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 "باسمه تعالي"
  شرح حال علمي و فرهنگي

 والمسلمين دكتر سيد حسين حسينياالسالم حجت 
  

www.Drshhs. ir + Drshhs44 @gmail. com  
www.shmoton.ir + info@shmoton.ir   

 
  :مشخصات -   
هاي استاد ممتاز تعليم و تربيت و از چهره(پروفسور سيد علي اكبر حسيني مرحوم فرزند : سيد حسين حسيني -

  )ماندگار
  1344متولد آمريكا،  -
  استاد حوزة علميه  -
  فرهنگي پژوهشكده حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات دينفلسفه  عضو هيئت علمي گروه -
 
  :تحصيالت -   
  دبيرستان سلمان فارسي شيراز ،، ايران1361ديپلم، رياضي فيزيك، -1
  دانشگاه آزاد اسالمي قم ،، ايران1374كارشناسي، علوم سياسي، -2
 بررسي: عنوان رساله( دانشگاه آزاد اسالمي تهران، ، ايران1381كارشناسي ارشد، فلسفه وكالم اسالمي، -3

  )درحوزه كالم اسالميروشهاي شناخت 
سال تحصيل دروس مقدمات  10(حوزه علميه قم  ،، ايران1377، الهيات، ) قديم10پايه (حوزه علميه قم  -4

  ) سال دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات سبحاني، جوادي آملي و مكارم شيرازي 7+ و سطح 
نهاد نمايندگي  ،، ايران1379، )انسبرابر با فوق ليس 3سطح (معارف اسالمي س مجوز رسمي تدريس درو -5

  مقام معظم رهبري در دانشگاهها
بررسي اصول : عنوان رساله(.قممعارف  ، ايران، دانشگاه 1393فلسفه و كالم اسالمي،  يدكتر -6

  )شناختي توليد نظريه علم ديني و تحليل الگوي ارزيابي آن روش
 

  :سوابق تدريس در حوزه علميه
  : ها و مواد درسيهاي علميه قم و كرمان در گرايشآزاد و  رسمي در مدارس حوزهسال سابقه تدريس 18 -
  فقه   -5كالم و عقايد    -4اصول فقه    -3منطق   -2فلسفه   -1
  
  :سوابق تدريس  در دانشگاه -
هاي هاي دولتي، پزشكي و آزاد اسالمي قم، شيراز و كرمان در رشتهسال سابقه تدريس در دانشگاه 21 -

  كالم جديد-3منطق  -2كليات فلسفه   -1:  شامل مواد درسي تخصصي الهيات
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  انسان در اسالم -9دين  فلسفه -8جامعه شناسي معرفت ـ 7ـ فلسفة تاريخ 6ـ روش تحقيق 5اصول فقه  -4
اسالم   صدر تاريخ  -13انديشه اسالمي  -12تاريخ فرهنگ و تمدن  اسالمي  -11فلسفه تعليم وتربيت  -10
آشنايي با علوم  -17 ـ روشهاي تفسيري16ـ اخالق اسالمي 15هاي انقالب اسالمي ريشهتحليل  -14

  ) فلسفه و عرفان(اسالمي
  
  :تأليف كتاب -
 1379 ،تهران ،، انتشارات اطالعات)برنده رتبه اول هشتمين دوره كتاب سال  دانشجويي(پيامبر وحدت  -1
اخذ لوح تقدير اولين جشنواره تجليل از آثار پژوهشي برتر استان كرمان در حوزه دين از (، 1387چاپ دوم، [

  .]تاريخ اسالم و سيره شناسي: حوزه تخصصي[ ].1387اداره كل تبليغات اسالمي، اسفند 
، دفتر نشر معارف )شگاهيمنتخب به عنوان منابع درسي دان( نگاهي به مبادي و مباني تحليل سيرة نبوي   -2

  .]سيره شناسي[،1383قم 
  .]عرفان اسالمي[، )1386چاپ دوم، ( 1385عرفان محمدي،  بوستان  كتاب قم  -3
  .]عرفان اسالمي[، 1387، انتشارات فرهنگ و معارف، تهران، )ارتباط دين و عرفان( عشق  در سه نگاه  -4
  .]كالم جديد[، 1390مبادي دين پژوهي، انتشارات آواي نور، تهران،  -5
 .]تعليم و تربيت[، 1390سنّت، غر ب و غربت، انتشارات   دانشگاه آزاد اسالمي، -6
  .]تعليم و تربيت اسالمي[، 1387تحليلي پيرامون  نظام تعليم و تربيت، انتشارات ستاد نهضت توليد علم،  -7
انقالب [، 1392انتشارات آواي نور، تهران، هاي انقالب اسالمي، مباني و مبادي تحليل ريشهمروري بر  -8

  .]اسالمي
علم [، 1392انتشارات آواي نور، تهران، پردازي و آزادانديشي، هاي نظريهنهضت توليد علم، كرسي -9

  .]پژوهي
  .]اسالميعرفان [، 1387زمزمه عاشقي، انتشارات ستاد نهضت توليد علم،  -10
  .]فرهنگ پژوهي[، 1392، ، تهراننشر علمانقالب ديني  و ساختارهاي اجتماعي،  -11
  .]شعر[، 1385شقايقي همه عشق، انتشارات فرهنگ  -12
  .]شعر[، 1393، تهرانانتشارات، همة من،   -13
مقدمه و تهيه و تنظيم از سيد حسين حسيني،  ،حسيني ، اثر دكتر سيد علي اكبر)جلد 2(دفتر تربيت  -14

  ]تعليم و تربيت اسالمي[، 1393انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 
سيدحسين از آوري  جمع و مقدمه و كوشش ،دكتر سيد  علي اكبر حسينياثر ت، يكيمياي ربيت و ربان -15

  .]تعليم و تربيت اسالمي[، 1385 ، شيراز،حسيني،  انتشارات كوشا مهر
سلسله نشست هاي علمي كرسي هاي نظريه ( بازكاوي و تبيين مباني نظري منشور نهضت توليد علم  -16

  .]علم پژوهي[، 1385، به كوشش سيد حسين حسيني،  انتشارات ستاد نهضت توليد علم )پردازي
مع آوري و تهيه و تنظيم از جلي اكبر حسيني، دكتر سيد عاثر ؛ )جلد2(ـ مجموعه مقاالت نظري و تحليلي 17

  .]تعليم و تربيت اسالمي[، 1388سيد حسين حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز، 
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مجموعه مقاالت همايش ملّي  توليد علم و جنبش نرم افزاري در حوزه معارف اسالمي، به كوشش سيد  -18
  .]علم پژوهي[، 1389حسين حسيني، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، 

، تمدن شناخت، مجموعه چكيده مقاالت همايش ملي تمدن شناخت، به كوشش سيد حسين حسيني -19
  .]تمدن پژوهي[،1390پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،

شناخت، مجموعه چكيده مقاالت همايش ملّي كرمان شناخت، به كوشش سيدحسين حسيني،  ـ كرمان20
  . ]شناسي كرمان[ ،1389 و ايران،پژوهشكده فرهنگ اسالم 

،  1384 ،محمد مهدي بهداروند با مقدمه سيد  حسين حسيني، انتشارات حرّ قماثر خلوتي با غدير،  -21
  .]شعر[

هاي علوم انساني در دو سطح ملي و جهاني، به اهتمام حميدرضا آيت اللهي و سيد  ـ نقد و بررسي كتاب22
  .]نقد پژوهي[ 1390حسين حسيني، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

نابع و تعليم و تربيت اسالمي، مجموعه چكيده مقاالت همايش ملي تعليم و تربيت اسالمي؛ مباني، مـ 23
تعليم و تربيت [ ،1391، به كوشش سيدحسين حسيني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اصول،
 .]اسالمي

ه علوم انساني و اللهي، انتشارات پژوهشگا در  تراز جهاني، به اهتمام سيدحسين حسيني و حميدرضا آيت نقدـ 24
  .]نقدپژوهي[، 1393مطالعات فرهنگي،

اهداف و رويكردهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، به كوشش سيدحسين حسيني، ها،  ـ برنامه25
  .]نقدپژوهي[، 1393انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  :در مرحله تنظيم نهاييـ 
 ]تمدن پژوهي[ تمدن پژوهي ؛ مطالعات مفهومي تمدن اسالم -26
  .]شناسي انسان[، )شهادت در دين انسان شناختيابعاد بررسي ( حماسه انساني  -27
  .]تاريخ اسالم[، )) ص(دوره جواني پيامبر اسالم تاريخي بررسي( زهره عشق  -28
  .]انسان شناسي[، طرح يك ديالوگ منطقي ؛شناسيانسان -29
پردازي، با موضوع بررسي تطبيقي مباني مديريت اسالمي  با هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -30

  .]مديريت اسالمي[ مديريت ماكياوليستي، مقدمه، تهيه  وتنظيم از سيد حسين حسيني، 
پردازي،  با موضوع تحليل مدل توسعه فرهنگي در ايران هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -31

  .]فرهنگ پژوهي[ مقدمه، تهيه  وتنظيم از سيد حسين حسيني، 
پردازي،  با موضوع علوم انساني اسالمي؛مبناي تحقق وحدت  هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -32

  .] علم ديني [فرهنگي مقدمه، تهيه و تنظيم از سيد حسين حسيني،
پردازي،  با موضوع ايده دانش تمدني مقدمه، تهيه و تنظيم از هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -33

  .]تمدن پژوهي[ سيد حسين حسيني، 
پردازي،  با موضوع نظريه ادبيات مقاومت  مقدمه، تهيه و هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -34

  .]ات مقاومتادبي[ تنظيم از سيد حسين حسيني، 
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پردازي،  با موضوع بررسي تئوري مهندس تمدن اسالمي هاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -35
  .]تمدن پژوهي[ مقدمه، تهيه و تنظيم از سيد حسين حسيني، 

پردازي در علم اقتصاد، مقدمه تهيه و پردازي با موضوع نظريههاي نظريههاي علمي كرسيسلسله نشست -36
  .]اقتصاد اسالمي[ تنظيم از سيد حسين حسيني، 

پردازي با موضوع مباني نظري سكوالريسم،  مقدمه،  تهيه و هاي نظريههاي  علمي كرسيسلسله نشست -37
  .]سكوالريسم[ تنظيم از سيد حسين حسيني، 

  :هاي  علمي پژوهشيچاپ مقاالت در  مجله -
پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه  ـبحثي اجمالي پيرامون تحليل نظام هاي اقتصادي، مجلة علمي  -1

قاالت دومين  مجمع بررسي هاي م مجموعه+ 1366-67شيراز دوره سوم شماره اول و دوم پاييز و بهار
، 6، سال23معرفت، شماره با اصطالحاتي در مجله + 1369اقتصاد اسالمي مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي، 

  .1376شماره سوم، زمستان 
پژوهشي علوم اجتماعي و انساني  ـ ، مجله  علمي)الگوي وحدت( مدخلي بر تلفيق اسالمي حوزه و دانشگاه  -2

، زمستان 36با اصالحات در مجله مشكوه، شماره +  1368دانشگاه شيراز دوره پنجم، شماره اول پاييز 
1371.  

پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  -نه موضوعات ديني و اعتقادي، نشريه علمينظري بر پيشي -3
  .1376، زمستان 2شهيد باهنر كرمان، دور جديد، سال اول شماره 

فلسفه دين، پژوهشگاه علوم انساني و  جستارهاي هاي مفهومي دين، نشريه علمي پژوهشي ـ تحليل مؤلفه4
  .1391، 2، شماره سال اول مطالعات فرهنگي،

نشريه علمي پژوهشي  علم ديني ،توليد ؛ضرورت زيستمحيط بحران  وتكنولوژيكي تحليل مباني فلسفي -5
  .3،1392سال چهارم ،شماره  حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

شناختي، دانشگاه آزاد  ـ عشق پژوهي؛ از خدا تا انسان، فصلنامه علمي پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره6
  .1392،زمستان 33شمارهاسالمي، 

نشريه علمي پژوهشي حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و  ،ـ تربيت فطري در اسارت تربيت رسمي7
  .1393، 32، سال چهارم شماره  مطالعات فرهنگي

پژوهشنامه انتقادي متون وبرنامه ها ي نشريه علمي پژوهشي  ،ـ اخالق اسالمي يا نظام اخالقي در اسالم؟8
  .1392زمستان ،29شماره  ،، سال سيزدهم ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعلوم انساني 

  .)وعده چاپ(مند اخالق در اسالم ـ ضرورت تحليل نظام9
  .)وعده چاپ(منطقي نظام فضايل و رذايل اخالقيو تحليل هاي ترسيم  ـ بايسته10
، پژوهشنامة انتقادي متون وبرنامه هاي علوم انسانينشريه علمي پژوهشي  ،ـ نگاه طبيعي به عرفان11

  .1393، 31، شماره م ده، سال چهارپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
نشريه علمي پژوهشي حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و  روش تحليل ومؤلفه هاي مفهومي تمدن ، -12

  11،1393مطالعات فرهنگي ، شماره 
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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) 
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). 

  
 
  :ترويجي و علمي تخصصيهاي  علمي چاپ مقاالت در  مجله -
با +  1375، 51ترويجي مشكوة، شماره منزلت واليت و سرپرستي در نظام اسالمي،  مجله علمي  -1

هاي علمي و پژوهشي توليد انديشه در حوزه دين، تغييراتي در مجموعه مقاالت برگزيده دومين سلسله همايش
  .1385، پاييز 3دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 

انديشه، مجله تازه هاي + 1376، بهار 20دين در بستر ديدگاهها، مجله علمي ترويجي معرفت، شماره  -2
 1387 -1386سال  22 -21فصلنامه پژوهشگران فرهنگ شماره  + 1376، خرداد6وزارت ارشاد، شماره 

  )با اصالحات(
با + 1377، بهار 29مبناي تحقق وحدت فرهنگي، مجله نامه فرهنگ، شماره : علوم انساني اسالمي -3

فصلنامه علمي ترويجي دانشگاه  +1379، آذر و دي 37تغييراتي در مجله  علمي ترويجي معرفت، شماره 
  .1382، بهار 17اسالمي، شماره 

  .1377،  زمستان 60راهبردهاي ارزشي پيامبر در وحدت اسالمي، مجله  علمي ترويجي مشكوة، شماره  -4
نور الهي محمدي با نگاهي به انديشه هاي مالصدراي شيرازي، مجله معرفت علمي ترويجي معرفت، شماره  -5

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

  .1368، 5جلد -مجموعه مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه قم+ 1378
  .1378، اسفند 32جانشين خدايي، مجله علمي ترويجي معرفت، شماره  -7
ي ارزشي  ساختار وجودي انسان در قرآن، مجله راهبردهاي فرهنگي، معاونت پژوهشي وزرات مقياس ها -8

  .1378فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، 
، 33، مجله علمي ترويجي معرفت شماره )ص(وحدت اسالمي و راهكار هاي سياسي و فرهنگي پيامبر   -9

  .1379ارديبهشت 
  .1379، اسفند 39، مجله علمي ترويجي معرفت شماره )ع(منينشهد شيرين شهادت در كالم اميرالمو  -10
  .1379، 2سيره نبوي؛ نقد مباني و راهكارهاي تحليلي، مجله نامه علوم انساني، شماره    -11
  .1382، شهريور 69نگار انساني،  مجله علمي ترويجي معرفت شماره   -12
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، مجله نامه علوم انساني، فصلنامه )اثر پروفسور حسيني(نقد و  تحليل و بررسي مقاله نظام تعليم وتربيت    -13
مجله  علمي + 1384، پائيز  12شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  شماره 

  .1383، سال سيزدهم، شماره ششم، شهريور81ترويجي معرفت، شماره 
، زمستان 28يجي دانشگاه اسالمي، شماره نظري بر اهداف تربيتي در دانشگاهها، فصلنامه علمي ترو -14

  .1374روزنامه كيهان، آذر + 1384
  .1385، مرداد 104نقش آموزش عالي و ترسيم هويت دانشجويي، مجله علمي ترويجي  معرفت شماره  -15
  .1386، شهريور 117، شماره 16نظام آموزش عالي و تمدن سازي، مجله علمي ترويجي معرفت سال  -16
، چاپ در مجله علمي پژوهش )نقدي بر كتاب درجستجوي امر قدسي اثر دكتر نصر(غربت  ـغرب  ـسنّت  -17

برگزيده يازدهمين دوره معرفي پژوهش هاي برتر فرهنگي استان ( 1387، 2هاي اسالمي، سال اول، شماره
  ).1387كرمان توسط اداره ارشاد اسالمي استان، آذر 

، شهريور 141شهيد مطهري، مجله علمي ترويجي معرفت، شماره  شناسي ديني تربيتي از منظرانسان -18
  .36-13، ص1388

، 1389، تابستان 26روش تحليل سيرة نبوي، فصلنامه علمي تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، شمارة  -19
  .78 -59ص
تان ، زمس113ـ توسعه مديريت انساني؛ الگوي انگيزش در اسالم، فصلنامه علمي ترويجي مشكوه، شماره 20

  .31ـ4ص  ،1390
  
  :چاپ مقاالت علمي در نشريات تخصصي و جرايد -
  1364هجوم فرهنگي و دفاع فرهنگي ، روزنامه رسالت ، اسفند  -1
  1369اسفند  19بشارت به اهل زمين، روزنامه رسالت،  -2 
حوزه علميه روش نظر به موضوعات اجتماعي، چاپ محدود توسط دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي  -3

  .1373قم، 
ويژگيهاي موضوعات اجتماعي، چاپ محدود توسط دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه  -4

  .1373قم، 
ـ ديدگاهها و مباني تحليل جامعه، چاپ محدود توسط دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه 5

  .1373قم، 
چاپ محدود توسط دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه قم،  ـ بررسي پايگاه فلسفي جامعه ،6

1373.  
بررسي مباني جامعه شناختي مسأله جمعيت، چاپ محدود توسط دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي  -7

  .1373حوزه علميه قم، 
  1373آذر  27ضرورت هاي فرهنگي دردانشگاه، روزنامه كيهان،  -8
  1373بهمن  11دانشگاه، هفته نام پيام،  روحانيت و -9
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  1375شهريور  6شاخصه هاي انقالب فرهنگي، فرهنگ آفرينش،  -10
چاپ در گزارش پروژه  +  1376ارديبهشت  30ضرورت طراحي الگوي نظام اقتصادي، فرهنگ آفرينش، -11

  1375تحقيقاتي ملي بررسي نظام ترويج در اسالم، دانشگاه شيراز، 
و آذر 1383نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، نشريه داخلي  دانشگاه آزاد اسالمي كرمان  رسالت هاي -12

1384.  
  .1384، اسفند 1تمدن اسالمي و نهضت توليد علم، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، شماره  -13
، 4علوم انساني اسالمي، چاپ چكيده مباحث در نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، سال دوم، شماره  -14

  ، 1386خرداد 
عشق و عرفان در ادبيات، مجله شميم عشق،  ماهنامه دفاع مقدس اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي  -15

  .1387، خرداد 15دفاع مقدس استان كرمان، سال دوم، شماره 
، 6نفكر ديني و توجه به نيازهاي زمان، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، سال سوم، شماره روش -16

  .1386بهمن 
چاپ در روزنامه سخن + 1387، آبان 7بلوغ دانشگاهي، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، شماره -17

  .83،21/8/1387روز، سال سوم، شماره 
-مي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و كرسينسبت آزادانديشي و نقدانديشي، نشريه عل -18 

  .79 -71، ص1388، دي 5، سال8پردازي، شماره هاي نظريه
نقدنقد، آداب و اصول و معيارهاي نقد يك نظريه، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت  -19

  .67-43ص 1388، دي5، سال8پردازي، شمارههاي نظريهتوليد علم و كرسي
هاي ، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و كرسي)گزارش علمي(فلسفه نقد    -20

 .52-25 ، ص1389، مهر 9پردازي، شماره نظريه
هاي نظريه  ـ نقد و پژوهشگري، نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و كرسي21

  .70ـ 64، ص 1389، مهر 9پردازي، شماره 
  
    ):چاپ مقاله+ ارائه ( المللي هاي علمي ملّي و بينشركت در همايش ها و كنفرانس -
بررسي مباني توسعه تقرب اجتماعي؛ مجموعه مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه  -1

  .1368قم، جلد اول، 
فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه ـ بسيج فرهنگي، مقدمه چاپ شده در مجموعه مقاالت دفتر تحقيقاتي 2

  .1368، 7الي  1قم، جلد 
توان وجدان كار را در افراد برانگيخت؟ چهارمين دوره مقاله نويسي علمي دانشگاه اصفهان دفتر  ـ چگونه مي3

  .1369) موفق به اخذ نشان علمي(هاي علمي و بين المللي  همكاري
هاي اقتصاد اسالمي، مشهد بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان الگوي ترغيب در اسالم، دومين مجمع بررسي  -4

  ).چاپ مقاله،  در جلد اول مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1372قدس رضوي، سال 
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اهداف تربيتي در دانشگاه از ديد امام راحل، كنگره بررسي انديشه و آثار تربيتي حضرت امام خميني،تهران  -5
  )وعه مقاالتچاپ مقاله در مجم+ ارائه ( 1373،خرداد 

ها و بايدها، مجموعه مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم  تئوري تحليل انقالب اسالمي؛ ضرورت -6
هفته نامه پيام، +  1375بهمن  23هفته نامه فرهنگ آفرينش، +  1368، 5اسالمي حوزه علميه قم جلد 

  .1373بهمن  19روزنامه كيهان، +  1373بهمن  18
سرپرستي در نظام اسالمي، كنفرانس فقه، واليت و مرجعيت، حوزه علميه قم، مجموعه منزلت واليت و  -7

با تغييراتي درهمايش ملي مذاهب  +)چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1374مقاالت، ارديبهشت 
  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت(1392بهمن زاهدان اسالمي ، 

مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه قم  ـ بحران مديريت در جهان معاصر، مجموعه8
  .1374فروردين،  15روزنامه كيهان، +  1368، 6جلد 

ـ روش تحليل و بررسي تئوري حكومت در اسالم، مجموعه مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم اسالمي 9
  .1375خرداد  29، 152ارم، شماره هفته نامه فرهنگ آفرينش، سال چه+  1368، 5حوزه علميه قم جلد 

هاي علميه، مجموعه مقاالت اجالسيه بررسي نظام آموزشي حوزه علميه قم  ـ درآمدي بر نظام آموزشي حوزه10
  .1375آبان 
) 1375(علوم انساني اسالمي؛ مبناي تحقق وحدت فرهنگي، نخستين سمينار آموز ش عالي در ايران،  -11

) + چاپ مقاله در مجموعه مقاالت جلد اول + ارائه ( 1376همكاري وزارت علوم، دانشگاه عالمه طباطبايي با 
كنگره بين المللي ) + چاپ در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1383همايش منطقه اي نهضت توليد علم،  آذر 

ي  علوم انساني اسالمي؛ ضرورت ها، مباد( با اصالحات و تغيير عنوان  ) + پوستر( ،1383نهضت توليد علم 
+ ارائه ( 85در كنگره ملي علوم انساني، تهران، شوراي بررسي متون كتب علوم انساني، اسفند ) ونظريه سازي

  ).و اخذ تقديرنامه+ چاپ مقاله در مجموعه مقاالت
تعريف وجدان كاري و انضباط اجتماعي ، اجالس بررسي راههاي عملي حاكميت و جدان كاري و انضباط  -12

  )چاپ  خالصه مقاله در مجموعه مقاالت( 1375انشگاه آزاد اسالمي، خرداد اجتماعي، تهران، د
مروري بر مقياس هاي ارزشي  ساختار وجودي  انسان در قرآن، همايش تبيين مباني ارزشي و راهبردها در  -13

  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت + ارائه(، 1377فرهنگ عمومي، كرمان مرداد 
، همايش فرهنگ عمومي و ) )ص(بررسي جلوه هاي عرفاني پيامبر اكرم(عرفا  عرفان عارف اول درعرف -14

  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه ( 1378اسفند  –ادبيات فارسي كرمان 
جلوه هاي عرفاني صدر االولين و االخرين با نگاهي به انديشه هاي صدر المتالهين، همايش جهاني حكيم  -15

  ) چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1378مالصدرا ، تهران، خرداد 
اهداف تربيتي در دانشگاهها، همايش امام، تربيت و خانواده، دانشگاه تربيت معلم تبريز، مجموعه مقاالت،  -16

  )چاپ خالصه مقاله(  1379
شهادت در نهج البالغه ، نخستين جشنواره نهج البالغه استادان دانشگاههاي كشور، تهران، ارديبهشت  -17

همايش سيماي شاهد در آينه نهج البالغه، شوراي پژوهش ) + چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ارائه (، 1380
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چاپ مقاله در + ارائه ( 1379اداره كل بنياد شهيد استان كرمان، نشر شاهد تهران، مجموعه  مقاالت،  مهر 
  )مجموعه مقاالت

و نهج البالغه ،سازمان فرهنگ و ارتباطات ) ع( سيماي انسان در نهج البالغه، همايش بزرگ امام علي -18
  )چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1381دانشكده ادبيات دانشگاه  تهران، آبان + اسالمي

چاپ مقاله در مجموعه + ارائه ( 1382دانشگاه تهران، آذر  -الهه عشق، همايش آموزه هاي موالنا -19
  )مقاالت

ي با نظري به تفسير الميزان، همايش ملي ميزان حكمت، تهران، مرور ي بر مباني انسان شناسي دين -20
مجموعه مقاالت شناختنامه عالمه ) + چاپ مقاله در  مجموعه سخنراني و مقاالت+ (1382انتشارات سروش، 

  .1384،  دفتر تنظيم ونشر آثار عالمه، 5طباطبايي، جلد 
انتشارات تحقيق و . حكمت مطهر،تهران انسان شناسي تربيتي در منظر شهيد مطهري، همايش جهاني -21

  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت(1383توسعه صدا،  ارديبهشت 
نظام نامه، همايش تحليل و تنظيم نظام  علوم تربيتي، مشهد،پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات  -22

  ). چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1384فرهنگي ، شهريور 
بر اكرم در وحدت اسالمي، همايش وحدت اسالمي از ديدگاه راهبردهاي فرهنگي پيام -23

چاپ مقاله در مجموعه + ارائه ( 1386انديشمندان اسالمي، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي، 
  ).مقاالت

پيوند عشق و عرفان با ادبيات پايداري، اولين كنگره ملي  ادبيات پايداري، بنياد حفظ آثار و نشر  -24
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت( 1387ع مقدس، ارزش هاي دفا

عشق در سه نگاه، همايش علمي پيامبر اسالم؛ عرفان و معنويت نو، دانشگاه تهران، معاونت پژوهشي نهاد  -25
  ).چاپ خالصه مقاله( 1387نمايندگي، ارديبهشت  

تحليل ارتباط مباني انسان شناسي با رويكردهاي تفسيري، همايش منطقه اي نگاهي به تفاسير نوين  -26  
  ). چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1387قرآن كريم، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، اسفند 

سالمي، افزاري در حوزه معارف اهاي نهضت توليد علم، همايش ملي توليد علم و جنبش نرمتحليل مؤلفه -27
  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه( 1387كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي، آذر 

سامانة پژوهش، كتاب و نقد، همايش تخصصي كتاب، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران دانشگاه شهيد  -28 
  ).چاپ خالصه مقاله+ ارائه( 23/9/1388باهنر، 

گاههاي فلسفي و ضرورت طرح ديدگاههاي ديني و نسبت بحران زيست محيطي جهان معاصر با ن -29
چاپ + ارائه( 20/8/88اي محيط زيست و توسعه پايدار، كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي، اسالمي، همايش منطقه

  ).خالصه مقاله
المللي تنوع فرهنگي و همگرايي جهاني، پژوهشگاه علوم انساني تمدن ديني و فرهنگ جهاني، همايش بين -30

  ).چاپ خالصه مقاله+ ارائه (  1389مرداد  5تا  2ات فرهنگي، و مطالع
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درآمدي بر آينده علم و تكنولوژي در جهان معاصر، مجموعه  مقاالت دفتر تحقيقاتي فرهنگستان علوم  -31
صالحات در مجموعه مقاالت همايش ملي توليد علم و جنبش نرم ابا +  1368، 7اسالمي حوزه علميه قم جلد 

  ).چاپ مقاله در مجموعه مقاالت+ ارائه (، 289ـ  279، ص 1389وزه معارف اسالمي، مهر افزاري در ح
+ ارائه (، 1389دي  8ـ نظريه پردازي جمعي، همايش نظريه پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، 32

  ).چاپ خالصه مقاله
كرمان  فرهنگ اسالم و ايران؛ـ رويكرد انسان شناسي عرفاني در خمسة خواجوي كرماني، همايش ملي 33

  )ارائه و چاپ خالصه مقاله( 1389شناخت، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، ارديبهشت 
هاي مفهوم تمدن، همايش ملي تمدن شناخت، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  تحليل مؤلفه  -34

  )چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1390ارديبهشت 
المللي فلسفه  ي دين؛ رهاورد رويكرد فلسفي انسان عصر جديد، كنفرانس بينـ جايگزيني تكنولوژي به جا35

  )چاپ خالصه مقاله( 1391دي  4و3 دين معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
همايش ملي تعليم و تربيت اسالمي،  ـ بررسي و نقد نظريه استاد حسيني در خصوص علوم انساني اسالمي،36

  )چاپ خالصه مقاله( 1391انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند پژوهشگاه علوم 
همايش ملي   هاي تربيتي استاد حسيني، ـ استقالل نظام تعليم و تربيت اسالمي؛ مفهوم كليدي در انديشه37

  )چاپ خالصه مقاله+ ارائه ( 1391اسفند  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تعليم و تربيت اسالمي، 
اسفند   همايش ملي تعليم و تربيت اسالمي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تربيتي، ـ تفكر38

 )چاپ خالصه مقاله(1391
المللي الغدير، پژوهشگاه علوم  ماتيك؛ ضرورت تحليل فرارويداد تاريخي، كنگره بينتغديرپژوهي سيس -39

  )صه مقالهچاپ خال+ ارائه (1392آبان  2و1انساني و مطالعات فرهنگي، 
ساحتي ، كنفراس بين المللي فلسفه دين معاصر ،  پژوهشگاه علوم انساني و ديني  انسان شناسي علم  -40

  )چاپ خالصه مقاله(1392دي 24و23مطالعات فرهنگي،
  :  هاي  تحقيقاتي و پژوهشيها و طرحپروژه -
، دانشگاه )ديدگاه علماي اسالمي معاصرنظام ترويج از (طرح ملي و پژوهشي الگوي ترويج در اسالمهمكار  -1

  )1371-1369(شيراز  و وزارت  جهادكشاورزي 
سازي نهضت توليد علم و كرسي هاي نظريه پردازي ، هاي نهادينهمجري طرح پژوهشي بررسي  شيوه  -2

  ).1386 -1385(دانشگاه آزاد اسالمي و سازمان برنامه و بودجه كرمان 
هاي يزان آشنايي استادان دانشگاه با مفهوم نقد، نظريه علمي و كرسيمجري طرح پژوهشي تحليل م -3

  ).1387(پردازي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران  نظريه
  ).1388(انداز پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران طرح پژوهشي تنظيم چشممجري  -4
اني اسالمي نزد تي مفهوم علوم انسـ مجري طرح پژوهشي بررسي امكان تحقق علم اسالمي و چيس5

  .)ـ ادامه دارد1391(انديشمندان معاصر ايراني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 



11 
 

ريزي درسي حوزه علوم انساني با تاكيد برفناوري و نوآوري،  ـ مجري طرح پژوهشي مميزي تحوالت برنامه6
  ).1392(معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 

  
  :و بررسي  كتاب تصحيح انتقادي ونقد -

شوراي » و كالمفلسفه «و  »علوم تربيتي«تخصصي  هاي گروه به سفارشكتب   ارزيابي ونقد و بررسي  علمي 
  :آوري مانند انساني وزارت علوم، تحقيقات و فنبررسي متون و كتب علوم 

  ).1382: تاريخ انجام(تعليم و تربيت اسالمي ، شريعتمداري،  -1
  ).1382(تربيت اسالمي، باقري، نگاهي دوباره به  -2
  ).1382(انسان از ديدگاه اسالم ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  -3
  ).   1382( اهداف تربيتي اسالم، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، -4
  ).1382( اصول و روشهاي تربيت در اسالم،  احمدي، -5
  ).1383(اخالق اسالمي، سادات،  -6
  ).1383(فطرت، مطهري،  -7
  ).1383(نقطه هاي آغاز در اخالق عملي، مهدوي كني،   -8
  ). 1383(سيرة تربيتي پيامبر و اهل بيت، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  -9

  ).1383( و ديلمي، ياخالق اسالمي، آذربايجان ـ10
  ).1391(ـ اخالق اسالمي، داودي،11
  ).1391(عليزاده،   ـ اخالق اسالمي،12
  ).1391(،آموزگارزينب،  هاي ـ نامه13
  ).1392(ـ عرفان و فلسفه، استيس، 14
  ).1392(رضوي، ،ـ فلسفه نظري تاريخ15
  ).1392(ـ اصول كلي تاريخ، گالينوود، 16
  ).1392(ـ فلسفه تاريخ، سبحاني، 17
  ).1392(ـ عرفان و منطق، راسل، 18
  ).1392(ـ مفهوم عرفان، موحديان، 19
  ).1392(ـ تفكر انتقادي، مايرز، 20
  ).1392(ـ حمام فلسفه، برگمن، 21
  ).1392(هاي فلسفه، دو با تن،  بخشي  ـ تسلي22
  ).1392( ـ فلسفه تعليم و تربيت ، اكرمي،23
  ).1392(ـ فلسفه اخالق، جمعي از نويسندگان، 24
  ).1392(استفان باكت،  ،ـ روشهاي تدريس خالقيت25
  ).1392(ـ فلسفه تعليم و تربيت، رهنمايي، 26
  )1392(در تربيت اسالمي ، دلشاد سيري  -27
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  )1391(، خواص فلسفه اخالق  -28
  )1392(رهبر  اخالق وتربيت اسالمي ، -29
  )1392(فلسفه آموزش وپرورش ،نلر -30
  )1392(فلسفه هاي اگزيستانس ، مصلح  -31
  )1393(روش شناسي مطالعات ديني، قراملكي  -32

  :تدوين و تأليف جزوه درسي -
  1373تاريخ تحليلي اسالم، -1
  1373تحليل و بررسي ابعاد انقالب اسالمي ايران، -2
  1374تحليل و تبيين وصاياي امام، -3
  1375، )مروري بر رويدادهاي تاريخي پيش از اسالم(زندگي پيامبر اسالم  -4
  1375پيش در آمدي بر اخالق اسالمي،  -5
  1375عرفان ديني،  -6
  1376هاي تفسيري،آشنايي با كتب و روش  -7
  1377تحليل معارف اسالمي،   -8 
  1377مروري بر چگونگي تفكر ديناميزم قرآن ، -9

  1377تحليل مباني معارف اسالمي ، -10
  1378آموزش منطق، -11
  1379طرح كلي و ساختاري معارف ديني،  -12
  1380، )كتاب الطهاره(شرح لمعه  -13
  1383وجودي ،شناسي؛ بررسي جايگاه و ابعاد انسان -14

  
  :راهنمايي رساله هاي دانشجويي -

  :هاي حوزه هاي علميه خواهران استاد راهنماي  پايان نامه
، زهرا نور ميرزايي، خرداد )كسب رتبه در پايان نامه هاي كشوري( بهشت و بهشتيان درقرآن و سنت  -1

1383  
  1383، مهديه جمشيدي، خرداد )كشوريكسب رتبه در پايان نامه هاي ( امامت از ديدگاه قرآن و سنت   -2
  1383، اكرم بسالن پور، خرداد )كسب رتبه در پايان نامه هاي كشوري( فلسفه آفرينش انسان  -3
  1386، خانم آذرنگ،)ع(سيره علمي ، اخالقي و سياسي امام  صادق  -4
  1387، نجمه مشهدي، تابستان )ص(سيرة اخالقي سياسي پيامبر  اكرم  -5
  1387وامل تقويت و  فروپاشي بنيان خانواده، فرشته ميداني، تابستان بررسي ع  -6
  1387حسن ظن از منظر قرآن و سنّت، سميه عبداهللا زاده، زمستان  -7
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  :حوزه هاي علميه 2استاد داور و  ارزياب علمي پايان نامه هاي سطح  
   1384امر به معروف ونهي از منكر از ديدگاه قرآن و سنت، منوره اكبري، بهمن  -1
  1385مفهوم حسد از ديدگاه قرآن و سنت، مهديه شيخ پور، مهر  -2
  1385مفهوم اخالص در قرآن و سنت، محدثه احمدي نژاد، مهر -3
  1385تجسم اعمال، سميه متقي، مهر -4
  1385گاه اسالم، اكرم انجمن شعاع، مهرسير تاريخي فمنيسم و بررسي ديد -5
  1386كرامت نفس در آيات و روايات، مهديه يزدان پناه، خرداد -6
  1386امانت و امانت داري در قرآن و سنت، اعظم عباس زاده، خرداد  -7
  1386اهميت علم و دانش در اسالم، صديقه گيالني، مهر  -8
  1386يهود از ديدگاه قرآن، سميه سالجقه، بهار -9

  1386آثار نماز در زندگي فردي و اجتماعي، اكرم مهدي پور، پاييز -10
  1386معرفي زهد اسالمي، زهرا كمالي پور، تابستان  -11
  1386عوامل موفقيت زوجين از ديدگاه قرآن و سنّت، فاطمه محمود آبادي،  -12

  
  ):چاپ متن + ارائه (  ها و  سخنراني هاي علمي مصاحبه -
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پيرامون آزاد  4انع آزاد انديشي، متن مصاحبه شبكه مفهوم و مو -1

  16/6/1382انديشي،
مادر، نقش اول خانواده بود، متن گفتگو با روزنامه جام جم پيرامون زندگي پروفسور سيد علي اكبر حسيني،  -2

  14/2/1383چاپ شده در روزنامه جام جم دوشنبه 
هاد؛ تعاملي علمي در مسير تحقق نهضت توليد علم ، متن سخنراني در  تاالر حافظ دانشگاه آزاد دانشگاه و ن -3 

  23/10/1383اسالمي كرمان،
سكونت،  مودت و رحمت؛  فلسفه رو ابط انساني در اسالم، متن سخنراني به مناسبت روز زن در دانشگاه آزاد ـ 4

  .23/3/1383اسالمي  كرمان، 
و دانشگاه در جهت توسعه علمي، متن گفتگوي مجله نامه دانش، چاپ شده در مجله نامه  رسالت هاي نهاد -5 

  1384فروردين  -2دانش شماره  
تعامل نخبگان و رسانه، متن گفتگوي صدا و سيماي مركز كرمان به مناسبت برنامه تجليل از  -6

  14/4/1384نخبگان،
تن گفتگوي نشريه نگاه نو پيرامون موضوع آزاد انديشي، آزاد انديشي بدون مفهوم نوانديشي معنا ندارد، م -7

  1384آذر  10شماره  -چاپ شده در نشريه نگاه نو سال دوم
هاي تلويزيوني صدا و سيماي مركز كرمان هاي نظريه پردازي ، سلسله مصاحبهنهضت توليد علم و كرسي -8

  1384پردازي، اسفند پيرامون نشست  كرسي نظريه
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ئمه معصومين در هدايت بشري، متن مصاحبه تلويزيوني صدا و سيماي مركز كرمان به ـ نقش تاريخي ا9
  .1385، بهار )س(مناسبت شهادت حضرت زهرا 

نهضت توليد علم؛ اولويت اول در دانشگاههاست،  متن گفتگوي نشريه نداي منطقه پيرامون فعاليت هاي  -10
، 16شماره -سال دوم -دانشگاه آزاد اسالمي 7منطقه فرهنگي در دانشگاهها، چاپ شده در نشريه خبري نداي 

  1385فروردين
نقد همراه با طرح؛ الزمه پديداري توليد علم،  متن مصاحبه  پيرامون  نهضت توليد علم، چاپ شده در  -11

پايگاه خبري تحليلي جنوب شرق ايران، +  1385نشريه كرسي انديشه سال اول، شماره سوم، آبان 
30/3/1385  
توليد علم جسارت مي خواهد، متن گفتگوي روزنامه بام كوير پيرامون پژوهش وموانع توليد علم در  -12

  12/9/1385ايران،
صدا  4ضرورت انقالب فرهنگي و نقش شوراي اسالمي شدن دانشگاهها،  متن مصاحبه تلويزيوني شبكه  -13 

  1385ي، بهمن و سيماي جمهوري اسالمي در ايران به مناسبت سالگرد انقالب فرهنگ
انتخابات خبرگان؛ ويژگي هاوراهكارها، متن مصاحبه تلويزيوني صدا وسيماي مركز كرمان درباره مجلس  -14

  1385خبرگان رهبري، زمستان 
جامعه آرماني از ديدگاه اسالمي، متن سخنراني در جمع  طالب حوزه هاي علميه خواهران استان  -15

  17/11/85كرمان،
ملي و روز معلم، متن مصاحبه تلويزيوني صدا و سيماي مركز كرمان پيرامون روز  پيوند سال وحدت -16
  12/2/1386معلم،
هاي نظريه  پردازي؛ راهي به سوي تمدن اسالمي، متن سخنراني در جشنواره مبتكران بسيجي كرسي -17

 -ره چهارمشما -، چاپ شده در نشريه كرسي انديشه سال دوم 1385آذر  16دانشگاههاي استان كرمان 
  1386خرداد 

اني در نشست چهارم از سلسله علوم انساني اسالمي؛ ضرورت مبادي و نظريه سازي،  متن سخنر  -18
هاي علمي كرسي هاي نظريه پردازي در تاالر وحدت دانشگاه  شهيد باهنر، چاپ شده در نشريه كرسي  نشست

  2/3/1386شماره چهارم،   -انديشه سال دوم
دانيم، متن مصاحبه با نشريه نگاه نو پيرامون كرسي هاي نظريه پردازي، چاپ شده در را نميما آداب نقد  -19

  .1386، اسفند 24نشريه نگاه نو، شماره 
هاي نظريه پردازي با نگاه خاص به توليد علم،  مصاحبه با نشرية خبرنامه  دانشگاه، روابط عمومي كرسي -20

  .1386سفند ،  ا20و 19دانشگاه شهيد باهنر، شماره 
چاپ + 19/2/1387، 2583هاي هنر معلمي، متن مصاحبه با روزنامه جوان، سال نهم، شماره بايسته -21

  .1386در نشريه علمي خبري كرسي انديشه، سال سوم، شماره، آذر 
آشنايي با مفهوم نهضت توليد علم، متن سخنراني در جمع طالب حوزه هاي علميه خواهران استان  -22

  .1386كرمان، 
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  .1386استعمار فرانو و بحران هويت، متن مصاحبه با صدا و سيماي مركز كرمان، شهريور  -23
   1386اربعين در گسترة تاريخ، متن مصاحبه تلويزيوني با صدا و سيماي مركز كرمان، اسفند  -24

ن، سال نهم، براي وحدت امت اسالمي، متن مصاحبه با روزنامه جوا) ص(راهبردهاي سه گانه پيامبر  -25 
  .20/5/1387، 2655شماره 

 -، سلسله مصاحبه هاي  تلويزيوني با صدا و سيماي مركز كرمان)ع(تحليل شخصيت حضرت علي  -26
  1387شهريور 

انقالب اسالمي محصول رشد و تكامل انساني است، مصاحبه با روزنامه جمهوري اسالمي،  -27
20/11/1387.  
ناب، متن سخنراني در جمع فرهنگيان استان  كرمان با حضور مشاور هاي يك فعاليت فرهنگي شاخصه -28

  .18/5/1389فرهنگي رياست جمهوري، 
پژوهش و پژوهشكده، متن گفتگوي نشريه علمي تخصصي اخبار پژوهشكده، پژوهشكده فرهنگ اسالم و  -29

  .1388، تابستان 1ايران، سال اول، شماره 
  .1386دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، شهريور عصر ظهور عقل، متن سخنراني در  -30
هاي جامعه آز ادانديش، متن مصاحبه با مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران پيرامون نشانه -31

  .1386آزادانديشي و توليد علم، شهريور 
مي ايران، بهمن هاي تئوري تحليل انقالب اسالمي، متن مصاحبه با روزنامه جمهوري اسالپيرامون ويژگي -32

1387.  
  .8/8/1386روشنفكر ديني و توجه به نيازهاي زمان، متن سخنراني در دانشگاه شيراز،  -33
  .17/11/1386تبيين استدالل منطقي، متن سخنراني در حوزه علميه زينب كرمان،  -34
  .19/4/1384، )س(متن مصاحبه صدا و سيماي  مركز كر مان به مناسبت شهادت حضر ت زهرا  -35
پيامبر وحدت؛ طرح يك پرسش و معرفي يك كتاب، متن سخنراني در همايش وحدت از ديدگاه  -36

  .7/12/1386انديشمندان اسالمي در تاالر دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، 
  . 5/6/1387بلوغ دانشگاهي، متن سخنراني در دانشگاه آزاد اسالمي كرمان،  -37
  .7/9/1389تعالي جامعه، متن سخنراني در دانشگاه شهيد چمران، نقش نخبگان در  -38
سه ضرورت در حوزه مطالعات تمدني، متن سخنراني در همايش ملي تمدن شناخت، پژوهشكده فرهنگ  -39

  .21/2/1390اسالم و ايران، 
، شماره 19 سال تئوريك در تنظيم نظام تعليم و تربيت اسالمي، متن مصاحبه با روزنامه ايران،ـ خالء 40

5311 ،10/12/1391.  
  .4/8/1392ـ جسارت آزادانديشي، متن مصاحبه با خبرگزاري شبستان، 41
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  :هاي علمي ها و نشانتقديرنامه -
توان وجدان كار را در افراد بر انگيخت، كسب نشان علمي چهارمين دوره مقاله نويسي ارائه مقاله چگونه مي -1

  1370اصفهان،علمي   از رئيس دانشگاه 
  1375آبان  23لوح تقدير نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، وزارت علوم و دانشگاه عالمه طباطبايي، -2
 ـ تهران(تأليف و چاپ كتاب پيامبر وحدت، لوح تقدير و احراز رتبه اول هشتمين دوره كتاب سال دانشجويي  -3

  1380، آبان )رئيس مجلس شوراي اسالمي
دبير نخستين جشنواره نهج البالغه  -،  تهران )مقاالت برتر(تقدير بخش پژوهش ويژه استادان  اخذ لوح  -4

  1380دانشگاههاي سراسركشور،
  1382رئيس ستاد برگزاري ششمين جشنواره  مطبوعات، -لوح ياد بود ششمين جشنواره مطبوعات، تهران -5 

  16/11/1382، رئيس دانشگاه تهران،لوح تقدير همايش آموزه هاي موالنا براي انسان معاصر -6
دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، مصوبة شوراي پژوهشي  1384پژوهشگر نمونه سال  كسب لوح تقدير -7

  1384دانشگاه،
دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، مصوبة شوراي پژوهشي  دانشگاه  1385اخذ لوح تقدير  پژوهشگر نمونه سال  -8

  28/9/85،1385مورخ 
، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در   1385تقدير كسب رتبه اول اساتيد پژوهشگر سال اخذ لوح  -9

  10/12/1385دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان،
  1385اخذ لوح تقدير چهارمين جشنواره دو ساالنه نهج البالغه سراسر كشور،  -10
  12/2/86ي كرمان،، دانشگاه آزاد اسالم 1385اخذ لوح تقدير معلم نمونه سال  -11
  ، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان1386اخذ لوح تقدير پژوهشگر نمونه سال  -12
اخذ لوح تقدير همايش منطقه اي وحدت در تفكر انديشمندان براي ارائه مقاله راهبردهاي  ارزشي و  -13

  7/12/1386اجتماعي پيامبر در وحدت اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، 
  .19/12/1387تقدير كارشناسي برنامه هاي تلويزيوني صدا و سيماي مركز كرمان،  اخذ لوح -14
اخذ لوح تقدير همايش ملي بحران هويت و توسعه براي شركت و ارائه مقاله بحران هويت، دانشگاه آزاد  -15

  .1387اسالمي كرمان، 
اهها به مناسبت برگزاري مراسم تقدير نامه معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگ -16

  .1387فرهنگي در دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان، 
اخذ لوح تقدير پژوهشگران نمونه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر به مناسبت هفته  -17

  .17/9/1387پژوهش، 
  .1387هاي دفاع مقدس كرمان، نشر ارزشاخذ لوح سپاس انجمن  ادبي دفاع مقدس و بنياد حفظ آثار و  -18
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  :عضويت در شوراها و مجامع علمي 
  1375 -1373دبير و عضو شوراي پژوهشي اداره  فرهنگ و ارشاد  اسالمي كرمانشاه، -1
  1377ـ 1361محقق مؤسسه تحقيقاتي دفتر فرهنگستان علوم اسالمي حوزه علميه قم،  -2
  1376 -1374عالي در ايران، عضو گروه تخصصي اولين سمينار آموزش -3
  1380ـ 1378عضو كميسيون پي گيري اصول سياست فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان كرمان،  -4
  .1387 – 1380عضو انجمن معارف اسالمي ايران، -5
نساني وزارت علوم ، تحقيقات و عضو گروه علوم تربيتي  شوراي بررسي متون و كتب علوم ا -6
  دارد ادامه -1380آوري، فن
  1390 -1382عضو انجمن ادبي دفاع مقدس، -7
در دانشگاههاي شيراز، شهيدباهنر، آزاد اسالمي نراق و ساوه، )التدريس حق(ـ مدرس دروس معارف اسالمي8

  1382ـ 1371
  1385 -1382عضو هيئت علمي تمام وقت گروه معارف اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي، -9

  1391 - 1383اد اسالمي كرمان، از سال عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آز -10
  1385ـ 1383عضو شوراي مركزي مؤسسه پژوهشي و مطالعاتي فلسطين،  ـ 11
  1391  - 1383عضو شوراي علمي و اجرايي ستاد نهضت توليد علم و كرسي هاي نظريه پردازي، -12
  1384 -1386عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، -13
  1390 -1386عضو هيئت علمي تمام وقت گروه الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شهيد باهنر،  -14
  1385 -1386رئيس و دبير  علمي همايش توليد علم و جنبش نرم افزاري  در حوزة معارف اسالمي، -15
طالعات ميان و مركز م 7عضو كميته داوري علمي همايش ملي بحران هويت و توسعه با همكاري منطقه  -16

  1386فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي، 
عضو كميته علمي همايش منطقه اي وحدت در تفكر انديشمندان اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان،  -17

1386  
 – 1386دانشگاه آزاد اسالمي، بهمن  7عضو كميته برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي منطقه  -18

1391  
   1386عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي ترويجي دانشگاه اسالمي، -19
  1391 -3/5/1387دانشگاه آزاد اسالمي،  7عضو كميته ناظر بر نشر يات دانشگاهي منطقه  -20
سردبير ويژه نامه هاي فلسفه و حكمت  مجله  علمي ترويجي پژوهش هاي اسالمي دانشگاه شهيد باهنر  -21

  1389 – 1387جله، و عضو هيئت تحريريه م
  1391 -1387عضو شوراي مديريت دانشگاه شهيد باهنر،  -22
  1391 -1387عضو گروه پژوهشي اديان  و مذاهب اسالمي پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، مهر   -23
عضو كميته علمي همايش منطقه اي نگاهي به تفاسير نوين قرآن كريم، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان،  -24

  .1387اسفند
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  1390 -1387عضو هيئت تحريريه مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي كرمان،  -25
اي محيط زيست و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، آبان عضو كميته علمي همايش منطقه -26

1388.  
هنگ و ارشاد اسالمي كرمان،  عضو هيئت تحريريه مجله علمي  تخصصي پژوهشگران  فرهنگ اداره فر -27

1387- 1389.  
  1391 -1387عضو هيئت اجرايي جذب هيئت علمي استان كرمان دانشگاه آزاد اسالمي، از بهمن  -28
  .1389 -1387، دانشگاه شهيد باهنر، "فرهنگ اسالم و ايران؛ كرمان شناخت"رئيس همايش ملي  -29
  1390 -1387عضو هيئت نشر كتاب استان كرمان، از ارديبهشت  -30
  .  1389 -1388پژوهي، دانشگاه شهيد باهنر، رئيس همايش تخصصي نظريه -31
  .1390 -1389شناخت، دانشگاه شهيد باهنر، ريئس و دبير علمي همايش ملي تمدن - 32
  .1389اردييهشت رئيس همايش تخصصي ايثار و شهادت، دانشگاه شهيد باهنر،  -33
  .1389عضو كميته علمي همايش سالمت روان دانشجويان، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، آذر  -34
  .1389عضو كميته علمي دومين كنگره ملي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  -35
  .ـ ادامه دارد 1389ـ عضو پيوسته انجمن علمي عرفان اسالمي ايران، 36
دبير علمي همايش ملي تعليم و تربيت اسالمي؛ مباني، منابع و اصول، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ـ 37

  1391ـ  1390فرهنگي، 
دانشگاههاي آزاد اسالمي،  7ـ عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در منطقه 38

  .ـ ادامه دارد 1390ارديبهشت 
  .ـ ادامه دارد 1390پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  دين گروه فلسفه ـ عضو هيئت علمي 39
ـ  1390ـ عضو شوراي علمي پژوهشكده حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 40

1392.  
شناسي علوم انساني اسالمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  ـ رئيس و عضو گروه روش41

  .ـ ادامه دارد 1391
  
  :هاسمت -
  1360ـ 1359رئيس انجمن اسالمي دبيرستان سلمان فارسي شيراز، -1
  1376- 1375مشاور امور فرهنگي در وزارت كشاورزي، -2
 - 1383دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان، 7منطقه رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  -3

1391  
پردازي در دانشگاههاي استان  هاي نظريه ستاد نهضت توليد علم  و كرسيرئيس و دبير علمي  -4

  1391 -1383كرمان،
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 1391 -1383،)شماره منتشر شده 9(مدير مسئول و سر دبير  نشريه علمي تخصصي كرسي انديشه  -5
شريات علمي اخذ لوح تقدير اولين جشنواره تجليل از آثار پژوهشي برتر در حوزه دين استان كرمان،  در بخش ن(

  ).1387از اداره كل تبليغات اسالمي، اسفند
استاد راهنماي برتر تحقيقات پاياني در ( استاد راهنما و ارزياب تحقيقات پاياني طالب  مدارس علميه كشور -6

  .ادامه دارد -،1383،)1383سال 
 - 1385هنگي،دبير شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور شوراي عالي انقالب فر -7

1387.  
  1391 -1387رئيس پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،   -8
فرهنگ اسالم و مطالعات تطبيقي پژوهشنامه  تخصصيمدير مسئول و عضو هيئت تحريريه نشريه علمي  -9

  1391 -1388ايران، دانشگاه شهيد باهنر از سال 
فرهنگ اسالم و ايران، دانشگاه شهيد باهنر از سردبير نشريه علمي تخصصي اخبار پژوهشكده، پژوهشكده  -10

  1391 ـ1388سال 
ـ ادامه  1389آوري، دبير و عضو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فن -11
  . دارد

  
  :هاي علمي برگزاري جلسات و نشست -
نمايندگي مقام معظم رهبري در ي هاي نظريه پرداز ي ، نهاد سكربرگزاري سلسله نشست هاي علمي  -1

منشور جنبش نرم  -1عات ؛.نشست علمي با موضو9تعداد .دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان 7منطقه 
تحليل مدل توسعه  -3،) 8/3/1385(ماكياوليستيمديريت اسالمي و مديريت  -2) 8/12/1384(افزاري 

 - 6) 1386(ايده دانش تمدني  -5) 2/3/1386(علوم انساني اسالمي  -4)24/8/1385(فرهنگي ايران 
نظريه پردازي در علم  -8) 8/8/1387(مهندسي تمدن اسالمي  -7،) 1/12/1386(نظريه ادبيات پايداري 

  .)  21/7/1389(مباني سكوالرسيم  -9، )2/9/1388(اقتصاد 
رسي هاي  جلسه از سلسله  جلسات شوراي علمي و اجرايي ستاد نهضت توليد علم وك 10برگزاري  -2

پردازي درباره بررسي مسايل دانشگاه، نحوه تحقق جنبش نرم افزاري، اسالمي شدن دانشگاهها، نقد علمي  نظريه
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان . و غيره

+ 17/8/85+24/12/84+19/10/84+ 27/4/84+10/12/84،همورخ
21/10/85+5/11/85+26/11/85+10/12/85 +26/3/86  
كارگاه : برگزاري جلسات علمي و فرهنگي گوناگون در دانشگاههاي آزاد اسالمي استان  كرمان  مانند  -3

مشاوره، نمايشگاه كتاب، همايش هاي فرهنگي و سياسي دانشجويي، برگزاري آزمون هاي علمي و جلسات هم 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسالمي استان كرمان، . هانديشي و پرسش و پاسخ و غير

  1391ـ  1383از سال 
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برگزاري جلسات شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي،  -4
  1386 -1385دبير خانه شورا،

اني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ـ برگزاري جلسات شوراي بررسي متون و كتب علوم انس5
  .ـ ادامه دارد 1389 فرهنگي،

  
  :هاي علمي و فرهنگيخدمت - 
هاي اسالمي عضو انجمن اسالمي دبيرستان سلمان فارسي شيراز  و همكاري  با اتحاديه انجمن -1

  .1360 -1356استان،
  .1361 -1357عضو بسيج سپاه پاسداران  شيراز و اعزام به جبهه جنوب، -2
  .، به صورت متناوب ادامه دارد1366تبليغ و ارشاد امور ديني در استان كرمان، -3
  .1377 -1370قديم ،  10شركت در دروس خارج حوزه علميه قم و قبولي پايه علمي   -4
  .1377 -1376همكاري با هيئت علمي دهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي، -5
  1391 -1373قم و كرمان،هاي عليمه تدريس در حوزه -6
  .1381 -1378داوري مقاالت علمي در مجله علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، -7
هاي راديويي پيرامون كارشناسي  مسايل تربيت اسالمي در راديو معارف ايران و ضبط و پخش سلسله برنامه -8

  .1380 -1378هاي تربيتي در اسالم،مباني انديشه
 عضو   اتاق فكر  ) + تقدير نامه اخذ( هاي گروه معارف اسالمي صدا و سيماي كرمان  كارشناسي برنامه -9

  1391 -1382مركز،
 - 1382داوري مقاالت علمي در مجله نامة علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، -10

1392.  
داوري مقاالت علمي در مجله علمي پژوهشي نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد  -11

  1391 -1382باهنر،
  .1383پردازي در دانشگاههاي استان كرمان،هاي نظريهاندازي ستاد نهضت توليد علم و كرسيراه -12
  .1384،همكاري در تدوين برنامه هاي وزارت علوم وتحقيقات و فن آوري -13
  .9/10/83،11/10/83  گواهينامه كارگاه آموزشي روش تحقيق، -14
  .10/9/85و 9گواهينامه كارگاه آموزشي روش تدريس، -15
  .19/5/85گواهينامه دوره فناوري اطالعات در تعليم و تربيت، -16
  .10/5/85گواهينامه دوره ويندوز، -17
  .1385نظام علوم تربيتي كشور،داوري مقاالت علمي اولين همايش تحليل وتنظيم  -18
  .1385داوري مقاالت  علمي نخستين كنگرة ملي  ادبيات پايداراي، -19
اخذ تقدير ) + شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني(داوري مقاالت علمي در  كنگره ملي علوم انساني  -20

  .1385نامه داوري،
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راكز آموزشي كشور در شوراي عالي انقالب مديريت دبيرخانه  شواري اسالمي شدن دانشگاهها و م -21
  .1386 – 1385فرهنگي،

  1386داوري مقاالت علمي در مجله علمي ترويجي دانشگاه اسالمي،  -22
  .25/11/1386و 24دانشگاه آزاد اسالمي ،  7مدرس كارگاه پژوهشي فلسفه تعليم و تربيت، منطقه  -23
  .1386، ويژه طالب حوزه علميه كرمان، )منطقيتبيين استدالل (مدرس كارگاههاي آموزشي  -24
هاي علمي فرقه وهابيت ويژه استادان معارف اسالمي، دانشگاه معارف گواهينامه شركت در  كارگاه نشست -25

  .25/1/1387اسالمي، 
مقدماتي و پيش رفته، مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  SPSSگواهينامه دوره آموزشي آمار و  -26

  .1386هفت در دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 
دانشگاه آزاد اسالمي، مركز مطالعات و  7گواهينامه دوره آموزشي اصول فلسفه تعليم و تربيت، منطقه  -27

  .20/12/1386آموزش نيروي انساني، 
تاد در دانشگاه شهيد باهنر از س"علوم انساني اسالمي"پردازي با عنوان گواهي ارائه كرسي علمي نظريه -28

  .1386امتياز ، سال  4از 70/2پردازي، با امتياز علمي هاي نظريهنهضت توليد علم و كرسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني  هاي اسالمي،داوري مقاالت علمي در مجله علمي ترويجي پژوهش -29

  .1391 -1387 دانشگاه شهيد باهنر،
ي كاذب و نوظهور، معاونت امور اساتيد نهاد هاهاي علمي نقد عرفانگواهينامه شركت در نشست -30

  .22/8/1388نمايندگي، 
فرهنگ اسالم و  كدهپژوهشپژوهشنامه مطالعات تطبيقي  تخصصيداوري مقاالت علمي در نشريه علمي  -31

  1391 -1388ايران، 
  21/11/1389ـ گواهينامه علمي دوره آموزشي نقد وهابيت، معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي، 32
  4/11/1389ـ گواهينامه علمي دوره آموزشي تأثيرگذاري بر مخاطب، معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي، 33
ـ داوري مقاالت در نشريه علمي پژوهشي حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 34

  .ـ ادامه دارد 1390
 1390فلسفه دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ـ داوري مقاالت در نشريه علمي پژوهشي 35

  .ـ ادامه دارد
ـ مدرس كارگاه پژوهشي متدنقد كتاب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 36
دانشگاه (1392دي 8و7+)دانشگاه شيراز(1392مهر  18و  17+ 1392مهر  15+ 1392خرداد،  21

  )دانشگاه شيراز(1393ارديبهشت 25 )+آزاد كرمان 
آذر  17ـ مدرس كارگاه پژوهشي انسان شناسي انتقادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 37

1392.  
هاي علمي ـ پژوهشي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  ـ مدرس كارگاه پژوهشي متد نقد مقاله38
  .1392آبان 28و  27
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ت در نشر يه علمي پژوهشي فلسفه علم پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي داوري مقاال -39
  .ادامه دارد -1392،

  :كتب، مقاالت و متن هاي منتشر نشده -
  )اولين اثر مكتوب(، كتاب 1357انقالب اسالمي ايران، -1
  ، كتاب1363ريزي اسالمي،مباحثي چند پيرامون مبادي برنامه -2
  ، كتاب1363منطق،فلسفه داللت در  -3
  ، مقاله1364انصاف بايد داد، -4
  )فهرست تفصيلي( ، كتاب 1364مباني مديريت اسالمي، -5
  ، مقاله1364هايي بر كتاب علم و ايمان،يادداشت -6
  ، مقاله1365هايي بر كتاب ايدئولوژي شيطاني،يادداشت -7
  )جلد 2(، كتاب1365مروري بر مباني فرهنگ التقاط، -8
  ، كتاب1365، )چرا  و چگونه تقليد(به زبان ساده اجتهاد  -9

  )فهرست تفصيلي( ، كتاب 1366ها،ها وانگيختهبررسي ارتباط انگيزه -10
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله 1367بررسي ابعاد فردي و اجتماعي تداوم انقالب اسالمي، -11
  )فهرست تفصيلي(، مقاله 1367سازمان تشكيالتي، -12
  ، مقاله1367روابط عمومي، تصويري پيرامون -13
  ، كتاب1368در جستجوي سعادت، -14
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله1368بررسي وظايف حوزه از ديدگاه امام و رهبري، -15
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله1369نقش مثلث ارتباطي حوزه، دانشگاه و مراكز تحقيقاتي در توسعه، -16
  ، مقاله24/5/1369تژيك نظام،طرح پيشنهادي مركز هدايت هماهنگي استرا -17
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله1369تحقيقي پيرامون مباني نظام اقتصادي در اسالم، -18
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله1370بررسي نقش و ارزش مطبوعات، -19
  ، مقاله1370تحليلي در باب نظام تعليم و تربيت جهاني، -20
  )فهرست تفصيلي( ، مقاله1371واليت فقيه واصول لوازم اداري، -21
  ، مقاله5/3/1371،) اي به شوراي مديريت حوزه علميه قمنامه(مالك ها چيست؟  -22
  ، مقاله1372اصول  و ضوابط كار تحقيقي، -23
  ، مقاله6/12/1373گفتمان نقد، -24
  ، مقاله1375بشنو از ني؛ بازگشتي به فلسفه خلقت، -25
  ، مقاله1375ها و موانع اسالمي شدن دانشگاهها،سياست -26
  ، مقاله1375هاي امام خميني،پيوند دين و سياست در انديشه -27
  )فهرست تفصيلي( ، كتاب 1377شناسي در قرآن،انسان -28
  ، كتاب1377كليات فلسفه،-29
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  ، مقاله1378مباني و اصول سياست فرهنگي، -30
  ، كتاب1379روشهاي تربيتي در اسالم، -31
  ، مقاله1379بررسي مباني فكري دكارت، -32
  ، مقاله1379نظري به عرفان سهروردي، -33
  ، مقاله1379،) س(هاي حضرت زهرانقد كتاب گلچيني از آموزه -34
  ، مقاله1379نقد كتاب مجموعه مقاالت نظري، -35
  ، مقاله1383تعامل تاريخ ، تمدن و فرهنگ، -36
  مقاله، 6/6/1384چيستي و چرايي نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري، -37
  ، مقاله1384مشهد دل، -38
  )هاي علميسلسله سخنراني(، كتاب 15/11/1384رو،فرهنگ و تمدن اسالمي؛ آيندة پيش -39
  ، كتاب1386هاي فلسفي، يادداشت -40
 )سازيچكيده(، كتاب 1386چكيده كتاب حمام فلسفه،  -41
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