
 

 

  اجراییو  پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 جنسیت تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 پایه مرتبه علمی تاھل وضعیت

 مونث مذکر
 ٩ استادیار متاھل  * ١٣٤١ ایران   سبحانی نیا محمد

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
٠٩١٢٧٤٧٩٣٤٨  ٠٢٥٣٧٢٣٨٩٠٤ Sobhaninia41@yahoo.com  

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

الھیات و معارف  کارشناسی ارشد
 ١٣٧٧ ایران قم قم اسالمی

 ١٣٨٦ ایران قم حوزه علمیه فقه و اصول دکترا
      

 ت در قرآن عباد: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 
 کارکرد دین در زندگی بشر:کترید رساله عنوان

 : اجرایی ھای پست

 تاریخ کار محل شھر سازمانی پست
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع
 دانشگاه تفرش ١٣٩٣ ١٣٨٦ تفرش مدیر گروه معارف

     
     
     

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف
١    
٢    
٣    
۴    

   :سوابق تدریس

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
 ١٣٩٣-١٣٨١ کارشناسی ٢ ١اسالمیاندیشه  ١
 ١٣٩٣-١٣٨١ کارشناسی ٢ ٢اندیشه اسالمی ٢
 ١٣٩٣-١٣٨١ کارشناسی ٢ اخالق اسالمی ٣



 

 

 ١٣٩٢ کارشناسی ٢ اخالق خانواده ۴

 : شده منتشر کتب

 کار نوع کتاب عنوان
 ناشر

 ترجمه تالیف
 عصرجوان  * توبه تولدي دوباره، عصرجوان

 نشرھستي نما  * )٢رسش ھا و پاسخ ھا (پ
 نشرھستي نما  * ) ٣پرسش ھا و پاسخ ھا (

 بوستان کتاب  *  ررسي مسائل جوانانب

 بوستان کتاب  * نفس جوان و اعتماد به
  

 بوستان کتاب  * جوان و آرامش

  بوستان کتاب  * کارکرد دين در زندگي بشر

  

  نشرھستي نما  * یدعا شناس

  یاسالم یپژوھش ھا دفتر  * یاعتقادات اسالم
  

  بوستان کتاب  * یراه ورسم زندگ
  بوستان کتاب  * یراه ورسم بندگ

  شهیپاد اند  * نگرش ھا و راھبردھا تیجمع شیافزا

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

دوره و سال   رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
 انتشار

 یعلم یریمطالعات تفس قرآن ییر مجمل گود یجستار
١٣٩٣ یپژوھش

و  یاعتقاد یپژوھش ھا در حوزه اخالق نید یحداقل هینظر یبررس
 یکالم

 یعلم
١٣٩٢ یپژوھش

 یعلم يینه معرفتآ ي وحي و تجربه دينينقد نظريه ھمسان انگار
١٣٨٧ یپژوھش

علمی  نیآفاق د در نزول قر آن امبریپ یقابل ای ینقش فاعل
١٣٩١ تخصصی

علمی  پژوھشنامه معارف قرآني تیرا ثیحد یبررس
١٣٩١ تخصصی

علمی  تیراه ترب دعا یتیآثار ترب
١٣٩٠ ترویجی

علمی  ات حجمیق ینیامام خم دگاهیاز د یمیحج ابراھ یمبان
١٣٧٨ ترویجی

 یمجله معارف اسالم   جوان و اعتماد به نفس 
  ٥١-٤٨شماره 

علمی 
١٣٨٠مروری        

   بحران بلوغ
  

١٣٨١  ھمان    ٥٢ھمان شماره 

١٣٨١  ھمان  ٥٣ھمان شماره    یمشکالت جنس
١٣٨١  *    ٥٤ھمان شماره      یجنس زهیغر لیتعد

١٣٨٢  *    ٥٥شماره  ھمان    یاخالق میکردن مفاھ یدرون
١٣٨٢  *    ٥٦ھمان شماره    یدر زندگ دینقش ام

١٣٨٣  *    ٥٧شماره  ھمان   تیجوان و بحرات ھو
١٣٨٣  *    ٥٨ھمان شماره     جوان و اعتدال 



 

 

١٣٨٣  *  ٥٩ھمان شماره   تیجوان و محبوب
١٣٨٤  *    ٦٠ھمان شماره    و نشاط یجوان شاد

١٣٨٤  *    ٦١ھمان شماره     ییجوان و نوگرا
   ١٣٨٤  *    ٦٢ھمان شماره      جوان و انتقاد 

  ١٣٨٥  *  ٦٣ھمان شماره    یمثبت نگر
  ١٣٨٥  *    ٦٤ھمان شماره    تواضع

  ١٣٨٥  *  ٦٥ھمان شماره     عفو و گذشت
  ١٣٨٥  *    ٦٦ھمان شماره    ایشرم و ح

  ١٣٨٦  *  ٦٧ھمان شماره    یستیساده ز
  ١٣٨٦  *    ٦٨ھمان شماره     یخرد ورز

  ١٣٨٦  *    ٦٩ھمان شماره      یخدمت رسان

  ١٣٨٦  *    ٧٠ھمان شماره    ارتباط موثر
  ١٣٨٧  *  ٧١ھمان شماره     تیمدارا و قاطع  

  ١٣٨٧  *  ٧٢ھمان شماره    یمھرورز
  ١٣٨٧  *  ٧٣ھمان شماره    کرامت 

  ١٣٨٧  *  ٧٤ھمان شماره    توکل
  ١٣٨٧  *    ٧٥ھمان شماره     یعدالت محور

  ١٣٨٨  *  ٧٦ھمان، شماره      یریذپ تیمسئول-
  ١٣٨٨  *    ٧٧ھمان، شماره     ییحق گرا 

  ١٣٨٨  *    ٧٨ھمان شماره    صداقت-
  ١٣٨٩   *  ٧٩ھمان شماره    یقدرشناس -

  ١٣٨٩  *    ٨٠ھمان شماره     ) ١( یشگیعفت پ -
  ١٣٨٩  *    ٨١ھمان شماره    ) ٢( یشگیعفت پ

  ١٣٨٩  *  ٨٢ھمان شماره     یادب ورز 

-١٣٧٨  *    ٥٢ -٤٢ھمان شماره    عه پرسش و پاسخمجمو
١٣٨١ 

  ١٣٧٩  *  نور انیره توشه راھ    ائمه در ماه رمضان  رهیس  
  ١٣٨١  *   ھمان    عاشورا  یمقاله رمز جاودانگ

  ١٣٨٢    *  ھمان    متھم کردن نفس 
  ١٣٨٢  *  ھمان   آن  قیظلم و مصاد

  ١٣٧٨  *   ھمان     اعتدال در اسالم   
  ١٣٨٢   *  ھمان    نتقاد جوان و ا 

  ١٣٨٢  *  ھمان    ینیجوان و خوش ب
  ١٣٨٢  *  ھمان          ییگرا یجوان و منف

  ١٣٩١  *  ھمان   تیاسالم و جمع
  ١٣٩٢  *  ھمان                    فرزند تیدر ترب نینقش والد 

  ١٣٩٢  *  ھمان   ازدواج آسان   یراه کارھا
  ١٣٩٣  *  نھما      یدر زندگ یزیو برنامه ر ریتدب

  ١٣٩٣  *  ھمان  دینداری فصلی

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
   
   
   



 

 

   
   

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 اخالق
 تربیت

 تفسیر

 :داخلی و خارجی کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 رگزاریزمان ب کنفرانس محل عنوان

ھمايش ملي مناسبات روحانیت و نسل قم   با جوانان  تیمھندسى رفتار ارتباطى روحان
 ١٣٨٨ جوان

ھاي اخالقي ـ  انديشه ۀگرنك –قم  ره  ینیامام خم دگاهیاز د یاسالم تیترب یمبان
 ١٣٨٢   عرفاني امام 

 ١٣٨١ ینراق نیگره فاضلکن - قم   یاز منظر محقق نراق ایو دن نیرابطه د

اجالس  نیھفدھم -تھران  روان  نقش نماز در بھداشت 
 ١٣٨٧ نماز یسراسر

 غینقش آموزش در تبل شیھماقم     و جوان غیتبل
  ١٣٧٩    نید

 یاجالس سراسر نیھفدھمتھران   رواننقش نماز در بھداشت 
  ١٣٨٧   نماز

به امور  یدگیمرکز رستھران     مسجد و جوان
  ١٣٨٤   مساجد 

كنگره امام خمیني (ره) و  - قم    ره  ینیامام خم دگاهیاز د تاسیو س نیرابطه د
    ١٣٧٨  انديشه حكومت

  ١٣٨٨ھمايش سراسري قرآن وطب   - زدی    بھداشت روان از منظر قرآن و سنت و طب   

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان

در  یمعارف،نھاد رھبر یجشنواره سراسر نیدوم  پژوھشگر برتر 
 ایران دانشگاه

   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
   
   

  ٩/١٠/١٣٩٣: cvتاریخ دریافت 
  ١١/١٠/١٣٩٣:cvتاریخ ارسال 

  گروه معارف – یادبیات و زبانھای خارجمربوط به دانشکده:


