابعاد انسان شناختیبررسی ( حماسه انسانی  -27
  .]تاریخ اسالم[، )) ص(دوره جوانی پیامبر اسالم تاریخی بررسی( زهره عشق  -28
  .]انسان شناسی[، طرح یک دیالوگ منطقی ؛شناسیانسان -29
پردازي، با موضوع بررسی تطبیقی مبانی مدیریت اسالمی  با ي نظریههاهاي علمی کرسیسلسله نشست -30

  .]مدیریت اسالمی[ مدیریت ماکیاولیستی، مقدمه، تهیه  وتنظیم از سید حسین حسینی، 
پردازي،  با موضوع تحلیل مدل توسعه فرهنگی در ایران هاي نظریههاي علمی کرسیسلسله نشست -31

  .]فرهنگ پژوهی[ حسین حسینی،  مقدمه، تهیه  وتنظیم از سید
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پردازي،  با موضوع علوم انسانی اسالمی؛ مقدمه، تهیه و تنظیم هاي نظریههاي علمی کرسیسلسله نشست -32
  .] علم دینی [از سید حسین حسینی،

مقدمه، تهیه و تنظیم از  ،پردازي،  با موضوع ایده دانش تمدنیهاي نظریههاي علمی کرسیسلسله نشست -33
  .]تمدن پژوهی[ سید حسین حسینی، 

  :هاي  علمی پژوهشیچاپ مقاالت در  مجله -
پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه  ـبحثی اجمالی پیرامون تحلیل نظام هاي اقتصادي، مجلۀ علمی  - 1

اقتصاد قاالت دومین  مجمع بررسی هاي م مجموعه+ 1366-67شیراز دوره سوم شماره اول و دوم پاییز و بهار
، شماره 6، سال23با اصطالحاتی در مجله معرفت، شماره + 1369اسالمی مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی، 

  .1376سوم، زمستان 
پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی  ـ ، مجله  علمی)الگوي وحدت( مدخلی بر تلفیق اسالمی حوزه و دانشگاه  - 2

  .1371، زمستان 36با اصالحات در مجله مشکوه، شماره +  1368دانشگاه شیراز دوره پنجم، شماره اول پاییز 
پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  - نظري بر پیشینه موضوعات دینی و اعتقادي، نشریه علمی - 3

  .1376، زمستان 2شهید باهنر کرمان، دور جدید، سال اول شماره 
فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و  جستارهاي هشیهاي مفهومی دین، نشریه علمی پژو ـ تحلیل مؤلفه4

  .1391، 2سال اول، شماره  مطالعات فرهنگی،
نشریه علمی پژوهشی  علم دینی ،تولید ؛ضرورت زیستمحیط بحران  وتکنولوژیکی تحلیل مبانی فلسفی - 5

  .3،1392سال چهارم ،شماره حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شناختی، دانشگاه آزاد  ق پژوهی؛ از خدا تا انسان، فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطورهـ عش6

  .1392،زمستان 33شمارهاسالمی، 
پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم  نشریه علمی پژوهشی ،ـ تربیت فطري در اسارت تربیت رسمی7

  .1393، 32، سال چهارم شماره  نگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره انسانی
پژوهشنامه انتقادي متون وبرنامه ها ي نشریه علمی پژوهشی  ،ـ اخالق اسالمی یا نظام اخالقی در اسالم؟8

  .1392زمستان ،29شماره  ،، سال سیزدهم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعلوم انسانی 
  .)عده چاپو(مند اخالق در اسالم ـ ضرورت تحلیل نظام9

  .)وعده چاپ(منطقی نظام فضایل و رذایل اخالقیو تحلیل هاي ترسیم  ـ بایسته10
، پژوهشگاه پژوهشنامۀ انتقادي متون وبرنامه هاي علوم انسانینشریه علمی پژوهشی  ،ـ نگاه طبیعی به عرفان11

  .1393، 31، شماره م ده، سال چهارعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و  مؤلفه هاي مفهومی تمدن ،روش تحلیل  -12

  11،1393مطالعات فرهنگی ، شماره 
  

13- Relationship between faith and understanding, Journal of social Issues and 
Humanities, Volume 1/Issue 4,September 2013. ISSN 2345-2633.(isc) 
14- Collective Theorizing, Journal of Social Issues and humanities, Volume 1, 
Issue 2, July 2013. ISNN 2345-2633.(isc) 
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15- Culture of Islam and Iran Proper for Comparative studies, Journal of Social 
Issues and humanities, Volume 1, Issue 3, August 2013. ISSN2345-2633(isc). 
16- science production philosophy in the context of humanities, journal of social 
lssues and Humanities, volum2/ lssue 7, july 2014. ISSN 2345-2633(isc). 

  
 
  :ترویجی و علمی تخصصیهاي  علمی چاپ مقاالت در  مجله -
با تغییراتی در +  1375، 51منزلت والیت و سرپرستی در نظام اسالمی،  مجله علمی ترویجی مشکوة، شماره  - 1

هاي علمی و پژوهشی تولید اندیشه در حوزه دین، دانشگاه آزاد مجموعه مقاالت برگزیده دومین سلسله همایش
  .1385، پاییز 3نطقه اسالمی م

مجله تازه هاي اندیشه، وزارت + 1376، بهار 20دین در بستر دیدگاهها، مجله علمی ترویجی معرفت، شماره  - 2
  )با اصالحات( 1387 - 1386سال  22 -21فصلنامه پژوهشگران فرهنگ شماره  + 1376، خرداد6ارشاد، شماره 

با تغییراتی + 1377، بهار 29، مجله نامه فرهنگ، شماره مبناي تحقق وحدت فرهنگی: علوم انسانی اسالمی - 3
فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسالمی، شماره + 1379، آذر و دي 37در مجله  علمی ترویجی معرفت، شماره 

  .1382، بهار 17
  .1377،  زمستان 60راهبردهاي ارزشی پیامبر در وحدت اسالمی، مجله  علمی ترویجی مشکوة، شماره  - 4
نور الهی محمدي با نگاهی به اندیشه هاي مالصدراي شیرازي، مجله معرفت علمی ترویجی معرفت، شماره  - 5

   .1378، تابستان 29
، زمستان  18و  17روش تحلیل تفاوت بنیادین دو واژه نهضت و انقالب، فصلنامه فرهنگ و ادب شماره - 6

  .1368، 5جلد - ی حوزه علمیه قممجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالم+ 1378
  .1378، اسفند 32جانشین خدایی، مجله علمی ترویجی معرفت، شماره  - 7
مقیاس هاي ارزشی  ساختار وجودي انسان در قرآن، مجله راهبردهاي فرهنگی، معاونت پژوهشی وزرات  - 8

  .1378فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
، 33، مجله علمی ترویجی معرفت شماره )ص(فرهنگی پیامبروحدت اسالمی و راهکار هاي سیاسی و    - 9

  .1379اردیبهشت 
  .1379، اسفند 39، مجله علمی ترویجی معرفت شماره )ع(شهد شیرین شهادت در کالم امیرالمومنین  -10
  .1379، 2سیره نبوي؛ نقد مبانی و راهکارهاي تحلیلی، مجله نامه علوم انسانی، شماره    -11
  .1382، شهریور 69نی،  مجله علمی ترویجی معرفت شماره نگار انسا  -12
، مجله نامه علوم انسانی، فصلنامه )اثر پروفسور حسینی(نقد و  تحلیل و بررسی مقاله نظام تعلیم وتربیت    -13

مجله  علمی + 1384، پائیز  12شوراي بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  شماره 
  .1383، سال سیزدهم، شماره ششم، شهریور81ت، شماره ترویجی معرف

، زمستان 28نظري بر اهداف تربیتی در دانشگاهها، فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسالمی، شماره  -14
  .1374روزنامه کیهان، آذر + 1384

  .1385، مرداد 104نقش آموزش عالی و ترسیم هویت دانشجویی، مجله علمی ترویجی  معرفت شماره  -15
  .1386، شهریور 117، شماره 16نظام آموزش عالی و تمدن سازي، مجله علمی ترویجی معرفت سال  -16
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، چاپ در مجله علمی پژوهش )نقدي بر کتاب درجستجوي امر قدسی اثر دکتر نصر(غربت  ـغرب  ـسنّت  -17
برتر فرهنگی استان  برگزیده یازدهمین دوره معرفی پژوهش هاي( 1387، 2هاي اسالمی، سال اول، شماره

  ).1387کرمان توسط اداره ارشاد اسالمی استان، آذر 
، شهریور 141شناسی دینی تربیتی از منظر شهید مطهري، مجله علمی ترویجی معرفت، شماره انسان -18

  .36-13، ص1388
، 1389، تابستان 26روش تحلیل سیرة نبوي، فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در آینه پژوهش، شمارة  -19
  .78 - 59ص
، زمستان 113ـ توسعه مدیریت انسانی؛ الگوي انگیزش در اسالم، فصلنامه علمی ترویجی مشکوه، شماره 20

  .31ـ4ص  ،1390
  
  :چاپ مقاالت علمی در نشریات تخصصی و جراید -
  1364هجوم فرهنگی و دفاع فرهنگی ، روزنامه رسالت ، اسفند  - 1
  1369اسفند  19لت، بشارت به اهل زمین، روزنامه رسا -2 
روش نظر به موضوعات اجتماعی، چاپ محدود توسط دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه  - 3

  .1373قم، 
ویژگیهاي موضوعات اجتماعی، چاپ محدود توسط دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه قم،  - 4

1373.  
اپ محدود توسط دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه ـ دیدگاهها و مبانی تحلیل جامعه، چ5

  .1373قم، 
ـ بررسی پایگاه فلسفی جامعه ، چاپ محدود توسط دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه قم، 6

1373.  
م اسالمی بررسی مبانی جامعه شناختی مسأله جمعیت، چاپ محدود توسط دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علو - 7

  .1373حوزه علمیه قم، 
  1373آذر  27ضرورت هاي فرهنگی دردانشگاه، روزنامه کیهان،  - 8
  1373بهمن  11روحانیت و دانشگاه، هفته نام پیام،  - 9

  1375شهریور  6شاخصه هاي انقالب فرهنگی، فرهنگ آفرینش،  -10
چاپ در گزارش پروژه  +  1376اردیبهشت  30ضرورت طراحی الگوي نظام اقتصادي، فرهنگ آفرینش، -11

  1375تحقیقاتی ملی بررسی نظام ترویج در اسالم، دانشگاه شیراز، 
و آذر 1383رسالت هاي نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاهها، نشریه داخلی  دانشگاه آزاد اسالمی کرمان  -12

1384.  
  .1384، اسفند 1اره تمدن اسالمی و نهضت تولید علم، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، شم -13
، 4علوم انسانی اسالمی، چاپ چکیده مباحث در نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، سال دوم، شماره  -14

  ، 1386خرداد 
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عشق و عرفان در ادبیات، مجله شمیم عشق،  ماهنامه دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع  -15
  .1387، خرداد 15مقدس استان کرمان، سال دوم، شماره 

، بهمن 6روشنفکر دینی و توجه به نیازهاي زمان، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، سال سوم، شماره  -16
1386.  

چاپ در روزنامه سخن روز، + 1387، آبان 7بلوغ دانشگاهی، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، شماره -17
  .83،21/8/1387سال سوم، شماره 

- و نقداندیشی، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید علم و کرسینسبت آزاداندیشی  - 18 
  .79 - 71، ص1388، دي 5، سال8پردازي، شماره هاي نظریه

نقدنقد، آداب و اصول و معیارهاي نقد یک نظریه، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید  -19
  .67- 43ص 1388، دي5، سال8پردازي، شمارههاي نظریهعلم و کرسی

هاي ، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید علم و کرسی)گزارش علمی(فلسفه نقد    -20
 .52- 25 ، ص1389، مهر 9پردازي، شماره نظریه

هاي نظریه  ـ نقد و پژوهشگري، نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید علم و کرسی21
  .70ـ 64، ص 1389هر ، م9پردازي، شماره 

  
    ):چاپ مقاله+ ارائه ( المللی هاي علمی ملّی و بینشرکت در همایش ها و کنفرانس -
بررسی مبانی توسعه تقرب اجتماعی؛ مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه  - 1

  .1368قم، جلد اول، 
قاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه ـ بسیج فرهنگی، مقدمه چاپ شده در مجموعه م2

  .1368، 7الی  1قم، جلد 
توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟ چهارمین دوره مقاله نویسی علمی دانشگاه اصفهان دفتر  ـ چگونه می3

  .1369) موفق به اخذ نشان علمی(هاي علمی و بین المللی  همکاري
م، دومین مجمع بررسی هاي اقتصاد اسالمی، مشهد بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان الگوي ترغیب در اسال - 4

  ).چاپ مقاله،  در جلد اول مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1372قدس رضوي، سال 
اهداف تربیتی در دانشگاه از دید امام راحل، کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی،تهران  - 5

  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ه ارائ( 1373،خرداد 
ها و بایدها، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم  تئوري تحلیل انقالب اسالمی؛ ضرورت - 6

 18هفته نامه پیام، +  1375بهمن  23هفته نامه فرهنگ آفرینش، +  1368، 5اسالمی حوزه علمیه قم جلد 
  .1373بهمن  19روزنامه کیهان، +  1373بهمن 

منزلت والیت و سرپرستی در نظام اسالمی، کنفرانس فقه، والیت و مرجعیت، حوزه علمیه قم، مجموعه  - 7
با تغییراتی درهمایش ملی مذاهب اسالمی ،  +)چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1374مقاالت، اردیبهشت 

  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت(1392بهمن زاهدان 
جهان معاصر، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه قم  ـ بحران مدیریت در8

  .1374فروردین،  15روزنامه کیهان، +  1368، 6جلد 
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ـ روش تحلیل و بررسی تئوري حکومت در اسالم، مجموعه مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسالمی 9
  .1375خرداد  29، 152رهنگ آفرینش، سال چهارم، شماره هفته نامه ف+  1368، 5حوزه علمیه قم جلد 

هاي علمیه، مجموعه مقاالت اجالسیه بررسی نظام آموزشی حوزه علمیه قم  ـ درآمدي بر نظام آموزشی حوزه10
  .1375آبان 

) 1375(علوم انسانی اسالمی؛ مبناي تحقق وحدت فرهنگی، نخستین سمینار آموز ش عالی در ایران،  -11
) + چاپ مقاله در مجموعه مقاالت جلد اول + ارائه ( 1376عالمه طباطبایی با همکاري وزارت علوم، دانشگاه 

کنگره بین المللی نهضت ) + چاپ در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1383همایش منطقه اي نهضت تولید علم،  آذر 
می؛ ضرورت ها، مبادي  ونظریه علوم انسانی اسال( با اصالحات و تغییر عنوان  ) + پوستر( ،1383تولید علم 

چاپ مقاله + ارائه ( 85در کنگره ملی علوم انسانی، تهران، شوراي بررسی متون کتب علوم انسانی، اسفند ) سازي
  ).و اخذ تقدیرنامه+ در مجموعه مقاالت

 تعریف وجدان کاري و انضباط اجتماعی ، اجالس بررسی راههاي عملی حاکمیت و جدان کاري و انضباط -12
  )چاپ  خالصه مقاله در مجموعه مقاالت( 1375اجتماعی، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، خرداد 

مروري بر مقیاس هاي ارزشی  ساختار وجودي  انسان در قرآن، همایش تبیین مبانی ارزشی و راهبردها در  -13
  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت + ارائه(، 1377فرهنگ عمومی، کرمان مرداد 

، همایش فرهنگ عمومی و ) )ص(بررسی جلوه هاي عرفانی پیامبر اکرم(فان عارف اول درعرف عرفا عر -14
  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1378اسفند  –ادبیات فارسی کرمان 

جلوه هاي عرفانی صدر االولین و االخرین با نگاهی به اندیشه هاي صدر المتالهین، همایش جهانی حکیم  -15
  ) چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1378را ، تهران، خرداد مالصد

اهداف تربیتی در دانشگاهها، همایش امام، تربیت و خانواده، دانشگاه تربیت معلم تبریز، مجموعه مقاالت،  -16
  )چاپ خالصه مقاله(  1379

تهران، اردیبهشت  شهادت در نهج البالغه ، نخستین جشنواره نهج البالغه استادان دانشگاههاي کشور، -17
همایش سیماي شاهد در آینه نهج البالغه، شوراي پژوهش ) + چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ارائه (، 1380

چاپ مقاله در + ارائه ( 1379اداره کل بنیاد شهید استان کرمان، نشر شاهد تهران، مجموعه  مقاالت،  مهر 
  )مجموعه مقاالت

و نهج البالغه ،سازمان فرهنگ و ارتباطات ) ع(مایش بزرگ امام علی سیماي انسان در نهج البالغه، ه -18
  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1381دانشکده ادبیات دانشگاه  تهران، آبان + اسالمی

  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1382دانشگاه تهران، آذر  ،الهه عشق، همایش آموزه هاي موالنا -19
نی انسان شناسی دینی با نظري به تفسیر المیزان، همایش ملی میزان حکمت، تهران، مرور ي بر مبا -20

مجموعه مقاالت شناختنامه عالمه ) + چاپ مقاله در  مجموعه سخنرانی و مقاالت+ (1382انتشارات سروش، 
  .1384،  دفتر تنظیم ونشر آثار عالمه، 5طباطبایی، جلد 

انتشارات تحقیق و . مطهري، همایش جهانی حکمت مطهر،تهرانانسان شناسی تربیتی در منظر شهید  -21
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت(1383توسعه صدا،  اردیبهشت 

نظام نامه، همایش تحلیل و تنظیم نظام  علوم تربیتی، مشهد،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات  -22
  ). چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1384فرهنگی ، شهریور 
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بردهاي فرهنگی پیامبر اکرم در وحدت اسالمی، همایش وحدت اسالمی از دیدگاه اندیشمندان راه -23
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1386اسالمی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی، 

و نشر پیوند عشق و عرفان با ادبیات پایداري، اولین کنگره ملی  ادبیات پایداري، بنیاد حفظ آثار  -24
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1387ارزش هاي دفاع مقدس، 

عشق در سه نگاه، همایش علمی پیامبر اسالم؛ عرفان و معنویت نو، دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی نهاد  -25
  ).چاپ خالصه مقاله( 1387نمایندگی، اردیبهشت  

یري، همایش منطقه اي نگاهی به تفاسیر نوین تحلیل ارتباط مبانی انسان شناسی با رویکردهاي تفس - 26  
  ). چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1387قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، اسفند 

افزاري در حوزه معارف اسالمی، هاي نهضت تولید علم، همایش ملی تولید علم و جنبش نرمتحلیل مؤلفه -27
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ هارائ( 1387کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، آذر 

سامانۀ پژوهش، کتاب و نقد، همایش تخصصی کتاب، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهید  - 28 
  ).چاپ خالصه مقاله+ ارائه( 23/9/1388باهنر، 

 نسبت بحران زیست محیطی جهان معاصر با نگاههاي فلسفی و ضرورت طرح دیدگاههاي دینی و اسالمی، -29
چاپ خالصه + ارائه( 20/8/88، کرمان  دانشگاه آزاد اسالمی ،اي محیط زیست و توسعه پایدارقههمایش منط

  ).مقاله
المللی تنوع فرهنگی و همگرایی جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی تمدن دینی و فرهنگ جهانی، همایش بین -30

  ).مقالهچاپ خالصه + ارائه (  1389مرداد  5تا  2و مطالعات فرهنگی، 
درآمدي بر آینده علم و تکنولوژي در جهان معاصر، مجموعه  مقاالت دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم  -31

صالحات در مجموعه مقاالت همایش ملی تولید علم و جنبش نرم ابا +  1368، 7اسالمی حوزه علمیه قم جلد 
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت +ارائه (، 289ـ  279، ص 1389افزاري در حوزه معارف اسالمی، مهر 

چاپ + ارائه (، 1389دي  8ـ نظریه پردازي جمعی، همایش نظریه پژوهی، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، 32
  ).خالصه مقاله

کرمان  ـ رویکرد انسان شناسی عرفانی در خمسۀ خواجوي کرمانی، همایش ملی فرهنگ اسالم و ایران؛33
  )ارائه و چاپ خالصه مقاله( 1389م و ایران، اردیبهشت شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسال

هاي مفهوم تمدن، همایش ملی تمدن شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، اردیبهشت  تحلیل مؤلفه  -34
  )چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1390

المللی فلسفه دین  نـ جایگزینی تکنولوژي به جاي دین؛ رهاورد رویکرد فلسفی انسان عصر جدید، کنفرانس بی35
  )چاپ خالصه مقاله( 1391دي  4و3 معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی،  ـ بررسی و نقد نظریه استاد حسینی در خصوص علوم انسانی اسالمی،36
  )چاپ خالصه مقاله( 1391پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 

همایش ملی   هاي تربیتی استاد حسینی، ـ استقالل نظام تعلیم و تربیت اسالمی؛ مفهوم کلیدي در اندیشه37
  )چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1391اسفند  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تعلیم و تربیت اسالمی، 

اسفند   م انسانی و مطالعات فرهنگی،همایش ملی تعلیم و تربیت اسالمی، پژوهشگاه علو ـ تفکر تربیتی،38
 )چاپ خالصه مقاله(1391
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المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم  ماتیک؛ ضرورت تحلیل فرارویداد تاریخی، کنگره بینتغدیرپژوهی سیس -39
  )چاپ خالصه مقاله+ ارائه (1392آبان  2و1انسانی و مطالعات فرهنگی، 

ن المللی فلسفه دین معاصر ،  پژوهشگاه علوم انسانی و ساحتی ، کنفراس بیسان شناسی ان~دینیعلم  -40
  )چاپ خالصه مقاله(1392دي 24و23مطالعات فرهنگی،

  :  هاي  تحقیقاتی و پژوهشیها و طرحپروژه -
، دانشگاه )نظام ترویج از دیدگاه علماي اسالمی معاصر(طرح ملی و پژوهشی الگوي ترویج در اسالمهمکار  - 1

  )1371- 1369(کشاورزي شیراز  و وزارت  جهاد
سازي نهضت تولید علم و کرسی هاي نظریه پردازي ، هاي نهادینهمجري طرح پژوهشی بررسی  شیوه  - 2

  ).1386 - 1385(دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کرمان 
هاي رسیمجري طرح پژوهشی تحلیل میزان آشنایی استادان دانشگاه با مفهوم نقد، نظریه علمی و ک - 3

  ).1387(پردازي، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران  نظریه
  ).1388(پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران  سالۀ 5 اندازطرح پژوهشی تنظیم چشممجري  - 4
تی مفهوم علوم انسانی اسالمی نزد ـ مجري طرح پژوهشی بررسی امکان تحقق علم اسالمی و چیس5

  .)ـ ادامه دارد1391(علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اندیشمندان معاصر ایرانی، پژوهشگاه 
ریزي درسی حوزه علوم انسانی با تاکید برفناوري و نوآوري،  ـ مجري طرح پژوهشی ممیزي تحوالت برنامه6

  ).1392(معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، 
  
  :تصحیح انتقادي ونقد و بررسی  کتاب -

روش "،و»و کالمفلسفه « ، »علوم تربیتی«تخصصی  هاي گروه به سفارشکتب   ارزیابی ونقد و بررسی  علمی 
آوري  انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فنشوراي بررسی متون و کتب علوم  در "اسالمی علوم انسانی شناسی

  :مانند
  ).1382: تاریخ انجام(تعلیم و تربیت اسالمی ، شریعتمداري،  - 1
  ).1382(اقري، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ب - 2
  ).1382(انسان از دیدگاه اسالم ، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  - 3
  ).   1382( اهداف تربیتی اسالم، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، - 4
  ).1382( اصول و روشهاي تربیت در اسالم،  احمدي، - 5
  ).1383(اخالق اسالمی، سادات،  - 6
  ).1383(فطرت، مطهري،  - 7
  ).1383(آغاز در اخالق عملی، مهدوي کنی،  نقطه هاي  - 8
  ). 1383(سیرة تربیتی پیامبر و اهل بیت، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  - 9

  ).1383( و دیلمی، یاخالق اسالمی، آذربایجان ـ10
  ).1391(ـ اخالق اسالمی، داودي،11
  ).1391(علیزاده،   ـ اخالق اسالمی،12
  ).1391(،آموزگارهاي زینب،  ـ نامه13
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  ).1392(ـ عرفان و فلسفه، استیس، 14
  ).1392(رضوي، ،ـ فلسفه نظري تاریخ15
  ).1392(ـ اصول کلی تاریخ، گالینوود، 16
  ).1392(ـ فلسفه تاریخ، سبحانی، 17
  ).1392(ـ عرفان و منطق، راسل، 18
  ).1392(ـ مفهوم عرفان، موحدیان، 19
  ).1392(ـ تفکر انتقادي، مایرز، 20
  ).1392(، برگمن، ـ حمام فلسفه21
  ).1392(هاي فلسفه، دو با تن،  بخشی  ـ تسلی22
  ).1392( ـ فلسفه تعلیم و تربیت ، اکرمی،23
  ).1392(ـ فلسفه اخالق، جمعی از نویسندگان، 24
  ).1392(استفان باکت،  ،ـ روشهاي تدریس خالقیت25
  ).1392(ـ فلسفه تعلیم و تربیت، رهنمایی، 26
  )1392(می ، دلشاد در تربیت اسالسیري  -27
  )1391(، خواص فلسفه اخالق  -28
  )1392(رهبر  اخالق وتربیت اسالمی ، -29
  )1392(فلسفه آموزش وپرورش ،نلر -30
  )1392(فلسفه هاي اگزیستانس ، مصلح  -31
  )1393(روش شناسی مطالعات دینی، قراملکی  -32
  )1393(گفتگوي معلم وفیلسوف، باقري  -33
  ) 1393(ر اندیشه کانت، روحانی راوري انسان شناسی د -34
   )1393(سیري در عالم وجود،عسکري -35
  :تدوین و تألیف جزوه درسی -
  1373تاریخ تحلیلی اسالم، - 1
  1373تحلیل و بررسی ابعاد انقالب اسالمی ایران، - 2
  1374تحلیل و تبیین وصایاي امام، - 3
  1375، )پیش از اسالممروري بر رویدادهاي تاریخی (زندگی پیامبر اسالم  - 4
  1375پیش در آمدي بر اخالق اسالمی،  - 5
  1375عرفان دینی،  - 6
  1376آشنایی با کتب و روش هاي تفسیري، - 7
  1377تحلیل معارف اسالمی،-8 
  1377مروري بر چگونگی تفکر دینامیزم قرآن ، - 9

  1377تحلیل مبانی معارف اسالمی ، -10
  1378آموزش منطق، -11
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  1379ساختاري معارف دینی، طرح کلی و  -12
  1380، )کتاب الطهاره(شرح لمعه  -13
  1383شناسی؛ بررسی جایگاه و ابعاد وجودي ،انسان -14
  
  :راهنمایی رساله هاي دانشجویی -

  :هاي حوزه هاي علمیه خواهران استاد راهنماي  پایان نامه
  1383، زهرا نور میرزایی، خرداد )شوريکسب رتبه در پایان نامه هاي ک( بهشت و بهشتیان درقرآن و سنت  - 1
  1383، مهدیه جمشیدي، خرداد )کسب رتبه در پایان نامه هاي کشوري( امامت از دیدگاه قرآن و سنت   - 2
  1383، اکرم بسالن پور، خرداد )کسب رتبه در پایان نامه هاي کشوري( فلسفه آفرینش انسان  - 3
  1386، خانم آذرنگ،)ع(سیره علمی ، اخالقی و سیاسی امام  صادق  - 4
  1387، نجمه مشهدي، تابستان )ص(سیرة اخالقی سیاسی پیامبر  اکرم  - 5
  1387بررسی عوامل تقویت و  فروپاشی بنیان خانواده، فرشته میدانی، تابستان   - 6
  1387حسن ظن از منظر قرآن و سنّت، سمیه عبداهللا زاده، زمستان  - 7
  
  :حوزه هاي علمیه 2نامه هاي سطح استاد داور و  ارزیاب علمی پایان  
   1384امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت، منوره اکبري، بهمن  - 1
  1385مفهوم حسد از دیدگاه قرآن و سنت، مهدیه شیخ پور، مهر  - 2
  1385مفهوم اخالص در قرآن و سنت، محدثه احمدي نژاد، مهر - 3
  1385تجسم اعمال، سمیه متقی، مهر - 4
  1385سیر تاریخی فمنیسم و بررسی دیدگاه اسالم، اکرم انجمن شعاع، مهر - 5
  1386کرامت نفس در آیات و روایات، مهدیه یزدان پناه، خرداد - 6
  1386امانت و امانت داري در قرآن و سنت، اعظم عباس زاده، خرداد  - 7
  1386اهمیت علم و دانش در اسالم، صدیقه گیالنی، مهر  - 8
  1386دگاه قرآن، سمیه سالجقه، بهاریهود از دی - 9

  1386آثار نماز در زندگی فردي و اجتماعی، اکرم مهدي پور، پاییز -10
  1386معرفی زهد اسالمی، زهرا کمالی پور، تابستان  -11
  1386عوامل موفقیت زوجین از دیدگاه قرآن و سنّت، فاطمه محمود آبادي،  -12
  
  ):چاپ متن + رائه ا(  ها و  سخنرانی هاي علمی مصاحبه -
صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران پیرامون آزاد  4مفهوم و موانع آزاد اندیشی، متن مصاحبه شبکه  - 1

  16/6/1382اندیشی،
مادر، نقش اول خانواده بود، متن گفتگو با روزنامه جام جم پیرامون زندگی پروفسور سید علی اکبر حسینی،  - 2

  14/2/1383وشنبه چاپ شده در روزنامه جام جم د
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دانشگاه و نهاد؛ تعاملی علمی در مسیر تحقق نهضت تولید علم ، متن سخنرانی در  تاالر حافظ دانشگاه آزاد  -3 
  23/10/1383اسالمی کرمان،

سکونت،  مودت و رحمت؛  فلسفه رو ابط انسانی در اسالم، متن سخنرانی به مناسبت روز زن در دانشگاه آزاد ـ 4
  .23/3/1383، اسالمی  کرمان

رسالت هاي نهاد و دانشگاه در جهت توسعه علمی، متن گفتگوي مجله نامه دانش، چاپ شده در مجله نامه  -5 
  1384فروردین  ،2شماره  ،دانش

تعامل نخبگان و رسانه، متن گفتگوي صدا و سیماي مرکز کرمان به مناسبت برنامه تجلیل از  - 6
  14/4/1384نخبگان،

ون مفهوم نواندیشی معنا ندارد، متن گفتگوي نشریه نگاه نو پیرامون موضوع آزاد اندیشی، آزاد اندیشی بد - 7
  1384آذر  10شماره  ،چاپ شده در نشریه نگاه نو سال دوم

هاي تلویزیونی صدا و سیماي مرکز کرمان هاي نظریه پردازي ، سلسله مصاحبهنهضت تولید علم و کرسی - 8
  1384ازي، اسفند پردپیرامون نشست  کرسی نظریه

ـ نقش تاریخی ائمه معصومین در هدایت بشري، متن مصاحبه تلویزیونی صدا و سیماي مرکز کرمان به 9
  .1385، بهار )س(مناسبت شهادت حضرت زهرا 

نهضت تولید علم؛ اولویت اول در دانشگاههاست،  متن گفتگوي نشریه نداي منطقه پیرامون فعالیت هاي  -10
، 16شماره ،سال دوم ،دانشگاه آزاد اسالمی 7ها، چاپ شده در نشریه خبري نداي منطقه فرهنگی در دانشگاه

  1385فروردین
نقد همراه با طرح؛ الزمه پدیداري تولید علم،  متن مصاحبه  پیرامون  نهضت تولید علم، چاپ شده در  -11

  30/3/1385نوب شرق ایران، پایگاه خبري تحلیلی ج+  1385نشریه کرسی اندیشه سال اول، شماره سوم، آبان 
تولید علم جسارت می خواهد، متن گفتگوي روزنامه بام کویر پیرامون پژوهش وموانع تولید علم در  -12

  12/9/1385ایران،
صدا و  4ضرورت انقالب فرهنگی و نقش شوراي اسالمی شدن دانشگاهها،  متن مصاحبه تلویزیونی شبکه  - 13 

  1385به مناسبت سالگرد انقالب فرهنگی، بهمن سیماي جمهوري اسالمی در ایران 
انتخابات خبرگان؛ ویژگی هاوراهکارها، متن مصاحبه تلویزیونی صدا وسیماي مرکز کرمان درباره مجلس  -14

  1385خبرگان رهبري، زمستان 
جامعه آرمانی از دیدگاه اسالمی، متن سخنرانی در جمع  طالب حوزه هاي علمیه خواهران استان  -15

  17/11/85ن،کرما
پیوند سال وحدت ملی و روز معلم، متن مصاحبه تلویزیونی صدا و سیماي مرکز کرمان پیرامون روز  -16

  12/2/1386معلم،
هاي نظریه  پردازي؛ راهی به سوي تمدن اسالمی، متن سخنرانی در جشنواره مبتکران بسیجی کرسی -17

خرداد  ،شماره چهارم ،شریه کرسی اندیشه سال دوم، چاپ شده در ن 1385آذر  16دانشگاههاي استان کرمان 
1386  



14 
 

انی در نشست چهارم از سلسله علوم انسانی اسالمی؛ ضرورت مبادي و نظریه سازي،  متن سخنر  -18
هاي علمی کرسی هاي نظریه پردازي در تاالر وحدت دانشگاه  شهید باهنر، چاپ شده در نشریه کرسی  نشست

  2/3/1386م،  شماره چهار، اندیشه سال دوم
دانیم، متن مصاحبه با نشریه نگاه نو پیرامون کرسی هاي نظریه پردازي، چاپ شده در ما آداب نقد را نمی -19

  .1386، اسفند 24نشریه نگاه نو، شماره 
هاي نظریه پردازي با نگاه خاص به تولید علم،  مصاحبه با نشریۀ خبرنامه  دانشگاه، روابط عمومی کرسی -20

  .1386،  اسفند 20و 19شهید باهنر، شماره  دانشگاه
چاپ در + 19/2/1387، 2583هاي هنر معلمی، متن مصاحبه با روزنامه جوان، سال نهم، شماره بایسته -21

  .1386نشریه علمی خبري کرسی اندیشه، سال سوم، شماره، آذر 
  .1386علمیه خواهران ،  آشنایی با مفهوم نهضت تولید علم، متن سخنرانی در جمع طالب حوزه هاي -22
  .1386استعمار فرانو و بحران هویت، متن مصاحبه با صدا و سیماي مرکز کرمان، شهریور  -23
   1386اربعین در گسترة تاریخ، متن مصاحبه تلویزیونی با صدا و سیماي مرکز کرمان، اسفند  -24

حبه با روزنامه جوان، سال نهم، براي وحدت امت اسالمی، متن مصا) ص(راهبردهاي سه گانه پیامبر  - 25 
  .20/5/1387، 2655شماره 

شهریور  - ، سلسله مصاحبه هاي  تلویزیونی با صدا و سیماي مرکز کرمان)ع(تحلیل شخصیت حضرت علی  -26
1387  

  .20/11/1387انقالب اسالمی محصول رشد و تکامل انسانی است، مصاحبه با روزنامه جمهوري اسالمی،  -27
یک فعالیت فرهنگی ناب، متن سخنرانی در جمع فرهنگیان استان  کرمان با حضور مشاور  هايشاخصه -28

  .18/5/1389فرهنگی ریاست جمهوري، 
پژوهش و پژوهشکده، متن گفتگوي نشریه علمی تخصصی اخبار پژوهشکده، پژوهشکده فرهنگ اسالم و  -29

  .1388، تابستان 1ایران، سال اول، شماره 
  .1386متن سخنرانی در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، شهریور عصر ظهور عقل،  -30
هاي جامعه آز اداندیش، متن مصاحبه با مرکز تحقیقات صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران پیرامون نشانه -31

  .1386آزاداندیشی و تولید علم، شهریور 
امه جمهوري اسالمی ایران، بهمن هاي تئوري تحلیل انقالب اسالمی، متن مصاحبه با روزنپیرامون ویژگی -32

1387.  
به مناسبت تجلیل از خدمات (روشنفکر دینی و توجه به نیازهاي زمان، متن سخنرانی در دانشگاه شیراز، -33

  .8/8/1386 ،)فسورحسینیوعلمی پر
  .17/11/1386تبیین استدالل منطقی، متن سخنرانی در حوزه علمیه زینب کرمان،  -34
  .19/4/1384، )س(و سیماي  مرکز کر مان به مناسبت شهادت حضر ت زهرا متن مصاحبه صدا  -35
پیامبر وحدت؛ طرح یک پرسش و معرفی یک کتاب، متن سخنرانی در همایش وحدت از دیدگاه  -36

  .7/12/1386اندیشمندان اسالمی در تاالر دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، 
  . 5/6/1387در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  بلوغ دانشگاهی، متن سخنرانی -37
  .7/9/1389نقش نخبگان در تعالی جامعه، متن سخنرانی در دانشگاه شهید چمران،  -38
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سه ضرورت در حوزه مطالعات تمدنی، متن سخنرانی در همایش ملی تمدن شناخت، پژوهشکده فرهنگ  -39
  .21/2/1390اسالم و ایران، 

، 5311، شماره 19سال  نظام تعلیم و تربیت اسالمی، متن مصاحبه با روزنامه ایران، تئوریک در تنظیمـ خالء 40
10/12/1391.  
  .4/8/1392ـ جسارت آزاداندیشی، متن مصاحبه با خبرگزاري شبستان، 41
  
  :هاي علمی ها و نشانتقدیرنامه -
علمی چهارمین دوره مقاله نویسی  توان وجدان کار را در افراد بر انگیخت، کسب نشانارائه مقاله چگونه می - 1

  1370علمی   از رئیس دانشگاه اصفهان،
  1375آبان  23لوح تقدیر نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، وزارت علوم و دانشگاه عالمه طباطبایی، - 2
 ـ رانته(تألیف و چاپ کتاب پیامبر وحدت، لوح تقدیر و احراز رتبه اول هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی  - 3

  1380، آبان )رئیس مجلس شوراي اسالمی
دبیر نخستین جشنواره نهج البالغه  ،،  تهران)مقاالت برتر(اخذ لوح تقدیر بخش پژوهش ویژه استادان   - 4

  1380دانشگاههاي سراسرکشور،
  1382رئیس ستاد برگزاري ششمین جشنواره  مطبوعات، ،لوح یاد بود ششمین جشنواره مطبوعات، تهران -5 
  16/11/1382لوح تقدیر همایش آموزه هاي موالنا براي انسان معاصر، رئیس دانشگاه تهران، - 6
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، مصوبۀ شوراي پژوهشی  1384پژوهشگر نمونه سال  کسب لوح تقدیر - 7

  1384دانشگاه،
شوراي پژوهشی  دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، مصوبۀ  1385اخذ لوح تقدیر  پژوهشگر نمونه سال  - 8

  28/9/85،1385مورخ 
، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در   1385اخذ لوح تقدیر کسب رتبه اول اساتید پژوهشگر سال  - 9

  10/12/1385دانشگاههاي آزاد اسالمی استان کرمان،
  1385اخذ لوح تقدیر چهارمین جشنواره دو ساالنه نهج البالغه سراسر کشور،  -10
  12/2/86، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، 1385لوح تقدیر معلم نمونه سال  اخذ -11
  ، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان1386اخذ لوح تقدیر پژوهشگر نمونه سال  -12
اخذ لوح تقدیر همایش منطقه اي وحدت در تفکر اندیشمندان براي ارائه مقاله راهبردهاي  ارزشی و  -13

  7/12/1386ی، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، اجتماعی پیامبر در وحدت اسالم
  .19/12/1387اخذ لوح تقدیر کارشناسی برنامه هاي تلویزیونی صدا و سیماي مرکز کرمان،  -14
اخذ لوح تقدیر همایش ملی بحران هویت و توسعه براي شرکت و ارائه مقاله بحران هویت، دانشگاه آزاد  -15

  .1387اسالمی کرمان، 
عاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها به مناسبت برگزاري مراسم تقدیر نامه م -16

  .1387فرهنگی در دانشگاههاي آزاد اسالمی استان کرمان، 
اخذ لوح تقدیر پژوهشگران نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر به مناسبت هفته  -17

  .17/9/1387پژوهش، 
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  .1387هاي دفاع مقدس کرمان، وح سپاس انجمن  ادبی دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشاخذ ل -18
  
  :عضویت در شوراها و مجامع علمی 
  1375 - 1373دبیر و عضو شوراي پژوهشی اداره  فرهنگ و ارشاد  اسالمی کرمانشاه، - 1
  1377ـ 1361، محقق مؤسسه تحقیقاتی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی حوزه علمیه قم - 2
  1376 -1374عضو گروه تخصصی اولین سمینار آموزش عالی در ایران، - 3
  1380ـ 1378عضو کمیسیون پی گیري اصول سیاست فرهنگی شوراي فرهنگ عمومی استان کرمان،  - 4
  .1387 – 1380عضو انجمن معارف اسالمی ایران، - 5
 - 1380آوري، نسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناعضو گروه علوم تربیتی  شوراي بررسی متون و کتب علوم  - 6

  ادامه دارد
  1390 - 1382عضو انجمن ادبی دفاع مقدس، - 7
در دانشگاههاي شیراز، شهیدباهنر، آزاد اسالمی نراق و ساوه، )التدریس حق(ـ مدرس دروس معارف اسالمی8

  1382ـ 1371
  1385 -1382،کرمان اسالمیعضو هیئت علمی تمام وقت گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد  - 9

  1391 -  1383عضو شوراي فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  -10
  1385ـ 1383عضو شوراي مرکزي مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی فلسطین،  ـ 11
  1391  -  1383عضو شوراي علمی و اجرایی ستاد نهضت تولید علم و کرسی هاي نظریه پردازي، -12
  1384 - 1386نشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،عضو شوراي پژوهشی دا -13
  1390 -1386عضو هیئت علمی تمام وقت گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شهید باهنر،  -14
  1385 -1386رئیس و دبیر  علمی همایش تولید علم و جنبش نرم افزاري  در حوزة معارف اسالمی، -15
و مرکز مطالعات میان  7لی بحران هویت و توسعه با همکاري منطقه عضو کمیته داوري علمی همایش م -16

  1386فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی، 
عضو کمیته علمی همایش منطقه اي وحدت در تفکر اندیشمندان اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  -17

1386  
  1391 – 1386اسالمی، بهمن دانشگاه آزاد  7عضو کمیته برگزاري کرسی هاي نظریه پردازي منطقه  -18
   1386عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسالمی، -19
  1391 -3/5/1387دانشگاه آزاد اسالمی،  7عضو کمیته ناظر بر نشر یات دانشگاهی منطقه  -20
باهنر و  سردبیر ویژه نامه هاي فلسفه و حکمت  مجله  علمی ترویجی پژوهش هاي اسالمی دانشگاه شهید -21

  1389 – 1387عضو هیئت تحریریه مجله، 
  1391 - 1387عضو شوراي مدیریت دانشگاه شهید باهنر،  -22
  1391 -1387عضو گروه پژوهشی ادیان  و مذاهب اسالمی پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، مهر   -23
ه آزاد اسالمی کرمان، عضو کمیته علمی همایش منطقه اي نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم، دانشگا -24

  .1387اسفند
  1390 - 1387عضو هیئت تحریریه مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان،  -25
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اي محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، آبان عضو کمیته علمی همایش منطقه -26
1388.  

شگران  فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان،  عضو هیئت تحریریه مجله علمی  تخصصی پژوه -27
1387 - 1389.  

  1391 - 1387عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان کرمان دانشگاه آزاد اسالمی، از بهمن  -28
  .1389 - 1387، دانشگاه شهید باهنر، "فرهنگ اسالم و ایران؛ کرمان شناخت"رئیس همایش ملی  -29
  1390 - 1387ستان کرمان، از اردیبهشت عضو هیئت نشر کتاب ا -30
  .  1389 -1388پژوهی، دانشگاه شهید باهنر، رئیس همایش تخصصی نظریه -31
  .1390 - 1389شناخت، دانشگاه شهید باهنر، ریئس و دبیر علمی همایش ملی تمدن -  32
  .1389رئیس همایش تخصصی ایثار و شهادت، دانشگاه شهید باهنر، اردییهشت  -33
  .1389و کمیته علمی همایش سالمت روان دانشجویان، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، آذر عض -34
  .1389عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -35
  .ـ ادامه دارد 1389ـ عضو پیوسته انجمن علمی عرفان اسالمی ایران، 36
ملی تعلیم و تربیت اسالمی؛ مبانی، منابع و اصول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات دبیر علمی همایش ـ 37

  1391ـ  1390فرهنگی، 
دانشگاههاي آزاد اسالمی، اردیبهشت  7ـ عضو شوراي راهبردي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در منطقه 38

  .ـ ادامه دارد 1390
  .ـ ادامه دارد 1390علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه  دین گروه فلسفه ـ عضو هیئت علمی 39
  .1392ـ  1390ـ عضو شوراي علمی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 40
ـ  1391شناسی علوم انسانی اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ـ رئیس و عضو گروه روش41

  .ادامه دارد
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات راي سیاست گذاري همایش علوم انسانی و آینده تمدن ایرانی اسالمیعضوشو -42

   . 1393،یفرهنگ
  :هاسمت -
  1360ـ 1359رئیس انجمن اسالمی دبیرستان سلمان فارسی شیراز، - 1
  1376- 1375مشاور امور فرهنگی در وزارت کشاورزي، - 2
  1391 - 1383دانشگاههاي آزاد اسالمی ، 7منطقه ظم رهبري در ریاست نهاد نمایندگی مقام مع - 3
 - 1383پردازي در دانشگاههاي استان کرمان، هاي نظریه رئیس و دبیر علمی ستاد نهضت تولید علم  و کرسی - 4

1391  
اخذ لوح ( 1391 - 1383،)شماره منتشر شده 9(مدیر مسئول و سر دبیر  نشریه علمی تخصصی کرسی اندیشه  - 5

اولین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی برتر در حوزه دین استان کرمان،  در بخش نشریات علمی از اداره  تقدیر
  ).1387کل تبلیغات اسالمی، اسفند

استاد راهنماي برتر تحقیقات پایانی در ( استاد راهنما و ارزیاب تحقیقات پایانی طالب  مدارس علمیه کشور - 6
  .ادامه دارد - ،1383،)1383سال 
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  .1387 - 1385شوراي عالی انقالب فرهنگی، در دبیر شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور - 7
  1391 - 1387رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،   - 8
فرهنگ اسالم و مطالعات تطبیقی پژوهشنامه  تخصصیمدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی  - 9

  1391 - 1388هنر از سال ایران، دانشگاه شهید با
سردبیر نشریه علمی تخصصی اخبار پژوهشکده، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، دانشگاه شهید باهنر از  -10

  1391 ـ1388سال 
  . ـ ادامه دارد 1389آوري، دبیر و عضو شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فن -11
  
  :هاي علمی تبرگزاري جلسات و نشس -
ی هاي نظریه پرداز ي ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در سکربرگزاري سلسله نشست هاي علمی  - 1

منشور جنبش نرم افزاري  - 1عات ؛.نشست علمی با موضو9تعداد .دانشگاههاي آزاد اسالمی7منطقه 
مدل توسعه فرهنگی ایران  تحلیل - 3،) 8/3/1385(ماکیاولیستیمدیریت اسالمی و مدیریت  - 2) 8/12/1384(
نظریه ادبیات پایداري  - 6) 1386(ایده دانش تمدنی  - 5) 2/3/1386(علوم انسانی اسالمی  - 4)24/8/1385(
 - 9، )2/9/1388(نظریه پردازي در علم اقتصاد  - 8) 8/8/1387(مهندسی تمدن اسالمی  - 7،) 1/12/1386(

  .)  21/7/1389(مبانی سکوالرسیم 
سه از سلسله  جلسات شوراي علمی و اجرایی ستاد نهضت تولید علم وکرسی هاي  جل 10برگزاري  - 2

پردازي درباره بررسی مسایل دانشگاه، نحوه تحقق جنبش نرم افزاري، اسالمی شدن دانشگاهها، نقد علمی  نظریه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  دانشگاههاي آزاد اسالمی استان کرمان . و غیره

 10/12/85+26/11/85+5/11/85+1/10/85+17/8/85+24/12/84+19/10/84+27/4/84+10/12/84،همورخ
+26/3/86  
کارگاه : برگزاري جلسات علمی و فرهنگی گوناگون در دانشگاههاي آزاد اسالمی استان  کرمان  مانند  - 3

و جلسات هم  مشاوره، نمایشگاه کتاب، همایش هاي فرهنگی و سیاسی دانشجویی، برگزاري آزمون هاي علمی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسالمی استان کرمان، . اندیشی و پرسش و پاسخ و غیره

  1391ـ  1383از سال 
برگزاري جلسات شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور، شوراي عالی انقالب فرهنگی، دبیر  - 4

  1386 -1385خانه شورا،
 1389 جلسات شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ـ برگزاري5

  .ـ ادامه دارد
  
  :هاي علمی و فرهنگیخدمت -  
هاي اسالمی عضو انجمن اسالمی دبیرستان سلمان فارسی شیراز  و همکاري  با اتحادیه انجمن - 1

  .1360 - 1356استان،
  .1361 -1357ان  شیراز و اعزام به جبهه جنوب،عضو بسیج سپاه پاسدار - 2
  .، به صورت متناوب ادامه دارد1366تبلیغ و ارشاد امور دینی در استان کرمان، - 3
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  .1377 - 1370قدیم ،  10شرکت در دروس خارج حوزه علمیه قم و قبولی پایه علمی   - 4
  .1377 - 1376همکاري با هیئت علمی دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، - 5
  1391 -1373هاي علیمه قم و کرمان،تدریس در حوزه - 6
  .1381 - 1378داوري مقاالت علمی در مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، - 7
هاي رادیویی پیرامون کارشناسی  مسایل تربیت اسالمی در رادیو معارف ایران و ضبط و پخش سلسله برنامه - 8

  .1380 - 1378هاي تربیتی در اسالم،شهمبانی اندی
 عضو   اتاق فکر  ) + تقدیر نامه اخذ( هاي گروه معارف اسالمی صدا و سیماي کرمان  کارشناسی برنامه - 9

  1391 - 1382مرکز،
  .1392 - 1382داوري مقاالت علمی در مجله نامۀ علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، -10
قاالت علمی در مجله علمی پژوهشی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید داوري م -11

  1391 -1382باهنر،
  .1383پردازي در دانشگاههاي استان کرمان،هاي نظریهاندازي ستاد نهضت تولید علم و کرسیراه -12
  .1384همکاري در تدوین برنامه هاي وزارت علوم وتحقیقات و فن آوري، -13
  .9/10/83،11/10/83  گواهینامه کارگاه آموزشی روش تحقیق، -14
  .10/9/85و 9گواهینامه کارگاه آموزشی روش تدریس، -15
  .19/5/85گواهینامه دوره فناوري اطالعات در تعلیم و تربیت، -16
  .10/5/85گواهینامه دوره ویندوز، -17
  .1385تربیتی کشور، داوري مقاالت علمی اولین همایش تحلیل وتنظیم نظام علوم -18
  .1385داوري مقاالت  علمی نخستین کنگرة ملی  ادبیات پایداراي، -19
اخذ تقدیر ) + شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی(داوري مقاالت علمی در  کنگره ملی علوم انسانی  -20

  .1385نامه داوري،
شی کشور در شوراي عالی انقالب مدیریت دبیرخانه  شواري اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموز -21

  .1386 – 1385فرهنگی،
  1386داوري مقاالت علمی در مجله علمی ترویجی دانشگاه اسالمی،  -22
  .25/11/1386و 24دانشگاه آزاد اسالمی ،  7مدرس کارگاه پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت، منطقه  -23
  .1386ه طالب حوزه علمیه کرمان، ، ویژ)تبیین استدالل منطقی(مدرس کارگاههاي آموزشی  -24
هاي علمی فرقه وهابیت ویژه استادان معارف اسالمی، دانشگاه معارف گواهینامه شرکت در  کارگاه نشست -25

  .25/1/1387اسالمی، 
مقدماتی و پیش رفته، مرکز مطالعات و آموزش نیروي انسانی   SPSSگواهینامه دوره آموزشی آمار و  -26

  .1386گاه آزاد اسالمی منطقه هفت در دانش
دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز مطالعات و  7گواهینامه دوره آموزشی اصول فلسفه تعلیم و تربیت، منطقه  -27

  .20/12/1386آموزش نیروي انسانی، 
در دانشگاه شهید باهنر از ستاد "علوم انسانی اسالمی"پردازي با عنوان گواهی ارائه کرسی علمی نظریه -28

  .1386امتیاز ، سال  4از 70/2پردازي، با امتیاز علمی هاي نظریهلید علم و کرسینهضت تو
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  هاي اسالمی،داوري مقاالت علمی در مجله علمی ترویجی پژوهش -29
  .1391 - 1387 شهید باهنر،

ظهور، معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی، هاي کاذب و نوهاي علمی نقد عرفانگواهینامه شرکت در نشست -30
22/8/1388.  
فرهنگ اسالم و  کدهپژوهشپژوهشنامه مطالعات تطبیقی  تخصصیداوري مقاالت علمی در نشریه علمی  -31

  1391 - 1388ایران، 
  21/11/1389ـ گواهینامه علمی دوره آموزشی نقد وهابیت، معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی، 32
  4/11/1389نامه علمی دوره آموزشی تأثیرگذاري بر مخاطب، معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی، ـ گواهی33
 1390ـ داوري مقاالت در نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 34

  .ـ ادامه دارد
ـ  1390انسانی و مطالعات فرهنگی، ـ داوري مقاالت در نشریه علمی پژوهشی فلسفه دین پژوهشگاه علوم 35

  .ادامه دارد
 21ـ مدرس کارگاه پژوهشی متدنقد کتاب در حوزه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 36

کرمان اسالمی دانشگاه آزاد (1392دي 8و7+)دانشگاه شیراز(1392مهر  18و  17+ 1392مهر  15+ 1392خرداد، 
  )دانشگاه شیراز(1393اردیبهشت 25)+ 
  .1392آذر  17ـ مدرس کارگاه پژوهشی انسان شناسی انتقادي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 37
هاي علمی ـ پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ـ مدرس کارگاه پژوهشی متد نقد مقاله38
  .1392آبان 28و  27
 - 1392پژوهشی فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،داوري مقاالت در نشر یه علمی  -39

  .ادامه دارد
   - 1393،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی علم و دین داوري مقاالت در نشریه -40
  
  ) .ادامه دارد( 
  :کتب، مقاالت و متن هاي منتشر نشده -
  )لین اثر مکتوباو(، کتاب 1357انقالب اسالمی ایران، - 1
  ، کتاب1363ریزي اسالمی،مباحثی چند پیرامون مبادي برنامه - 2
  ، کتاب1363فلسفه داللت در منطق، - 3
  ، مقاله1364انصاف باید داد، - 4
  )فهرست تفصیلی( ، کتاب 1364مبانی مدیریت اسالمی، - 5
  ، مقاله1364هایی بر کتاب علم و ایمان،یادداشت - 6
  ، مقاله1365اب ایدئولوژي شیطانی،هایی بر کتیادداشت - 7
  )جلد 2(، کتاب1365مروري بر مبانی فرهنگ التقاط، - 8
  ، کتاب1365، )چرا  و چگونه تقلید(اجتهاد به زبان ساده  - 9

  )فهرست تفصیلی( ، کتاب 1366ها،ها وانگیختهبررسی ارتباط انگیزه -10
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  )فهرست تفصیلی( ، مقاله 1367بررسی ابعاد فردي و اجتماعی تداوم انقالب اسالمی، -11
  )فهرست تفصیلی(، مقاله 1367سازمان تشکیالتی، -12
  ، مقاله1367تصویري پیرامون روابط عمومی، -13
  ، کتاب1368در جستجوي سعادت، -14
  )فهرست تفصیلی( ، مقاله1368بررسی وظایف حوزه از دیدگاه امام و رهبري، -15
  )فهرست تفصیلی( ، مقاله1369راکز تحقیقاتی در توسعه،نقش مثلث ارتباطی حوزه، دانشگاه و م -16
  ، مقاله24/5/1369طرح پیشنهادي مرکز هدایت هماهنگی استراتژیک نظام، -17
  )فهرست تفصیلی( ، مقاله1369تحقیقی پیرامون مبانی نظام اقتصادي در اسالم، -18
  )فهرست تفصیلی( ، مقاله1370بررسی نقش و ارزش مطبوعات، -19
  ، مقاله1370لی در باب نظام تعلیم و تربیت جهانی،تحلی -20
  )فهرست تفصیلی( ، مقاله1371والیت فقیه واصول لوازم اداري، -21
  ، مقاله5/3/1371،) اي به شوراي مدیریت حوزه علمیه قمنامه(مالك ها چیست؟  -22
  ، مقاله1372اصول  و ضوابط کار تحقیقی، -23
  ، مقاله6/12/1373گفتمان نقد، -24
  ، مقاله1375بشنو از نی؛ بازگشتی به فلسفه خلقت، -25
  ، مقاله1375ها و موانع اسالمی شدن دانشگاهها،سیاست -26
  ، مقاله1375هاي امام خمینی،پیوند دین و سیاست در اندیشه -27
  )فهرست تفصیلی( ، کتاب 1377شناسی در قرآن،انسان -28
  ، کتاب1377کلیات فلسفه،-29
  ، مقاله1378سیاست فرهنگی،مبانی و اصول  -30
  ، کتاب1379روشهاي تربیتی در اسالم، -31
  ، مقاله1379بررسی مبانی فکري دکارت، -32
  ، مقاله1379نظري به عرفان سهروردي، -33
  ، مقاله1379،) س(هاي حضرت زهرانقد کتاب گلچینی از آموزه -34
  ، مقاله1379نقد کتاب مجموعه مقاالت نظري، -35
  ، مقاله1383یخ ، تمدن و فرهنگ،تعامل تار -36
  ، مقاله6/6/1384چیستی و چرایی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري، -37
  ، مقاله1384مشهد دل، -38
  )هاي علمیسلسله سخنرانی(، کتاب 15/11/1384رو،فرهنگ و تمدن اسالمی؛ آیندة پیش -39
  ، کتاب1386هاي فلسفی، یادداشت -40
  )سازيچکیده(، کتاب 1386لسفه، چکیده کتاب حمام ف -41

  1393تیر :آخرین تاریخ تهیۀ شرح حال   


