اينجانب علي اصغر جعفري ولني فرزند حجت اله متولد  1355به شماره شناسنامه  2صادره از رودسر
و عضو هيئت علمي رسمي آزمايشي (استاديار پايه  )9دانشگاه شهيد مطهري
سوابق تحصيلي
 فارغ التحصيل دكتراي رشته فلسفه تطبيقي از مدرسه عالي شهيد مطهري در سال  ،1389با عنوان پايان نامه«منطق تصور از ديدگاه قطب رازي به روايت شرح مطالع و مقايسه آن با آراء ابنسينا».
 اخذ مدرک زبان ورودي دكتري از مدرسه عالي شهيد مطهري. تحصيل دوره دكتراي رشته فلسفه تطبيقي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ( 2ترم). اخذ مدرک صالحيت مدرسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال .1380 كسب درجه عالي در دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان «تحليل نسبت و استداللهاي مبتني بر آن،از ديدگاه ابنسينا و قطب رازي».
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه تربيت مدرس در سال .1380 شركت در سومين دوره المپياد دانشجويي كشور به دعوت سازمان سنجش كشور در سال .1377 اخذ رتبه نخست كنکور ورودي كارشناسي ارشد سال  1377در رشته فلسفه و حکمت اسالمي. اخذ رتبه نخست دوره چهار ساله كارشناسي دانشگاه تهران با معدل الف. -فارغ التحصيل كارشناسي رشته فلسفه و كالم اسالمي از دانشگاه تهران در سال .1377
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سوابق پژوهشي
الف) مقاالت
 قياس مساوات و منطق نسب ،مقاالت و بررسيها ،دفتر  )2( 77فلسفه ،بهار و تابستان  ،84ص .64 - 35 مراتب عقل در ارسطو و ابن سينا ،خردنامه صدرا ،ش  ،54زمستان  ،87ص .98 - 87 منطقنگاري سينوي ،الزامها و رخنهها ،تاريخ فلسفه ،ش  ،6پاييز  ،90ص .151 - 135 نسبتهاي چهارگانه در بوته نقد ،دوفصلنامه جاويدان خرد ،مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران ،دورهجديد ،سال نهم ( ،)2ش  ،22پاييز و زمستان  ،91ص 35تا .74
جريانشناسيومباني منطقي نسبتهاي چهارگانه نزد منطقدانان مسلمان ،خردنامه صدرا ،ش ،71بهار ،92ص.70–55 روح نظريه تذكار در نگاه مالصدرا ،خردنامه صدرا  ،ش  ،77پاييز  ،93ص .94 - 83 منطق بهمثابه روششناسي پژوهشهاي فلسفي ،پژوهشهاي معرفتشناختي ،بهار و تابستان  ،97ص.116-89 مطالعه موردپژوهانه مواجهه منطق ارسطويي در تحليل احکام ،خواص و قواعد استنتاجي مربوط به نسبت،منطقپژوهي ،پاييز و زمستان .97
 نقش فطرت در حركت استکمالي انسان ،مجله علمي پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي ،شماره ،14زمستان  ،1397ص .53 – 42
 تأثير ذهن بر خارج از ديدگاه صدرالمتألهين ،حکمت نامه مفاخر ،شماره  ،4تابستان .92 – 81 ،97 نقد و بررسي ديدگاه غزالي در تحليل عليت ،حکمت نامه مفاخر ،شماره  ،5بهار .98 خاستگاه تاريخي علم منطق (رويکردي تاريخي به فلسفه منطق) ،تاريخ فلسفه ،ش  ،1تابستان  ،89ص.140 -117
 معماي كاتبي در پرتو حکمت متعاليه ،خردنامه صدرا ،ش  ،31بهار  ،82ص .68 - 60 شرح حديث «كنت كنزاً مخفياً  ،»...خردنامه صدرا ،ش  ،32تابستان  ،82ص . 63 - 61 «القسر اليکون دائميا وال أكثريا» من إفادات صدرالمتألهين ،انديشهنامه حضرت آيه اهلل سيد محمد خامنهاي،ج ،1انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور ،خرداد  ،1392ص .317 – 309

2

رويارويي فلسفه تاريخ مدرن با فلسفه تاريخ اسالمي ،انديشهنامه حضرت آيه اهلل سيد محمد خامنه اي ،ج،2انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور ،خرداد  ،1392ص .502 – 445
 استاد مطهري و ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي ،انديشه عالمه طباطبايي ،سال  ،2شماره  ،2بهار و تابستان ،1394ص .98 - 73
ب) کتب
 تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب «لوامعاألسرار في شرح مطالع األنوار» ،دانشگاه تهران ،چاپ نخست.1393 ، فلسفه در آيينه منطق به روايت بدايه الحکمه ،انتشارات دانشگاه شهيد مطهري ،چاپ نخست.1395 ، فلسفه در آيينه منطق به روايت بدايه الحکمه ،انتشارات دانشگاه شهيد مطهري ،چاپ دوم.1397 ، تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب «لوامع األسرار في شرح مطالع األنوار» ،دانشگاه تهران ،چاپ دوم.1394 ، تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب «لوامع األسرار في شرح مطالع األنوار» ،دانشگاه تهران ،چاپ سوم.1396 ، روش شناسي پژوهشهاي فلسفي ،انتشارات ققنوس ،چاپ نخست.1397 ، تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق ،مركز العالمه الحلّي.1398 ، تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب «حدائق الحقائق» زين الدين عبدالرحمان كشي. تصحيح ،تحقيق و مقدمه كتاب «شرح القسطاس» شمس الدين سمرقندي. تصحيح ،تحقيق و مقدمه «رساله الحشريه» اثر مالصدرا ،در مجموعه رسائل فلسفي ،ج ،2بنياد حکمتاسالمي صدرا ،پاييز .1389
 تصحيح انتقادي رسالههاي منطقي «المسائل العشرينيه ،المناسبه بين النحو والمنطق ،الموجز الصغير فيالمنطق ،الموجزه في أصول المنطق و رساله في المنطق» اثر ابنسينا ،مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه.91-90 ،
 تدوين راهنماي كتاب «كليات فلسفه» دانشگاه پيام نور ،مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان ،بهار.1388 تدوين راهنماي كتاب «منطق »1دانشگاه پيام نور ،مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان ،زمستان .1387 -تدوين مجموعه تستهاي طبقهبنديشده كتاب «انديشه اسالمي »1دانشگاه پيام نور.
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ج) راهنمايي و مشاوره پاياننامه
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه اإللهيات بالمعني األخص الحکمه المتعاليه مالشمساي گيالني» ،ارديبهشت .94
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه بخش قضايا از كتاب شرح القسطاس» ،آبان .94
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه بخش قياس از كتاب شرح القسطاس» ،بهمن .94
 مشاوره پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «متافيزيک منطق موجهاتاز نظر ابنسينا» ،آذر .1394
 راهنمايي پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «خودآگاهي وديگرآگاهي در فلسفههاي ابنسينا و هگل».1396 ،
 مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«ادراكات وهمي در ابن سينا ،شيخ اشراق و مالصدرا».1396 ،
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه ذريعه االعتماد علي إحقاق الحق و المراد.1396 ،
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه شرح الهدايه االثيريه مالزاده هروي».1397 ،
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه متن و شرح رساله آداب البحث سمرقندي».1397 ،
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان«تصحيح ،تحقيق و مقدمه رساله العلم و العمل ابن كمونه».1397 ،
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 راهنمايي پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «غايت انسان از نظرابنسينا و صدرا ».1397 ،
 راهنمايي پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «افالطون از ديدگاهسهروردي و نيچه».1398 ،
د) همايشها
 بازخواني مباني شناخت در انديشه كانت ،ارائه در همايش بين المللي «دويست سال پس از کانت»، 30آبان و  1و  2آذر  ،1383گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي ،سالن مالصدرا.
 دانش و ارزش در گذر انديشه ،مجموعه مقاالت پانزدهمين همايش بزرگداشت حکيم مالصدرا (اخالقمتعاليه) ،تهران ،يکم خرداد ماه .1390
 منطقنگاري سينوي ،همايش ابنسينا و فيلسوفان اسالمي ،انجمن علمي تاريخ فلسفه بنياد حکمتاسالمي صدرا ،تهران 26 ،و  27مهرماه .1390
 فلسفه و تربيت ،هفدهمين همايش بزرگداشت حکيم مالصدرا (فلسفه و راه زندگي) ،تهران ،يکمخردادماه .1392
 حکومت حکيم شرط تحقق صلح ،هيجدهمين همايش بزرگداشت حکيم مالصدرا (فلسفه و صلحجهاني) ،تهران ،يکم خرداد ماه .1393
 دستگاه تربيتي انسان در شعاع انديشه صدرالمتألهين ،ارائه و چاپ در همايش بينالمللي اسالم وارزشهاي متعالي با تأکيد بر فرهنگ 27 ،ارديبهشت  ،1395بخش سوم ،ص .27 - 14
 روششناسي پژوهشهاي علوم انساني قرآنبنيان ،علوم انساني قرآنبنيان چيستي ،چرايي و چگونگي،تهران 27 ،و  28ارديبهشت .1395
 اخالق در غياب فلسفه بهمثابه فلسفه ،بيستمين همايش بزرگداشت حکيم مالصدرا (فلسفه و جهانعاري از فلسفه) ،تهران ،يکم خرداد ماه .1395
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 الهيات بالمعني األخص در آيينه اصول مطالب ،ارائه و چاپ در کنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علومانساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 نقش منطق ارسطويي بر تکوين علم نحو عربي به مثابه مقدمه مصحّح ،جشن نامه استاد حبيبي ،انجمن آثارو مفاخر ايران ،آبان .97
 تبيين حکمت شيعي از حقيقت انسان كامل در پرتو ديدگاه امام خميني ،بيست و سومين همايشبزرگداشت حکيم مالصدرا (حکمت ايراني و حکمت متعاليه) ،خرداد ماه .1398
 تدوين شيوهنامه تصحيح براي طرح تحقيقاتي تصحيح انتقادي آثار ابنسينا وابسته به مؤسسه پژوهشيحکمت و فلسفه ايران با عنوان «آثار ابنسينا از نسخه خطي تا چاپ امروزين (احياي نسخ خطي ابنسينا و
شيوهنامه تصحيح انتقادي متون).
 فطرت و تجربه ديني ،اشراق ،ويژه نامه كانونهاي دانشجويي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهتهران ،ص .24
ه) داوري
 مقاله علمي پژوهشي براي نشريه جاويدان خرد با عنوان «تحقيق و تصحيح انتقادي رساله انفساخ الصّورالموجوده في النفس المخالفه للحق عن النفس البشريه بعد الموت» از آثار ابنسينا.
ت وجود».
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه فلسفه دانشگاه تهران باعنوان «تحليلي معرفتي از كثرت و بساط ِ مقاله علميپژوهشي براي نشريه فلسفه دانشگاه تهران باعنوان «استعاره تعاملي ماكس بلک». مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «نقش بدن در پيدايش علم حسي ازنظر ابنسينا و مالصدرا»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «ارتباط عقل نظري و عقل عملي درصدور افعال اخالقي از منظر مالصدرا».
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «رابطه وجود و ماهيت در حکمتمتعاليه مالصدرا با نومن و فنومن در فلسفه نقادي كانت از منظر معرفت شناسي».
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 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «شهيد صدر و عقل گرايي». مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «چالش معرفتي و حکمي اقبالالهوري با انديشه هاي غرب نوين»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «تاثير معرفت شناختي آثار معصومين(عليهم السالم) در زندگي انسان ازمنظر عالمه طباطبايي»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «اقتراحي نو در مواجهه با پارادوكسدروغگو»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي معرفتشناختي با عنوان «تحليل تطبيقي ديدگاههاي معرفت-شناسي بر اساس انديشه هاي ابو حامد محمدغزالي طوسي و صدرالمتالهين شيرازي»
 مقاله علميپژوهشي براي دوفصلنامه تأمالت فلسفي با عنوان «اعتبارسنجي نگرش معرفتشناختي ابنسيناو صدرالمتألهين درباره فرآيند پيدايش نفس».
 مقاله علمي پژوهشي براي دوفصلنامه تأمالت فلسفي با عنوان «معقول ثاني فلسفي (چيستي ،اقسام واحکام) ازديدگاه عالمه طباطبايي»
 -مقاله علمي پژوهشي براي دوفصلنامه تأمالت فلسفي با عنوان «معادپژوهي در انديشه ابن سينا با تکيه بر

طبقهبندي هاي او در باب مراتب نفوس انسان ها در آخرت».
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «معرفتشناسي گزارههاي ارزشي از منظر عالمهطباطبايي و مصباح يزدي و چالشهاي آن».
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «خاستگاه ضرورت فلسفي از ديدگاه عالمه وتفاوت آن با صدرالمتالهين».
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «لزوم و ضرورت در تفکر ابنسينا». مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «معقول ثاني فلسفي (چيستي ،اقسام واحکام)ازديدگاه عالمه طباطبايي»
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 مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «بازسازي راهحل «بالقوه»ي ابنسينا درحيثالتفاتي به گذشته و آينده برپايهي نوعي كلگروي حداقلي»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه حکمت و فلسفه با عنوان «نشانه شناسي باستان و تأثير آن در شکلگيري مبحث داللت»
 مقاله علميپژوهشي براي نشريه پژوهشهاي ارتباطي با عنوان «شناسايي شاخص هاي ارزيابي و طراحيفرهنگ سازماني صدا و سيما .»...
 مقاله «بررسي امکان علوم انساني قرآن بنيان با مطالعه موردي نظريه جامعه شناختي ابن خلدون» برايهمايش «علوم انساني قرآنبنيان چيستي ،چرايي و چگونگي» ،تهران 27 ،و  28ارديبهشت .1395
 مقاله «بررسي نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو براساس الگوي حِکمي اجتهادي خسروپناه با تأكيد برقرآن كريم» براي همايش «علوم انساني قرآنبنيان چيستي ،چرايي و چگونگي» ،تهران27 ،و 28ارديبهشت .1395
 مقاله «رشد و توسعه و ارتقاء مطالعات علوم انساني قرآن بنيان» براي همايش «علوم انساني قرآنبنيانچيستي ،چرايي و چگونگي» ،تهران 27 ،و  28ارديبهشت .1395
 مقاله «نظريه علم انساني قرآن بنيان» براي همايش «علوم انساني قرآنبنيان چيستي ،چرايي و چگونگي»،تهران 27 ،و  28ارديبهشت .1395
 مقاله «براهين ابطال تناسخ در حکمت صدرايي» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران، 29و  30آذرماه .1395
 مقاله «بررسي تطبيقي مباني و ادله جاودانگي نفس در انديشه افالطون و مالصدرا» براي كنگره بينالملليعلوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 مقاله «واكاوي اسباب دستيابي به تقوا بر اساس آيات و روايات» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علومانساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 مقاله «نقش سازنده اديان الهي در ترويج مدارا و پرهيز از خشونت» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي،علوم انساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
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 مقاله «مقارنه اصول فقه و هرمنوتيک» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران 29 ،و 30آذرماه .1395
 مقاله «اخالق هنرمند -صنعتگر از منظر مرصادالعباد رازي» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علومانساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 مقاله «مقايسه تطبيقي در رابطه با مديريت جهادي و فرهنگي از نظر حضرت علي(ع) و مقام معظم رهبري»براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 مقاله «تبيين مباني عمل اخالقي براساس نظريه اسالمي عمل» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علومانساني ،تهران 29 ،و  30آذرماه .1395
 مقاله «تبيين رويکرد تکفيري در اسالم» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران 29 ،و 30آذرماه .1395
 مقاله «بررسي احکام طالق ايالء» براي كنگره بينالمللي علوم اسالمي ،علوم انساني ،تهران 29 ،و 30آذرماه .1395
 پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «غايت حركت در حکمت متعاليهو مقايسه آن با ديدگاه ابن سينا».
 پاياننامه دكتري رشته فلسفهتطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «روششناسي مطالعات تطبيقي». پايان نامه دكتري رشته فلسفه تطبيقي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «فرشته شناسي از ديدگاه شيخاشراق و فيض كاشاني».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «بررسيانديشههاي اشراقي غزالي در رساله مشکاه االنوار».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «تصحيح سوادالعين في شرح حکمه العين».
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 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «تصحيح فيإثبات الواجب».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «اصالتماهيت از ديدگاه دواني».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «ادراک بسيطو ادراک مركب و تأثير آن در سعادت انسان در حکمت متعاليه».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه شهيد مطهري با عنوان «نظام معرفت-شناسي سهروردي».
 پا يان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «سازگاريدروني انديشه مالصدرا در مسأله شفاعت و تبيين تالش وي براي سازگاري بيروني».
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسالمي از دانشگاه بينالمللي امام خميني با عنوان «نقدرابطه عقل و وحي در مکتب تفکيک از ديدگاه عالمه طباطبايي».
و) خدمات پژوهشي
 عضو شوراي علمي «طرح تحقيقاتي تصحيح علمي -انتقادي آثار ابنسينا». عضو كميته علمي احياء و نشر آثار حکيم مؤسس (زنوزي) به عنوان نماينده دانشگاه شهيد مطهري. نماينده دانشگاه شهيد مطهري در مجمع عالي حکمت اسالمي (قم) در برگزاري همايش بزرگداشت حکيممؤسس (آقاعلي زنوزي) و احياي آثار اين حکيم.
 عضو كميته علمي «سومين همايش سراسري رشد و تحول علوم طبيعي در پرتو انديشه اسالمي» ،دانشگاهامام حسين (ع).
 ويراستار بخش تصحيح كتب مالصدرا در بنياد حکمت اسالمي صدرا از سال  1378تا .1391 ويراستار علمي تصحيح انتقادي آثار ابنسينا در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه. ويراستار مجله علمي ،پژوهشي خردنامه صدرا. مدير بخش انگليسي مجله علمي ،پژوهشي «مقاالت و بررسيها» دانشکده الهيات دانشگاه تهران.10

 مدير بخش انگليسي مجله علمي ،پژوهشي «انديشه نوين ديني» نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها ،قم.
 مدير اجرايي طرح پژوهشي با عنوان «مفاخر فلسفي معاصر ايران ،معرفي شارحان معاصر آثار مالصدرا»،انجمن مفاخر و آثار فرهنگي.
 همکاري در تصحيح ،ويراستاري ،استخراج فهرست و صفحهآرايي كتب متعدد تخصصي حکمت و فلسفهاز جمله «منطق الملخص» ،االسفار األربعه ،كسر اصنام الجاهليه و كتب ديگر مالصدرا.
 همکاري پژوهشي در ارزيابي ،داوري و ويرايش مقاالت و كتب از كنگره بين المللي فيض كاشاني. عضو هيئت رئيسه بخش دانشجويي كنگره بينالمللي فيض كاشاني. همکاري پژوهشي در ارزيابي ،داوري و ويرايش پاياننامههاي دكتري رشته فلسفه دانشگاه شهيد مطهري. همکاري پژوهشي در ارزيابي اوليه و كنترل صفحهآرايي نهايي تصحيح آثار ابنسينا با طرح تحقيقاتيتصحيح انتقادي آثار ابنسينا وابسته به مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران از سال  1389تاكنون.
 همکاري پژوهشي در ارزيابي و داوري مقاالت ترجمهشده در حوزه اخالق و دين در پژوهشکده حکمتمعاصر پژوهشگاه علوم انساني.
 همکاري در تدوين خبرنامه دومين همايش جهاني مالصدرا و حکمت متعاليه ،يکم تا پنجم خرداد ،1383بنياد حکمت اسالمي صدرا ،شماره  1تا .5
 عضو كميته علمي همايش «فرهنگ و شهر» ،مركز علمي كاربردي سازمان فرهنگي و هنري شهرداريتهران ،هشتم اسفند .1390
 عضويت در انجمن بينالمللي مالصدرا. عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي. عضويت فعال در بسيج از سال  1385تاكنون.سوابق آموزشي
 دبير گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه شهيد مطهري واحد برادران تهران.11

 تدريس دروس روششناسي پژوهش فلسفي (دكتري) ،منطق قديم ،شبههشناسي ،سمينار ،فلسفه اسالميو كالم (كارشناسي ارشد) ،منطق ،فلسفه اسالمي ،فلسفه تاريخ ،تاريخ اديان ،متون فلسفي به زبان عربي و روش
تحقيق (كارشناسي) در دانشگاه شهيد مطهري ،سالتحصيلي  89تاكنون.
 تدريس درس منطق قديم در دانشگاه تهران ،سال تحصيلي .92 – 91 تدريس دروس منطق قديم و روش تحقيق (كارشناسيارشد) در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،سالتحصيلي .95 – 94
 تدريس درس منطق قديم در دانشگاه عالمه طباطبايي ،سال تحصيلي .94 – 95 تدريس درس منطق قديم (كارشناسيارشد) در دانشگاه خوارزمي ،سال تحصيلي .96 – 95 تدريس دروس منطق قديم (كارشناسيارشد) ،منطق ،كالم تخصصي ،فلسفه علم و تاريخ فلسفه اسالمي وتاريخ فلسفه غرب (كارشناسي) در دانشگاه بينالمللي امام خميني ،سال تحصيلي .91 – 89
 تدريس دروس منطق ،فلسفه و كالم در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري از سال  1384تا .1388 تدريس دروس كليات فلسفه ،منطق و انديشهاسالمي در دانشگاه پيامنور (فراگير) از سال  1383تا .1390 تدريس دروس فلسفه اشراق ،عرفان نظري ،فلسفه اخالق ،فلسفه معاصر ،فلسفه تطبيقي ،منطق  1تا  4وصرف و نحو كاربردي در دانشگاه پيام نور مركز تهران ،از سال تحصيلي  1387تا .1390
 تدريس درس كليات فلسفه در دانشگاه پيام نور مركز كن ،از سال تحصيلي  1388تا .1390 تدريس درس فلسفه اخالق ،اخالق اسالمي و انديشه اسالمي در دانشگاه جامع علمي -كاربردي از سال.1391 – 1389
 -تدريس دروس عربي در آموزش و پرورش ،منطقه  11تهران ،دبيرستان قدس در سال تحصيلي . 78 – 77

نشاني :تهران ،ميدان بهارستان ،دانشگاه شهيد مطهري ،ساختمان آموزش ،طبقه دوم ،گروه فلسفه.
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