
 

 

 
 (  cvرزومه ) فرم 

   دانشگاه اديان و مذاهب  اعضاي هيئت علمي 
 

 

   :مشخصات فردي
 

 ايراني:  مليت مظاهر نام پدر:  حميدنام:  بخشنده آبکنارنام خانوادگي: 

 1340 تاريخ تولد:  575شماره شناسنامه:  -کد ملي:  ايران: تابعيت

 متأهل وضعيت تأهل:  رشت حل صدورشناسنامه: م رشت محل تولد: شهر گيالناستان محل تولد: 

 دو سالمدت حضور در جبهه:   شيعه مذهب:  اسالمدين:  پايان خدمت وضعيت نظام وظيفه: 

 bakhshandeh@urd.ac.ir ايميل سازماني:  درصد جانبازي:  فرزند يا برادر شهيد: 

ايميللللللللللللل شخصللللللللللللي: 

hamid.bakhshandeh@gmail.com 

 صي: وبالگ شخ سايت شخصي: وب

 - تلفن همراه:  -تلفن منزل:  -کدپستي: 

 - آدرس منزل: 

 

 : مشخصات تحصيلي
 

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

 1377 دانشگاه آزاد اسالمي قم مترجمي زبان انگليسي کارشناسي

 1379 دانشگاه قم  فلسفه و کالم اسالمي  اسي ارشد کارشن

 1389 تربيت مدرس -دانشگاه قم کالم با گرايش فلسفه دين دکتري 

  اثر اچ. پي. اوئن ها درباره خداديدگاهترجمه و نقد  نامه ارشد: عنوان پايان

  فبردياي نيکالي اگزيستانسياليستي االهيات نقد و بررسي عنوان پايان نامه دکتري: 

 ----     سوابق تبليغي داخلي و خارجي:  1363آغاز تحصيالت حوزوي:  تا درس خارج  ميزان تحصيالت حوزوي: 

 و محمدجواد فاضل لنکراني و مسعود عالي آيت اهلل مکارم شيرازي و صادق الريجاني حضور در درس: 

 

 وضعيت علمي و اجرايي 
 



 تاريخ استخدام:   پايه:   در سازمان: شماره پرونده هيأت علمي  استاديارمرتبه علمي: 

 بورسيه     پيماني آزمايشي      رسمي  وضعيت استخدام: 

  گروه علمي:  اديان ابراهيمي دانشکده / پژوهشکده:  محل خدمت: 

 

 و عاليق پژوهشي:   زمينه تخصصي
 

 عاليق پژوهشي  زمينه تخصصي   رديف

 م يهودي کال به فارسي و بر عکس  ترجمه از انگليسي 1

 االهيات مسيحي پروتستان  کالم و فلسفه اسالمي  2

 مسيحي   -متون مقدس يهودي  تاريخ يهوديت 3

 اصول تفسير کتاب مقدس  مسيحيت تاريخ  4

 تاريخ و االهيات ارتدوکس مشرق زميني  االهيات مسيحي  5

  االهيات تطبيقي  6

  روسيه  تاريخ و االهيات کليساي ارتدوکس 7

 

 

 : و تدريس  آموزشيو سوابق  هافعاليت 
 

 نوع فعاليت آموزشي  مقطع تحصيلي   رشته تحصيلي  محل تدريس   سال  رديف

 تدريس معارف اسالمي  کارشناسي رشته هاي مختلف  دانشگاه پرند   1

پژوهشي  -موسسه آموزشي  2

 امام خميني 

زبان تخصصي اديان تدريس  کارشناسي ارشد  اديان ابراهيمي 

 ابراهيمي 

 زبان تخصصي اديان ابراهيمي  کارشناسي ارشد  اديان ابراهيمي  ه اديان و مذاهب قم دانشگا  3

 کالم اسالمي  کارشناسي ارشد  اديان ابراهيمي  دانشگاه اديان و مذاهب قم   4

 تاريخ يهوديت کارشناسي ارشد  اديان ابراهيمي  دانشگاه اديان و مذاهب قم   5

 االهيات مسيحي  کارشناسي ارشد  مي اديان ابراهي دانشگاه اديان و مذاهب قم   6

 االهيات تطبيقي  کارشناسي ارشد  اديان ابراهيمي  دانشگاه اديان و مذاهب قم   7

 

 

 

 

 

 



 اجرايي:  و  پژوهشيسوابق 
 

 فعاليت اجرايي  نوع  عنوان فعاليت پژوهشي   سال  رديف

  "هاي مسيحيت شرقيمدخل ": فرهنگ اديان جهان  1

  "شالير ماخر": متفکران بزرگ مسيحي  2

 

دنياي جديد اخالق  "  – اخالق پژوهش: مباني ومسائل  3

   "پژوهش

 

 

  "مسيحيت در ايران":  گذار معنويت از ايران زمين  4

  تعاليم کليساي کاتوليک مقابله و تصحيح   5

6    

7    

 

 

 معتبر  نشرياتمقاالت چاپ شده در  
 

 سال انتشار   رتبه مجله  عنوان نشريه   عنوان مقاله   رديف

 1395 پژوهشي  -علمي  مشرق موعود  هاي پولس فرجام شناسي جهاني در رساله 1

 1390 پژوهشي  -علمي  حکمت و فلسفه  نگرش فلسفي نيکالي برديايف 2

 1382 تخصصي  هفت آسمان حوالت تاريخي    ت  : مسيحيت شرقي 3

 1384 تخصصي  هفت آسمان هاي مقدس ها و آيينليساها، آموزه ک : سيحيت شرقيم 4

 1386 تخصصي  هفت آسمان سنّت: منبع ايمان ارتدوکس  5

 1386 تخصصي  هفت آسمان دعا از سه منظر   6

 1389 تخصصي  هفت آسمان دعاي خداوند  7

 1387 تخصصي  هفت آسمان بررسي نقادانه وحي و کتاب مقدس در االهيات کاتوليک  8

 1388 تخصصي  هفت آسمان ئرکگور مسيحيت اگزيستانسياليستي کي 9

 1396 تخصصي  هفت آسمان فرجام شناسي فردي  10

 1392 تخصصي  سياحت غرب  شناسي به مثابه دين روان 11

 1386 تخصصي  رواق هنر و انديشه هنر ديني چيست؟  12

 1386 تخصصي  رواق هنر و انديشه بحران معنا در دين و هنر  13



 1387 تخصصي  رواق هنر و انديشه آيا هنر براي دين مفيد است؟ 14

 1387 تخصصي  رواق هنر و انديشه هشداري در برابر يقين  15

 1387 تخصصي  رواق هنر و انديشه هاي چهره: ما چه شکلي هستيم؟  نقاشي 16

 

 و تدوين کتاب رجمه ، تتأليف
 

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

حميد بخشنده   اندرو والز  مسيحيت در جهان امروز 1

 احمدرضا مفتاح  

مرکز  

مطالعات و 

 تحقيقات

1385 

 حميد بخشنده  استيون سايزر صهيونيسم مسيحي  2

 قديسه جوانمرد 

 1386 کتاب طه

 حميد بخشنده  هانس کونگ  زن در مسيحيت  3

 طيبه مقدم 

دانشگاه 

اديان و 

 مذاهب 

1389 

 حميد بخشنده  انوارتان گريگوري اسالم، قطعه قطعه نه يکپارچه 4

 سيد محمد محقق 

مرکز  

پژوهشهاي  

 صدا و سيما

1386 

مرکز    حميد بخشنده  معرفت شناسي تطبيقي  5

پژوهشهاي  

 صدا و سيما

1380 

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

 

 هاتسلط به زبان ديگر زبان
 

 مدت زمان آشنايي با زبان   ميزان تسلط   زبان  رديف

 سال  25 مترجمي  يسي زبان انگل 1



 سال     30                             فهم متون عربي                زبان عربي 2

3    

4    

 

 نامه / رساله راهنمايي، داوري يا مشاوره پايان

 

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

شناسي کار راهنما  رساله اسماي االهي ديونيسيوس  1

 ارشد 

 1392 اديان و مذاهب قم 

بررسي مفهوم زيارت و کارکرد آن در مذهب شيعه و  2

 آيين کاتوليک 

کارشناسي  راهنما 

 ارشد 

 1393 اديان و مذاهب قم 

کارشناسي  راهنما  شناختي شخصيت مارتين لوتر تحليل روان 3

 ارشد 

 1394 اديان و مذاهب قم 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  اهنما ر هاي معنوي ايگناتيوس لويوالرياضت 4

 قم

1395 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور تاريخ و عقايد کليساي ارتدکس روسيه 5

 قم

1391 

بررسي ساختار و شاخصه هاي کليساي ارامنه مسيحي   6

 در ايران 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور

 قم

1391 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور اوليه بررسي باورهاي مسيحيان يهودي  7

 قم

1392 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور جايگاه عصمت در مسيحيت کاتوليک و اسالم شيعي  8

 قم

1392 

نظريه الهام لفظي اماليي و مقايسه آن در مسيحيت   9

 کاتوليک و تشيع 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور

 قم

1393 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور گاري در محک عقل و ايمان: قرآن و عهد جديد رست 10

 قم

1393 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور رسالت حضرت موسي )ع( در تورات و قرآن  11

 قم

1395 



اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور جايگاه و کارکرد فرشتگان درديانت مسيحي  12

 قم

1392 

بررسي مفهوم و جايگاه سنت در مذهب تشيع وآيين   13

 کاتوليک 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور

 قم

1392 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور تاريخ و انديشه هاي کليساي انطاکيه تا آخر دوره آباء 14

 قم

1392 

اديان و مذاهب   -سي ارشد کارشنا داور کليساي لوتري ) تاريخ، ساختار و آموزه هاي خاص(  15

 قم

1393 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور هولوکاست در االهيات جديد  16

 قم

1393 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور معيارهاي راست کيشي و بدعت در مسيحيت اوليه 17

 قم

1393 

بررسي روش شناختي نقد کتاب مقدس از ديدگاه   18

 غي عالمه محمدجواد بال

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور

 قم

1395 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  داور کارکرد االهياتي مرگ در قرآن و عهد جديد  19

 قم

1395 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  راهنما  الهيات پولس  20

 قم

در حال  

 نگارش

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  راهنما  بررسي تاريخي نقد ادبي کتاب مقدس در عصر مدرن  21

 قم

در حال  

 نگارش

شر، شيطان، رنج در ادبيات فيودور داستايفسکي و    22

 ف ميخاييل بولگاکو

در حال   دکترا  راهنما 

 نگارش

   تحليل اميد آفريني در الهيات اسالمي و مسيحي و  23

بازنمايي آن در رسانه هاي فارسي زبان پروتستاني و  

 شيعي 

ر حال  د دکترا  مشاور

 نگارش

)قانون شريعت  -code of Jewish lawترجمه کتاب   24

 يهود، از گزفريد گلدن( 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  راهنما 

 قم

در حال  

 نگارش

معراج در دين زرتشت و دين يهودي با تأکيد بر   25

 ارداويراف نامه و رازهاي خنوخ 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور

 قم

  در حال

 نگارش



بازنمايي الگوهاي نجات شناسي کتاب مقدس در   26

 سينماي آخر الزمان 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور

 قم

در حال  

 نگارش

اخالق به روايت داستان: تحليل روش شناختي قصص   27

 قرآن و عهدين در بيان تحول امر اخالقي و تعميق آن 

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور

 قم

در حال  

 نگارش

اديان و مذاهب   -کارشناسي ارشد  مشاور ويژگي هاي عمده الهيات ارتدوکس  

 قم

در حال  

 نگارش
 

 

 

   : پيشنهادي  اطالعاتديگر 
  

 

 

 

 و تأييد عضو هيأت عملي  امضاء    27/1/1397: تنظيم  تاريخ     تکميل کننده فرم:  نام 


