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  :مشخصات تحصیلی

  
  سال اخذ  محل اخذدانشگاه / کشور   رشته و گرایش تحصیلی  مقطع

  1373  تهران دانشگاه عالمه طباطبائی     ادبیات عرب  شناسیکار

  1382  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز   ادیان و عرفان تطبیقی   کارشناسی ارشد

  1387  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات  ادیان و عرفان  دکتري

  1382  بنیاد گرایی دینی  نامه ارشد:عنوان پایان

  1387  روش شناسی دین پژوهان مسلمان  تري:عنوان پایان نامه دک

  سوابق تبلیغی داخلی و خارجی:  آغاز تحصیالت حوزوي:    میزان تحصیالت حوزوي: 

  حضور در درس:

  
  وضعیت علمی و اجرایی

  
  1388تاریخ استخدام:    7 پایه:   1621  شماره پرونده هیأت علمی در سازمان:  استادیار مرتبه علمی: 

  بورسیه      پیمانی  آزمایشی      رسمی   وضعیت استخدام:  



دانشگاه ادیـان   محل خدمت: 

  و مذاهب قم

  ادیان شرق  گروه علمی:  دانشکده ادیان  دانشکده / پژوهشکده: 

  
  و عالیق پژوهشی: زمینه تخصصی

 
  عالیق پژوهشی  زمینه تخصصی   ردیف

    هند) -چین -ادیان (ایران باستان  1

  بودا -تائو –کنفسیوس   ادیان شرق  2

  عرفان اسالمی  عرفان   3

4      

5      

6      

7      

  
  :و تدریس آموزشیو سوابق  هافعالیت

 
  نوع فعالیت آموزشی  مقطع تحصیلی   رشته تحصیلی  محل تدریس   سال   ردیف

  تدریس  لیسانس  الهیات  واحد تهران شمال  84  1

  *  لیسانس  *  واحد تهران شمال  85  2

تا به  88  3

  االن

  *  ارشد  ادیان شرق  ادیان و مذاهبدانشگاه 

  *  ارشد  ادیان ابراهیمی  دانشگاه ادیان و مذاهب  92- 88  

تا به  92  4

  االن

  *  دکتري  دین شناسی  دانشگاه ادیان و مذاهب

  *  دکتري  ادیان ایرانی  دانشگاه ادیان و مذاهب  96  5

دانشگاه آزاد قم واحد   96- 94  6

  پردیسان

  *  دکتري  ادیان و عرفان تطبیقی

  *  ارشد  ادیان  مدرسه امام خمینی  94  7

  
  اجرایی: و  پژوهشیسوابق 

 



  فعالیت اجرایی نوع   عنوان فعالیت پژوهشی   سال   ردیف

    مسئول آموزش گروه فلسفه علم  79 – 74  1

    المعارف بریلة مسئول دایر  78-89  2

3        

4        

5        

6        

7        

  
   نشریاتعضویت در هیئت تحریریه 

 
  نوبت انتشار   رتبه مجله  تخصص مجله  مدت همکاري  نوع همکاري  عنوان مجله   ال س  ردیف

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

  
  معتبر  نشریاتمقاالت چاپ شده در 

 
  سال انتشار   رتبه مجله  عنوان نشریه   عنوان مقاله   ردیف

  87  پژوهشی- علمی  پژوهشنامه ادیان  دیانفریدریش مکس مولر و علم ا  1

  93  *  *  دین و تجربه امر قدسی از نگاه میرچا الیاده  2

داستان آفرینش: مقایسه تطبیقی تفسیر الیزابت کیدي استنسن و   3

  گیلبرت بایلزیکیان

  95  *  معرفت ادیان

  در دست چاپ  *  انپژوهشنامه ادی  مقایسه تطبیقی تفسیر فیلیس تریبل و میکه بل از داستان سقوط  4

پژوهش هاي   جایگاه متن یا شخص در مقارنه اسالم و مسیحیت  5

  کالمی - اعتقادي

*  95  



  95  *  نقد و نظر  چالش ابطال پذیري باورهاي دینی  6

فصلنامه اندیشه دینی   پدیدار شناسی دین و هرمنوتیک نزد میرچا الیاده  7

  دانشگاه شیراز

*  96  

  92  فصلنامه تخصصی  سمانهفت آ  عرفان عبرانی و یهودي  8

  94  *  *  شهداي نجران و پایان کار حمیر  9

  94  *  *  تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم  10

  94/95  *  *  فمینیسم، جنسیت و االهیات  11

  96  *  *  مهر نبوت: ماهیت استعاره اي مانوي  12

  93  تخصصی - علمی  دیانیپژوهش هاي ا  دائو د جینگ: سرچشمه هاي اندیشه معاصر فمینیستی  13

14          

15          

  
  و تدوین کتاب رجمه، تتألیف

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

  مهدي لک زایی    مقدمه اي بر آیین دائو   1

  ا. ساوار

دانشگاه 

ادیان و 

  مذاهب

95  

  مهدي لک زایی    ذات و ظهور دین  2

  مرتضی کریمی

ات انتشار

  طه

97  

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  
   و پژوهشی طرحهاي تحقیقاتی



 

 ع مشارکت نو عنوان طرح   ردیف
  درحال اجرا  یافته خاتمه سال انجام طرحسازمان مجري  وضعیت طرح

  90- 88  ذاهبدانشگاه ادیان و م    *  مدیر اجرایی  ترجمه دایره المعارف بریل  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

 رویکرد فمینیستی بھ دین با تاکید بر یھودیت و  1

 مسیحیت

پژوهشکده ادیان و 

 مذاهب
 سخنران

دانشگاه ادیان و 

 مذاهب
95 

 94 * * * علم دینی یا علم دین  2

 92 * * * تاملی بر فص هفدهم فصوص الحکم  3

4  Introduction to Hinduism 
 

k.j. somaiya 
bharatiya 
sanskriti 
peetham 

 

اه آموزشیکارگ  Mombai-India 

٩-١ 
February, 
٢٠١٢ 

 

5  
Attended interdisciplinary and 

interreligious workshop  
 

University of 
religion and 

denomination 
 

 Qom سخنران
27-29  - 

2013 

 92 قم * دانشگاه مفید روش شناسی بیرونی  6

 شفاي مقدس  7
ان سمینار دانشگاه ادی

تهو پتسدام و گو  
* * 92 

8  
Dialogue between religion and 

culture 
 

india * mumbai 2009 

بررسی زمینه هاي مشترك اسطوره نخستین قانونگذار در ایران و   9
 هند

The first 
international 

* qom 2013 



seminar of 
Indo-Iranian 

common 
heritage 

 

  
  هاتسلط به زبان دیگر زبان

 
  مدت زمان آشنایی با زبان   ن تسلط میزا  زبان   ردیف

  70از سال   خوب  عربی   1

  82از سال   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 / رسالهیا مشاوره پایان راهنمایی، داوري
 

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

تحلیل روش ابوریحان بیرونی در حوزه انسان شناسی   1

  دین 

دانشگاه ادیان و   دکتري  استاد مشاور

  مذاهب

1393  

بررسی تحلیلی و انتقادي نظریه هدایت و رستگاري از   2

(با تاکید » شخص محور«و ادیان » حورمتن م«منظر ادیان

  بر اسالم و مسیحیت)

  1394  *  دکتري  استاد راهنما

رویکردهاي تفسیري فمینیستی بر کتاب مقدس با تاکید بر   3

  موضوع آفرینش

  *  *  *  استاد راهنما



بازنمایی عنصر شور و احساس در مناسک محرم: از نگاه   4

  کلیفورد گیرتز و ویکتور ترنز

  1396  *  *  مشاور

ترجمه بخشی از کتاب فان درلیو به نام ذات و تجلی   5

  دین

 20/10/88  *  ارشد  راهنما

  

 The taoist experienceترجمه بخش اول کتاب   6

  اي تحقیقیبه همراه مقدمه

  89  *  ارشد  *

 God or Goddessترجمه و بررسی بخشی از کتاب   7

  نوشته پروفسور مانفرد هاك

*  *  *  90  

 Socialogy Ofجامعه شناسی دین (ترجمه کتاب   8

Religion  8تا فصل  1) ماکس وبر از فصل  .

  138تا  1صفحات 

*  *  *  91  

  93  *  *  *  بازنمایی ده فیلم درباره تشیع  9

 The Religion Ofترجمه بخش نخست از کتاب (  10

China اثر مکس وبر همراه مقدمه تحلیلی (  

*  *  *  93  

نوشته   The Babylonian Genesisترجمه کتاب   11

  الکساندر هیدل به همراه مقدمه تحلیلی

*  *  *  93  

ترجمه بخش اول کتاب ادیان هند ماکس وبر (از   12

)همراه با مقدمه تحلیلی (تأکید بر 133تا  1صفحه 

  روش شناسی وبر)

*  *  *  95  

  94  *  *  *  اصول اخالقی در آیین کنفوسیوس  13

بوم به زن/ زیست  Gyn/ Ecologyترجمه کتاب   14

  همراه مقدمه تحلیلی

*  *  *  94  

  94  *  *  *بررسی اسطوره آفرینش نخستین انسان و شهریار در   15



ادیان ایران و خاور دور ( با تکیه بر زرتشت، شینتو و 

  دائو)

بررسی تطبیقی اتحاد عرفانی در الهیات عرفانی یهود ،   16

 mystical unionمسیحیت و اسالم با تاکید بر کتاب 

judaism  ،chiristianity and islam an 

Ecumenical dialogue  

*  *  *   96  

بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر   17

  آیین کنفوسیوس

*  *  *  96  

تحلیل و بررسی نظریات هستی شناسانه و زبان شناسانه   18

  چاد هانسن بر آیین دائو

*  *  *  96  

ي غربی در دوران هاي حیوانی در ادیان آسیااسطوره  19

  باستان با تکیه بر ایران و بین النهرین

  96  *  *  استاد مشاور

تحلیل روشی و محتوایی تبشیر مسیحیت در شبکه هاي   20

  ماهواره فارسی زبان

*  *  *  96  

ها) و موالنا ( بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا ( جاتکه  21

  مثنوي)

*  *  *  94  

 Aي تحلیلی و تعلیقاتهي کتاب  به همراه مقدمترجمه  22

Persian Offering  The Yasna, A 

Zoroastrian High Liturgy  

*  *  *  93  

 با عنوان  Long Lifeترجمه بخش دوم کتاب   23
The Taoist Experience  

*  *  *  93  

 ترجمه و تحقیق کتاب  24
The Philosophy Of Upanishas 

  اثر پل دوییسن

*  *  *  92  

 کتاب صفحه از 139ترجمه   25

The Sociology Of Religion نوشته ماکس وبر  
*  *  *  92  

بررسی جایگاه ادبیات در ابن عربی با فلسفه هر ابن   26
  تأکید بر الفتوحات المکیه

*  *  *  92  



  :پیشنهادي اطالعاتدیگر 
  
  
  

و تأیید عضو  امضاء      27/1/97  : تنظیم تاریخ     مهدي لک زایی    تکمیل کننده فرم: نام 
  لی هیأت عم


