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  متاهل و داراي دو فرزند :وضعیت تاهل 
  

  : سوابق تحصیلی دانشگاهی 
  1366رب از دانشگاه تهران ، در رشته فلسفه غ لیسانس .1
 1372در رشته فلسفه اسالمی از دانشگاه تربیت مدرس ،  فوق لیسانس .2

  1378دکتري در رشته فلسفه اسالمی از دانشگاه تربیت مدرس،  .3

  
  فلسفه اسالمی ، عرفان اسالمی ، منطق ، کالم شیعی  :قلمرو تخصصی 

 
  

  : وضعیت استخدامی 
   وه الهیات دانشگاه کاشان ؛ هیئت علمی گر رسمی تا کنون عضو 1378از بهمن سال 

 
  

  : آثار 
   گلیسی به فارسیکتاب هاي ترجمه شده از ان) الف 

  1381نپ ، انتشارات سکوت ، تهران ، الیف رودلف کار، ت علمی من هزندگینام .1
  1382قم ،  ، مک کواري ، انتشارات بوستان کتاب ، تالیف جان گزیستانسیالیستیاالهیات   .2

  1384، تالیف الکس روزنبرگ ، انتشارات طه ، قم ،  فلسفه علم .3



   ی و عربی به انگلیسیکتاب هاي ترجمه شده از فارس) ب 
  

1. Learning the Holy Quran by Heart, by S. Parhizgar, Qum, 2005  
 

تألیف عالمه طباطبایی به زبان انگلیسی  که با مشخصات زیر به چاپ  علی و فلسفه الهیترجمه کتاب . 2
 .رسیده است

2. Ali and the Philosophy of the Divine, by Allemeh Tabatabai ; Al-Hoda 
Pub.Tehran, 1375. 

تألیف عبدالرسول عبودیت به زبان انگلیسی که با مشخات  مقدمه اي بر فلسفه اسالمی ترجمه کتاب  .3
 .زیر به چاپ رسیده است

3. Introduction to Islamic Philosophy, by A. Obodiyyat; The Organization of 
Abroad Howza and Islamic Schools; Qum, 2007. 

تألیف مالصدرا شیرازي به زبان انگلیسی که با مشخصات زیر به چاپ  کسر اصنام الجاهلیهترجمه کتاب . 4
  . رسیده است

4. Breaking the Idols of Ignorance, by Mulla Sadra, Islamic College of London, 
2008.  

لیسی که با مشخصات زیر به چاپ رسیده تألیف عالمه طباطبایی به زبان انگ رساله الوالیهترجمه کتاب . 5
  .است

5. The Return to Being, by Allamah Sayyid Muhammad Hussayn Tabataba'I, 
Islamic College of London, 2009. 

تألیف مالصدرا شیرازي به زبان انگلیسی که با مشخصات زیر به چاپ  المظاهر االهیهترجمه کتاب . 6
  . رسیده است

 6. Divine Manifestations, By Mulla Sadra Shirazi, Islamic College of London, 
2010.  

  
   مقاالت) ج 
،  13، شماره  مدرس، مجله علمی و پژوهشی  » کواین و دو اصل جزمی پوزیتیویسم منطقی«  . 1

   78زمستان 
  1379پائیز  21، شماره  خرد نامه صدراترویجی  –، مجله علمی  »  کارنپ و نظریه معرفت«  . 2
ی در باره اندیشه هاي نصر ینقد و بررسی ها، چاپ شده در کتاب »  پاسخ به شبهات ابوزید « .  3

  1380، انتشارات مشق امروز ، زمستان  حامد ابوزید



اندیشه  علمی پژوهشی ، مجله»اتحاد عاقل و معقول ؛ مقایسه اجمالی میان ابن سینا و مالصدرا « .  4
   1384، پائیز  14راز ، شماره دانشگاه شی دینی
                

  
5." A Study of Mulla Sadra's Views on the Theory of Individual Unity of 
Existence", Journal of Religious Thought, Shiraz, Spring 2007, Number 22. 

 
6. "A Study of the Verse of Mubahalah", Journal of Shi'a Islamic Studies, 
London,  Winter 2009, Volume II, Number 1.   

 
7. "Mulla Sadra's Theory of Substantial Motion" Theological- Philosophical 
Research, Qum, Volume 13, Number 1, Autumn 2011.   

 


