نام و نام خانوادگی :عطیه زندیه
مرتبۀ علمی :استادیار
رایانشانیzandieh2007@yahoo.com:
تارنمای شخصی:
تحصیالت دانشگاهی:


دكتری فلسفه محض از دانشگاه تهران  1385ـ 1379



كارشناسی ارشد فلسفه محض از دانشگاه شهید بهشتی  1375ـ 1372



كارشناسی فلسفه محض از دانشگاه تهران  1370ـ 1366

دروس ارائهشدۀ نیمسال جاری:
 . 1زبان تخصصی (كارشناسی)
 .2عرفان نظری ( 2كارشناسی)
 .3تاریخ فلسفه غرب( 3ایده الیسم آلمان) (كارشناسی)
 .4تاریخ فلسفه غرب( 2مدرنیسم) (كارشناسی ارشد)
دروس ارائهشدۀ قبلی:


«زبان تخصصی» در رشته فلسفه غرب ـ دانشگاه آزاد (واحد تهران شمال)  1377و ( 1376سه نیمسال).



«فلسفه اسالمی» در رشته فلسفه غرب ـ دانشگاه آزاد (واحد تهران شمال) .1386



«كلیات فلسفه» در رشته روان شناسی ـ دانشگاه علم و فرهنگ از سال  1382تا .1384



«علمالنفس از نظر دانشمندان اسالمی» در رشته روان شناسی ـ دانشگاه علم و فرهنگ از سال  1382تا
.1384



«فلسفه اسالمی» بدایۀ الحكمه در رشته فلسفه اسالمی ـ دانشگاه تربیت معلم  1384و .1385



« حقوق خصوصی به زبان انگلیسی» مقطع كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران از سال 1387
.1390



«زبان تخصصی» در دانشگاه ع المه طباطبایی .1389 1385 ،



«فلسفه اسالمی» در دانشگاه عالمه طباطبایی  1385 ،تا .1387



«كالم اسالمی» در دانشگاه عالمه طباطبایی.1385 ،



«فلسفه سیاست» در دانشگاه عالمه طباطبایی.1389 ،



«متافیزیك عمومی در غرب» در دانشگاه عالمه طباطبایی 1386 ،تا .1389



«زبان تخصصی» كارشناسی ارشد در گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی پژوهشكده امام خمینی و انقالب
اسالمی ،از سا ل  1385تا .1392



«كلیات فلسفه» مقطع كارشناسی ارشد در گروه اندیشه سیاسی پژوهشكده امام خمینی و انقالب
اسالمی.1388 ،



«متون اسالمی به زبان انگلیسی» دانشگاه الزهرا.1388 ،



«متون فلسفی به زبان انگلیسی 1و 2و  »3دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1389كارشناسی)



«فلسفه معاصر» دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1389كارشناسی و كارشناسی ارشد)



« كالم جدید » 1دانشگاه مطهری ،از ( 1390كارشناسی و كارشناسی ارشد)



« كالم جدید »2دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1390كارشناسی و كارشناسی ارشد)



«تاریخ فلسفه قرون وسطی» دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1390كارشناسی و كارشناسی ارشد).



« تاریخ فلسفه یونان» دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1391كارشناسی و كارشناسی ارشد).



« تاریخ فلسفه جدید /مدرن» دانشگاه شهید مطهری ،از ( .1391كارشن اسی و كارشناسی ارشد).



« فلسفه علم» دانشگاه شهید مطهری( 1392 ،كارشناسی).



« فلسفه اخالق در تفكر غربی» دانشگاه شهید مطهری(1392 ،كارشناسی).



«عرفان نظری» دانشگاه شهید مطهری ،از ( 1394كارشناسی و كارشناسی ارشد).

مقاالت علمی منتشرشده در مجالت:
« .1نقد و بررسی كتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه :نه نظریه و نه درمان» ،پژوهشنامه انتقادی متون،
( ،1397علمی -پژوهشی).

 « .2شیوة دیالكتیكی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس» ،مجله
فلسفه( ،1396 ،علمی -پژوهشی).
 .3تالیف مقاله «وجوه عقل كاركردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی» پژوهشنامه متین ،پاییز
( 1392علمی -پژوهشی).
 .4تألیف مقاله« مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی» پژوهشنامه متین  ،54بهار
( 1391علمی -پژوهشی).
 .5تألیف مقاله «از جسمانیت تا روحانیت :مقایسه آرای مالصدرا و امام خمینی در حدوث نفس»
پژوهشنامه متین شماره  ،48پاییز ( 1389علمی ـ پژوهشی)
 .6تألیف مقاله « صادر نخستین ازدیدگاه امام خمینی(س)» پژوهشنامۀ متین شماره  ،42بهار ( 1388علمی
ـ پژوهشی).
 .7تألیف مقاله « تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی و مالصدرا) ،پژوهشنامۀ متین ،سال
1386شماره ( 37علمی ـ پژوهشی).
 .8تألیف مقاله « شاخۀ زرین فریزر و مالحظات ویتگنشتاین بر آن (عمل دینی و نحوه شكلگیری آن) در
فصلنامه حكمت و فلسفه  ،دانشگاه عالمه طباطبایی  ،سال .1386
 .9تألیف مقالۀ «مواضع سكوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسالمی ب ا رویكردی به نظریات
امام خمینی ،متین شماره  ،32سال ( 1385علمی ـ پژوهشی).
 . 10معرفی ،ترجمه و نقد مقاله « اخالق و دین» از ایان مرخام ،طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی،
.1390
 . 11ترجمه مقاله « اخالق و دین :آیا اخالق میتواند پاسخگو باشد؟» از لیندا زاگزبسكی ،طرح پژوهشی
پژوهشگاه علوم انسانی.1390 ،
 . 12ترجمه مقاله «فلسفه و آینده» از ریچارد رورتی ،كتاب ماه ،شماره .6،1386
 . 13ترجمه مقاله «آیا فلسفه پایانیافته است؟» ای.جی.باالرد ،نامه فرهنگ ،سال 1383شماره .54
 . 14ترجمه مقاله «وجود متعالی» از دی.زد .فیلیپس ،پژوهشنامه متین ،شماره .1383 ،23
 . 15ترجمۀ مقاله «نظریه حقیقت افالطون» از مارتین هایدگر ،پژوهشنامۀ متین ،شماره .20،1382
 . 16ترجمۀ مقاله «فلسفه ،عقل الهامیافته» ،پژوهشنامه متین ،شماره .1381 ،17
 . 17ترجمه مقاله «چرخههای تولید حیوان كارگر ظهور خواستِ خواست» ،نامه فرهنگ ،شماره .1381 ،46

 . 18ترجمۀ مقاله «خدا ،انسان و نیاز» ابراهام هشل ،روزنامه ایران.1378/2/4 ،

مقاالت علمی ارائهشده در همایشها:
همسویی قران و عرفان در عبادت معرفت اندیشانه و معرفت عبادت گونه»  ،همایش ملی حكیم مال صدرا » 1.
.فلسفه و پرستش و نیایش  ،همایش حكیم مالصدرا 1397،
فضای مجازی ،ایجاد خیال منفصل انسانی»  ،همایش فلسفه در مواجهه با فضای مجازی ،همایش ملی حكیم » 2.
.مالصدرا1396 ، ،
جامعیت و عدم جامعیت معرفت انسان و تاثیر آن بر نگرش فلسفی»  ،همایش ملی حكیم مال صدرا ،فلسفه و » 3.
 1395.جهان عاری از فلسفه  ،همایش حكیم مالصدرا ،
 « .4ربط نظم تكوینی و تشریعی»  ،همایش فلسفه و نظم عمومی ،نوزدهمین همایش حكیم مالصدرا .1394 ،
 « .5انسان شناسی و صلح»  ،همایش فلسفه و صلح جهانی ،هجدهمین همایش حكیم مالصدرا .1393
« .6ربط اندیشه و عمل از دیدگاه امام خمینی»  ،همایش تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(مؤسسه آموزشی امام
خمینی).1390 ،
« .7عشق متعالی در اخالق متعالی :مقایسه نظر مالصدرا و آگوستین» ،همایش اخالق متعالیه(بنیاد حكمت صدرا،
.1389
.8

« تفكیك و تباین میان علم و دین بر اساس نظر ویتگنشتاین»  ،همایش مبانی فلسفی علوم انسانی( مؤسسه

آموزشی امام خمینی).1389 ،
.9

«انسانیت به روح است نه به جسم»  ،همایش ملی مناسب سازی محیط شهری(بنیاد شهید و امور ایثارگران،

.1385
کتاب های تألیفی و تصنیفی:
 .1تألیف كتاب دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین ،چاپ نگاه معاصر  503 ،1387صفحه.

مدیریت آماده سازی و ویرایش کتابهای:

 . 1پژوهشنامه متین ،مجله علمی – پژوهشی پژوهشكده امام خمینی ،از شماره  20تا .55
 . 2قواعد فقهیه (جلد  )1تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی – پژوهشكدة امام خمینی و انقالب
اسالمی (.)1379
 . 3مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد )2تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی.1381 ،
 . 4قواعد فقهیه (جلد  )2تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی – پژوهشكدة امام خمینی و انقالب
اسالمی (.)1383
 . 5مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )4تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی(.)1383
 . 6مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )5تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی (.)1384
 . 7مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )6تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی (.)1385
 . 8مجموعه چكیده مقاالت همایش ملی مناسبسازی محیط شهری ـ دكتر مهدی زندیه ـ چاپ بنیاد
شهید و امور ایثارگران ()1385

 . 9مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )7تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی (.)1386
 . 10فیلسوف فطرت  :نگاهی به احوال و افكار عارف حكیم آیتاهلل العظمی محمدعلی شاهآبادی ،تألیف
علی حیدر مرتضوی (.)1386
 . 11مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )8تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی (.)1387
 . 12مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی و فلسفی (جلد  )9تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی
بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی(.)1388
 . 13ده مقاله  ،تألیف حضرت حجت االسالم سید حسن خمینی – پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی
(.)1388
 . 14اصالحات خانه برای جانبازان ،معلولین و سالمندان ـ دكتر مهدی زندیه ـ چاپ بنیاد شهید و امور
ایثارگران (.)1388
 . 15مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،اجتماعی (جلد  ،)10تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی-
پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی (.)1390
 . 16علم اصول  ،تألیف آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی ـ پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی.

همكاری در طرح پژوهشی:
 .1همكار طرح پژوهشی« معماری سازگار با اقلیم استان قزوین در مدارس» سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس كشور. 1391،
 .2همكار طرح پژوهشی« تأثیر شیوه معماری بر یادگیری و تدریس در مدارس استان قزوین» ،سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس كشور.1392،
 . 3ارائه راهكار برای طراحی مدارس در زمینهای محدود ،سازمان نوسازی مدارس استان قزوین و دانشگاه
بین المللی امام خمینی.1393 .

راهنمایی پایان نامه
 .1انواع خود آگاهی نزد ارسطو و ابن سینا ،سنا فیروزه ،دانشگاه شهید مطهری.1396 ،
 .2نقد انگاره اسالم پزوهان غربی در باره تاثیر مكتب گنوسی بر آموزه های شیعه اثنی عشری ،سید رضا
قائمی ،دانشگاه شهید مطهری.1396 ،
 .3وحی از نظر عالمه طباطبایی و ریچارد سویین برن ،سیده لیال موسوی ،دانشگاه شهید مطهری.1397 ،

مشاوره پایان نامه
 .1بررسی سازگاری درونی و بیرونی اندیشه ابن سینا در باب رابطه معجزه و نفس نبی ،دانشگاه شهید
مطهری.1392 ،
 .2مسأله وجودی شر ،دانشگاه شهید مطهری.1395 ،

فعالیت های اجرایی


مدیر امور پژوهشی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری از 1394/3/18تا كنون.



مسئول پژوهش دانشگاه شهید مطهری – واحد خواهران  -از 1393/2/22به مدت یك سال.



مدیر اجرایی و سر ویراستار فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی متین ،پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی
از تابستان  1382شماره 20تا تابستان 1391شماره .55



عضو شورای تدوین و نشر معاونت پژوهشی پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی.



آغاز كار در پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی ه عنوان ویراستار از مهر ماه .1377



همكاری با بخش تحقیقات صدا و سیما (سیما فیلم)1374. ،



همكاری اداری با دانشگاه تهران  1372ـ .1368



همكاری با سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی (سمت) 1370



خدمت در مناطق جنگی جنوب و غرب كشور ،از سال  1361تا .1366

