
 

 

  و  اجرایی پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ٢٥ استادیار *  * ١/٦/١٣٤١ ایران رضازاده حسن

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
٠٩١٢٧٥٨١٠٩٥ ٠٢٥٣٢٩٢٠٤٦٤ Rezazadeh61@yahoo.com 

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

فلسفه وکالم  دکترا
 ١٣٨٢ ایران تھران دانشگاه تھران اسالمی

 ١٣٧٠ * * * * ارشد
 ١٣٦٥ * * دانشگاه مطھری الھیات کارشناسی

 قیاس برھانی rdhلیسانس فوق نامه پایان عنوان 
 اثارواندیشه ھای فلسفی حکیم جلوه: دکتری الهرس عنوان

  

 : اجرایی ھای پست

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 و مدارس سازمان معاون 
  -١٣٨۴ ١٣٨٢ قم  . علمیه ھای حوزه

 فرھنگی رایزن اولین 
 در یاسالم جمھوری

  مسکو
 ١٣٧۵   

 و نظارت دفتر مدیر اولین
   ١٣٧٢    کاشان دانشگاه ارزشیابی

 معارف و الھیات گروه مدیر
   ١٣٧٢    اسالمی

 علوم دانشکده سرپرستی 
   ١٣٧۴   انسانی

 ترفیعات کمیته دبیر
   ١٣٧٢    دانشگاه

 ھیئت جذب کمیته دبیر 
 ١٣٧٧ ١٣٧٢   نکاشا دانشگاه علمی

  

 



 

 

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف

١ 
 سال از کاشان دانشگاه استادیار -

 تاکنون ١٣٧٠
 

 
  

 المصطفی جامعه در تدریس - 
 

   

 ١٣۶٧ قم جامعه االزھرا  در تدریس - 
 

   

 
 شھید مطھری دانشگاه در تدریس -

 ١٣۶۴ تھران
 

 
  

 
 و نور پیام دانشگاه در تدریس -

 آزاد دانشگاه
 

 
  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

  جلوه حکیم آثار مجموعه -
 تھران ١٣٨۵ حکمت انتشارات   

 نصایح قم  ترجمه وشرح الوسیط فی اصول الفقه(دوجلد)      
  کالم علم کلیات -

 ١٣٩٠ اشراق آیت انتشارات   
 قم

 الوسیط شرح و ترجمه ( فقه اصول درسنامه -
  جلد دو سبحانی) استاد

 
 ١٣٨٨ فکرسازان انتشارات  

 تھران

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 نشریه نام عنوان
رتبه 

  نشریه 
دوره و 
سال 
 انتشار

 خردنامه پژوھشی مجله  .آن بر مترتب نتایج و جوھری حرکت
 صدرا

 ٣٢.ش 
 ص. ١٣٨٢

۵٣ 

   و عاقل اتحاد قاعده بازنگری -
 پژوھشی –مجله .

 علوم و ادبیات دانشکده
 تھران دانشگاه انسانی

 دوره معقول 
 ٣.ش ۵٨

 شھریور
١٣٨۶ 

 ١٣٨۴  دین ماه کتاب   . آملی جوادی استاد تألیف دین از بشر انتظار کتاب نقد -

 فرھنگ برگ مجله   .. اسالمی فلسفه و رھنگف در انسانی علوم جایگاه -
 تھران دانشگاه

 ٢٢ش.  
 زمستان
١٣٨٩ 

دوفصلنامه  انسان  ماھیت نفس از نظر سھره وردی،   -
 پژوھی دینی.

، ٨سال  
پاییز و 

زمستان 
١٣٩٠ 



 

 

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 یمسایل فلسفی کالم
 
 

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 قم . فلسفه و حکمت عالی مجمع پیوسته عضو

 
 

  

   

  

  
  
  

  ١٨/١٢/١٣٩٣: cvتاریخ دریافت 
  

  ١٨/١٢/٩٣:cvتاریخ ارسال 
  

  ادبیاتمربوط به دانشکده:


