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جـ فعاليتها و مشاغل
1ـ دبير انجمن علمي معارف اسالمي ايران
2ـ مدير مسئول مجله علمي ،پژوهشي پژوهشهای اعتقادی ـ کالمي
 -3عضــو کميته کرســي های ن ريه پردازی ،نقد و منامره منطقه  5دانشــهاه آزاد اســالمي و عضــو کميتهی
کرسيهای ن ريهپردازی دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
4ـ تدريس دروس معارف اسالمي ،فقه ،حقوق ،فلسفه ،کالم و  ...در حوزه و دانشهاه.
5ـ استاد مصاحبهگر علمي گروه مباني ن ر اسالمي (انديشه اسالمي) نهاد نمايندگي رهبری در دانشهاهها
دـ پژوهشگر برتر و نمونه در حوزه الهيات و معارف اسالمي
ه ـ آثار علمي و پژوهشي:
كتابهاي تأليفي
1ـ پيامبر اکرم و يهود مدينه ،رفتارهای متقابل ،چاپ  1383ـ دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
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2ـ ما تريديه؛ تاريخ ،عقائد و اصول آن ،چاپ  ،1385دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
3ـ انديشه اسالمي( 1مبدأ و معاد) ـ کتاب درسي ،چاپهای متعدد ،انتشارات برگ فردوس1384 ،
4ـ قرآن تعدد مسلک و رستهاری بشر ،چاپ  ،1388دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
5ــــ ارمغان فميني سم و کرامت بانوی م سلمان ،چاپ  ،1388معاونت پژوه شي دان شهاه آزاد ا سالمي (دفتر
گسترش توليد علم)
6ـ تحول ذاتي در فلسفه اسالمي(پيامدها و دستاوردها) ،چاپ( ،1389دانشهاه ساوه)
7ـ مدارا و مجاهد در سيره اسوه حسنه ،چاپ  ،1389دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
8ـ آيين سيک ،پرسشها و پاسخها؛ (ترجمه)؛ نشر انجمن معارف اسالمي ايران.1392 ،
مقاالت علمي و پژوهشي:
1ـ علل گرايش به کثرت گرايي ديني ،ش ،12زمستان  ،1374مجله پژوهش ديني
2ـ نقش مدار و گفتهو در پارادايم انتقادی و ،..ش ،4بهار  ،1375مجله پژوهشي توليد علم
3ـ مباني ن ری مدارا و گفتهو در قرآن و سنت ،ش 5مجله پژوهشي انجمن معارف اسالمي
4ـ االدارة العلويه و تبني المسئوليه ،ش 17مجله پژوهشي آفاق الحضاره االسالميه
5ـ حب البني و عترته الطاهره في الکتاب و السنه ،ش 18مجله پژوهشي آفاق الحضاره االسالميه
6ـ قاعده االشتراك في فقه االماميه ،ش 22مجله پژوهشي آفاق االحضاره االسالميه
7ـ مشارکت سياسي و حقوق اجتماعي زنان در اسالم ،ش 12مجله پژوهشي علوم اسالمي
8ـ بررسي ن ريه ذوق تأله در مسئله وحدت وجود ،شماره  38مجله پژوهشي دانشهاه قم
9ـ عرفان اسالمي و آسيب شناسي سلوك معنوی ،شماره  14مجله پژوهشي انجمن معارف اسالمي
10ـ ن ريههای جامعه شناختي در جامعه شناسي قرآني ،ش 2مجله علمي تروپجي علوم اسالمي
11ـ نقش الهوگيری از پيامبران و جاودانهرايي در سالمت اجتماعي ،ش 5مجله علمي ترويجي علوم اسالمي

12ـ در آمدی بر نقش و کارکرد اجتماعي دين ،ش 7مجله علمي ترويجي علوم اسالمي
13ـ بررسي عوامل کرامت و عزت دانشمندان و شأن اجتماعي آنان ،ش ،9مجله علمي ترويجي علوم اسالمي

14ـ بيان قرآني از عرفان و معنويت اسالمي ،چاپ در ش 18مجله پژوهشي انجمن معارف اسالمي
15ـ بررسي مسئله دوام خلود در عذاب ،چاپ در ش 43مجله پژوهشهای فلسفي دانشهاه قم
16ـــــ حقيقت حق حبس در نکاح و چهونهي اســتيفای آن ،چاپ در شــماره  2مجله فقه و مباني حقوق اســالمي
دانشهاه تهران (مقاالت و بررسيهای سابق).

17ــــ بررسي چهونهي سقوط حق حبس در نکاح ،چاپ در شماره زمستان  1390مجله فقه و مباني حقوق
اسالمي ،دانشهاه آزاد اسالمي بابل.
18ـ ـ معيار مصرف الهويي در مدل اسالمي ،چاپ درش 37ـ ـ  36مجاه تخصصي مهندسي فرهنهي (شورای
عالي انقالب فرهنهي )
19ـ جستاری در همسويي عرفان و فلسفه ،پذيرش جهت مجله پژوهشي فلسفه دين( ،دانشهاه تهران ،پرديس قم)
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20ـ قرآن و رستهاری پيروان اديان ـ چاپ در ش 17مجله پژوهشي علوم اسالمي ،بهار1389
21ــــ نقش وحي و آموزههای ديني در صلح و حقوق بشر جهاني ،ش ،3مجله علمي حقوق بشر (دانشهاه
مفيد)
22ــــ تبيين ساختار و الهوی تربيتي براساس نيايشهای صحيفه سجاديه ،شماره  ،3بهار  ،1391مجله علمي
پژوهشي کاربردهای روانشناختي (دانشهاه تهران)
 -23روح القدس و آثار آن؛ شـــماره  ،31پاييز  ،1391چاپ در مجله علمي پژوهشـــي انديشـــه نوين ديني
(دانشهاه معارف قم).
 24ـ بررسي فقهي ـ حقوقي چيستي شرط و مباني لزوم وفای به آن در عقود ،چاپ در شماره زمستان 1390
مجله فقه و مباني حقوق اسالمي دانشهاه آزاد اسالمي بناب.
25ــــ کارکرد عشق در کنترل نفس و کسب اخالق عرفاني ،چاپ در شماره  7مجله پژوهشهای اخالقي ـ
انجمن معارف اسالمي ايران.
26ـ انسانمداری اسالمي و رهآورد اومانيزم ،چاپ در مجله علمي اطالعرساني معارف ،پاييز .1390
27ــــ تبييني از هماوردی فلسفه و عرفان در حقيقتطلبي و کمالمداری انسان :چاپ در شماره ( 4زمستان
 )1390مجله پژوهشهای اعتقادی کالمي.
28ــــ چيستي شرط و مباني لزوم وفای به آن در فقه و حقوق ،شمار  ،11زمستان  ،1390مجله فقه و مباني
اسالمي ،دانشهاه بناب.
29ــــ کمال انساني در مقارنه عرفان اسالمي و عرفان شرقي ،شماره  ،8زمستان  ،1391مجله علمي ،پژوهشي
پژوهشهای اعتقادی و کالمي دانشهاه ساوه.
30ــــ ج ستاری در ادبيات عرفاني محقق اردبيلي با نهاهي به کتاب رياض العارفين ،شماره 7ــــ ،6پاييز و
زمستان  ،1390مجله علمي پژوهشي پژوهش ادبي دانشهاه آزاد اسالمي تهران مرکز.
 31ـ چالش نوفمينيستي با الهوی اسالمي ايراني ،مجلهی اطالعرساني معارف اسالمي (نهاد نمايندگي رهبری
در دانشهاهها ،معاونت امور اساتيد) ،شمارهی فروردين و ارديبهشت .1392
32ـ موارد سقوط حق حبس در نکاح؛ مجلهی تحقيقات حقوقي ،دانشهاه شهيد بهشتي ،شمارهی  ،58تابستان
.1391
مقالههاي علمي پژوهشي ISI؛
1- Human dignity and the examples in the Quran, No3, Spring 2012, Advamces in natural and
applied sciences, Jordan.
2- The analysis of final Prophet in verse 40 of Ahzab, accepted.
3- The Rule of Sentiment in Civility in Prophet's Viewpoint, accepted.

همایشها:
1ـ عوامل و موانع توسعه علم ،همايش بين المللي نهضت توليد علم ،1383 ،تهران
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2ـ تغييرات فرهنهي در جهاني سازی اقتصاد ،همايش ملي جهاني سازی اقتصاد و تجارت ،1384 ،ساوه
3ـ فرهنگ ورزش در جامعه اسالمي ،همايش ملي ورزش و اسالم ،1385 ،دانشهاه ساوه
4ـــ رفتار شناسي سلوك معنوی در عرفان اسالمي ،همايش کشوری عرفان ،معنويت نو و اسالم ،1387 ،نهاد
رهبری دانشهاه تهران
5ــــ نه ضت فميني سم :آفتها ،آ سيبها و چال شهای پيش رو ،همايش جهاني زنان و ا سالم ،1388 ،دفتر زنان،
دانشهاه تهران.
6ــــ چيستي و کارکرد عرفان از من ر قرآن ،همايش ملي عرفان با تکيه بر متون اصيل دين ــــ واحد اهواز،
.1388
7ــــ مؤلفههای تربيتي در روان شنا سي ا سالمي از نهاه امام خميني ،همايش ملي نه ضت علي فرهنهي امام
خميني  ،1389خمين
8ـ چهونهي شکل دهي پارادايم الزم در توليد علم ـ همايش ملي نهضت علمي ـ واحد گرگان ،خرداد1389
9ـــــ چي ستي و گ ستره قانون صلح و برائت در ن ام حقوق بينالملل ا سالم ،همايش ملّي نهاه متعالي فقه
اسالمي به حقوق بشر ،قم ،مؤسسه آموزشي امام خميني(ره)
10ـ عوامل مؤثر بر خالقيت و نقش آن در آموزش ـ همايش ملّي آموزش ،دانشهاه تربيت دبير شهيد رجايي،
ارديبهشت.1391
11ــــ بايستههای مباني اخالقي در مديران سياسي ــــ پذيرش جهت همايش ملّي سياست اخالقي يا اخالق
سياسي ،دانشهاه آزاد اسالمي تبريز ـ خرداد ()1391
 12ـ راهبرد غدير در شکلگيری جامعه با تدبير ـ همايش ملي بازخواني خطبة غدير ـ دانشهاه آزاد اسالمي
واحد اراك (استان مرکزی) ـ مهر 1392
طرحهاي پژوهشي:
1ـ قرآن و پلوراليزم ـ خاتمه يافته ،توسط دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
2ـ فمنيسم و حقوق زن در اسالم ـ دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه ،خاتمه يافته
3ـ رهيافتي از ن ام تربيتي اسالم از من ر صحيفيه سجاديه ـ خاتمه يافته ،دانشهاه ساوه
4ـ بررسي تأثيرپذيری عرفان اسالمي از عرفان شرقي ـ خاتمه يافته ،دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه.
كرسيهاي نظریه پردازي:
1ـ نقد ديدگاه فمينيسم و جايهاه و حقوق زن در اسالم ،دانشهاه آزاد اسالمي واحد ساوه
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