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  :مشخصات تحصیلی

  
  سال اخذ  محل اخذدانشگاه / کشور   رشته و گرایش تحصیلی  قطعم

  2/5/1379  حوزه علمیه قم/ ایران     سطح دو حوزه    کارشناسی

  7/3/1380  /ایرانموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)   شناسیدین   کارشناسی ارشد

  دکتري
کالم گرایش فلسفه دین و مسائل جدیـد  

  کالمی
  3/2/1388  دانشگاه قم/ ایران

  1/7/1378  از جان دیوئی A Common Faithترجمه و نقد کتاب   نامه ارشد:عنوان پایان

  1387  خدا و انسان از دیدگاه قرآن و عهدین ارتباط  عنوان پایان نامه دکتري:
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  ئري شاهرودي، آیه اهللا شیخ جعفر سبحانی، آیه اهللا شیخ جواد تبریزي (ره)آیه اهللا سید کاظم حا خارج فقه و اصول حضور در درس

  
  وضعیت علمی و اجرایی



  
     تاریخ استخدام:  5+1پایه:    شماره پرونده هیأت علمی در سازمان:  استادیارمرتبه علمی: 

  بورسیه      پیمانی  آزمایشی      می رس  وضعیت استخدام:  

دانشگاه ادیان و محل خدمت: 

  مذاهب

  ادیان ابراهیمی گروه علمی:  ادیاندانشکده / پژوهشکده: 

  
  و عالیق پژوهشی: زمینه تخصصی

 
  عالیق پژوهشی  زمینه تخصصی   ردیف

می، عقل در موضوعات مرتبط به رابطه خدا با انسان، انبیاء در کالم اسال  کالم اسالمی  1

عدالت خدا (تئودیسه) در کالم اسالمی، رحمت خدا در کالم اسالمی، 

  اندیشه متکلمان اسالمی

مسیحی از دیدگاه قرآن، چرائی ستیز با شرك در قرآن،  - متون یهودي  تفسیر و معارف قرآن     2

انسان در قرآن (ویژگیهایی از قبیل خالفت داشتن انسان، امانت پذیري 

آخرت اندیشی بودن انسان، طرف عهد با خدا بودن انسان، انسان، عبد 

آل پردازي ، مسیحیت از منظر قرآن، عدالت در قرآن، ایدهانسان، و ...) 

  اخالقی در قرآن، 

یهودي و مباحث - به خصوص متون مرتبط به کتاب مقدس مسیحی  متون تخصصی زبان انگلیسی مرتبط به ادیان ابراهیمی  3

  هدینمقایسه اي قرآن و ع

  نمادهاي ارتباط خدا با انسان در قرآن و عهدین  قرآن و کتاب مقدس (مباحث تطبیقی)  4

هاي مختلف تاریخ یهودیت و مسیحیت به خصوص بخش مرتبط به دوره  تاریخ ادیان ابراهیمی  5

  کتاب مقدس مسیحی و نقد –گیري کتاب مقدس یهودي شکل

از دیدگاه  شناسیشناسی و فرجامی و انسانشناسمباحث مرتبط به مسیح  الهیات مسیحی  6

  کتاب مقدس مسیحی (الهیان نقلی مسیحی)

7      

  
  :و تدریس آموزشیو سوابق  هافعالیت

 
  نوع فعالیت آموزشی  مقطع تحصیلی   رشته تحصیلی  محل تدریس   سال   ردیف

در  1

هاي سال

الهیات و معارف دانشکده 

  هدياسالمی 

به زبان  تدریس متون فلسفی  سیکارشنا  فلسفه

  ، و متون عربی معاصر انگلیسی



82 -81 ،

84 -83 ،  

به مدت  2

شش 

در  سال

و 76و 75

از  و77

  83تا  80

دروس حوزوي (الهیات و   جامعه الزهراء (س) 

  معارف اسالمی)

فلسفه  معارف اسالمی،  کالم،  سطح دو

  اسالمی، متون عربی معاصر 

3 90 -89 

، 2ترم 

93 -92 

، 2ترم 

97 -96 

  1ترم

بین المللی مطالعات  موسسه

  اسالمی

 ادیان ابراهیمی، متون تخصصی  کارشناسی ارشد  مطالعات اسالمی

(تدریس در 2فلسفی  انگلیسی

بعضی ساعات به زبان انگلیسی 

  بوده است)

در باب  دیدگاه قرآنو عهدین   کارشناسی ارشد  قرآن و حدیث  دانشگاه علوم قرآن و حدیث   4

  عهدین

نیمه  5

نخست 

7-1396  

صادقین، (قرآن و  موسسه

  تفسیر)

  قرآن و عهدین  سطح سه  قرآن و تفسیر

دانشگاه مجازي جامعه   1394 6

  المصطفی العالمیه

الهیات تطبیقی ادیان ابراهیمی،   کارشناسی ارشد  (احتماال: ادیان ابراهیمی)

  (به زبان انگلیسی)

ادامه   88 7

  دارد
  زبان انگلیسی تخصصی  کارشناسی ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  88 8

  دارد
  تاریخ ادیان  کارشناسی ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  89 9

  دارد
  متون عربی تخصصی  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  89 10

  دارد
  صیزبان انگلیسی تخص  کارشناسی ارشد  دین شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب



ادامه  89 11

  دارد
  زبان انگلیسی تخصصی  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  89 12

  دارد
  شیعه شناسی  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  89 13

  دارد
  تاریخ مختصر ادیان  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  90 14

  دارد
  نثر جدید عربی  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  90 15

  دارد
  تاریخ مسیحیت و فرقه هاي آن  کارشناسی ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  91 16

  دارد
  معارف قرآن و اهل بیت  دکتري  مطالعات تطبیقی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  92 17

  دارد
  زبان عربی تخصصی  کارشناسی ارشد  فرق تشیع  اه ادیان و مذاهبدانشگ

ادامه  92 18

  دارد
  مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  93 19

  دارد
  دکتري  مطالعات تطبیقی  دانشگاه ادیان و مذاهب

روش شناسی تفسیر کتاب 

  مقدس

ادامه  93 20

  دارد
  مسائل جدید کالمی  کارشناسی ارشد  شیعه شناسی  یان و مذاهبدانشگاه اد

ادامه  93 21

  دارد
  زیان عربی  کارشناسی ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  94 22

  دارد
  کالم اسالمی  کارشناسی ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  94 23

  دارد
  کتاب مقدس  کارشناسی ارشد  راهیمیادیان اب  دانشگاه ادیان و مذاهب

ادامه  95 24

  دارد
  تاریخ مسیحیت  کارشناسی ارشد  ادیان و عرفان  دانشگاه ادیان و مذاهب

  



 
 
 
 

  اجرایی: و  پژوهشیسوابق 
 

  فعالیت اجرایی نوع   عنوان فعالیت پژوهشی   سال   ردیف

1  1376 

  1377و

مشارکت در پروژه تهیه نرم افزار کتابخانه انگلیسی در 

  مرکز کامپیوتري علوم اسالمی قم

  کارفرما 

تا  1377  2

  کنون

    پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

مدیر گروه پژوهشی ادیان ابراهیمی در دانشگاه ادیان و   1389  3

  مذاهب 

  

رئیس دانشکده شیعه شناسی در دانشگاه ادیان و   1389- 91  4

  مذاهب

  

از سال    5

و  1389

امه اکنون اد

  دارد

    عضو شوراي دانشگاه در دانشگاه ادیان و مذاهب

 1391از    6

  تاکنون

    مشاور ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب

تا  1393  7

1395  

    عضو شوراي فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب

  
   نشریاتعضویت در هیئت تحریریه 

 
  نوبت انتشار   جلهرتبه م  تخصص مجله  مدت همکاري  نوع همکاري  عنوان مجله   سال   ردیف

1                

2                

3                

4                

5                



6                

7                

  
  معتبر  نشریاتمقاالت چاپ شده در 

 
  سال انتشار   رتبه مجله  عنوان نشریه   عنوان مقاله   ردیف

 پائیز و  پژوهشی - علمی  علوم قرآن و حدیث  خدا و تاریخ انسان از دیدگاه قرآن و عهدین  1

زمستان 

1393  

زمستان   پژوهشی - علمی  اندیشه نوین دینی  شناسی تورات و انجیل در کاربردهاي قرآنیمفهوم  2

1395  

3  Rereading the concept of Shirk in the Quran Religious 

inquiries  
دریافت نامه   پژوهشی -علمی 

پذیرش در 

زمستان 

1394  

  78زمستان   تخصصی  نمجله هفت آسما  سنت ارتدکس (ترجمه است)  4

  74سال   تخصصی  مجله معرفت  اسالم و نظریات حقوق بشر غربی (ترجمه است)  5

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

  
  و تدوین کتاب رجمه، تتألیف

 



 سال انتشار  ناشر مترجم/مترجمین نویسنده/نویسندگان عنوان کتاب   ردیف

سرویراستار: الرنس   تاریخ فلسفه اخالق غرب  1

  سی. بکر

 3ترجمه فصل 

تحت عنوان: دوران 

  مآبییونانی

انتشارات 

موسسه 

آموزشی 

پژوهشی 

امام 

  خمینی(ره)

زمستان 

1378  

ویراستار: پیتر بایرن،   مجموعه مقاالت الهیات جدید مسیحی   2

  لسلی هوردن

ترجمه دو مقاله: 

عهدین همجون 

کتاب مقدس 

)Bible as a 

Holy Book)  و

ترجمه مقاله: انتقال 

به مدرنیته 

)Transition to 

Modernity) 

انتشارات 

دانشگاه 

ادیان و 

  مذاهب

1388  

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  
   و پژوهشی طرحهاي تحقیقاتی

 

 ع مشارکت نو عنوان طرح   ردیف
  درحال اجرا  یافته خاتمه سال انجام طرحمجري  سازمان وضعیت طرح

1              

2              



3              

4              

5              

6              

7              

  
  داخل و خارج از کشور ها آموزشیکارگاهها و کنفرانسها، کرسیدر شرکت ارائه مقاله / مدیریت / تدریس / 

 
  سال اجرا  محل برگزاري  فعالیت عنوان  برگزار کننده  کنفرانس / کارگاه آموزشیکرسی/ عنوان   ردیف

 شرکت در کنفرانس ادیان و صلح  1
ی پاتریارك ارتدکس

 یونان
 آتن ارائه مقاله

تابستان 

1383 

 شرکت در کنفرانس رحمت در اسالم  2
ر دانشگاه موینست

 آلمان
  موینستر (آلمان) ارائه مقاله

3  
 یارسال مقاله براي کنفرانس مبانی همزیست

 اسالم و ادیان 

جامعه المصطفی 

ی العالمیه، نمایندگ

 هند

ارسال مقاله و 

 پذیرش مقاله
 1388 دهلی

4  
ت شرکت در دو دوره گفتگوهاي اسالم و مسیحی

 ارتدکس 

سازمان فرهنگ و 

ي ارتباطات با همگار

پاتریارك نشین 

 ارتدکس روسیه

 ارائه مقاله

آخرت اندیش 

 انسان در فرآن، 

عقل و ایمان از 

گاه قرآنن  

 تهران و مسکو
1384 

1387 

5  
اه ادیان شرکت در گفتگوهاي بین االدیانی دانشگ

 و دانشگاه پادربرن آلمان 

دانشکده الهیات 

 دانشگاه پادربرن

گزارشی از 

ر رساله دکتري د

 باره ارتباط خدا

با انسان در 

 قرآن و عهدین

دانشکده الهیات 

 دانشگاه پادربرن
1389 

6  
ه االم و مدرنیسم در دانشگاسدرس در  همکاري

 پتسدام آلمان

 دانشگاه پتسدام

، آقاي آلمان

  پروفسور هوزیش

ارائه گزارش در 

باره دیدگاه 

شهید مطهري 

برلین دانشگاه 

 پتسدام
1389 



در مورد اسالم و 

 مدرنیسم

7  
اه ادیان شرکت در گفتگوهاي بین االدیانی دانشگ

 و مذاهب و دانشگاه پتسدام آلمان

 یان قم ودانشگاه اد

و  دانشگاه پتسدام

 گوته آلمان

 ارائه مقاله تحت

: چرائی عنوان

از  ستیز با شرك

دیدگاه فرآن و 

 ربط آن با بناي

حرم براي 

یپیشوایان دین  

 1393 قم

  
و الهیات مسیحی و نیز شرکت در همچنین از موارد فعالیتهاي علمی اجرائی بنده شرکت در طرح سواالت آزمون ورودي دانشجویان ارشد و دکتري ادیان ابراهیمی 

          در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده است.   96تا  88هاي پذیرش دانشجویان ارشد و  دکتري در سالهاي مصاحبه
    

  هاتسلط به زبان دیگر زبان
 

  مدت زمان آشنایی با زبان   میزان تسلط   زبان   ردیف

  سال 22  خوب: تکلم و تدریس  عربی   1

  سال 38  تکلم و تدریس خوب:  انگلیسی  2

3        

4        

  
  جوایز علمی (جوایز و افتخارات ملی)

 
  سال  نهاد / سازمان تقدیر کننده  نوع جایزه / افتخار  عنوان جایزه علمی / افتخار   ردیف

1          

2          

3          

4          

  نامه / رسالهراهنمایی، داوري یا مشاوره پایان
 

  سال  دانشگاه / موسسه  مقطع  سمت  نامه/ رساله عنوان پایان  ردیف

  96دانشگاه ادیان و   دکتري  راهنماانتقادي دیدگاه الهیدانان مسیحی در  -بررسی تحلیلی   1



  مذاهب  مواجهه با قرآن در قرن هشتم و نهم میالدي

شناسی تفسیر باطنی در دیدگاه اریگن و روش   2

  عبدالرزاق کاشانی
  دکتري  مشاور

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب
97  

3   
 به یحیمس عالمان نگرش يانتقاد -  یلیتحل یررسب

  کالدویر بر دیتأک با یوسط قرون اواخر در قرآن
  دکتري  مشاور

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

4   
  دکتري  مشاور تحوالت معنا شناختی پسر خدا تا شوراي نقیه

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

5   
ت شرقی تا پایان بررسی نقادانه رهبانیت در مسیحی

 قرن چهارم میالدي
  دکتري  داور

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب
95  

6   
 و نیعهد به نسبت قرآن بودن منیمه و مصدق ةانگار

  یمیابراه انیاد انیم يگفتگو در آن يکارکردها
  دکتري  داور

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب
  آماده دفاع

7   
 ارجح 138 تا 32 ص از) Jerusalem( کتاب ترجمه

  دباشمی

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

89  

8   
 ریچارد اثر  Faith  and reason کتاب ترجمه

  137 صفحه تا اول صفحه از برن سوئین

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

90  

9   
 تاریخ و عقاید کلیساي ارتدکس روسیه

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

92  

10   
 یایش و آثار تربیتی آن در قرآن و عهد جدیدن

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

91  

11   
 رسالت حضرت عیسی(ع) از دیدگاه قرآن و عهدین

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

92  

12   
  رسالت حضرت موسی (ع) در تورات و قرآن

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  بمذاه

96  

13   
  غرب احتیس و یاله يکمد در برزخ ریتصو

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

14   
  پولس يها رساله و تورات در وعده و عهد

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

15   
 تکیه با ابراهیمی ادیان در عهد مفهوم تطبیقی بررسی

  )السالم علیه(ابراهیم با خدا عهد بر

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

90  



16   
  Comparing religions thought law ترجمه

Jacob neusner and T.sonn  

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

90  

17   
 اخالق در آن تأثیر و عتیق عهد رسمی تفاسیر در خدا

  یهود

کارشناسی   مشاور

  ارشد

انشگاه ادیان و د

  مذاهب

88  

18   
ا... هاي عالمه محمدحسین فضلبررسی و نقد اندیشه

 در موضوع امامت (با تأکید بر کتاب الندوات

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

91  

19   
 جایگاه و شئون پیامبر و اهل بیت در صحیفه سجادیه

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

92  

20   
ضرت فاطمه(س) و حضرت مریم(س)در اسالم و ح

 مسیحیت

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

91  

21   
 نقش امامان در رشد و تکامل معرفتی شیعه

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

96  

22   
 1492مسیحیت کاتولیک در امریکاي التین از سال 

 دوران استقالل 1850فتح تا سال 

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

91  

23   
 نییوآ عیتش مذهب در سنت گاهیجا و مفهوم یبررس

  کیکاتول

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

94  

24   
 یاثن عهیش و کیکاتول تیحیمس دگاهید از افتنی تبرك

 يعشر

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

93  

25   
جدید برهان مسیحی اثبات وجود خدا بررسی روایتهاي 

  از راه معجزه ( روایت تیلیشش، هالن و سویین برن)

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

95  

26   
ادبیات ردیه نویسی در دوره قاجار (دوره پیش از 

  مشروطه)

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

94  

27   
ود در قرآن و بررسی خصلت و عقاید منتسب به یه

  جایگاه آن ها در منابع مقدس یهود

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

94  

28   
  کلیساي مارونی: تاریخ، گزاره ها، تعالیم

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

95  

29   
برادري دینی و نقش آن در شکل گیري امت هاي 

  جدید مسیحی و اسالمی براساس قرآن کریم و عهد

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

96  

  88دانشگاه ادیان و کارشناسی   داور مقدمه همراه به جدید عهد خاستگاه کتاب ترجمه   30



  مذاهب  ارشد  تحلیلی

31   
تحلیل انتقادي تفسیر المیزان در رابطه با آیات مرتبط با 

  یهودیت

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

91  

32   
 وسیسیونید از The Divine Names رساله ترجمه

  یقیتحق مقدمه همراه به

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

93  

33   
منابع استباط فقه یهودیت حاخامی به انضمام ترجمه 

  »االنوار و المراقب«مقاه چهارم از کتاب 

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

94  

34   
کردهاتفسیر کتاب مقدس در عصر شاخصه ها و روی

  اصالحات (شانزدهم و هفدهم)

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

94  

مراحل تزکیه نفس در مسیحیت ارتدکس و اسالم    35
شیعی با تأکید بر دیدگاه جان کلیماکوس و خواجه 

 نصیرالدین طوسی

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

95  

36   
مال ظاهري نزد عرفان شیعی و ارتدکس با جایگاه اع

  تأکید بر آراء فیض کاشانی و گریگوري پاالماس

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

95  

37   
  عزرا و عزیر در سنت یهودي و اسالمی

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

96  

38   
  تیحیمس و اسالم در برزخمقایسه مفهوم و جایگاه 

کارشناسی   داور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

96  

39   
  غرب احتیس و یاله يکمد در برزخ ریتصو

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

40   
  پولس يها رساله و تورات در وعده و عهد

کارشناسی   راهنما

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

41   
کتاب مقدس یهودي (با یونس و رسالت او در قرآن و 

 تأکید بر تفاسیر)

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

 The Age of The کتاب اول بخش ترجمه   42
Reformation (همراه با مقدمه  اصالحات عصر

  تحلیلی

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

43   
  درمسیحیت سیر تحول و جایگاه اعتراف

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش

44   
  مدرن عصر در مقدس کتاب یادب نقد یخیتار یبررس

کارشناسی   مشاور

  ارشد

دانشگاه ادیان و 

  مذاهب

در حال 

  نگارش



ام همچنین ر داشتهحوزه علمیه قم سمت راهنما یا مشاو 3نامه هاي سطح در تعدادي از پایان :پیشنهادي اطالعاتدیگر 
ام که در موسسه بین المللی مطالعات اسالمی سمت مشاور و در چهار مورد سمت داور داشته  3نامه سطح در سه پایان

  Islam and the Globalization and Shiaتحت عنوان: یکی از آنها به زبان انگلیسی نوشته شده 
Jurisprudence   است. 4مربوط به سطح که  

  
  

  و تأیید عضو هیأت عملی  امضاء  30/1/1397: تنظیم تاریخمحمد تقی انصاریپور    میل کننده فرم: تکنام 


