
 

 

 
 (  cvرزومه ) فرم 

   دانشگاه اديان و مذاهب  اعضاي هيئت علمي 
 

 

   :مشخصات فردي
 

 :  مليت  سيد ابوالقاسم نام پدر:  سيدحسننام:  اردکاني اسالمينام خانوادگي: 

 1343 تاريخ تولد:  20856شماره شناسنامه:  -کد ملي:  : تابعيت

  وضعيت تأهل:   ورشناسنامه: محل صد  محل تولد: شهر استان محل تولد: 

 مدت حضور در جبهه:  شيعه مذهب:  اسالمدين:   وضعيت نظام وظيفه: 

  ايميل سازماني:  درصد جانبازي:  فرزند يا برادر شهيد: 

 وبالگ شخصي:  سايت شخصي: وب ايميل شخصي: 

 - تلفن همراه:  تلفن منزل:  کدپستي: 

 - آدرس منزل: 

 

 : مشخصات تحصيلي
 

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

      کارشناسي

 کارشناسي ارشد 
اسیالمي)گرايش  معیارا  مدرسیي  رشته 

 فلسفه و کالم( 
 1379 دانشگاه قم 

 دکتري 
 يدو مسائل جد  ينفلسفه د  يشکالم )گرا

 ( يکالم
 1384 دانشگاه قم

   رشد: نامه اعنوان پايان

   عنوان پايان نامه دکتري: 

 سوابق تبليغي داخلي و خارجي:  آغاز تحصيالت حوزوي:    ميزان تحصيالت حوزوي: 

 خارج فقه و اصول حضور در درس: 

 

 

 



 وضعيت علمي و اجرايي 
 

 تاريخ استخدام:   13پايه:   شماره پرونده هيأت علمي در سازمان:  استادمرتبه علمي: 

 بورسيه     پيماني آزمايشي      ■رسمي  وضعيت استخدام: 

دانشگاه اديان و محل خدمت:  

 مذاهب

 دين پژوهي گروه علمي:  ادياندانشکده / پژوهشکده: 

 

 و عاليق پژوهشي:   زمينه تخصصي
 

 عاليق پژوهشي  زمينه تخصصي  رديف

 فلسفه و کالم جديد   1

 با تأکيد بر اخالق زيستي  اخالق کاربردي  2

 يناسشدين   3

 و مسائل اجتماعي اسالمي  هاانديشه بررسي   4

5   

6   

7   

 

 : و تدريس  آموزشيو سوابق  هافعاليت 
 

 نوع فعاليت آموزشي  مقطع تحصيلي   رشته تحصيلي  محل تدريس   سال  رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 اجرايي:  و  پژوهشيسوابق 
 

 فعاليت اجرايي نوع  عنوان فعاليت پژوهشي  سال رديف



 1378تا   1369 1
 ي اسالم  يقاتمرکز مطالعات و تحق يمعاون پژوهش 

 
 

  يث مسئول واحد ترجمه دار الحد 1378تا   1376 2

 و مذاهب،  ياندانشگاه اد يعلم يئت ه عضو  تا کنون   1383 3

 

   نشرياتعضويت در هيئت تحريريه 
 

 نوبت انتشار   رتبه مجله  تخصص مجله مدت همکاري  همکاري  نوع عنوان مجله   سال  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 معتبر  نشرياتمقاالت چاپ شده در  
 

 سال انتشار  رتبه مجله  عنوان نشريه  عنوان مقاله  رديف

 اخالق و جنسيت در حديث خصال النساء   1
-49علوم حديث، ش. 

50 
 علمي ی پژوهشي 

پاييز و  

زمستان  

1387 

 جنسيت و اخالق مراقبت   2
مطالعات راهبردي  

 42زنان، ش
 علمي ی پژوهشي 

زمستان  

1387 

 قاعده زرين در حديث و اخالق   3
علوم حديث، ش. 

45-46 
 علمي ی پژوهشي 

پاييز و  

زمستان  

1386 

 1386بهار   علمي ی پژوهشي  43علوم حديث، ش.  دامنه معنايي حکمت در قرآن، حديث و اخالق   4

 مرگي از ديدگاه مسيحيت و اسالمبِه  5

-هاي فلسفيپژوهش 

کالمي دانشگاه قم،  

 29ش.  

 1385پاييز  علمي ی پژوهشي 



 حديث فضائل و اخالق فلسفي   6
علوم حديث، شماره  

41 
 1385پاييز  علمي ی پژوهشي 

 سازي انساني از ديدگاه کالمي اهل سنت شبيه  7
ارا  مجله انجمن مع

 ،. 2اسالمي، شماره 
 1384بهار  علمي ی پژوهشي 

 فرضها در ترجمه حديثنقش پيش   8
علوم حديث، شماره  

35-36 
 علمي ی پژوهشي 

تابستان  

1384 . 

 طباطبايي و دفاع از منزلت عقل   9
فصلنامه پژوهش  

 11ديني، شماره 
 1384آبان  علمي ی پژوهشي 

 ي رهيافتهاي اخالقي به سقط جنين؛ يک بررسي مورد   10
فصلنامه باروري و  

 ، 24ناباروري، شماره 
 1384پاييز  علمي ی پژوهشي 

 گرايي و رئاليسم از نظر گادامر )ترجمه( نسبي   11
فصلنامه نامه مفيد،  

 ،41شماره 
 علمي ی پژوهشي 

ارديبهشت  

1383 

 حديثي معمايي درباره قبله در کافي کليني )ترجمه(   12

علوم حديث، شماره  

51، 

 

 1388بهار  علمي ی پژوهشي 

 ديدگاه احاديث  از گفتارگوينده در اعتبار  جايگاه  13

 

دو فصالنه  

پژوهي، شماره حديث 

1، 

 علمي ی پژوهشي 

بهار و 

تابستان  

1388 

 مسئله ارجاع به معاصران در اخالق پژوهش   14
راهبرد فرهنگ، شماره  

8-9 
 علمي ی پژوهشي 

زمستان  

و بهار   1388

1389 

 غرب اعتبار منطق ارسطو در تفکر معاصر   15

-هاي فلسفيپژوهش 

کالمي دانشگاه قم،  

 47شماره 

 1390بهار  علمي ی پژوهشي 

 اصل حمل بر صحت: اعتبار و کاربست  16
علوم حديث، شماره  

61 
 1390پاييز  علمي ی پژوهشي 

 هاي روش تحقيق به زبان فارسي جايگاه اخالق پژوهش در کتاب   17
شناسي علوم  روش

 69انساني، شماره  
 علمي ی پژوهشي 

ستان  زم

1390 

 ي صنعت  بر ضد مصرا گوشت يدو استدالل اخالق  18
هاي اخالقي،  پژوهش 

 10-9شماره 
 علمي ی پژوهشي 

پاييز و  

زمستان  

1391 . 

 معقوليت ايمان  19
علوم حديث، شماره  

65 
 1391پاييز  علمي ی پژوهشي 

20  
پژوهشي در  -فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقاالت )نا(علمي

 علوم انساني 

 

علوم   شناسيروش

-74انساني، شماره 

75 

 1392بهار  علمي ی پژوهشي 



 41مفيد، شماره  گرايي و رئاليسم از نظر گادامرنسبي   21

-فصلنامه نامه علمي

 پژوهشي 

، ارديبهشت  

1383 

 اي به پالنتينگا بازهم مباني خداباوري؛ جوابيه   22
دانشگاه قم، شماره  

11-12 

فصلنامه پژوهشهاي  

 فلسفي -کالمي

بهار و 

ن  تابستا

1381 

 انديشه و آثار توماس آکويناس   23
کيهان انديشه، شماره 

84 
 

خرداد و تيرماه  

1378 

هاي انسان دوستانه، درباب حق پنداري دروغ گفتن به انگيزه   24

 ]نوشته کانت[

فصلنامه نقد و نظر،  

 22-21شماره 
 78زمستان  

 پيشينه مطالعات اسالمي در غرب   25
آينه پژوهش، شماره 

54 
 

ند  بهمن و اسف 

1377 

 شعر ديني در جهان اسالم   26
کيهان انديشه، شماره 

69 
 1375دي ماه  

 قرآن به روايت يک دائره المعارا غربي  27
فصلنامه مبين، شماره  

5 
 1375بهار  

 ها و مجالت در کشورهاي اسالمي کتاب، کتابخانه  28
آينه پژوهش، شماره 

37 
 

فروردين  

1375 

 1375\5\13  797سروش، شماره  جهان اسالم  هاي ارتباطي درچگونگي توسعه رسانه  29

 

 و تدوين کتاب رجمه ، تتأليف
 

 سال انتشار  ناشر  مترجم/مترجمين  نويسنده/نويسندگان  عنوان کتاب  رديف

   اخالق پژوهش: مباني  و مسائل )نويسنده همکار(   1

پژوهشگاه علوم  

انساني و مطالعات  

 فرهنگي 

1391 

ين کاتوليک  و  سازي انساني از ديدگاه   آيشبيه  2

 اسالم 
  

دانشگاه اديان و   

 مذاهب 
1386 

   نامه عالمه بالغيانديشه   3
کنگره بين المللي  

 عالمه بالغي
1386 

   دروغ مصحلت آميز؛ بحثي در مفهوم و گستره آن  4

مؤسسه پژوهشي  

حوزه و دانشگاه و  

 بوستان کتاب 

.  2، چ1382

 . 3،چ1385

1387 

   رؤياي خلوص؛بازخواني مکتب تفکيک   5
مؤسسه بوستان 

 کتاب 
1387 

   امام، اخالق، سياست   6
مؤسسه تنظيم و 

 نشر آثار امام 

1381  ،

چاپ دوم  



1385 

 1375 خرّم    امر به معروا و نهي از منکر   7

 1375 خرّم    پيامبر رحمت-ص-محمد  8

 1383 نشر معارا    اخالق نقد   9

   دولت ديني و حق انتقاد   10
مرکز بازشناسي  

 اسالم و ايران
1380 

   انتقاد و انتقادپذيري   11

مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام  

 خميني 

1381 

   اعتماد به نفس   12

مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام  

 خميني 

1382 

13  
نوشتن در جزاير پراکنده: جستارهايي در اخالق  

 پژوهش 

 

  
انجمن قلم و نور  

 مطاا 
1391 

   درآمدي به اخالق و آيين نقد کتاب   14
مؤسسه خانه 

 کتاب 
1391 

   اهداا دين از ديدگاه شاطبي   15
مرکز مطالعات و  

 تحقيقات اسالمي 
1376 

   حقايقي مهم پيرامون قرآن کريم   16
دفتر انتشارات  

 اسالمي 
1371 

   جلد( 2ها ) از ژرفاي فتنه  17
مرکز پژوهشهاي  

 الغدير 
1378 

   زندگاني امام علي هادي   18
دفتر انتشارات  

 اسالمي 
1371 

   ري زندگاني امام حسن عسک  19
دفتر انتشارات  

 اسالمي 
1371 

   زندگاني حضرت ابو الفضل   20
دفتر انتشارات  

 اسالمي 
1371 

   زندگاني مسلم بن عقيل   21
دفتر انتشارات  

 اسالمي 
1372 

   دوستي در قرآن وحديث   22
مؤسسه فرهنگي  

 دارالحديث 
1379 

 

   و پژوهشي  طرحهاي تحقيقاتي
 

 ع مشارکت  نو  عنوان طرح   رديف 
 وضعيت طرح 

 سال انجام طرح زمان مجري سا
 درحال اجرا يافته  خاتمه

1       

2       



3       

4       

 

 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

1 

اي براي استادان  کارگاه آموزشي اخالق حرفه 

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، در هشت  

25/5/1391-/21/5جلسه   

  يالملل  ين دانشگاه ب

ين قزو ينيامام خم  
 

  يالملل  ين دانشگاه ب

ين قزو ينيامام خم  

تا   21

25/05/91  

2 
دانشگاه  اي براي استادان کارگاه اخالق حرفه 

 علوم پزشکي شهر کرد 

دانشگاه علوم  

شهر کرد  ي پزشک  
 

  يدانشگاه علوم پزشک 

 شهر کرد 

دي   13-12

91سال  ماه  

3 
اي براي استادان دانشگاه  کارگاه اخالق حرفه 

دي ماه  18اصفهان   
دي ماه  18 دانشگاه اصفهان   دانشگاه اصفهان   

  دانشگاه اديان   دانشگاه اديان  مقاله علمي پژوهشي: ضرورت و ساختار، 4

5 
سازي انساني از ديدگاه انديشمندان  شبيه

 اسالمي ، کميسيون ملي يونسکو 
  تهران   تهران 

6 
انواع نگارش علمي براي کارگاه طالب و معاونان  

 فرهنگي 

هاي علميه  حوزه

 کشور در قم 
 

هاي علميه کشور  حوزه

 در قم 
 

 

 هاتسلط به زبان ديگر زبان
 

 مدت زمان آشنايي با زبان ط ميزان تسل  زبان  رديف

  )مسلط(   مکالمه و ترجمه انگليسي  1

  )مسلط(   ترجمهمکالمه و  عربي 2

 

 جوايز علمي )جوايز و افتخارات ملي( 

 

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

از سوي   "امام، اخالق، سياست"انتخاب پژوهش   1

 پژوهان کشور به عنوان پژوهش برتر انه  دين دبيرخ
  1380 

انتخاب کتاب امام، اخالق، سياست به عنوان کتاب    2

 سال دانشجويي 
  1381 



به عنوان پژوهش   "اخالق نقد"انتخاب پژوهش   3

 پژوهان کشوربرگزيده دبيرخانه دين 
  1382 

4  
هاي تفسيري در ميان  گرايش "انتخاب مقاله 

به عنوان مقاله برتر   "ترجمه مسلمانان؛ بررسي يک

 قرآني 

  1383 

 1384   کسب عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه قم   5

6  
سازي انساني از ديدگاه آيين  شبيه "انتخاب پژوهش 

پژوهان  ، از سوي دبيرخانه دين"کاتوليک و اسالم

 کشور  به عنوان پژوهش برتر سال حوزه دين 

  1384 

7  
از ديدگاه آيين   سازي انسانيانتخاب پژوهش شبيه 

کاتوليک و اسالم به عنوان پايان نامه سال دانشجويي  

 کشور

  1385 

8  
کسب عنوان پژوهشگر برتر حوزه مطالعات ديني  از  

سوي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و  

 فناوري. 

  1385 

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان قم از سوي وزارت    9

 ارشاد
  1386 

ر از  مؤسسه تنظيم و نشر آثار  کسب پژوهشگر برت  10

 امام خميني 
  1386 

دريافت لوح افتخار به سبب کثرت تأليف از سوي    11

 دبيرخانه دانشجويي کتاب 
  1382 

تعارض علم و دين در مسئله  "انتخاب مقاله   12

 از سوي کنگره علم و دين  "سازي انساني شبيه
  1384 

13  
ن  سازي انساني از ديدگاه آيي شبيه "انتخاب کتاب 

در چهارمين جشنواره جايزه کتاب   "کاتوليک و اسالم

 فصل جمهوري اسالمي 

  1387 

نامه عالمه بالغي به عنوان کتاب  انتخاب کتاب انديشه   14

 برتر از سوي همايش اهل قلم 
  1387 

15  
سازي انساني از ديدگاه آيين  انتخاب کتاب شبيه

کاتوليک و اسالم به عنوان کتاب شايسته تقدير  

 کتاب سال جمهوري اسالمي سال جشنواره 

  1387 

معرفي به عنوان منتقد برتر سال از سوي ششمين    16

 جشنواره نقد کتاب 
  1388 

17  
مدار و نسبت آن با اخالق  انتخاب مقاله اخالق فضيلت 

اسالمي، به عنوان مقاله برتر همايش اهل قلم در  

 اصفهان

  1388 

18  
ين  سازي انساني از ديدگاه آيانتخاب کتاب شبيه

کاتوليک و اسالم به عنوان اثر برتر از سوي چهارمين  

 جشنواره بين المللي فارابي 

  1389 

19  
انتخاب مقاله آيا قياس فقهي همان قياس منطقي  

است؟ به عنوان مقاله برتر از سوي هفتمين جشنواره  
  1389 



 نقد کتاب 

20  

انتخاب مقاله الهيات الهي، الهيات بشري؛ نقدي  

ابه مقاله برتر از سوي هشتمين  شناختي، به مثروش

 جشنواره نقد کتاب 

  1390 

21  
انتخاب کتاب نوشتن در جزاير پراکنده به عنوان کتاب  

 شايسته تقدير از جايزه کتاب فصل جمهوري اسالمي 
  1391 

 نامه / رساله راهنمايي، داوري يا مشاوره پايان

 

 سال دانشگاه / موسسه  مقطع  سمت نامه/ رسالهعنوان پايان رديف

  يقاض  نزد ياخالق  عمل و ياخالق معرفت  انيم  شکاا  1

 ي غزال  ابوحامد و عبدالجبار
 دکتري  راهنما 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
95 

  به هات. اا جان  يهاپاسخ   نقد و يبررس گزارش،  2

 ن يدارو  يتکامل  هينظر يات ياله  يهاچالش 
 دکتري  راهنما 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 

در حال  

 نگارش

  آموزه بر دي تأک با)  اسالم  در ستيز ط يح م ات ياله  3

 (يمحور  انسان
 دکتري  راهنما 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 

در حال  

 نگارش

  با راس ديويد اميليو ي اخالق ييشهودگرا نقد و يبررس  4

 ين يد ياخالق  ييشهودگرا بر دي تأک

 دکتري  مشاور
دانشگاه اديان و  

 مذاهب 

در حال  

 نگارش

بر کتاب مقدس با   ي ستي ني فم ي ريتفس   يکردهايرو  5

 نش يد بر موضوع آفري تأک
 دکتري  داور

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
95 

  ظالل في" در رشيدرضا و سيدقطب هايديدگاه  بررسي  6

 شيعه درباب "المنار" و "القرآن
 راهنما 

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
88 

 راهنما  سنت  اهل در نوين اعتزالي  هايگرايش  و هاانديشه   7
شناسي کار

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
88 

 راهنما  صلح  و جنگ نظر  از مهدوي  دولت و قيام راهبرد   8
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 

9  
  با( السالم  عليهم)بيت اهل ديدگاه از دانشوري اخالق

  ترويج  و عالمانه تواضع  علمي، زهد صفت سه بر تأکيد

 علم  گسترش و

 راهنما 
کارشناسي 

 شد ار

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
93 

 المطالب في العليه المقاصد کتاب پژوهش و تحقيق  10

 ( اميني   عالمه) السنيه
 راهنما 

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 



  و مجلسي عالمه ديدگاه از آن کالمي   جايگاه و تکفير  11

 تيميه   ابن
 راهنما 

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 

  بر ديتاک  با مستحدثه مسائل به يفقه   مذاهب کرديرو  12

 ن يجن  سقط  مجاز  موارد مساله
 راهنما 

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 

  ديدگاه از  مرتع و جنگل محيطي زيست مسائل بررسي  13

 اسالمي  فقه
 راهنما 

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
91 

  ابواالعلي  و ينيخم امام  نظرگاه از   اسالمي گرايي احيا  14

 مودودي 
 مشاور

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
88 

 مشاور سني و شيعه عالمان  نگاه از اکمال آيه تاريخي بررسي  15
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 

  بر تأکيد با شناسيجامعه   در دين معنابخشي  کارکرد  16

 تفسيري   و کارکردي رهيافت
 مشاور

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
88 

  در متقدم اشاعره و کوئين  فليپ ادله ارزيابي و مقايسه  17

 ( جويني آراء بر تاکيد  با)  دين به اخالق   وابستگي از دفاع
 مشاور

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
90 

  و اماميه در منکر  از نهي و معروا  به امر آموزه مقايسه  18

 زيديه
 مشاور

کارشناسي 

 د ارش

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
94 

  سهراب آثار در بودايي و هندويي  هايآموزه  بازتاب  19

 سپهري 
 مشاور

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
89 

بررسي تاريخي سب و لعن از قرن سوم تا پايان قرن    20

 پنجم 

 مشاور
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
91 

 مشاور بسکي نسبت دين و اخالق در نگاه زاگز  21
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
92 

 مشاور وس يکنفوس نيي آ در ياخالق  اصول  22
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
95 

  به تأکيد با بشري  ايپديده مثابه به وحي نظريه بررسي  23

 سروش  و شبستري آراي
 داور

کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
89 

24  

 Psychology of Religion)  جمپن بخش ترجمه

and Applied Areas( )24 فصل ابتداي  از  

 ( 550ص)   30 فصل  ابتداي  تا( 435ص)

. معنويت و دين شناسيروان راهنماي کتاب از

 داور
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
89 
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25  
زيست: بررسي تطبيقي ديدگاه   دين و بحران محيط

سيد حسين نصر و لين وايت با تأکيد بر مقاله کالسيک  

 وايت

 داور
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
92 

26  
  علم دربارة تازه ديدگاههاي سنجش و شرح گزارش،

 سروش، عبدالکريم ديدگاههاي بر تأکيد با)  ديني

 ( عبدالکريمي  بيژن و پايا علي ملکيان، مصطفي

 داور
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
92 

 داور شر مسأله به پاسخ   در اعتراض سهي تئود  نقد و ليتحل   27
کارشناسي 

 ارشد 

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
94 

28  
 Golden Rule: The کتابِ از  فصل  9 ۀترجم

Ethics of Reciprocity in World Religions  
 ي ل يتحل مقدمه همراه به

 داور
کارشناسي 

 رشد ا

دانشگاه اديان و  

 مذاهب 
96 

  دانشگاه قم   راهنما  ي اسالم  يدگاهاخالق مصرا از د  29

  دانشگاه کاشان  راهنما  خراسان ياز نگاه مکتب معارف  يفلسفه اسالم  30

  نور يامدانشگاه پ   راهنما  حقوق بشر  يجهان  يهاعالم  ياخالق   يمبان  31

  نور يامدانشگاه پ   راهنما  ي بر رازدار يدبا تأک  يضوابط اخالق پزشک   32

 يدرمان نابارور يننو  ي هاروش  يمسائل اخالق يبررس  33

 از نظر اسالم 
  نور يامدانشگاه پ   راهنما 

  راهنما  يني د يهاآموزه  يغنقش هنر در تبل   34
  دانشکده

 شهيدمحالتي 
 

  نور يامدانشگاه پ   راهنما  در رساله حقوق امام سجاد   ياخالق ي فضائل اصل  35

  نور يامدانشگاه پ   راهنما  ق از نظر اسالمدر اخال يتنقش جنس   36

  راهنما  در نهج البالغه ياسياخالق س  37
لوم  عدانشکده 

 يث حد
 

  نور يامدانشگاه پ   راهنما  از منکر   يامر به معروا و نه يجنبه اخالق   38

تکبر،  -متشبه )اعتماد به نفس  ياخالق يم مفاه يبررس  39

 ( يکارگي ب-توکل
  دانشگاه قم   راهنما 

  دانشگاه قم   راهنما  ي پزشک يرازدار  ياستثناها ياخالق  يبررس  40

 : پيشنهادي  اطالعاتديگر 
 

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


