
 

 

 
 (  cvرزومه ) فرم 

   دانشگاه اديان و مذاهب  اعضاي هيئت علمي 
 

 

   :مشخصات فردي
 

 ايراني:  مليت رجبعلي  نام پدر:  خليلنام:  قنبري دوستکوهينام خانوادگي: 

 1343/ 10/7 تاريخ تولد:  324شماره شناسنامه:  کد ملي:  ايران: تابعيت

 محلللل ردورشناسلللنامه:  رودسر لد: محل توشهر رودسراستان محل تولد: 

 رودسر

 متاهل  وضعيت تأهل: 

 7 مدت حضور در جبهه:  تشيع مذهب:  اسالم دين:  معافيت تحصيلي وضعيت نظام وظيفه: 

  ايميل سازماني:  دررد جانبازي:  فرزند يا برادر شهيد: 

ايميللللللللللللل شخصللللللللللللي: 

kh_qanbari@yahoo.com 

 وبالگ شخصي:  سايت شخصي: وب

 - تلفن همراه:  -تلفن منزل:  کدپستي: 

  - آدرس منزل: 

 

 : مشخصات تحصيلي
 

 سال اخذ  محل اخذ دانشگاه / کشور  رشته و گرايش تحصيلي  مقطع 

      کارشناسي

 1378  اموزشي پژوهشي امام خميني مؤسسه  دين شناسي  کارشناسي ارشد 

  تربيت مدرس دانشگاه قم گرايش فلسفه دين -کالم دکتري 

  عقالنيت ديني و شکاکيت ديني  ارشد:  نامهيانعنوان پا

  ساختار عرفان نظري مدرن عنوان پايان نامه دکتري: 

 داخلي و خارجي:  سوابق تبليغي 1364آغاز تحصيالت حوزوي:  درس خارج  ميزان تحصيالت حوزوي: 

 آيت اهلل مهري و الريجاني   حضور در درس: 

 

 وضعيت علمي و اجرايي 

 



 

 تاريخ استخدام:   6پايه:   شماره پرونده هيأت علمي در سازمان:  مربي  مرتبه علمي: 

 بورسيه     پيماني آزمايشي      رسمي  وضعيت استخدام: 

  لمي: گروه ع دانشکده / پژوهشکده:  محل خدمت: 

 

 و عاليق پژوهشي:   زمينه تخصصي
 

 عاليق پژوهشي  زمينه تخصصي   رديف

 آيين بودا   –اديان شرق  دين پژوهي    1

 دين پژوهي   فلسفه دين   2

 فلسفه دين   3

4   

5   

6   

7   

 

 : و تدريس  آموزشيو سوابق  هافعاليت 
 

 يت آموزشي نوع فعال مقطع تحصيلي   رشته تحصيلي  محل تدريس   سال  رديف

موسسه آموزشي پژوهشي    1

 امام خميني  

  دکتري   اديان

  ارشد  اديان مدرسه امام خميني    2

  کارشناسي اديان دانشگاه سمنان    3

    دانشگاه اديان و مذاهب   4

5      

6      

7      

 

 اجرايي:  و  پژوهشيسوابق 
 

 ي  فعاليت اجراي نوع  عنوان فعاليت پژوهشي   سال  رديف



 اجرايي  -علمي مدير گروه اديان شرق 1378 1

 اجرايي  -علمي ذاهب مدير معاونت پژوهشي مرکز مطالعات اديان و م 1386 2

 اجرايي  -علمي مدير گروه اديان شرق 1397 3

4    

5    

6    

7    

 

   نشرياتعضويت در هيئت تحريريه 
 

 سال  رديف
 نوع همکاري  عنوان مجله  

مدت  

 همکاري 
 نوبت انتشار   رتبه مجله  ص مجلهتخص

   اديان  هيأت تحريريه اخبار اديان 1387 1

    سال 3 بيرسرد هفت آسمان 1387 2

3        

4        

5        

6        

7        

 

 معتبر  نشرياتمقاالت چاپ شده در  
 

 سال انتشار   رتبه مجله  عنوان نشريه   عنوان مقاله   رديف

 1384  اخبار اديان ت بودايي خدا در سن 1

 1384  هفت آسمان هاي بودايي درباره خاستگاه رنج ديدگاه 2

 1384  اخبار اديان ه گفتگو ديني ي دربارمالحظات  3

 1384  هفت آسمان اي ماهرانه دين به مثابه وسيله  4

 23شماره  هفت آسمان حقوق بشر در آيين بودا  5

 1382  هفت اسمان  پالنتيگا و عقالنيت اعتقاد ديني  6

 1382  هفت آسمان عقالنيت در انديشه بودايي  7



 1380  هفت آسمان مکتب يوگاچاره 8

 1379   هاي بحث فلسفي در آيين بودا زمينه  9

 1378  هفت آسمان فلسفه دين ويتکنشتاين  10

 1375  هفت آسمان دين وزبان تمثيلي  11

 1387  هفت آسمان ي براي مطالعه دين روش دين 12

 1386  هفت آسمان معرفي کتاب اسالم و مسيحيت در عصر حاضر 13

 1385  نهفت آسما تهيا در آيين بودا  14

 1385  هفت آسمان نام گرايي در فلسفه بودايي  15

 1384  اخبار اديان اي بينش آيه 16

 1387  هفت آسمان سخن نخست و نخستين سخن  17

 1387  هفت آسمان دين پژوهي در هفت آسمان 18

 1387  هفت آسمان هادين پژوهي و لغزش  19

 

 و تدوين کتاب رجمه ، تتأليف
 

 ناشر مترجم/مترجمين  نويسنده/نويسندگان ب  عنوان کتا رديف 

سال 

 انتشار  

پژوهشگاه علوم و فرهنگ   خليل قنبري  مونتگمري وات  اسالم و مسيحيت در عصر حاضر 1

 اسالمي 

1389 

 1380 انتشارات طه  خليل قنبري  نالبافرو نگرش نوين در فلسفه  2

 1385 گاه اديان دانش  خليل قنبري  فليپ آل کويين  زمينه هاي فلسفي در اديان 3

 1386 گروه مترجمان  خليل قنبري  جان آر هيلنز  فرهنگ اديان جهان  4

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

   و پژوهشي  تحقيقاتي طرحهاي



 

 ع مشارکت  نو  عنوان طرح   رديف 
 وضعيت طرح 

 سال انجام طرح سازمان مجري 
 درحال اجرا يافته  خاتمه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 داخل و خارج از کشور  ها آموزشيکارگاه ها و کنفرانس ها، کرسي در شرکت  ارائه مقاله /  مديريت / تدريس / 
 

 سال اجرا  محل برگزاري فعاليت  عنوان  برگزار کننده  کنفرانس / کارگاه آموزشيکرسي/ عنوان  رديف

ي اسالم و مسيحيت گفت و گو 1  1376 دهلي نو   

 1378 دهلي نو   اديان و فرهنگ  2

 1388 سريالنکا، کلمبو    گفت و گوي اسالم و بوديسم  3

هي متدولوژي دين پژو 4  1389 آلمان،پستدام    

 1391 ژاپن، کيوتو    گفت و گوي اسالم و بوديسم  5

 آلمان، فرانکفورت    روش شناسي دين پژوهي  6
 

1392 

قش دين در جامع ايراني و ژاپن ن 7  
مؤسسه گفت و گوي اديان و  

 بنياد رلح ساساگاوا
  1386 

2139   دانشگاه اديان و مذاهب  گفت و گوي اسالم و بوديسم  8  

 اديان و رلح  9
دانشگاه اديان و پادربورن و  

 فرانکفورت آلمان
  1392 

 1394 تهران  تهران  انجمن قلم  رؤياي رسوالنه 10

رسوالنهرؤياي  11  1394 تهران  تهران  باشگاه انديشه  

12 

 
 1391 قم قم دانشگاه اديان  انقالب کپرنيکي در علوم ديني و روياي رسوالنه

 



 

 

 هازبان تسلط به زبان ديگر
 

 مدت زمان آشنايي با زبان   ميزان تسلط   زبان  رديف

 از کارشناسي ارشد   انگليسي   1

2    

3    

4    

 

 ايز و افتخارات ملي( جوايز علمي )جو 

 

 سال نهاد / سازمان تقدير کننده  نوع جايزه / افتخار عنوان جايزه علمي / افتخار   رديف

1     

2     

3     

4     

 نامه / رساله نمايي، داوري يا مشاوره پايانراه

 

 سال دانشگاه / موسسه  مقطع  سمت نامه/ رساله عنوان پايان رديف

1      

2      

3      

4     

 : پيشنهادي  اطالعاتديگر 
 
 

 

 و تأييد عضو هيأت عملي  امضاء    :  تنظيم  تاريخ     تکميل کننده فرم:  نام 


