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(1) 

 تحصیلی سوابقاول( 

 یک( سوابق تحصیالت حوزوی

 56-59 فاصل سالهای یزد حدحوزه علمیه تحصیالت حوزوی در  (1

 الف( جامع المقدمات: حجه االسالم میر حسینی و حجه االسالم یزدان پناه

 پناهب( سیوطی: حجه االسالم یزدان

 ج( مغنی اللبیب: حجه االسالم عجمین و حجه االسالم مدرسی

 جه االسالم مدرسی( مختصر المعانی: حد

 مند( باب حادی عشر: حجه االسالم عالقههـ

 منده مالعبداهلل: حجه االسالم عالقهو( حاشی

 ز( قوانین االصول: حجه االسالم امام جمعه
 

 60-68های تحصیالت حوزوی در حوزه علمیه قم حدفاصل سال (2

 الف( لمعتین: حجه االسالم اشتهادری

 اعتمادی و حجه االسالم وجدانی فخرجه االسالم ب( رسائل: ح

 ج( مکاسب: حجه االسالم قافی یزدی

 ( 2)جلد  سالم تهرانیالو حجه ا (1)جلد  د( کفایتین: حجه االسالم ستوده

 ( رجال: آیه اهلل شبیری زنجانیـه

 و( االسس المنطقیه لالستقراء: آیه اهلل هاشمی شاهرودی
 

 60-64سالهای  دروس مؤسسه در راه حق حدفاصل (3

 ( علوم انسانی شامل الف

 : دکتر صدیقیشناسیجامعه 

 : دکتر شریعتمداریروانشناسی

 روانشناسی اجتماعی: دکتر کاردان

 زادهحقوق: دکتر نقیب

 : دکتر رضاییمدیریت

 :  حجه االسالم مصباحی مقدم )کتاب اقتصادنا(اقتصاد

 فلسفه سیاسی: دکتر منوچهر محمدی و دکتر سیف زاده



(2) 

 ( فلسفه غرب: حجه االسالم دکتر احمدیب

 ج( بدایه الحکمه: حجه االسالم فیاضی

 د( نهایه الحکمه: آیه اهلل مصباح یزدی

 ( برهان شفا: آیه اهلل مصباح یزدیـه

 و( یک دور تفسیر موضوعی قرآن: آیه اهلل مصباح یزدی

 کتاب فلسفتنا: آیه اهلل مصباح یزدیز( 

 زبان عمومی ح( 
 

 65-68ش در بنیاد فرهنگی باقر العلوم حدفاصل دروس و پژوه (4

 الف( الهیات شفا: آیه اهلل مصباح یزدی

 : آیه اهلل مصباح یزدی9-8-6-3-1ب( اسفار جلدهای 

 : دکتر نوری و دکتر محمدجواد الریجانیج( منطق ریاضی

 ()ع(ق)دانشگاه امام صاد د( زبان عمومی و تخصصی: دکتر بیرجندی و دکتر نوروزی و دکتر پیرا

 سالم رجبی( تحقیق در تفسیر: آیه اهلل مصباح یزدی و حجه االـه

 سالم فیاضیو( تحقیق در فلسفه: آیه اهلل مصباح یزدی و حجه اال
 

 64-68فاصل سالهای  فه در حوزه علمیه قم حدسدروس عرفان و فل (5

 آیه اهلل جوادی آملی: تمهید القواعد( الف

 آیه اهلل جوادی آملی: فصوص الحکم( ب

 آیه اهلل جوادی آملی: 2اسفار جلد ( ج

 آیه اهلل حسن زاده آملی: 3و  2اشارات جلد ( د

 آیه اهلل حسن زاده آملی: کتاب النفس شفا( هـ

 زاده آملی مصباح االنس: آیه اهلل حسن( و

 آیه اهلل انصاری: شرح منظومهز( 

 70-80دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم حدفاصل سالهای  (6

 شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و سبحانی ،محضر آیات عظام: بهجتدر 

 29/8/1376)دکتری( حوزه علمیه قم رشته فلسفه  4احراز سطح  (7

 دو( سوابق تحصیالت دانشگاهی

 71-74                                      تربیت مدرس قم        الهیات و معارف اسالمی          کارشناسی ارشد    (1



(3) 

 74-79      حقیقات( شگاه آزاد اسالمی )واحد علوم و تدان                   عرفان اسالمی                    دکتری    (2

 م.(1990) 1369                            دانشگاه مک گیل )کانادا(                    فلسفه تطبیقی       )در حد( فوق دکتری  (3

 

 هانامهانسه( پای

 73-74ظاهری( از دیدگاه ابن سینا   ارشد: ادراک حسی )حواس کارشناسی (1

 79-80 یدکتری: مکاشفه عرفانی و تجربه دین (2

 هامقاله دوم(

 ISI( الف

ارتاريخ انتش شماره نام نشريه يا ناشر عنوان مقاله رديف  مالحظات 

1 
Ethics and Spirituality In 

The New Relaxing 

Australin journal of 

Basic and Applied 

Sciences 

 حسین باقری 2011 (12)5

2 
Meditation A true of false 

equilibrium 
Archives Des Sciences 65 2012 حسین باقری 

 

 پژوهشیی ـ ملعب( 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه يا ناشر عنوان مقاله رديف

 ISC 1385بهار  18 یاندیشه دین بررسی ادله بدیهیات 1

2 

 
 و قرآن جهانتاویل 

 

 ISC 1388بهار  18 ایران معارف اسالمیانجمن 

 ISC 1388زمستان  46 مطالعات راهبردی زنان جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی 3

 ISC 1389تابستان  21 اندیشه نوین دینی فلسفی-؛ نگاهی قرآنی«بازتن یابی» 4

5 
در « شادی»فلسفی بر مؤلفه -نقد دینی

 نوظهور هایمعنویت

 پژوهشنامه فلسفه دین
 )نامه حکمت(

2 
پاییز و زمستان 

1389 
ISC 

 ISC -انگلیسی  1390پائیز  49 پژوهشهای فلسفی کالمی عرفانی -توحید یا تثلیث، رویکرد قرآنی  6

7 
مقایسه ماهیت تجربه عرفانی بر اساس نظریه علم 

حضوری و حصولی عالمه طباطبایی و ساخت 
 استیون کتس گرایی

  پژوهشنامه فلسفه دین
 )نامه حکمت(

19 
بهار و تابستان 

1391 

نور و سید حاتم مهدوی
 -ثانی  سید محمود یوسف

 ISC 

8 
نظریه علم حضوری محمدحسین طباطبایی و 

 کاربرد آن در آراء عرفانی او
 ادیان و عرفان

 )مقاالت و بررسیها(
1 

بهار و تابستان 
1391 

و  نورسید حاتم مهدوی
 -ثانی  سید محمود یوسف

 ISC 

9 
 آرامش؛ رهیافتها و راهکارها

 اسالمی( های)با تأکید بر آموزه
 ISC 1391زمستان  18 نامه اخالقپژوهش

 ISC 1392تابستان  33 اندیشه نوین دینی های قرآنمنطق صوری فهم معنای واژه 10

 ISC 1392پائیز  15 ریمطالعات تفسی توکل و مسأله کفایت خدا از منظر آیات قرآن 11



(4) 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه يا ناشر عنوان مقاله رديف

 16 نامه ادیانپژوهش کتابشناسی آثار سعد الدین حمویی 12
پاییز و زمستان 

1393 
ISC 

13 
ها و راهکارها )با تأکید بر خودباوری؛ چالش

 نگرش دینی(
 ISC 1394تابستان  4 های اخالقیپژوهش

 18 پژوهشنامه ادیان  تأثیر عشق بر سالمت معنوی نزد فروم و مولوی 14
 زمستانیز و پای

1394 
ISC 

 ISC 1394زمستان  24 مطالعات تفسیری حس و توحید از منظر مفسران و فیلسوفان 15

16 The Qur’an and Mysticism Religious inquiries ISC 6  1394زمستان ISC 

 15  مجله عقل و دین از منظر فلسفه و دین  معرفت یستیچ 17
پاییز و زمستان 

1395 
ISC 

 ISC 1395زمستان  24 های اعتقادی کالمیپژوهش ز منظر عرفان و قرآننظریة احسان ا 18

19 
رفت از پدیده قاچاق انسان با راهکارهای برون

 ISC 1395زمستان  34 پژوهشنامه اخالق رویکرد اخالق اسالمی

 91گواهی    روانشناسی تربیتی رویکرد روانشناختی در خصوص اضطراب و آرامش 20

 93گواهی    مطالعات تفسیری «دور جنبانی»ظر بر کرامت بررسی تفسیری آیات نا 21

 3 پژوهشنامه سبک زندگی مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن 22
پاییز و زمستان 

1395 
 مطهره فعّالی

 6 پژوهشنامه سبک زندگی هاسبک زندگی و سیره؛ تمایزات و اشتراک 23
بهار و تابستان 

1397 
ISC 

24 
ک نامه های علمی عرفان در سلوشاخص

 بایزید بسطامی
 نامه عرفانیات در ادب فارسیفصل

/  9دوره 
 36شماره 

 1397پاییز 
سیدمحسن باقری، دکتر 
محمّد تقی فعّالی، دکتر 

 علی شیخ االسالمی

25 
سنجی سبک زندگی اسالمی با دانش نسبت

 اخالق و مفاهیم ارزشی
 محمدتقی فعالی 1397زمستان  42 پژوهش نامه اخالق

 97گواهی    عرفان اسالمی های شیعیفانی بایزید بسطامی و آموزهتعالیم عر 26

27 
گفتمان »در برابر « گفتمان عرفان»ظرفیتهای 

 97گواهی    فصلنامه علمی پژوهشی امنیت پژوهی در منطقه غرب آسیا« ضد امنیت تکفیری

 فلسفه دین های نزدیک به مرگتناسخ و مسئله تجربه 28
/  16دوره 

 2شماره
حمید فالحتی، محمدتقی  1398تابستان 

 فعالی و علی اهلل بداشتی

29 
های هجرت در حج از منظر عرفای جلوه

 مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری
 4 پژوهشنامه حج و زیارت

پاییز و زمستان 
1398 

سیدمحمد قاضی عسگر ـ 
محمدتقی فعالی ـ علی 

االسالمی ـ هادی شیخ
 وکیلی

 ISC 27 پژوهشنامه ادیان رسیدن به آنمعنای زندگی در یهودیت و راه  30
بهار و تابستان 

1399 
سیدحاتم مهدوی نور ـ 

 محمدتقی فعالی

 

 ترویجیی ـ علمج( 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه عنوان مقاله رديف



(5) 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه عنوان مقاله رديف

  1378زمستان  18 خردنامة صدرا تصور و تصدیق 1

  1379پاییز 17 قبسات نگاه تفسیر متون مقدس در دو 2

  1379 زمستان 22 خردنامه صدرا ارزشمندی ادراکات حسی 3

  1380بهار 19 قبسات قلب 4

  1380زمستان  22 قبسات دوقرائت احیاگری و ایمان، 5

  1381تابستان  24 قبسات زبان عرفان 6

  1382بهار 6 پژوهش دینی عرفان نگاه قرآن و مشاهده از کشف و 7

  1383پاییز 37 خردنامه صدرا علم حضوری یا حصولی 8

  1383پاییز 7 پژوهش دینی سه رویکرد در عرضه دین 9

 

 مرورید( 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه عنوان مقاله رديف

  1375بهار 5 مبین (1) نگاه قرآن به عقالنیت دین 1

  1375تابستان و پاییز 7و6 مبین (2) نگاه قرآن به عقالنیت دین 2

  1375زمستان  8 مبین دیگران نگاه قرآن و ایمان از 3

  1376بهار 71 کیهان اندیشه گذری به معرفت شناسی 4

  1377بهار و 1376 زمستان 5و  6 کتاب نقد مالک معناداری 5

  1378زمستان  کتاب دوم دانشگاه حوزه و علم سکوالر تجربه گروی دینی و 6

  1378 71 نامه فلسفه سه خالف مشهور 7

  1379پاییز 7 نامه فلسفه یقیشهود، نیم نگاهی تطب 8

  1379 2 ذهن حصولی علم حضوری و 9

  1379 9 نامه فلسفه فلسفه اسالمی تصدیق در و تصور 10

  1379 33 کتاب ماه مسیحیت ایمان دینی در اسالم و 11

  1379پاییز تابستان و 24و23 نظر و نقد مکاشفه یا تجربه عرفانی 12

  1380بهار 113 البانق دانشگاه و (ع)امام علی ایمان و 13

  1380بهار 5 ذهن صدرایی توجیه ترکیبی درحکمت سینوی و 14

 گفتگو 1380آذر آبان و 33 بصائر مسیحیت اسالم و خداشناسی تطبیقی در 15

  1380پاییز 29 پگاه مفهوم شناخت تجربه دینی 16

  1380پاییز 30 پگاه خاستگاه تجربه دینی 17

  1381زپایی 31 پگاه طبقه بندی تجارب دینی 18

  1380زمستان  32 پگاه تجربه گرایی دینی 19

  1380زمستان  5 رواق اندیشه آیا دین تجربه دینی است؟ 20

  1380زمستان  8 ذهن نقد عیار 21

  1380تابستان  1 معارف بحران ایمان در بوته نقد 22



(6) 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه عنوان مقاله رديف

23 
روش عقلی، عرفانی و هنری سه رویکرد 

  1381 5 معارف در آموزش دین

  1381 44 پگاه آموزش تعالیم دینی سه رویکرد در 24

  1381بهار  45 پگاه سیاق عرفانی آموزش مفاهیم دینی در سبک و 25

  1381بهار 46 پگاه معارف دینی خال بیان هنری در 26

  1381تابستان  16 کتاب زنان بررسی معضل روسپیگری 27

  1381تابستان  12 مجله رادیو روش نوین تبلیغ دینی 28

  1381زمستان  82 پگاه (1) تعین وجودی معرفت نسبت یابی صدق و 29

  1381زمستان  83 پگاه (2) تعین وجودی معرفت صدق و 30

  1381زمستان 87 پگاه (1) موجود هاینقد قرائت عنصر ایمان و 31

  1381زمستان  88 پگاه (2) موجود هایقرائت نقد ایمان و عنصر 32

  1381زمستان  89 اهپگ (3) موجود هایقرائت نقد ایمان و عنصر 33

  1382 94 پگاه بستر تاریخ مکاشفه در 34

  1382بهار 95 پگاه (1) شهود عرفانی مراتب کشف و امام و 35

  1382تابستان  98 پگاه (2امام و مراتب کشف شهود عرفانی ) 36

  1382تابستان  و بهار 27و26 کتاب نقد فلسفی تحجر 37

  1382تابستان  103 پگاه ویهای دینی با رویکرد عرفانی ـ معنآموزه 38

  1382زمستان  121 پگاه (1) مکاشفه به عرفان و نگاهی تاریخمند 39

  1382زمستان  122 پگاه (2) مکاشفه نگاهی تاریخمند به عرفان و 40

  1382زمستان  123 پگاه (3) مکاشفه نگاهی تاریخمند به عرفان و 41

  1383بهار 126 پگاه رویکردهای معرفت شناسی دینی 42

  1383بهار  1پیش شماره  برهان  و عرفان فرهنگ ایمان در دو 43

  1383تابستان  138 پگاه مفهوم ایمان ماهیت اندیشی در 44

  1383تابستان  139 پگاه عمل معرفت و پیوند قرآن و 45

  1383تابستان 2پیش شماره  برهان و عرفان تصور، تصدیق و حکم 46

  1383پاییز 1 انبرهان و عرف چیستی علم در گذر زمان 47

  1384تابستان  164 پگاه (1) یقین محوری معرفت 48

  1384تابستان  165 پگاه (2) یقین محوری معرفت 49

  1384تابستان  166 پگاه (3) یقین محوری معرفت 50

  1384زمستان  54 حج میقات حج انفسی 51

  1384ن زمستا و پاییز 3و2پیش شماره  خشت اول مهمترین وظیفه سازمان روحانیت 52

  1386پاییز 31 ذهن امکان معرفت درقرآن 53

 (کتاب)حکمت  ةسرچشم عقل از نظر مالصدرا 54
 

1388  

  1388پاییز  5شماره  نامه اخالقپژوهش پائولو کوئلیو؛ دیدگاهها و تحلیلها 55

  1391 زمستان 8 محفل و راهکارهاهاسبک زندگی؛ ریشه 56

57 
رهیافتهای سبک زندگی دینی؛ مروری 

 های دینیآموزهبر 
  1392بهمن  1 پایش سبک زندگی

  1393خرداد  2 پایش سبک زندگی های کمبود اعتماد به نفس از منظر دیننشانه 58

  1393مرداد  3 پایش سبک زندگی مهارت خودآگاهی 59



(7) 

 مالحظات تاريخ انتشار شماره نام نشريه عنوان مقاله رديف

  1393آبان  4 پایش سبک زندگی بخشش؛ راهی به رهایی 60

  1393دی  5 پایش سبک زندگی مهارت خوش بینی 61

  1394فروردین  6 پایش سبک زندگی داری و مهارت خشمخویشتن 62

  1394خرداد  7 پایش سبک زندگی خودآگاهی مهارت 63

64 
های طبیعی بر آرامش بررسی تأثیر پدیده

 های دینیاز منظر آموزه
  1394مرداد  8 پایش سبک زندگی

  1394مهر  9 پایش سبک زندگی مهارت آرامش 65

  1394آذر  10 بک زندگیپایش س آرامش راستین 66

  1394بهمن  11 پایش سبک زندگی تسخیر هستی 67

  1395فروردین  12 پایش سبک زندگی اعتماد به نفس 68

  1395خرداد  13 پایش سبک زندگی های دینیوفور نعمت در آموزه 69

  1395مرداد  14 پایش سبک زندگی خودآگاهی راهی به سوی اعتماد به نفس 70

  1395مهر  15 پایش سبک زندگی های دینیزهعزّت نفس در آمو 71

  1395آذر  16 پایش سبک زندگی آرامش دینی 72

  1395بمهن  17 پایش سبک زندگی های دینیاصل پیوستگی از منظر آموزه 73

  1396فروردین  18 پایش سبک زندگی های اسالمی مصرف بهینه در آموزه 74

  1396 خرداد 19 پایش سبک زندگی مسئله رزق و توحید 75

  1396مرداد  20 پایش سبک زندگی های دینیهای رفاه عمومی در آموزهویژگی 76

77 
آثار تنگ نظری و راهکارهای دریافت 

 های دینیفراوانی در آموزه
  1396مهر  21 پایش سبک زندگی

78 
جوید! )مروری بر انواع رزق رزق تو را می

 های دینی(در آموزه
  1396آذر  22 پایش سبک زندگی

  1396بهمن  23 پایش سبک زندگی زا(تپش استرس )عوام استرس 79

  1397بهار  24 پایش سبک زندگی مسئولیت پذیری 80

81 
گر دارد این دریا دل است لنگر آرامشی

 )آرامش ناب(
  1397تابستان  25 پایش سبک زندگی

  1397پاییز  26 پایش سبک زندگی خودارزشمندی )کرامت نفس( 82

  1398بهار و تابستان  27 ش سبک زندگیپای نگاه به پول 83

  1398پاییز و زمستان 28 پایش سبک زندگی ساحل آرامش 84
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 ترجمه شدهی هامقاله ـ(ه

 تمالحظا راتاريخ انتش نام نشريه مقاله اصلی به زبان عنوان مقاله رديف

 کتاب 1383 مبانی فلسفه دین انگلیسی ایمان ، دین و فلسفه 1

2 
مکنات در تفکر کانت منشا امکان تمام م

 مال صدرا و
 ترویجیی ـ علم 1378تابستان  قبسات انگلیسی

3 Skepticism ترویجیعلمی ـ  1383 پژوهشهای فلسفی کالمی انگلیسی شکاکیت 

 و( مقاله علمی ارائه شده در همایش علمی

 تمالحظا تاريخ محل برگزاری مقاله اصلی به زبان همايش علمیعنوان  رديف

 تهران فارسی ین المللی حضرت امام سجّاد)ع(همایش ب 1
مرداد 
1394 

های عرفانی صحیفه ارائه مقاله با عنوان مؤلفه
 های نوظهور سجادیه ناظر به معنویت

 )شادی نزد داالیی الما(

 

  کتابهاسوم( 
 تألیف( الف

 مالحظات تاريخ انتشار ناشر تجديدچاپ تالیف عنوان كتاب رديف

 * ه ابن سیناادراک حسی از دیدگا 1
 

 1376تابستان  دفترتبلیغات اسالمی
 

 * معاصر درآمدی برمعرفت شناسی دینی و 2
 

 1377 انتشارات معارف
 

 درآمدی برمعرفت شناسی دینی و معاصر 3
 

 1379بهار  انتشارات معارف دوم
 

 * مسیحیت ایمان دینی در اسالم و 4
 

 1378بهار  کانون اندیشه جوان
 

 مسیحیت م وایمان دینی در اسال 5
 

 1389 کانون اندیشه جوان دوم
 

 * علوم پایه نظریه بداهت 6
 

 1378زمستان  دارالصادقین
 

 * مکاشفه عرفانی تجربه دینی و 7
 

 1379زمستان  اندیشه معاصر موسسه فرهنگی دانش و
 

 مکاشفه عرفانی تجربه دینی و 8
 

 1385 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و دوم
 

 مکاشفه عرفانی تجربه دینی و 9
 

 1387 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و سوم
 

 مکاشفه عرفانی تجربه دینی و 10
 

 1389 اندیشه اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و چهارم
 

 * معرفت شناسی دینی 11
 

 1380زمستان  زالل کوثر
 

 * معاصر هایایمان وچالش 12
 

 های پژوهش مرکز مطالعات و
 فرهنگی حوزه علمیه

1381 
 

 * عرفان ین ود 13
 

 1381بهار  زالل کوثر
 

 * اسرار عرفانی حج 14
 

 1386پاییز نشرمشعر
 

 اسرار عرفانی حج 15
 

 1387پاییز نشرمشعر دوم
 

 اسرار عرفانی حج 16
 

 1388بهار  نشرمشعر سوم
 

  1391 نشرمشعر چهارم  اسرار عرفانی حج 17

  1392 نشرمشعر پنجم  اسرار عرفانی حج 18
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 مالحظات تاريخ انتشار ناشر تجديدچاپ تالیف عنوان كتاب رديف

  1393 نشرمشعر شمش  اسرار عرفانی حج 19

  1394 نشرمشعر هفتم  اسرار عرفانی حج 20

 * هاسایه آفتاب و 21
 

 1386تابستان  نجم الهدی
 

 هاسایه آفتاب و 22
 

 1386پاییز  نجم الهدی دوم
 

 هاسایه آفتاب و 23
 

 1386زمستان  نجم الهدی سوم
 

 هاسایه آفتاب و 24
 

 1387بهار  نجم الهدی چهارم
 

 هاسایه آفتاب و 25
 

 1387تابستان  نجم الهدی پنجم
 

 هاسایه آفتاب و 26
 

 1388بهار  نجم الهدی ششم
 

 هاسایه آفتاب و 27
 

 1389بهار  عابد هفتم
 

 هاسایه آفتاب و 28
 

 1389پاییز  عابد هشتم
 

 هاسایه آفتاب و 29
 

 1390بهار  عابد نهم
 

  1390 عابد دهم  هاسایه آفتاب و 30

 امسی  هاآفتاب و سایه 31
ارات مؤسسه فرهنگی هنری انتش

 دین و معنویت آل یاسین
  1395زمستان 

 * اسرارعرفانی عمره 32
 

 1388بهار  نشر مشعر
 

  1389 نشر مشعر دوم  اسرارعرفانی عمره 33

  1389 نشر مشعر سوم  اسرارعرفانی عمره 34

  1390 نشر مشعر چهارم  اسرارعرفانی عمره 35

  1391 نشر مشعر پنجم  اسرارعرفانی عمره 36

  1392 نشر مشعر ششم  اسرارعرفانی عمره 37

  1393 نشر مشعر هفتم  اسرارعرفانی عمره 38

 * درسنامه اسرار حج 39
 

 1389بهار  نشر مشعر
 

 1390زمستان  نشر مشعر دوم  درسنامه اسرار حج 40
 

  1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان   * (1)های اشو نگرشی بر آراء و اندیشه 41

 * (2)های کریشنا مورتی بر آراء و اندیشهنگرشی  42
 

 1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان 
 

 * (3)های یوگاناندا نگرشی بر آراء و اندیشه 43
 

 1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان 
 

 * (4)های داالیی الما نگرشی بر آراء و اندیشه 44
 

 1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان 
 

 * (5)بر آیین تولتک شمنیزم  نگرشی 45
 

 1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان 
 

  1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان   * (6)های کارلوس کاستاندا نگرشی بر آراء و اندیشه 46

  1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان   * (7)های پائولوکوئلیو نگرشی بر آراء و اندیشه 47

  1388زمستان  (عابد)سازمان ملی جوانان   * (8)آیین ذن بودیسم  نگرشی بر 48

  1390 دارالصادقین  * لطفا فریب نخورید! 49

  1390 دارالصادقین دوم  لطفا فریب نخورید! 50

  1391بهار  دارالصادقین سوم  لطفا فریب نخورید! 51
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 مالحظات تاريخ انتشار ناشر تجديدچاپ تالیف عنوان كتاب رديف

  1391خرداد  دارالصادقین چهارم  لطفا فریب نخورید! 52

  1391بهار  دارالصادقین  * شیطانیهای زمزمه 53

  1391زمستان  دارالصادقین  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش 54

  1391 دارالصادقین دوم  سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش 55

 سوم  سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش 56
دارالصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی 

 معنویت آل یاسینهنری دین و 
1396  

  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ گذشت 57
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1392  

  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ رزق 58
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1392  

  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ مدیریت 59
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1392  

  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خشونت 60
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1392  

  1392بهار  دارالصادقین  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری 61

  1392 دار الصادقین دوم  ی؛ خودباوریسبک زندگی توحیدی و موفقیت اله 62

 سوم  سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری 63
دار الصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی 

 هنری دین و معنویت آل یاسین
1396  

  1392 دارالصادقین  * سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش 64

  1392 دارالصادقین مدو  سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش 65

 سوم  سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش 66
دار الصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی 

 هنری دین و معنویت آل یاسین
1396  

  * مسجد و سبک زندگی  67
های مرکز رسیدگی دفتر مطالعات و پژوهش

 و امورمساجد
  1393خرداد 

 دوم  مسجد و سبک زندگی  68
های مرکز رسیدگی و پژوهشدفتر مطالعات 

 و امورمساجد
  1393بهمن 

  * (1خانه آرام من؛ بسوی آرامش) 69
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
  1393زمستان 

  * (2خانه آرام من؛ پگاه آرامش) 70
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1393  

  * (3)خانه آرام من؛ خزان آرامش 71
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1393  

  * (4ای روی به آرامش)خانه آرام من؛ پنجره 72
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1393  

  * (5خانه آرام من؛ کوچه باغ آرامش) 73
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1393  

  * (6انه آرام من؛ ساحل آرامش)خ 74
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1393  

  * (1خودت را باور کن؛ تکیه گاهی امن ) 75
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
  1394بهار 

  * (2خودت را باور کن؛ تشویش درون ) 76
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 عنویت آل یاسینم
  1394بهار 

  * (3های خودباوری )خودت را باور کن؛ شکوفه 77
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
  1394بهار 

  1394بهار انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و   * (4های محکم من )خودت را باور کن؛ گام 78
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 مالحظات تاريخ انتشار ناشر تجديدچاپ تالیف عنوان كتاب رديف
 معنویت آل یاسین

  * (1خشیم؟ )راهی به آسمان؛ چرا بب 79
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394بهار  معنویت آل یاسین

  * (2راهی به آسمان؛ چگونه بخشنده شویم؟ ) 80
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394بهار  معنویت آل یاسین

  * (3راهی به آسمان؛ چگونه ببخشیم ) 81
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394بهار  یاسینمعنویت آل 

  * (4بخشیم؟ )راهی به آسمان؛ چرا نمی 82
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394بهار  معنویت آل یاسین

  * (5راهی به آسمان؛ به چه کسی ببخشیم؟ ) 83
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394بهار  معنویت آل یاسین

  * اسالمیسبک هتلداری پایدار با نگرش به منابع  84
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 1394تابستان  معنویت آل یاسین
 با همکاری 
 حمید فالحتی

  * ها و نمادهاها، فرقهنحله 85
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1394پاییز  معنویت آل یاسین

  * (1سبک زندگی رضوی؛ روابط میان فردی ) 86
هنگی هنری المللی فرانتشارات بنیاد بین

  1394تابستان  امام رضا)ع(

  * (2سبک زندگی رضوی؛ مناسبات اجتماعی ) 87
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1394تابستان 

  * (3سبک زندگی رضوی؛ ازدواج و خانواده ) 88
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1394تابستان 

  * (4گی رضوی؛ بهداشت غذا و تغذیه )سبک زند 89
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1394پاییز 

90 
سبک زندگی رضوی؛ بهداشت فردی و 

 (5محیط زیست )
*  

المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین
 امام رضا)ع(

  1394پاییز 

  * (6سبک زندگی رضوی؛ زندگی معنوی ) 91
المللی فرهنگی هنری یاد بینانتشارات بن

 امام رضا)ع(
  1394تابستان 

  * (7ها )ها و ارزشسبک زندگی رضوی؛ بینش 92
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1394زمستان 

  * (8سبک زندگی رضوی؛ سنن الرضا)ع( ) 93
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1394زمستان 

  * (؛ همسرداری 9سبک زندگی رضوی ) 94
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1397تابستان 

  * (؛ تربیت فرزند10سبک زندگی رضوی ) 95
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1398بهار 

  * (؛  سیره فردی11سبک زندگی رضوی ) 96
المللی فرهنگی هنری نانتشارات بنیاد بی

 امام رضا)ع(
  1398بهار 

  * (؛ فرهنگ کار12سبک زندگی رضوی ) 97
المللی فرهنگی هنری انتشارات بنیاد بین

 امام رضا)ع(
  1398بهار 

98 
 های گذران اوقات فراغت شیوه

 با نگرش به منابع دینی
*  

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 
 1394زمستان  معنویت آل یاسین

 با همکاری 
 آتشین صدفعبدالرضا

  1394زمستان  انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  * شناسی در قرآنمعرفت 99

  * سفر با کشتی نجات 100
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 معنویت آل یاسین
1395  

  * سازمانی با نگرش به منابع دینی فرهنگ 101
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 1395بهار  نویت آل یاسینمع
 با همکاری

 حسن رضایی 

  * علی)ع( را با قرآن بشناسیم 102
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 1396تابستان  معنویت آل یاسین
با همکاری حمید 

 فالحتی

 دوم * علی)ع( را با قرآن بشناسیم 103
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

 1397پاییز  معنویت آل یاسین
همکاری حمید  با

 فالحتی

  * سفر با خورشید 104
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1396تابستان  معنویت آل یاسین

  * مبانی سبک زندگی اسالمی 105
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1396زمستان  معنویت آل یاسین
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 مالحظات تاريخ انتشار ناشر تجديدچاپ تالیف عنوان كتاب رديف

 دوم * مبانی سبک زندگی اسالمی 106
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

   1397بهار  معنویت آل یاسین

 سوم * مبانی سبک زندگی اسالمی 107
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

   1397بهار  معنویت آل یاسین

  * سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه اسالم 108
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1397پاییز  معنویت آل یاسین

  * (1راز ثروت؛ چگونه ثروتمند شویم ) 109
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1397پاییز معنویت آل یاسین

  * (2راز ثروت؛ قوانین رزق را بدانیم ) 110
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1397پاییز معنویت آل یاسین

  * (3راز ثروت؛ عرفان پول ) 111
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1397پاییز معنویت آل یاسین

  * (4ثروت؛ فقیر نمانیم ) راز 112
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1397پاییز معنویت آل یاسین

  م 2018 آستان قدس رضوی  * (1سفر با خورشید )ترجمه آذری ـ جلد  113

  م 2018 آستان قدس رضوی  * (2سفر با خورشید )ترجمه آذری ـ جلد  114

  م 2019 ویآستان قدس رض  * سفر با خورشید )ترجمه عربی( 115

  م 2019 آستان قدس رضوی  * سفر با خورشید )ترجمه روسی( 116

  م 2019 آستان قدس رضوی  * سفر با خورشید )ترجمه انگلیسی( 117

  م 2019 آستان قدس رضوی  * سفر با خورشید ترجمه اردو )معنوی زندگی( 118

  م 2019 آستان قدس رضوی  * سفر با خورشید ترجمه اردو )خاندان( 119

  م 2019 آستان قدس رضوی  * فر با خورشید اردو )محبت سالمتی اور غذا(س 120

  م 2019 آستان قدس رضوی  * سفر با خورشید اردو )سماجی و اجتماعی تعلقات( 121

  * همسفر با یک عابر؛ دفتر نخست 122
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1398 معنویت آل یاسین

 دوم * همسفر با یک عابر؛ دفتر نخست 123
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1398 معنویت آل یاسین

  * همسفر با یک عابر؛ دفتر دوم 124
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1398 معنویت آل یاسین

  * همسفر با یک عابر؛ دفتر سوم 125
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1399 معنویت آل یاسین

  * فتر چهارمهمسفر با یک عابر؛ د 126
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1399 معنویت آل یاسین

  * زندگی معنوی؛ دفتر اول 127
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1398 معنویت آل یاسین

  * زندگی معنوی؛ دفتر دوم 128
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1398 معنویت آل یاسین

  * زندگی معنوی؛ دفتر سوم 129
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1399 معنویت آل یاسین

  * زندگی معنوی؛ دفتر چهارم 130
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1399 معنویت آل یاسین

  * زندگی معنوی؛ دفتر پنجم 131
انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و 

  1399 معنویت آل یاسین

 

 نظارت (ب

 مالحظات سال انتشار مؤلف تجديد چاپ فتألی عنوان كتاب رديف

پژوهشگران دانشگاه علوم   * معرفت شناسی 1
  1386شهریور  اسالمی رضوی

  * دیدار با تاریکی 2
حمید فالحتی و مهدی 

  1390بهار  فاطمی نیا

  1391بهار  سیدروح اهلل موسوی زاده  * سلوک و سقوط 3



(13) 

 هانامهپایانچهارم( 

 حقیقات( واحد علوم و تالف

 راهنما/ارشد (1

 مالحظات استادمشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع عنوان پايان نامه رديف

 1379-80 عرفان ایثار و 1
محمد مهدی 
 اسماعیل پور

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی

2 
کلمات در قرآن  و رمز عرفانی عدد

 مجید به حروف ابجد
 یمحمّدتقی فعّال مریم حسینی 80-1379

سیدعباس حسینی قائم 
 مقامی

 

3 
اندیشه عطار در منطق  مطابقت افکار و

 ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید الطیر و
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی سعید رضا پازوکی 1380

4 
بررسی تطبیقی تاریخ زندگینامه عرفانی 

 ابوسعید ابوالخیر
 محمّدتقی فعّالی لیال ساری گل 81-1380

منصوری  اسما عیل
 الریجانی

 

5 
تحقیق پیرامون تاریخچه  بررسی و

 اهل حق در قم تصوف و
 محمّدتقی فعّالی احمد ولی 1381

اسماعیل منصوری 
 الریجانی

 

 محمّدتقی فعّالی خدیجه روزگرد 1381 مثنوی دنیا در 6
غالمحسین ابراهیمی 

 دینانی
 

7 
عارف بزرگ حضرت آیت اهلل میرزا 

 جوادآقاملکی تبریزی
 محمّدتقی فعّالی علی اصغر یزدانی 82-1381

غالمحسین ابراهیمی 
 دینانی

 

8 

تحلیلی  رموز عرفانی درادبیات داستانی،
داستانهای حی بن  فلسفی در عرفانی،

ابن )سالمان وابسال رسالة الطیر و یقظان،
 (کارلوکولودی)داستان پینوکیو و (سینا

  یلیهادی وک محمّدتقی فعّالی امیرعلی عموزاده 82-1381

  اسماعیل منصوری الریجانی محمّدتقی فعّالی غالمرضا مرادی 1381-82 تجلیات الهی قلب و 9

  اسماعیل منصوری الریجانی محمّدتقی فعّالی راعی مجید 1381-82 ادب نفس درعرفان ادب لفظ و 10

11 
آتش  تحلیل نور در عرفان و بررسی و

 در دین زرتشت
  هادی وکیلی الیمحمّدتقی فعّ فاطمه علی چی 83-1382

  سعیدرجائی خراسانی محمّدتقی فعّالی علی نویدی قاضیانی 1383 ایمان فیزیک و 12

13 
بررسی اصطالحات تفسیر عرفانی قرآن 

 (ره)آملی دیدگاه سیدحیدر کریم از
 محمّدتقی فعّالی محی الدین قنبری 83-1382

اسماعیل منصوری 
 الریجانی وهادی وکیلی

 

14 
عرفانی شیخ  اءآر آثار و شرح احوال،

 عبداهلل دهش کرمانی
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی دهش مسعود 1384

15 
علل  شخصیت زن و تاثیر عرفان در احیاء

 موانع ترویج این تفکر در جامعه و
 محمّدتقی فعّالی زادهمنشی رقیه جزء 84-1383

اسماعیل منصوری 
 الریجانی

 

16 
توسعه راهبرد حیات طیبه الهی  تعادل و

 ش ـه 1400یراندر ا
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی اقدس بکلو 1384

 محمّدتقی فعّالی حمیده قدس 1384 بررسی ادب در مثنوی 17
اسماعیل منصوری 

 الریجانی
 

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی مریم قانع پورتاجر 1383-84 (ع)عرفانی خطبه توحیدیه امام رضا ابعاد 18



(14) 

 مالحظات استادمشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع عنوان پايان نامه رديف

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی حسین عابدی 1384-85 المیعرفان اس علل فرقه گرایی در 19

20 
ی مقایسه دیدگاه قرآن و عودالی اهلل از

 آن با قوس صعود در عرفان
1385 

سیمین سلیم 
 شهشهانی

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی علیرضا طائب 1385-1386 اسرارصوم در عرفان اسالمی 21

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی علیرضا خلیلی 1385-86 مهدویت شیعی عرفانی سر 22

23 
 مهدویت در آثار ابن عربی

 (فصوص الحکم وفتوحات مکیه)
  ابوالفضل محمودی محمّدتقی فعّالی کاظم ایمانی 86-1385

  خسروظفرنوایی محمّدتقی فعّالی روح اهلل اعظمی 1385-86 فرشته شناسی از دیدگاه ابن عربی 24

25 
تکفیر سیئات در قرآن  بط اعمال وح

 کریم و عرفان اسالمی 
  ابوالفضل محمودی محمّدتقی فعّالی معصومه حجتی 86-1385

26 
 هفت آسمان در قرآن 

 عرفان ابن عربی و
 محمّدتقی فعّالی حمیده اخباراتی 1386

منوچهر صدوقی سهی 
 وهادی وکیلی

 

27 
 سلوک در منطق الطیر 

 و منازل السائرین
  ابوالفضل محمودی محمّدتقی فعّالی عالیه نوری 87-1386

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی زهرا سادات منصوری 1386 مفهوم لقاءاهلل در تفاسیر عرفانی 28

29 
وحدت  :ابن عربی عالءالدوله سمنانی و

 وحدت شهود وجود،
  ابوالفضل محمودی محمّدتقی فعّالی رضاکنگاوری 87-1386

 محمّدتقی فعّالی لیلی عدالت خواه 1386-87 عرفان قرآن و رویا در 30
اسماعیل منصوری 

 الریجانی
 

  اسدی گرمارودی محمد محمّدتقی فعّالی سیدمحسن باقری 1387-88 نهج البالغه در وجه عرفانی زهد 31

32 
عرفانی محمدبن  آراء زندگی نامه و

 عبدالجبار نفری
  شمس دمحمدجوا محمّدتقی فعّالی حسنعلی آقاخانی نژاد 89-1388

33 

جایگاه شیطان در نظام هستی  نقش و
منطق  ازدیدگاه گلشن راز شبستری و

 الطیر عطار
 محمّدتقی فعّالی میکائیلی عزیز 89-1388

اسماعیل منصوری 
 الریجانی

 

34 
بر  تاکید رویکرد عرفانی به گناه با
 صحیفه سجادیه

  ابوالفضل محمودی محمّدتقی فعّالی زهرا اردکانیان 89-1388

 1388-89 نای رمزی شب در عرفان اسالمیمع 35
شیرزاد ابراهیمی 

 فیشانی
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی

  فاطمه الجوردی محمّدتقی فعّالی ام کلثوم موسوی 1389-1390 فرقه قادریه در نیجریه )سده اخیر( 36

37 
ها بر اساس امثال و رابطه عرفان و مثل

 حکم دهخدا
  علی شیخ االسالمی قی فعّالیمحمّدت ناصر براتی 1390 - 1391

38 
زندگینامه و آرای عرفانی عزالدین 

 محمود کاشانی
1391 - 1390 

زینب سلیمانی 
 برچلویی

  محمدجواد شمس محمّدتقی فعّالی

39 
سنت نخستین دیدارها در عرفان اسالمی و 

 تربیتی آنیـ  پیامدهای سلوک
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی محمد مشتری 1390زمستان 

40 
 شرح احوال، آثار و آرای 

 ابونجیب سهروردی
  محمدجواد شمس محمّدتقی فعّالی حکیمه حکیمی 1390 - 1391



(15) 

 مالحظات استادمشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع عنوان پايان نامه رديف

  لیخانیابابک ع محمّدتقی فعّالی میریاسر عطارموسوی 1391تابستان  مزارات عرفا در خراسان 41

42 
دلبران؛ امیر المومنین علی)ع( از  سرّ

 منظر عرفای قرن هفتم
1392 - 1391 

ریعتی کوهعفت ش
 بنانی

 محمّدتقی فعّالی
منصوری اسماعیل 
 وکیلیهادی الریجانی و 

 

  فاطمه الجوردی محمّدتقی فعّالی پورمانیا نیک 1393-1394 تحلیل مسأله شر با تأکید با نگاه ابن عربی 43

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی فاطمه محمودی 1393-1394 سیر تاریخی تحلیلی حضرات خمس 44

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی نسرین بنانی 1393-1394 اسماء و صفات در آثار ابن عربینظام  45

46 
تاریخ تحلیلی آداب سلوک در قرون 

 هشتم تا دهم
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی زهره مرتضائی 1393

47 
های امام سجاد)ع( با مقایسه مناجات

 7تا  4عرفای قرن  هایمناجات
  هادی وکیلی مّدتقی فعّالیمح ایزهرا هزاوه 1394

48 
سیر تاریخی، تحلیلی خدمت به خلق از 

 منظر عرفان اسالمی
  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی یوسف سروش 1394

49 
اربعین در عرفان اسالمی؛ تحقیقی ـ 

 تاریخی، تحلیلی
 1394زمستان 

زهرا تازیکی 
 باالجلینی

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی روح انگیز احدی کلی 1395 ابستانت جوع و سلوک عرفانی 50

 1395 آرای عرفانی در باب موسیقی 51
سیدمحمد مهدی 

 حسینی
  اسماعیل منصوری الریجانی محمّدتقی فعّالی

 1396 گناه از نگاه موالنا جالل الدین محمّد بلخی 52
سید سینا 

 العابدینیمیرزین
  ی الریجانیاسماعیل منصور محمّدتقی فعّالی

53 
رؤیا از دیدگاه عرفان اسالمی )ابن 
 عربی( و روانشناسی )ک.گ.یونگ(

  هادی وکیلی محمّدتقی فعّالی مرضیه غیبی 1398تابستان 

54 
وقایع عاشورا در نگاهِ عرفانی عمّان 
سامانی در گنجینه االسرار و صفی 

 علیشاه در زُبدهُ االسرار
  *** فعّالیمحمّدتقی  علیرضا کاملی 1398تابستان 

  مشاور/ارشد (2

 مالحظات استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع نامهعنوان پايان رديف

 1378-79 مفاهیم اسالمی تجلیات در کلمات و 1
عبدالحسین 

 راجی

محمداسدی 
 گرمارودی

  محمّدتقی فعّالی

 احمدخالدی خلیلی صفر 1378-79 (الفبایی)تصوف  کتابشناسی توصیفی عرفان و 2
غالمرضا اعوانی و 

 محمّدتقی فعّالی
 

 1378-79 عرفا در باره عالم برزخ بررسی  آراء حکما و 3
معصومه هاشمی 

 اصل

غالمحسین 
 ابراهیمی دینانی

  محمّدتقی فعّالی

 1378-79 اسرارعرفانی حج 4
حسن باغبانی 

 آرانی

محمداسدی 
 گرمارودی

  محمّدتقی فعّالی

5 
 رت ابراهیم در قرآن وحض جایگاه حضرت آدم و

 عرفان )مظاهر خالفت وامامت(
 ام البنین جاللی 79-1378

محمداسدی 
 گرمارودی

  محمّدتقی فعّالی

6 
 ضابطه مندی کمال در قرآن 

 استخراج این ضوابط و
 نستوه جهان بین 80-1379

سیدعباس قائم 
 مقامی

هادی وکیلی 
 محمّدتقی فعّالیو

 



(16) 

 مالحظات استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع نامهعنوان پايان رديف

7 
 فالسفه اسالمی و دیدگاههای و بررسی تطبیقی آراء

 عرفا در باب چگونگی ربط حادث به قدیم
80-1379 

محمد 
 عبدالرحیمی

غالمحسین 
 ابراهیمی دینانی

 محمّدتقی فعّالیس
 وهادی وکیلی

 

 1380 زبان عرفان 8
محمدابراهیم 

 ضرابیها

علی شیخ 
 االسالمی

  محمّدتقی فعّالی

9 
 فرازهای عرفانی خطبه های

 (ع)حضرت امام حسین 
1380 

فر راستگوی جع
 انامق

اسماعیل 
منصوری 
 الریجانی

علی شیخ االسالمی 
 محمّدتقی فعّالیو

 

 رزا فانی ملکی 1380-81 توبه در صحیفه سجادیه 10

اسماعیل 
منصوری 
 الریجانی

  محمّدتقی فعّالی

 انسیه شیخ سفلی 1380-81 تحقیق در فرقه شاذلیه 11
غالمحسین 

 ابراهیمی دینانی
  محمّدتقی فعّالی

12 
آثار عارف گمنام حاج حبیب و آراء احوال وشرح 

 آملی اهلل شاکر
1382 

علی محمد 
 غالمرضازاده

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی

 مهین قاسمی 1381-82 شرح تفسیر حالج ترجمه و 13
منوچهر صدوقی 

 سهی
  محمّدتقی فعّالی

 مریم خاتمی 1381-82 یت از نظر روزبهان بقلیؤر 14
علی شیخ 
 االسالمی

ین ابراهیمی غالمحس
محمّدتقی دینانی و 

 فعّالی

 

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی مهدی امین پور 1383-84 عرفانی عطار تطبیق عرفانی ذن با آراء 15

  محمّدتقی فعّالی محمدغفرانی حسین شکرآبی 1383-84 تذکره عرفای سده های سوم و چهارم هجری 16

 1383 مثنوی جلوه های والیت در 17
طاهره سجودی 
 مقدم لنگرودی

علی شیخ 
 االسالمی

  محمّدتقی فعّالی

 1386-87 اسالمی عرفان طمانینه در 18
سیده مریم 
 ذوالفقاری

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی

 1386-87 عرفان اسالمی زمان در 19
اکرم طبقچی 

 اهری

علی شیخ 
 االسالمی

  محمّدتقی فعّالی

 1387-88 نقش تربیتی آن سکوت درعرفان اسالمی و 20
زری میرزاجانی 

 دارستانی

 محمدجواد
 شمس

  محمّدتقی فعّالی

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی افسانه دهقان TM 89-1388 مراقبه ومقایسه آن با مدیتیشن  متعالی 21

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی حکیمی مقداد 1388-89 قرب در عرفان اسالمی 22

 1388-89 نقش راهنما در عرفان عملی 23
میرزا  غالمحسن

 دارستانی جانی
محمد اسدی 

 گرمارودی
  محمّدتقی فعّالی

24 
بررسی تطبیقی تاویل آیات مرصاد العباد با 

 تاویالت عبدالرزاق کاشانی
90-1389 

سیده زهره سید 
 فاطمی

علی شیخ 
 االسالمی

  محمّدتقی فعّالی

 حجت عبدی 1389-90 بررسی آراء حالج با تکیه بر طواسین 25
محمدجواد 

 شمس
  دتقی فعّالیمحمّ

 الیانسیه فعّ 1389-90 های انگلیسی آیات زنان در قرآننقد ترجمه 26
ساالر منافی 

 اناری
 

  محمّدتقی فعّالی

 1389-90 زندگی، آراء و آثار شاه داعی شیرازی 27
محمدجواد ناسک 

 جهرمی
اسماعیل منصوری 

 الریجانی
  محمّدتقی فعّالی

28 
ابونصر شرح احوال، آرا و معرفی آثار عرفانی 

 سراج طوسی
91-1390 

زهرا نیکخواه 
 ابیانه

محمدجواد 
 شمس

  محمّدتقی فعّالی



(17) 

 مالحظات استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع نامهعنوان پايان رديف

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی فاطمه معاونی 1390-91 مفهوم یقین و مراتب آن در قرآن و عرفان اسالمی 29

  محمّدتقی فعّالی غالمرضا اعوانی میثم فرجی 1390-91 مقدمه و تصحیح سکینه الصالحین 30

 1390-91 فان و تصوف در قرن هشتم آذربایجانعر 31
حسین مصطفی

 زاده
محمدجواد 

 شمس
  محمّدتقی فعّالی

 ابعاد عرفانی کعبه 32
تابستان 
1391 

 بابک داوری آلقو
محمد اسدی 

 گرمارودی
  محمّدتقی فعّالی

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی ثابت 1391 نیت و اخالص در عرفان اسالمی 33

34 
یدگاه عارفان مسلمان تا سده مراتب صدق از د

 هشتم هجری
 احمد رشیدی 92-1391

محمدجواد 
 شمس

  محمّدتقی فعّالی

35 
ای: میرزا محمدمهدی محیی الدین الهی قمشه

 احوال، آثار، افکار
 مهدی سرخیل 92-1391

محمدجواد 
 شمس

  محمّدتقی فعّالی

 1391-92 ریاضت؛ سیر تاریخی آن در قرن هفتم تا دهم هجری 36
علی زهرا 

 محمدی
  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی

37 
تاریخ تحلیلی تذکره نویسی عرفانی فارسی از 

 سده سوم تا نهم
  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی نسرین خدامرادی 1392

38 
شخصیت ابوسعد خرگوشی و آثار او و تحلیل 

 محتوایی کتاب تهذیب االسرار
1394 

منیر سادات 
 حسینی قزوینی

محمد جواد 
 شمس

  مّدتقی فعّالیمح

 1395پائیز  نقش نقمات در سازندگی معنوی انسان 39
مریم میرزائی 

 کندری
  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی شادی جعفرآبادی 1395دی  های عرفان اسالمی در باب بیماران رو به مرگتوصیه 40

41 
ی نور در اندیشه شیخ اشراق و نجمبررسی تطبیق

 دین کبریال
زمستان 
1396 

مریم بورقانی 
 فراهانی

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی

 

  راهنما/دکتری (3

 مالحظات نام استاد مشاور نام استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع پايان نامهعنوان  رديف

1 

مبانی و نتایج بحث اسماء و صفات 
و  (مالصدرا)الهی در حکمت متعالیه 

 (ن عربیاب)عرفان اسالمی 

 میرمسعود فاطمی 82-1381
احمد بهشتی و 
 محمّدتقی فعّالی

  غالمرضا اعوانی

2 
انسان شناسی از دیدگاه ابن سینا، محی 

 الدین عربی و صدرالدین شیرازی
  احمد بهشتی محمّدتقی فعّالی یوسف حیدری چناری 83-1382

  احمد بهشتی قی فعّالیمحمّدت ابراهیم ابرسجی 1383-84 اندیشه های فلسفی اخوان الصفا 3

4 
مقایسه تطبیقی میان ایمان گرویی مرجنه 

 و فیدئیسم کی یرکگاردوویتگنشتاین
  احمد بهشتی محمّدتقی فعّالی جوادخادم زاده 1383

5 

بررسی تطبیقی معرفت شناسی حکمت 
مشاء و حکمت متعالیه با تاکید بر واقع 

 نمایی ادراکات و نظریه صدق

  احمد بهشتی محمّدتقی فعّالی وپائیمحمود عبائی ک 84-1383

6 
مقایسه آراء صدرالمتالهین شیرازی با 
 محمد باقرمجلسی دربحث خداشناسی

  احمد بهشتی محمّدتقی فعّالی داود احمدزاده 85-1384



(18) 

 مالحظات نام استاد مشاور نام استاد راهنما نام دانشجو تاريخ دفاع پايان نامهعنوان  رديف

7 
افلوطین، ابن : وحدت وجود از دیدگاه

 عربی و مالصدرا
 محمّدتقی فعّالی عزت اهلل نصیری 85-1384

 و احمد بهشتی
 مرضا اعوانیغال

 

  - محمّدتقی فعّالی علی پورمحمدی 1385 مبانی فلسفی اخالق زیستی 8

9 
بررسی تطبیقی متدلوژی مکتب 

 تفکیک و حکمت متعالیه
 محمّدتقی فعّالی عبدالعلی موحدی 1386

احمد بهشتی  و 
 رضا برنجکار

 

 فعّالی محمّدتقی محمدحسین خمسی 1385-86 استفاده های عرفانی داستانهای مثنوی 10
محمداسدی 

 گرمارودی
 

11 
جایگاه اسماءالهی در عرفان اسالمی از 

 منظر ابن عربی و امام خمینی
 محمّدتقی فعّالی علی عرفاتی 87-1386

عزت اهلل دهقان و 
 هادی وکیلی

 

 1389شهریور  نقش عرفان در وحدت و همگرایی اسالمی 12
شهال محمد زاده 

 جداری
و  محمّدتقی فعّالی

 فاطمه الجوردی
اسماعیل منصوری 

 الجوردی
 

13 
تأثیر آرای نجم الدین رازی بر حافظ 

 های عرفانیشیرازی: جنبه
  علی شیخ االسالمی محمّدتقی فعّالی پورمحمدمهدی اسماعیل 90-1389

14 
معرفت شهودی: علم حضوری از 

گرائی دیدگاه عالمه طباطبایی و ساخت
 استیون کتس

 هدوی نورسیدحاتم م 91-1390
سید محمود یوسف ثانی 

 و محمّدتقی فعّالی
  حسین هوشنگی

15 
بررسی احوال، آثار و آراء عرفانی سعد 

 الدّین حمویی
 عالیه نوری 1392

 محمّدتقی فعّالی
 و محمد جواد شمس

  فاطمه الجوردی

16 
نقش ولی و والیت در تربیت ازدیدگاه 

 ابن عربی و سید حیدر آملی
 محمّدتقی فعّالی  نیعلی اصغر یزدا 94-1393

علی شیخ االسالم و 
اسماعیل منصوری 

 الریجانی
 

17 
های سالمت معنوی در عرفان بنیان

 های اریک فروممولوی و اندیشه
 محمد عبدالرحیمی 94-1393

محمّدتقی فعّالی  و 
 شهرام پازوکی

  ابوالفضل محمودی

18 
های شیعی و تعالیم نسبت میان آموزه

 ابن عربی
  شهرام پازوکی محمّدتقی فعّالی  قی مزدهبهمن صاد 1394

19 
رفتارهای والدین و فرزندان در سبک 

 زندگی اسالمی
  دکتر مهدی برهان محمّدتقی فعّالی سیدمحمدهاشمی 1396

20 
ای عرفان اسالمی در مقابله هظرفیت

مطالعه موردی: . با افراط گرایی مذهبی
 کشورهای طرف در منطقه خاورمیانه

  ان شاء اله رحمتی محمّدتقی فعّالی راغیمریم چ 1397بهمن 

21 
تأثیر مکتب عرفانی بایزید بسطامی بر 

 متون عرفانی تا قرن نهم هجری
  علی شیخ االسالمی محمّدتقی فعّالی سید محسن باقری 1397زمستان 

22 
عرفان پژوهشی در غرب با تکیه بر آثار 

 نیکلسون و چیتیک
  هادی وکیلی عّالیمحمّدتقی ف معصومه نقدبیشی 1398زمستان 

23 
پیشینة تاریخی اسرار الصالة در آثار 

عرفا با تاکید بر آراء مال هادی 
 سبزواری و امام خمینی)ره(

  علی شیخ االسالمی محمّدتقی فعّالی کشصدیقه گالب 1399تابستان 
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  مشاور/دکتری (4

 نام دانشجو تاريخ دفاع پايان نامهعنوان  رديف
نام اساتید 

 راهنما
 مالحظات ساتید مشاورنام ا

1 
مسئله خیر و شر در فلسفه اسالمی و 

 پاسخ به شبهات
 احمد بهشتی نفیسه فیاض بخش 82-1381

و  محمّدتقی فعّالی
 قاسمعلی کوچنانی

 

  محمّدتقی فعّالی امیرمحمود انوار رضا علیپور 1381 اعیان ثابته در مکتب ابن عربی 2

3 
تاریخی  -تشکیک وجود بررسی تطبیقی

 ابن سیناء، ابن عربی و مالصدراآراء
  محمّدتقی فعّالی احمد بهشتی سیدمحمدکاظم علوی 1382

4 

با )مقایسه مفهوم واقعیت در برهان صدیقین
با مفهوم ( تقریر مرحوم عالمه طباطبائئ
با تاکید بر )وجود در فلسفه اگزیستا نس
 (یاسپرس و هایدگر

  قی فعّالیمحمّدت غالمرضا اعوانی علی آخوند زاهد 83-1382

5 
تاثیر فلسفه براصول فقه برمبنای آرای 

 اصولی محقق نائینی
  محمّدتقی فعّالی احمد بهشتی محمدحسن برهانی فر 83-1382

 1383-84 تناسخ ازدیدگاه اسالم و بودا 6
سیدعلیرضا عظیمی 

 دخت شورکی
  محمّدتقی فعّالی احمد بهشتی

  محمّدتقی فعّالی محمدباقر حجتی سیدحمید شمع ریزی 1383-84 نقد و بررسی تفسیر لطائف االشارات 7

8 
مطالعه تطبیقی الهیات معتزلی و مقایسه 

 آن با فلسفه اسالمی
 منیره سید مظهری 84-1383

سیدحسن سعادت 
 مصطفوی

  محمّدتقی فعّالی

 سبد عباس ذهبی 1384 روش شناسی شیخ اشراق 9
غالمحسین 

ابراهیمی دینانی و 
 احد فرامرز قراملکی

ویزضیاء شهابی و پر
 محمّدتقی فعّالی

 

10 
در  (ره)حکیم مالصدرا هاینوآوری

 معرفت شناسی
  محمّدتقی فعّالی احمد بهشتی هادی واسعی 85-1384

 1385-86 (ع)بررسی مسائل کالمی در قصه یوسف 11
عین اهلل مظلومی 

 زیدی
  محمّدتقی فعّالی احمد بهشتی

12 
معاد جسمانی در اندیشه های ابن عربی 

 مالصدرا و
 هادی وکیلی سمنبر میرزایی 87-1386

محمّدتقی فعّالی و 
اسماعیل منصوری 

 الریجانی
 

  محمّدتقی فعّالی رضا داوری اردکانی امیر محبیان 1387 فلسفه لئواشتراوس و مدرنیته 13

14 
تاثیر اسماء الهی بر مراتب سلوک عرفانی 

 (عرفان اسالمی)
 1389شهریور 

رویا موسوی 
 گرمارودی

د اسدی محم
 گرمارودی

  محمّدتقی فعّالی

15 
های عرفانی و باطنی خواجه نصیر اندیشه

محمّدتقی فعّالی  و  علی شیخ االسالمی مهین غفارپور 1393 الدین طوسی
  ابوالفضل محمودی

16 
مأثورات امام علی)ع( در مفاهیم عرفانی 

عّالی  و محمّدتقی ف ابوالفضل محمودی زهرا ابراهیمی 1393زمستان تا سدة پنجم
  محمد جواد شمس

17 
انسان کامل در عرفان اسالمی و مقایسه 

علی شیخ االسالمی  زادهفاطمه امراهلل 1396تابستان  آن با امام در تشیع
  محمّدتقی فعّالی یتو انشااهلل رحم

18 
عدل )الهی( در عرفان اسالمی با تأکید  

بر دیدگاه مولوی و مقایسة آن با آراء 
 طوسیکالمی خواجه نصیر 

 شهرام پازوکی حمیده اخباراتی 1396پاییز 
  محمّدتقی فعّالی ابوالفضل محمودی

19 
مطالعه مسئله تنزیه و تشبیه از منظر 

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی محبوبه امانی 1396زمستان صدر الدّین قونوی

20 
اسماء الحسنی از منظر عرفانی با مقایسه 

تطبیقی حکیم مال هادی سبزواری و 
 ین همدانی درود آبادیحس

  محمّدتقی فعّالی علی شیخ االسالمی  عزت پرچم 1398بهار 

  محمّدتقی فعّالی هادی وکیلی سیده سیما مرجانی 1399تابستان  خلق به همت از نظر ابن عربی 21



(20) 

 دیگر هایب( دانشگاه

 راهنما  (1

تاريخ  مقطع عنوان پايان نامه رديف
 دفاع

 نام دانشجو
دانشگاه محل 

 رگزاریب
 مالحظات نام اساتید مشاور استاد راهنما

1 
پلورالیسم دینی در اندیشه 

 معاصر ایران
  عبدالرضا مظاهری محمّدتقی فعّالی واحدتهران مرکز علی علیپوری 1382-83 کارشناسی ارشد

 1383-84 کارشناسی ارشد پست مدرنیسم اسالم و 2
هادی  رستمی  

 سیف الدین
 فعّالی محمّدتقی واحدتهران مرکز

محمدرضا ریخته 
 گران

 

3 
 حقیقت وحی در اسالم و

 مسیحیت
 اسماعیل دانش 1385 کارشناسی ارشد

 مدرسه عالی فقه و
 معارف اسالمی

  محمدعلی داعی نژاد محمّدتقی فعّالی

 محمّدتقی فعّالی دانشگاه مفید علی عبدی 1385 کارشناسی ارشد نسبت برهان و یقین 4
ابوالفضل 
 کیاشمشکی

 

 ن قرآنزبا 5
رساله علمی 

 4سطح 
1385 

سیدمحمد ادیب آل 
 علی

مرکز مدیریت 
 علمیه قم حوزه

  محمد غرویان محمّدتقی فعّالی

6 
نجات بخشی ادیان از منظر 

 حدیث قرآن و
 حسین سیاح گرجی 1385-86 کارشناسی ارشد

 و دانشکده علوم 
 حدیث

 محمّدتقی فعّالی
محمدعلی مهدوی 

 راد
 

 علیرضا کاوند 1385-86 کارشناسی ارشد به شبهاتپاسخ  پیامبر امی و 7
 دانشکده علوم و

 حدیث
 محمّدتقی فعّالی

بیابانی  محمد
 اسکوئی

 

8 

بررسی تفکر صوفیگری در 
مقایسه آن  کشور اندونزی و

 با تصوف شیعه
 1385-86 کارشناسی ارشد

فی مختارلط
 )اندونزی(

  قاسم جوادی محمّدتقی فعّالی جامعه المصطفی

9 
 سی تعلیم توحیدروش شنا

 قرآن در
 کارشناسی ارشد

اسفند 
1387 

 خدام لیال
 دانشکده علوم و

 حدیث
 محمّدتقی فعّالی

محمدعلی مهدوی 
 راد

 

10 
اندیشه ی   و بررسی آراء نقد و

 اعتقادی خواجه عبداهلل انصاری
 1387-88 کارشناسی ارشد

سید بشیر مهدی 
 زاده

 مدرسه عالی فقه و
 معارف اسالمی

  محمدجعفر حسینیان الیمحمّدتقی فعّ

11 
های بررسی اندیشه تحلیل و

 معنوی اشو
 1388پاییز  کارشناسی ارشد

سیدروح اهلل موسوی 
 زاده

دانشگاه معارف 
 اسالمی

  ابراهیم کالنتری محمّدتقی فعّالی

 تجربه دینی و شهود عرفانی 12
رساله علمی 

 3سطح 
 حسین محمدی 1388

مرکز مدیریت 
 حوزه علمیه قم

   فعّالیمحمّدتقی 

13 
تحلیل  و آثار ،زندگی نامه

 اندیشه های پائولوکوئیلو
 کارشناسی ارشد

 1389بهار 
 

 موسویان سیدمحمد
دانشگاه معارف 

 اسالمی
  ابراهیم کالنتری محمّدتقی فعّالی

14 
الگوی مهار خشم در روانشناسی 

 اخالق اسالمی دین و
 کارشناسی ارشد

تیرماه 
1389 

 شیرازیعلی 
 دانشگاه ادیان و

 مذاهب
  شریفی نیا محمّدتقی فعّالی

 امامت در آیه والیت 15
رساله علمی 

 4سطح 
 1389تیر 

 
سید محمدباقر علم 

 الهدی
مرکز مدیریت 
 حوزه علمیه قم

  سلیمانی بهبهانی محمّدتقی فعّالی

16 
الگوی آرامش در مقایسه با 

 الگوی مشابه در یوگا
 کارشناسی ارشد

خرداد 
1389 

 بنت الهدی جغتایی
شکده علوم و دان

 حدیث
 محمّدتقی فعّالی

مصطفی دلشاد 
 تهرانی

 

17 
 (ع)تعالیم عرفانی امام سجاد
 در صحیفه سجادیه

 کارشناسی ارشد
فروردین
1390 

 لطیفی محمد
 دانشگاه ادیان و

 مذاهب
  محمد نصیری محمّدتقی فعّالی

18 
آسیب شناسی باور به خدا در 

 های نوظهور هندیمعنویت

رساله علمی 
 3سطح 

 مسلم گریوانی 1390
مدرسه علمیه عالی 

 نواب
 محمّدتقی فعّالی

مجید ظهیری و 
عبدالحسین 

 خسروپناه

 

19 
نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن 

 و برخی مکاتب عرفانی نوظهور
 1390 کارشناسی ارشد

علی عطاریان 
 شاندیز

دانشگاه علوم 
 اسالمی رضوی

  داوود حیدری ابهری محمّدتقی فعّالی
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تاريخ  مقطع عنوان پايان نامه رديف
 دفاع

 نام دانشجو
دانشگاه محل 

 رگزاریب
 مالحظات نام اساتید مشاور استاد راهنما

20 
های معنوی دیشهبررسی ان

 سای بابا
  محمد هدایتی محمّدتقی فعّالی دانشگاه معارف احمد صیامی 1390 کارشناسی ارشد

21 
تحلیل و بررسی نقش ذکر 

 در آرامش
 1391 کارشناسی ارشد

سید مصطفی 
 موسوی

دانشگاه معارف 
 اسالمی

 محمّدتقی فعّالی
محمدمهدی 

 صفورایی
 

22 
مدل آرامش در اخالق اسالمی و 

 جدید هایمعنویت
 حسین باقری 1391-92 دکتری

دانشگاه معارف 
 اسالمی

 محمّدتقی فعّالی
احمدحسین شریفی 
 و مسعود آذربایجانی

 

 قاسم احمدی 1392 دکتری تأثیر جنسیت در اخالق 23
دانشگاه معارف 

 اسالمی
 محمّدتقی فعّالی

مسعود آذربایجانی و 
 مهدیه سادات مستقیمی

 

24 

تحلیل مدل انسان کامل در 
های نوظهور )اوشو و معنویت

 لوکوئیلو( و تطبیق آن با اندیشهوپائ
 اسالمی )قرآن و روایات(

رساله علمی 
 3سطح 

1392 
محمد اسماعیل 

 عبداللهی

مرکز مدیریت 
 حوزه علمیه قم 

  احمد عابدی محمّدتقی فعّالی

 دین و عقالنیت 25
رساله علمی 

 4سطح 
  رضانژاد الیمحمّدتقی فعّ حوزه علمیه قم پورفیضی 1392

26 
گرایی جدید از تحلیل شیطان

 فضای مجازی
 احمد رفیعی 1393 کارشناسی ارشد

دانشگاه معارف 
 اسالمی

 محمّدتقی فعّالی
حمیدرضا مظاهری 

 سیف
 

27 
های معنوی از دیدگاه قدرت

های معنوی نوظهور جنبش
 شرقی و عرفان اسالمی

 محمدمهدی دیانی 1394 دکتری
دانشگاه معارف 

 اسالمی
 محمّدتقی فعّالی

مسعود آذربایجانی و 
 محمدعلی رستمیان

 

28 
گرایی نقد و بررسی شیطان

  مدرن از منظر قرآن و سنت
 1394 کارشناسی ارشد

مسعود فامیل 
 زرگریان

دانشگاه علوم 
 حدیث

  هادی صادقی محمّدتقی فعّالی

29 
مدل کار در سبک زندگی اسالمی 

 با رویکرد اخالق کاربردی
 اهلل غالمیعبد 1395 دکتری

دانشگاه معارف 
 اسالمی

 محمّدتقی فعّالی
محمّد کاویانی و 
 مسعود آذربایجانی

 

 1396 کارشناسی ارشد اخالق شادی در اسالم 30
سید مرتضی 

 علیانسب
دانشگاه معارف 

 اسالمی
 محمّدتقی فعّالی

سیدمحمدرضا 
 نسبموسوی

 

31 
معیارهای اخالقی انتخاب 

 شغل از دیدگاه قرآن و حدیث
 محمد علیزاده ثانی 1396 اسی ارشدکارشن

دانشگاه معارف 
 اسالمی

  محمد کاوه محمّدتقی فعّالی

32 
رفتارهای والدین و فرزندان 

 در سبک زندگی اسالمی
 سید محمد هاشمی 1396 کارشناسی ارشد

دانشگاه معارف 
 اسالمی

  مهدی برهان محمّدتقی فعّالی

33 
های عرفان اسالمی تجلّی آموزه

 ی ایراندر هنر خوشنویس
 1396 دکتری

عبداهلل محمّدی 
 پارسا

دانشگاه معارف 
 اسالمی

محمّدتقی فعّالی و 
 قهیبلخاریحسن

  

34 
رابطه عرفان اسالمی با 

قرآن کریم )با رویکرد پاسخ 
 به شبهات مستشرقان(

 1397 دکتری
حسین احمدی 

 آبادیحسین
 محمدتقی فعالی جامعه المصطفی

محمد جواد 
 اسکندرلو

 

35 

شی سبک ساز در صفات ارز
زندگی مؤمنانه بر مبنای آیات 
قرآن و روایات اهل بیت)ع( )با 

 تأکید بر کتب اربعه(

  مرتضوی نیا محمدتقی فعالی حوزه علمیه قم سید یحیی مرتضوی 1397 4سطح 

36 
بررسی و نقد شبهات جدید 

کالمی تناسخ با تأکید بر آراء 
 خواجه نصیر و مال صدرا

 دانشگاه قم حمید فالحتی 1398 دکتری
 علی اله بداشتی
 محمدتقی فعالی

سید احمد رضا 
 شاهرخی
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  مشاور( 2

 مقطع عنوان پايان نامه رديف
تاريخ 
 نام دانشجو دفاع

دانشگاه محل 
 مالحظات مشاور استاد راهنما استاد انجام

1 
حجاب در ادیان  عفاف و

 ابراهیمی

کارشناسی 
 ارشد

83-1382 
زهره سادات 

 موسوی

واحد تهران 
 رکزم

 گل بابا سعیدی
 

 محمّدتقی فعّالی
 

2 
 دیدگاه عارف و از توحید

 فیلسوف

کارشناسی 
 ارشد

 شاه اکبر سید 86-1385
مدرسه عالی فقه 

 معارف اسالمی و

محمدمهدی 
 گرجیان

  محمّدتقی فعّالی

3 
آسیب پذیری جامعه اسالمی، 

 به ویژه جوانان از تصوف

رساله 
 علمی
 3سطح 

  محمّدتقی فعّالی گرجیان میه قمحوزه عل احمد سامعی 1387

 اخالق باور 4
کارشناسی 

 ارشد

تابستان 
1389 

غالمحسین 
 جوادپور

دانشگاه 
 )ع( باقرالعلوم

  محمّدتقی فعّالی علیرضا قائمی نیا

5 
الگوی آرامش در روانشناسی 

 دین و اخالق اسالمی

کارشناسی 
 ارشد

 1389تیر 
مرتضی حبیبی 

 سی سرا

دانشگاه ادیان و 
 مذاهب

  محمّدتقی فعّالی لی زادهق

6 
نفس از دیدگاه کالیتون و 

بررسی آن از منظر مالصدرا 
 و عالمه طباطبایی

کارشناسی 
 ارشد

1389 
سید علی علم 

 الهدی
دانشگاه ادیان و 

 مذاهب
  محمّدتقی فعّالی محمد لگنهاوزن

7 
الگوی اعتماد به نفس در 

 روانشناسی دین و اخالق اسالمی
کارشناسی 

 ارشد
1389 

سید محمدرضا 
 لواسانی

دانشگاه ادیان و 
 مذاهب

  محمّدتقی فعّالی مسعودی آذربایجانی

8 
بررسی انظار و آراء دربارة 

 کالم جدید
 مجتبی ارشاد 1389 4سطح 

مرکز مدیریت 
 حوزه علمیه قم

  محمّدتقی فعّالی ـــ

9 
گوهر و صدف دین از منظر 

 اهل بیت)ع( روایات

کارشناسی 
 ارشد

1391 
محمدرضا 

 الییم

دانشگاه معارف 
 اسالمی

  محمّدتقی فعّالی حسن یوسفیان

10 
عقل و ایمان از دیدگاه 

 مالصدرا و پاپ ژان پل دوم
 1391 دکتری

محسن 
 پورمحمدی

دانشگاه معارف 
 اسالمی

  محمّدتقی فعّالی حمید پارسانیا

 1392 دکتری مبانی کالمی اخالق اسالمی 11
یعقوب قاسمی 

 خویی
دانشگاه معارف 

 اسالمی
عبدالحسین 

 خسروپناه
و  محمّدتقی فعّالی

 محمد جواد اسکندرلو
 

12 
سبک زندگی از دیدگاه داالئی 

 الما و عالمه طباطبایی
 مجتبی فیضی 1393 دکتری

دانشگاه معارف 
 اسالمی

 مسعود آذربایجانی
و  محمّدتقی فعّالی

 محمد کاویانی ارانی
 

13 
تبیین و تحلیل رابطه تقوا و 

ن ابن معرفت از دیدگاه عرفا
 عربی و مقایسه آن با قرآن

 محمود خونمری 1396 دکتری
دانشگاه معارف 

 اسالمی
عبدالحسین 

 خسروپناه
محمّدتقی فعّالی و 

 علی نصیری
 

14 
سبک زندگی عارفانه در 

 مثنوی معنوی
 دکتری

زمستان 
1397 

 قاسم کاکایی دانشگاه ادیان مسلم گریوانی

غالمحسین 
ابراهیمی دینانی و 

 لیمحمّدتقی فعّا
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  هاتدریسپنجم( 
 واحد علوم و تحقیقاتالف( 

 مقطع تعداد واحد نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف

1 
 

 کارشناسی ارشد 2 )ع(سیره معصومین عرفان در 76-77 دوم

2 
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق درتاریخ عرفان و 76-77 دوم

 اول 3
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 78-77

4 
 

 کارشناسی ارشد 2 مسائل عرفان اسالمی مبادی و 77-78 دوم

5 
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق درتاریخ عرفان و 77-78 دوم

 اول 6
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 79-78

7 
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق درتاریخ عرفان و 78-79 دوم

8 
 

 کارشناسی ارشد 2 مسائل عرفان اسالمی مبادی و 78-79 دوم

 اول 9
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 80-79

 اول 10
 

 کارشناسی ارشد 2 مسائل عرفان اسالمی مبادی و 80-79

11 
 

 کارشناسی ارشد 2 اخالق اسالمی عرفان اسالمی و 79-80 دوم

12 
 

 رشناسی ارشدکا 2 تحقیق در تفاسیر عرفانی قرآن 79-80 دوم

13 
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 79-80 دوم

 اول 14
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف  اسالمی تحقیق درتاریخ عرفان و 81-80

 اول 15
 

 کارشناسی ارشد 2 مسائل عرفان اسالمی مبادی و 81-80

 اول 16
 

 کارشناسی ارشد 2 اخالق اسالمی واسالمی عرفان  81-80

17 
 

 دکتری 2 (2) ت متعالیهحکم 80-81 دوم

18 
 

 دکتری 2 (3)حکمت متعالیه  80-81 دوم

19 
 

 دکتری 2 فلسفه تطبیقی 80-81 دوم

20 
 

 کارشناسی ارشد 2 (عملی)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  80-81 دوم

21 
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 80-81 دوم

 اول 22
 

 دکتری 2 فلسفه تطبیقی 82-81

 اول 23
 

 دکتری 2 (1)حکمت متعالیه 82-81

 اول 24
 

 دکتری 2 (2)حکمت متعالیه  82-81

 اول 25
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق درتاریخ عرفان و 82-81

 اول 26
 

 کارشناسی ارشد 2 تحقیق در تفاسیر عرفانی قرآن کریم 82-81

27 
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 81-82 دوم

28 
 

 دکتری 2 لسفه مالصدراف (5)مت متعالیه حک 81-82 دوم

29 
 

 دکتری 2 فلسفه مال صدرا (6)حکمت متعالیه  81-82 دوم

30 
 

 دکتری 2 فلسفه مال صدرا (5)حکمت متعالیه  81-82 دوم
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 مقطع تعداد واحد نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف

 اول 31
 

 دکتری 2 فلسفه تطبیقی 83-82

 اول 32
 

 دکتری 2 عرفان نظری 83-82

 اول 33
 

 اسی ارشدکارشن 2 مسائل عرفان اسالمی مبادی و 83-82

 اول 34
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق در تاریخ عرفان و 83-82

 اول 35
 

 کارشناسی ارشد 3 تئوریهای شناخت 83-82

36 
 

 کارشناسی ارشد 3 تئوریهای شناخت 82-83 دوم

37 
 

 دکتری 2 (عملی) متون عرفان اسالمی به زبان عربی 82-83 دوم

38 
 

 کارشناسی ارشد 2 (عملی)ان عربی زبه متون عرفان اسالمی ب 82-83 دوم

39 
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 82-83 دوم

40 
 

 دکتری 2 عرفان نظری 82-83 دوم

 اول 41
 

 دکتری 2 (عملی)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  84-83

 اول 42
 

 کارشناسی ارشد 2 (نظری )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  84-83

 اول 43
 

 کارشناسی ارشد 3 (1)سفه اسالمی فل 84-83

 اول 44
 

 دکتری 2 عرفان نظری 84-83

 اول 45
 

 دکتری 4 معرفت شناسی 84-83

46 
 

 دکتری 2 (فلسفه مالصدرا)5 حکمت متعالیه  83-84 دوم

47 
 

 دکتری 2 علیت 83-84 دوم

 اول 48
 

 کارشناسی ارشد 2 (بخش نظری)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  85-84

 اول 49
 

 کارشناسی ارشد 2 تصوف اسالمی تحقیق در تاریخ عرفان و 85-84

 اول 50
 

 کارشناسی ارشد 2 تحقیق در تفاسیر عرفانی قرآن کریم 85-84

 اول 51
 

 دکتری 2 (بخش عملی )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  85-84

 اول 52
 

 دکتری 2 (بخش عملی)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  85-84

53 
 

 کارشناسی ارشد 2 (بخش نظری )تون عرفان اسالمی به زبان عربی م 84-85 دوم

54 
 

 دکتری 4 عرفان اسالمی در حکمت متعالیه 84-85 دوم

55 
 

 کارشناسی ارشد 3 (بخش نظری)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  84-85 دوم

 اول 56
 

 کارشناسی ارشد 2 (بخش عملی)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  86-85

 اول 57
 

 کارشناسی ارشد 2 عرفان تطبیقی 86-85

 اول 58
 

 دکتری 2 (بخش عملی)متون عرفان اسالمی به زبان عربی  86-85

59 
 

 کارشناسی ارشد 2 اصطالحات عرفان اسالمی 85-86 دوم

60 
 

 کارشناسی ارشد 2 (بخش عملی )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  85-86 دوم

61 
 

 دکتری 2 (بخش عملی)زبان عربی متون عرفان اسالمی به  85-86 دوم

 اول 62
 

 دکتری 3 عرفان اسالمی در فلسفه مشاء 87-86
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 مقطع تعداد واحد نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف

 اول 63
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)تصوف  تاریخ عرفان و 87-86

 اول 64
 

 کارشناسی ارشد 2 تحقیق در تفاسیر عرفانی قرآن کریم 87-86

65 
 

 دکتری 2 (بخش عملی )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  86-87 دوم

66 
 

 کارشناسی ارشد 2 اسرار عبادت 86-87 دوم

67 
 

 کارشناسی ارشد 2 (2) تصوف تاریخ عرفان و 86-87 دوم

 اول 68
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)عرفان اسالمی  88-87

 اول 69
 

 کارشناسی ارشد 2 (2)عرفان اسالمی  88-87

 اول 70
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)تصوف  تاریخ عرفان و 88-87

 اول 71
 

 دکتری 2 (بخش عملی)فان اسالمی به زبان عربی متون عر 88-87

72 
 

 ارشد 2 (2)تصوف  تاریخ عرفان و 87-88 دوم

73 
 

 دکتری 2 (بخش عملی )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  87-88 دوم

 اول 74
 

 کارشناسی ارشد 2 (3)عرفان اسالمی  89-88

 اول 75
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)تصوف  تاریخ عرفان و 89-88

 اول 76
 

 کارشناسی ارشد 2 اسرار عبادت 89-88

 اول 77
 

 دکتری 2 (بخش عملی )متون عرفان اسالمی به زبان عربی  89-88

78 
 

 کارشناسی ارشد 2 (2)تصوف تاریخ عرفان و 88-89 دوم

79 
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)عرفان اسالمی  88-89 دوم

 اول 80
 

 کارشناسی ارشد 2 (2)عرفان اسالمی  90-89

 اول 81
 

 کارشناسی ارشد 2 (3)ان اسالمی عرف 90-89

 اول 82
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)تاریخ عرفان و تصوف  90-89

 اول 83
 

 دکتری 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 90-89

84 
 

 کارشناسی ارشد 2 (2)تاریخ عرفان و تصوف  89-90 دوم

85 
 

 کارشناسی ارشد 2 (1)عرفان اسالمی  89-90 دوم

86 
 

 دکتری 2 ی معنویت گرایی در دنیای مدرنجریان شناس 89-90 دوم

 اول 87
 

 ارشد 2 (1تاریخ عرفان و تصوف ) 91-90

 اول 88
 

 ارشد 2 (3عرفان اسالمی ) 91-90

 اول 89
 

 دکتری 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 91-90

 ارشد 2 (2تاریخ عرفان و تصوف ) 90-91 دوم  90

 دکترا 2 تأویل و تفسیر عرفانی 90-91 دوم  91

 کارشناسی ارشد 2 (3)عرفان اسالمی  91-92  اول 92

 کارشناسی ارشد 2 (1)تاریخ عرفان و تصوف  91-92  اول 93

 دکترا 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 91-92  اول 94



(26) 

 مقطع تعداد واحد نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف

 دکترا 2 جریان شناسی معنویت گرایی در دنیای مدرن 91-92 دوم  95

 ارشد 2 (2تاریخ عرفان و تصوف ) 91-92 دوم  96

 کارشناسی ارشد 2 (3)عرفان اسالمی  92 - 93  ولا 97

 کارشناسی ارشد 2 (1)تاریخ عرفان و تصوف  92 - 93  اول 98

 دکترا 2 تأویل و تفسیر عرفانی 92 - 93  اول 99

 دکترا 2 تأویل و تفسیر عرفانی 92 - 93 دوم  100

 کارشناسی ارشد 2 (2)تاریخ عرفان و تصوف  92 - 93 دوم  101

 دکترا 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 92 - 93 دوم  102

 کارشناسی ارشد 2 (1)تاریخ عرفان و تصوف  93 - 94  اول 103

 دکترا 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 93 - 94  اول 104

 دکترا 2 تأویل و تفسیر عرفانی 93 – 94  اول 105

 کارشناسی ارشد 2 (2)تاریخ عرفان و تصوف  93 - 94 دوم  106

 دکترا 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 93 - 94 دوم  107

 کارشناسی ارشد 2 (1)تاریخ عرفان و تصوف  94 - 95  اول 108

 کارشناسی ارشد 2 (3عرفان اسالمی ) 94 – 95  اول 109

 دکترا 2 تأویل و تفسیر عرفانی 94 - 95  اول 110

 کارشناسی ارشد 2 (2تاریخ عرفان و تصوف ) 94 – 95 دوم  111

 دکترا 2 فلسفه عرفان و رابطه آن با اخالق 94 - 95 دوم  112

 کارشناسی ارشد 2 (1تاریخ عرفان و تصوف ) 95 - 96  اول 113

 کارشناسی ارشد 2 (3عرفان اسالمی ) 95 - 96  اول 114

 دکترا 2 تاریخ تصوف و عرفان اسالمی در جهان 95 - 96  اول 115

 دکترا 2 1فلسفه مشاء )ابن سینا(  95 - 96  اول 116

 کارشناسی ارشد 2 (2تاریخ عرفان و تصوف ) 95-96 مدو  117

 دکترا 2 فلسفه عرفان 95-96 دوم  118

 دکترا 2 تاویل و تفسیر عرفانی 95-96 دوم  119

 کارشناسی ارشد 2 (3عرفان اسالمی ) 96-97  اول 120

 دکترا 2 عرفان عملی 96-97  اول 121

 دکترا 2 تفاسیر عرفانی 96-97  اول 122

 دکترا 2 (2المی )عرفان اس 96-97  اول 123

 دکترا 2 مکاتب عرفان اسالمی 96-97 دوم  124

 دکترا 2 انسان شناسی عرفانی 97-98  اول 125

 دکترا 2 فلسفه عرفان 97-98  اول 126



(27) 

 مقطع تعداد واحد نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف

 کارشناسی ارشد 2 (1تاریخ عرفان و تصوف) 97-98  اول 127

 کارشناسی ارشد 2 (1فلسفه اسالمی ) 97-98  اول 128

 ارشناسی ارشدک 2 اسرار عبادات 97-98  اول 129

 دکترا 2 عرفان و تفسیر قرآن 97-98 دوم  130

 دکترا 2 خداشناسی عرفانی 97-98 دوم  131

 دکترا 2 مکاتب عرفان اسالمی 97-98 دوم  132

 دکترا 2 فلسفه عرفانی 98-99  اول 133

 دکترا 4 عرفان تطبیقی 98-99  اول 134

شناسی عرفانیانسان 98-99  اول 135  دکترا 2 

 دکترا 4 تطبیقی عرفان 98-99 دوم  136

 دکترا 1 (2و1آراء اختصاصی امام در عرفان نظری ) 98-99 دوم  137

 دکترا 2 مکاتب عرفان اسالمی 99-100  اول 138

 دکترا 2 عرفان و تفسیر قرآن 99-100  اول 139

 

 های دیگر( دانشگاهب

 نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف
تعداد 
 مقطع محل تدريس واحد

1  
 

 کارشناسی دانشگاه مفید 2 (2)فلسفه  76-77 دوم

2  
 

 کارشناسی دانشگاه مفید 2 (2)فلسفه 76-77 دوم

 اول  3
 

 کارشناسی دانشگاه مفید 2 (2) فلسفه 78-77

4  
 

 کارشناسی دانشگاه مفید 2 (1)فلسفه  77-78 دوم

5  
 

 کارشناسی دانشگاه مفید 2 (2فلسفه ) 77-78 دوم

 اول  6
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 حدیث ووالیت در قرآن  امامت و 85-84

 اول  7
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 (2)منطق  85-84

8  
 

 کارشناسی ارشد یثدح دانشکده علوم و 2 (2)فلسفه  84-85 دوم

9  
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 عرفان نظری 84-85 دوم

 اول  10
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 تصوف آشنایی با عرفان و 86-85

 اول  11
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 عرفان نظری 86-85

 اول  12
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 (2)کالم  86-85

 اول  13
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 معرفت شناسی 86-85

14  
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 هرمنوتیک 85-86 دوم



(28) 

 نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف
تعداد 
 مقطع محل تدريس واحد

15  
 

 کارشناسی ارشد حدیث دانشکده علوم و 2 عرفان نظری 85-86 دوم

16  
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 فلسفه عرفان 85-86 دوم

17  
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 (2) فلسفه دین 85-86 دوم

18  
 

 کارشناسی ارشد اسالمی دانشگاه معارف 2 متون اخالقی و عرفانی 85-86 دوم

19  
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی 2 تاریخ تصوف و عرفان در اسالم 85-86 دوم

 اول  20
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 فلسفه عرفان 87-86

 اول  21
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 (1)فلسفه دین  87-86

22  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 اخالق عرفانی 86-87 دوم

23  
 

 2 دینی معرفت شناسی 86-87 دوم
مدرسه عالی فقه و معارف 

 دکتری اسالمی )حجتیه(

24  
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 (4فلسفه دین ) 86-87 دوم

 اول  25
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی 2 اسالم عرفان در تاریخ تصوف و 88-87

 اول  26
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 فلسفی اخالق عقلی و 88-87

 اول  27
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 2 معرفت شناسی 88-87

28  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 فلسفی اخالق عقلی و 87-88 دوم

29  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 کالم جدید 87-88 دوم

30  
 

 کارشناسی ارشد مذاهب گاه ادیان ودانش 2 کالم جدید 87-88 دوم

31  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 اخالق عرفانی 87-88 دوم

 اول  32
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی 4 های انحرافیجریان شناسی عرفان 89-88

 اول  33
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 های انحرافیجریان شناسی عرفان 89-88

 اول  34
 

 کارشناسی ارشد مذاهب دانشگاه ادیان و 2 (4)ه دین فلسف 89-88

 اول  35
 

 کارشناسی ارشد مذاهب دانشگاه ادیان و 2 رابطه عرفان با تشیع فلسفه عرفان و 89-88

36  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 در اسالم عرفان نظریمبانی  88-89 دوم

37  
 

 دکتری اسالمیدانشگاه معارف  2 در اسالم عرفان نظریمبانی  88-89 دوم

38  
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(  2 (1عرفان ) 88-89 دوم

 اول  39
 

 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(  2 (2عرفان ) 90-89

 اول  40
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری 90-89

41  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری 89-90 دوم

42  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 (2)عرفان عملی  89-90 دوم

43  
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 (1)عرفان عملی  89-90 دوم



(29) 

 نام درس سال تحصیلی نیمسال نیمسال رديف
تعداد 
 مقطع محل تدريس واحد

 اول  44
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 های نوظهور معنویجنبش 91-90

 اول  45
 

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 91-90

 اول  46
 

 دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 2 وجودشناسی عرفانی 91-90

 دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 2 شناسی عرفانیجهان 91-92  اول  47

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 های انحرافیشناسی عرفانجریان 91-92  اول  48

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 های انحرافیجریان شناسی عرفان 91-92 دوم   49

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 در اسالم مبانی عرفان نظری 91-92 دوم   50

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 92-93  اول  51

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 92-93  اول  52

 دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 2 وجودشناسی عرفانی 92-93  اول  53

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 انحرافی هایشناسی عرفانجریان 92-93 دوم   54

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 92-93 دوم   55

 دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 2 وجودشناسی عرفان 93-94  اول  56

 تریدک دانشگاه معارف اسالمی 2 فلسفه اخالق 93-94  اول  57

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 93-94  اول  58

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 های انحرافیمبانی عرفان 93-94 دوم   59

 دکتری دانشگاه معارف اسالمی 2 مبانی عرفان نظری در اسالم 93-94 دوم   60

 دکتری اهبدانشگاه ادیان و مذ 2 وجودشناسی عرفانی 95-96  اول  61

 دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 2 شناسی عرفانیجهان 95-96 دوم   62

 

 هاهمایشششم( 

 عنوان همايش تاريخ رديف
 محل برگزاری

 عنوان مقاله
خالصه 

 مقاله

مقاله 
 شهر كشور كامل

 تهران نایرا المللی مالصدراکنگره بین 4/3/78  1
 دیدگاه بر تاکید تصدیق با و تصور

 متالهینصدرال
* 

 

 ایمان در نهج البالغه شیراز ایران )ع(امام علیکنگره سیره و اندیشه  14/12/79  2
  

 * نگاه تطبیقی -علم حضوری کیش ایران همایش مالصدرا 25/12/79  3
 

 حکمت اشراق نظریه علم در زنجان ایران کنگره شیخ اشراق 9/5/80  4
  

5  4/11/80 
فرهنگ  کنگره مناسبات دین و

 ه ایرانجامع در
 فرهنگ ایرانی نقش عرفان اسالمی در قم ایران

  

6  2/3/81 
حکمت متعالیه ) همایش مالصدرا

 (جهان فلسفه معاصر و
 * نگاه دو برهان صدیقین در تهران ایران

 



(30) 

 عنوان همايش تاريخ رديف
 محل برگزاری

 عنوان مقاله
خالصه 

 مقاله

مقاله 
 شهر كشور كامل

7  1382 
ی ـ اخالق هایکنگره اندیشه

 (ره)عرفانی امام خمینی
 قم ایران

مراتب آن از دیدگاه  مکاشفه و
 (ره)امام خمینی 

* 
 

8  5/3/83 
همایش جهانی بزرگداشت حکیم 

 مالصدرا
 باب نظریه صدق تاملی در تهران ایران

 
* 

 ابن سینا نظر ادراک حسی از همدان ایران همایش بین المللی ابن سینا 2/6/83  9
  

10  1386 
همایش بین المللی امام خمینی

 قلمرو دین و (ره)
 مراتب انسانی کرامت الهی قم ایران

 
* 

11  12/2/87 
همایش بین المللی اخالق 

 دانشگاه اسالمی در
 * یو، دیدگاهها و تحلیل هالپائولوکوئ قم ایران

 

12  23/2/87 
عرفان  ؛(ص)همایش پیامبراسالم

 معنویت نو و
 جنبش های نوپدید دینی تهران ایران

 
* 

13  1/3/88 
همایش بزرگداشت حکیم 

 مالصدرا
 * سه مدل در آموزش دین تهران ایران

 

 1389بهار   14
همایش ملی تفسیر قرآن و نهج 

 البالغه در دانشگاه
 فلسفیـ  یابی؛ نگاهی قرآنیبازتن قم ایران

  

 تهران ایران امام سجاد)ع( یالمللهمایش بین 1394مرداد   15
های عرفانی صحیفه مؤلفه

های سجادیه ناظر به معنویت
 الیی الما(انوظهور )شادی نزد د

  

 

 اجراییـ  یعلم هایفعالیتهفتم( 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعالیت
 تاريخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

مدت برای 
 مسئولیتهای اجرائی

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی مدیرگروه معرفت شناسی دینی  1
  

1381 1383 2 
  

 تحقیقات علوم و واحد فلسفه ریاست دانشکده الهیات و  2
8850/1/
 ت

24/10/81 24/10/81 1/7/83 1 8 6 

 تحقیقات علوم و واحد کالم اسالمی مدیرگروه فلسفه و  3
24028/1/
 ت

17/8/80 17/8/80 1/7/83 2 9 13 

4  
باطی ضریاست کمیته ان

 دانشجویی
 تحقیقات علوم و واحد

10627/
 ت/2000

6/5/83 6/5/83 1/7/83 - 1 24 

5  
تخلفات  کمیته تجدیدنظر عضو

 کناناداری کار
 تحقیقات علوم و واحد

10666/1/
 ت

26/9/82 26/9/82 1/7/83 - 9 4 

6  
سرپرست کمیته الهیات شورای 

 ریزیبرنامه
 سازمان مرکزی

182261/
36 

24/9/82 24/9/82 1/7/83 - 9 6 

 تحقیقات علوم و واحد عرفان مدیرمسئول فصلنامه برهان و  7
73/

19585 
16/10/82 16/10/82 1/7/83 - 8 15 

 19 11 - 1/7/83 12/5/83 12/5/83 1172 تحقیقات علوم و واحد تاسیس پژوهشکده فلسفه رکت درمشا  8



(31) 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعالیت
 تاريخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

مدت برای 
 مسئولیتهای اجرائی

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

9  
برگزاری همایش  مشارکت در

 فلسفه علم
 26/6/83 26/6/83 26/6/83 ت/3119/5 تحقیقات علوم و واحد

   

10  
تدوین برنامه کارشناسی  تعریف و

 (معرفت شناسی) ارشد
 تحقیقات علوم و واحد

 

25/12/82 
      تصویب شد

11  
تعریف و تدوین برنامه کارشناسی 

 ارشد )کالم جدید(
 تحقیقات علوم و واحد

 

25/12/82 
      تصویب شد

12  
 برنامه کارشناسی ارشد تغییر

 فلسفه علم
 حقیقاتت علوم و واحد

 
7/4/83 

     

13  
تهیه دو متن درس مجازی )کالم 

 (عرفانجدید( و )آشنایی با تصوف و 
 حدیث ودانشکده علوم 

 
 86بهار 

  
 

  

 مقاله 42داوری   14
 پژوهشی(علمیـ  ) اندیشه دینی

    (ی ـ پژوهشیعلم)قبسات  و
 

   

15  
 همایش پیامبراعظم و دبیر

 معنویت نو
 دانشگاه تهران

 

 اردیبهشت
1387  

 
   

16  
  شناسی گروه آسیب مدیر

 عرفانهای نوظهور
تبلیغات اسالمی  دفتر

   مشهد
 تاکنون 1388

   

 واحد علوم و تحقیقات گروه عرفان اسالمی )ارشد( مدیر  17
  

 تاکنون 29/3/89
   

18  
ایراد سخنرانی در گردهمایی 
سراسری مدیران فرهنگی 

 دانشگاه آزاد اسالمی
      1390  شیراز

19  
مدیر عامل موسسه فرهنگی 

 هنری دین و معنویت آل یاسین
      15/5/1390 4948 تهران

20  
هنگی انتشارات مؤسسه فرپروانه 

 هنری دین و معنویت آل یاسین
      3/5/1391 10536 تهران

21  
اخذ مجوز انتشار نشریه پایش 

 سبک زندگی
      7/11/1393 27028/93 تهران

22  
دبیر علمی همایش حضرت 

امام خمینی)ره(؛ سبک زندگی 
 و تمدن نوین اسالمی

 تهران 
 دانشگاه آزاد اسالمی

 1394      

23  
یاز مدیر مسئول و صاحب امت

 نشریه پایش سبک زندگی
      1393  قم

      1392بهمن   قم (1انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  24

      1393خرداد  قم (2انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  25

      1393مرداد  قم (3انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  26

      1393آبان  قم (4انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  27

      1393دی  قم (5شریه پایش سبک زندگی)انتشار ن  28

      1394فروردین   قم (6انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  29



(32) 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعالیت
 تاريخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

مدت برای 
 مسئولیتهای اجرائی

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

      1394خرداد   قم (7انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  30

      1394مرداد   قم (8انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  31

      1394مهر   قم (9انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  32

      1394آذر   قم (10شار نشریه پایش سبک زندگی)انت  33

      1394بهمن   قم (11انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  34

      1395فروردین   قم (12انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  35

      1395خرداد   قم (13انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  36

      1395مرداد   قم (14انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  37

      1395مهر   قم (15انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  38

      1395آذر   قم (16انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  39

      1395بمهن   قم (17انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  40

      1396فروردین   قم (18انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  41

      1396خرداد   مق (19انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  42

      1396مرداد   قم (20انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  43

      1396مهر  قم (21انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  44

      1396آذر  قم (22انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  45

      1396بهمن  قم (23انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  46

      1397بهار  قم (24)انتشار نشریه پایش سبک زندگی  47

      1397تابستان  قم (25انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  48

      1397پاییز  قم (26انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  49

  قم (27انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  50
بهار و تابستان 

1398 
     

  قم (28انتشار نشریه پایش سبک زندگی)  51
پاییز و زمستان 

1398 
     

52  
صاحب امتیاز و مدیر مسئول 

 نامه سبک زندگیپژوهش
      1394  قم

پاییز و زمستان   قم (1انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  53
1394      

  قم (2انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  54
تابستان بهارو

1395      

پاییز و زمستان   قم (3انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  55
1395      

  قم (4انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  56
بهار و تابستان 

1396      



(33) 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعالیت
 تاريخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

مدت برای 
 مسئولیتهای اجرائی

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

پاییز و زمستان   قم (5انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  57
1396      

  قم (6انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  58
بهار و تابستان 

1397      

زمستان  پاییز و  قم (7انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  59
1398      

  قم (8انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  60
بهار و تابستان 

1398      

پاییز و زمستان   قم (9انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  61
1398      

  قم (10انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)  62
بهار و تابستان 

1399      

پاییز و زمستان   قم (11شار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی)انت  63
1399      

64  
صاحب امتیاز و مدیر مسئول 

      1394  قم طعم زندگینشریه 

      1395تابستان   قم (1انتشار نشریه طعم زندگی )  65

      1395پاییز   قم (2انتشار نشریه طعم زندگی )  66

      1395زمستان   قم (3انتشار نشریه طعم زندگی )  67

      1396 بهار  قم (4م زندگی )انتشار نشریه طع  68

      1396تابستان   قم (5انتشار نشریه طعم زندگی )  69

      1396پاییز   قم (6انتشار نشریه طعم زندگی )  70

      1396زمستان   قم (7انتشار نشریه طعم زندگی )  71

  قم (8انتشار نشریه طعم زندگی )  72
بهار و تابستان 

1397 
     

  قم (9م زندگی )انتشار نشریه طع  73
پاییز و زمستان 

1397 
     

  قم (10انتشار نشریه طعم زندگی )  74
بهار و تابستان 

1398 
     

  قم (11انتشار نشریه طعم زندگی )  75
پاییز و زمستان 

1399 
     

  قم (12انتشار نشریه طعم زندگی )  76
بهار و تابستان 

1399 
     

  قم (13انتشار نشریه طعم زندگی )  77
ز و زمستان پایی

1399 
     

      1393خرداد   قم (1انتشار خبرنامه سبک زندگی )  78

      1393مرداد   قم (2انتشار خبرنامه سبک زندگی )  79

80  
تأسیس پژوهشکده سبک 

      1394  قم زندگی اسالمی



(34) 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعالیت
 تاريخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

مدت برای 
 مسئولیتهای اجرائی

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

81  
پروانه انتشار پایگاه خبری 

      1394  قم زندگی پویا

      1394  قم پروانه انتشار نشریه طعم زندگی  82

83  
رئیس هیئت مدیره مؤسسه غیردولتی و 

      1394  قم غیرانتفاعی نسیم مهر حسین)ع(

84  
ـ ترویجی نشریه  اخذ رتبه علمی 

      1395  قم پژوهشنامه سبک زندگی

85  
ـ  نشریه  پژوهشیاخذ رتبه علمی 

      1396  قم پژوهشنامه سبک زندگی

مرکز تخصصی تاسیس   86
      1395  قم ینل یاسآ)برادران(

دبیر علمی هیئت اندیشه ورزی   87
      1397  تهران/وزارت کشور سبک زندگی ایرانی، اسالمی

88  
ها، مدیر کارگروه تدوین رشته

های دروس ها و سرفصلگرایش
 تخصصی سبک زندگی اسالمی

      1397  قم

های علمیه در امور مشاور مدیر حوزه  89
      1399  قم سبک زندگی اسالمی

90  

عضو کمیته علمی همایش ملی 
مجازی پاندومی کرونا و پدافند 
غیرعامل دانشگاه آزاد اسالمی 

 استان تهران 

      1399  تهران

      1399  قم مرکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی(  91

 

 ها و امتیازهاتقدیرنامهشتم( ه
 تاريخ كنندهامضاء مرجع صادر كننده عنوان رديف

1 
بت موفقیت افتخار آمیز و تالش ثمربخش لوح تقدیر با

 در بنیاد فرهنگی باقرالعلوم )ع(
 1370 محمد تقی مصباح یزدی ___

2 
لوح تقدیر کسب رتبة دوم کتاب برگزیدة حوزه بابت 

 «تجربه دینی و مکاشفة عرفانی»کتاب 
مدیر حوزة علمیه قم و رئیس 

 شورای عالی کتاب برگزیده حوزه
 1379 سید هاشم حسینی بوشهری

3 
نقش عرفان اسالمی در فرهنگ » لوح تقدیر جهت ارائة مقالة 

 به کنگرة مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران« ایرانی
 13/11/1380 محمد جواد صاحبی دبیرخانة دین پژوهان کشور

4 
، « معرفت شناسی دینی»های لوح تقدیر جهت ارائة پژوهش

های شایمان و چال»و « بولتن مرجع معرفت شناسی»
 به سومین دورة تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین« معاصر

 20/12/1380 محمد جواد صاحبی دبیرخانة دین پژوهان کشور

 1380 حجت االسالم حسینی بوشهری مدیر حوزة علمیه قم لوح تقدیر کتاب سال حوزه علمیه قم 5

6 
لوح تقدیر بابت عضویت در کمیتة علمی کنگرة اندیشه

 ره(و عرفانی امام خمینی) های اخالقی
 1382خرداد  جناب آقای عبداهلل جوادی آملی رئیس کنگره

7 
لوح تقدیر به دلیل حضور در همایش بین المللی امام 

 خمینی و قلمرو دین
 1386 سید محمد خاتمی دبیر عالی همایش

8 
درآمدی بر معرفت »لوح تقدیر به دلیل تألیف کتاب 

 «شناسی دینی و معاصر
 5/10/1387 دکتر ابراهیم کالنتری شگاه معارف اسالمیرئیس دان

 1387 کالنتریابراهیم دکتر  رئیس دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر جشنواره معارف 9

 1387 کالنتریابراهیم دکتر  رئیس دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر همایش بین المللی اخالق اسالمی در دانشگاهها 10



(35) 

 تاريخ كنندهامضاء مرجع صادر كننده عنوان رديف

 دکتر ابراهیم کالنتری رئیس دانشگاه معارف اسالمی وان استاد برترلوح تقدیر جهت کسب عن 11
اردیبهشت 

1388 

 1388 دکتر ابراهیم کالنتری رئیس دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر استاد برتر دانشگاه معارف اسالمی 12

13 
لوح تقدیر جهت اخذ رتبة دوم در دوازدهمین جشنوارة 

 شت جلدیپژوهش فرهنگی سال بابت اثر پژوهشی ه
 «های نوظهور معنوی نقد و بررسی جنبش» 

 1389 سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

 15/2/1389 دکتر ابراهیم کالنتری رئیس دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر مقام معلم 14

15 
لوح تقدیر از سیزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی 

 «با تأکید بر منابع اسالمیموفقیت »سال بابت اثر ارزشمند 
 1390 سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

16 
لوح تقدیر به دلیل شایستة تقدیر شناخته شدن کتاب 

 در بیست و ششمین دوره جایزه کتاب فصل« بخشش»

معاون امور فرهنگی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ

 دبیر علمی جایزه کتاب فصل

فقلی سید عباس صالحی ـ  نج
 حبیبی

 1392تابستان 

17 
اسرار »لوح تقدیر جهت کسب رتبة ویژه بابت کتاب 

 در نخستین همایش مسعای قلم« عرفانی حج
نمایندة ولی فیقه در امور حج و 
 زیارت و سرپرست حجاج ایرانی

 سید علی قاضی عسکر
اردیبهشت 

1393 

 10/2/1393 م کالنتریدکتر ابراهی رئیس دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر مقام معلم 18

 18/3/1394 منشمحمدصادق صالحی استاندار قم لوح تقدیر بابت حمایت از بیماران ام.اس 19

20 
های عرفانی صحیفه مولفه»لوح تقدیر بابت ارائة مقالة 

 در همایش بین المللی حضرت امام سجاد )ع(« سجادیه
معاون امور فرهنگی ـ رئیس 

 کمیته علمی همایش
قربانعلی درّی  نجف لک زایی ـ

 نجف آبادی
24/5/1394 

21 
لوح تقدیر جهت شایستة تقدیر شناخته شدن مجموعة 

در نخستین دورة کتاب سال « سبک زندگی رضوی»
 دانشگاه آزاد اسالمی)جشنوارة ابن سینا(

 دبیر همایش ـ رئیس همایش
دکتر کرم اله دانش فرد ـ دکتر 

 طاها هاشمی
15/12/1394 

22 
تبة اول جهت مجموعه هشت لوح سپاس جهت کسب ر

 از جشنواره کتاب سال رضوی« سبک زندگی رضوی»جلدی 
دبیر جشنواره بین المللی کتاب 

 سال رضوی
 25/5/1395 محمد هادی زاهدی

ـ مدیر آموزش های نوین مدیریتگواهی حضور در همایش شیوه 23  6/7/1395 ___ دبیر علمی همایش 

 یتهای نوین مدیرگواهی پایان دوره شیوه 24
کانون فارغ التحصیالن دانشگاه 

 آزاد اسالمی
___ 6/7/1395 

25 
از « معرفت شناسی در قرآن»لوح تقدیر جهت کتاب 

 هجدهمین همایش کتاب سال حوزه
 1395 سید حسین میر معزی های علمیهمعاون پژوهش حوزه

 16/11/1396 سید حسین میر معزّی میههای علمعاون پژوهش حوزه لوح تقدیر جهت حضور فعال در چهارمین نمایشگاه پژوهش 26

27 
معرفت »لوح تقدیر جهت کسب رتبة اول برای کتاب 

 از دومین دورة جشنوارة شیخ طبرسی« شناسی در قرآن
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ـ 
 معاون فرهنگی و دانشجویی

 15/12/1396 فرهاد رهبر ـ ابراهیم کالنتری

28 
ؤسسه قدردانی و تشکر جهت مشارکت انتشارات م

یاسین در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و آل
 های منتشر شده به دبیرخانة همایشارسال کتاب

 15/12/1396 ابوالقاسم مقیمی حاجی دبیر همایش کتاب سال حوزه

ـ پژوهشی نشریة پژوهشنامة سبک زندگی 29  لوح مجوز رتبة علمی 
رئیس شورای اعطای مجوزها و 

 امتیازهای علمی
 15/12/1396 فیعلیرضا اعرا

30 
های علوم ظرفیت »گواهی شرکت در هم اندیشی 

 «های نوظهورانسانی و اسالمی در نقد معنویت 
های کارگروه مقابله با عرفان

 نوظهور
 17/12/1396 دکتر محمد تقی فعالی

31 
لوح تقدیر جهت برگزیده شدن موسسة دین و معنویت 

 رآل یاسین در نخستین جشنوارة موسسة پژوهشی برت
رئیس شورای علمی جشنواره 
 ملی کتاب سال سبک زندگی

 1396 محمد سعید مهدوی کنی

32 
مبانی سبک »لوح تقدیر بابت شایستة تقدیر شناخته شدن کتاب 

 در اولین جشنواره کتاب سال سبک زندگی« زندگی اسالمی
رئیس شورای علمی جشنواره 
 ملی کتاب سال سبک زندگی

 1396 محمد سعید مهدوی کنی

 وح تقدیر جهت شرکت در نمایشگاه شمیم ایمانل 33
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر 
 تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم

 23/1/1397 سعید روستا آزاد



(36) 

 تاريخ كنندهامضاء مرجع صادر كننده عنوان رديف

34 
مکاشفة عرفانی و » لوح تقدیر جهت برگزیده شدن پژوهش

 از طرف دبیرخانة دین پژوهان کشور« تجربة دینی 
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 ___ حمد مسجد جامعیا

35 
لوح تقدیر بابت سنجش و داوری آثار نویسندگان معاصر 

 و اصحاب قلم
دبیر خانه علمی کتاب سال 

 جمهوری اسالمی ایران
 ___ مجید حمید زاده

 ___ م . مدرس مسئول تصویب کننده های مدرن مدیریتگواهی حضور در سمینار روش 36

 لوح تقدیر مقام معلم 37
الکترونیکی،  رئیس مرکز آموزش

 دانشکده علوم حدیث
 ___ سید حمید حسینی

 ___ دکتر ابراهیم کالنتری سرپرست دانشگاه معارف اسالمی لوح تقدیر مقام معلم 38

 ___ دکتر عبداهلل جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی لوح تقدیر مقام معلم 39

 98تیر  مهندس متقیان پدافند غیرعامل استان قم تندیس اداره پدافند غیرعامل استان قم 40

41 
)مبانی سبک  بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه

 زندگی اجتماعی(
 25/10/98 سید حسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه های علمیه

 30/10/97 مهدی قره شیخلو رئیس سازمان کارگروه قرآن ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 42

 10/10/99 حجت االسالم اعرافی وزه های علمیهمدیر ح استاد برتر حوزه علمیه 43

 1374   احراز رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسالمی 44

 تاکنون  1381   حوزه( فرهیختگان)عضویت در کمیته نخبگان  45

46 
های موسسه خیریه نسیم مهر درخصوص فعالیت لوح سپاس

 1399حسین)ع( در سال 
 17/1/1400 هدی پهلوانی ستودهدکتر م اداره کل بهزیستی استان قم

 


