بسمه تعالی
پژوهشکده الهیات و خانواده
همذهِ;
زه بیدژوهش یدفش شسج یغ براس
فعبلی 

یش عجااه

ب ث اه رسرسس یاصس ب 2493

زه بیدژوهش ی
ش س یدسقبل ت« عبون زدژوهش ی»آغ بصش ذتثسششس بصیث شایانؼ بففعبلی 
حرصویب ،سرس عاوس شویغفشهن

د ژوهددسای نح رص دیشد ب،انؼ بفد ژوهده بیثنی بدیو

سرس عاایث باس بث ا ن بث دانش رسح رص 

ی ااه

ب ،اسای ةخ ذ بر

یدژوهش یث ا


قا نذا ونیضدبس گ رییث انیبصه بو طبلج بردژوهش ی خبطج ب دسح رص  رفو ع بس 
زه بی
اس یدسص ش اه ذا آغ بصینسأس یسای ن عبون زث ردااس زتث بسون ذسرس عةفعبلی  
دژوهشیوقشیتی کده اانجبش زدان دوسؼشث اس بص بنیدسای ن س یشونی ضسغیی شسوی شد
دفششسج یغبراس یاصکبسکشد ح رسیث ا س ألا ح رسیس بخشبس عبون زث ا« شک ض طبلع بر
اس

یاه

ب »سغیی شیبف زتای ن شک ضدسس بسی 24:2/21/5ث شاس بو

دژوهش یدژوهش باس
«ادی ب »«،ف س اوک

رثاش رسای

کک شداه ذا یبدش ذاسادسقبل تا بسگ شوادژوهش ی«اخ

»،

ف»و«فق اوحق ر »دنج ب ک شداوثس ششی نبس تث شایفعبلی زه بی

ػذیذدژوهشیایؼبدکنذت 
ث بان یندیش یناای،ای ذانی بصث اسأس یسدژوهش ذاایواثس شاث ادژوهش با رفوفشهن
اس ی،ثبسأکیذثشسیبس زه بی رػ ردوسای غدسقط ته بیف شیفشهن یونیبصه بی
ودینی ش شاه ب دسدس شرسک بسش رسایدژوهش ی شک ض طبلع براس


ی

یق شاسگشف زوث ب

نبی زث ا أ رسی زقط ته بو یضه بوث بسرػ اث اس بثقافعبلی زه ب،فشفی زه ب،ش شایوو
ا بن بر،ای ن شک ضاصاواخ شس ب 24:6ث ب حرسی زد ژوهددسح رصا س بی خ بنرادا،ث ا
«دژوهش ذاال ی بروخ بنرادا»ث بس اگ شوادژوهش یث ب ن بوین«گ شوا طبلع برخ بنرادا»،
«گشوااخ




اػش ب ی»و«گشواال یبرسطجیقی»سجذی شذت 


هأهَرٗتّبٕپضٍّؾکذُالْ٘بتٍخبًَادُ 

طبلع اود ژوهددسص ین ةسرس عةدان دوفشهن

ی»اص نظ شس بخشبسی،

«خ بنراد اس

اخ قیوال یبسیت 
اهذا ث نذ ذردژوهش ذاال یبروخبنرادا 
2ت شنبخز

زهبیدژوهشیاصطشیقنیبصسنؼی؛
ی سبئ  شسجووسعییناولری 

هبوسوکهبینبفشثاح  سبئ ِ شسجواص نظش مودین؛


شنبسبییآسیت
3ت
4ت طشاحیو شضةال رهبی

ی شنبست،نبفشثا سبئ حرص خبنرادا؛

5ت دبسخ رییثاشج بر،دشسدهبی

یوابلدهبی ینیدسحرص  سبئ  شسجو؛

6ت نقذ بست،آساءوػشیب هبیف شی عبسضثبخبنرادا؛
7ت افضایدسعب رو طبلعبرث ینسش شاایوسقری زدی ذگباه بیه مدیرن ذدسح رص  س بئ 
شسجوت
اهذا کرسبا ذردژوهش ذاال یبروخبنرادا 
 .1طبلعاوطشاحیال ریػب نظ بفخ بنراداث بسأکی ذث شال ره بیاسسج بطیصوػ ینث بن شکث ش
نبث دینی؛
 .2واک بویص ین اه ب،آط بسوساه بسه بیح  س بئ  شسجوث بخ بنرادااص نظ شاخ

اػش ب ی،

ثاویژاهذاقز؛

 .3ثشسس یآساءوانذیش اه بیال ی بسین بفشث ا س بئ خ بنرادادسادی ب  ،زاهت ،بس تو
ػشیب هبیف شیت


عزحّبٕپضٍّؾٖپضٍّؾکذُالْ٘بتٍخبًَادُ 

رديف

ػنواى تحميك

هجري

نوع تحميك

هوظفي/لراردادي

تاريخ شروع

تاريخ پاياى

هوضوع

1

ثزرعٖ هجبًٖ ادلِ الشام حىَهت ثز حجبة
هغئلِپضٍّٖ تشلشل ًظبم خبًَادُ در ؽْز
اصفْبى (فبس )2 ،1
هغئلِپضٍّٖ تشلشل ًظبم خبًَادُ در ؽْز
هؾْذ (فبس )2 ،1
هغئلِپضٍّٖ تشلشل ًظبم خبًَادُ در ؽْز لن
(فبس )2 ،1
هغئلِپضٍّٖ تشلشل ًظبم خبًَادُ در ؽْز
تْزاى (فبس )2 ،1
ًگزػّبٕ ؽَّز ثِ ّوغز در سًذگٖ
سًبؽَٖٗ؛ آع٘تّب -راّىبرّب (فبس )1
فوٌ٘٘غن ٍ خبًَادُ (فبس )2 ،1
رٍٗىزدٕ فمْٖ حمَلٖ ثِ هغبئل هزثَط ثِ
هبَّارُ ٍ ؽجىِّبٕ اجتوبػٖ
ؽٌبخت خذاًٍذ در والم اهبهِ٘ اس هذرعِ ثغذاد
تب هذرعِ اصفْبى (فبس )1،2

10

ؽَُّ٘بٕ اًتخبة ّوغز ثب تأو٘ذ ثز آٗبت ٍ رٍاٗبت

اصغز ّبدٕ

11

ػلن غ٘ت اهبم (ع) ثب رٍٗىزد ًمذ ؽجْبت هخبلف٘ي
آع٘تؽٌبعٖ راُّبٕ ؽٌبخت ّوغز آٌٗذُ در
ؽْز اصفْبى

هحوذرضب ًمِ٘

لزاردادٕ

عوِ٘ لجبفٖ

لزاردادٕ

1393/7/2

حو٘ذ ػغبٖٗ ًظزٕ

هَظفٖ

93/12/15 1394/01/01

حغي عزاجسادُ

هَظفٖ

اصغز ّبدٕ

هَظفٖ

2
3
4
5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

هَظفٖ پضٍّؾٖ ؽٌبخت خذاًٍذ در والم
اهبهِ٘ اس هذرعِ ثغذاد تب هذرعِ اصفْبى (فبس)3
ًگزػّبٕ ؽَّز ثِ ّوغز در سًذگٖ
سًبؽَٖٗ :آع٘تّب -راّىبرّب (فبس )2
ؽٌبعبٖٗ هَاًغ اخاللٖ اسدٍاج جَاًبى ٍ
راّىبرّبٕ رفغ آى
آع٘تّبٕ ؽٌبختٖ در رٍاثظ ّوغزاى ٍ
رٍػّبٕ اصالح آى ثب ًگزػ ثِ هٌبثغ اعالهٖ
وؾف الگَّبٕ ارتجبعٖ سٍج٘ي ثب ًگزػ ثِ
هٌبثغ اعالهٖ ٍ عبخت هم٘بط آى
تَل٘ذ هحتَإ وتبة ثزرعٖ تأث٘ز ؽجىِّبٕ
اجتوبػٖ ثز رٍاثظ ّوغزاى ٍ اػتوبد سًبؽَٖٗ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة ثزرعٖ تأث٘ز ؽجىِّبٕ
هبَّارُ ثز رٍاثظ ّوغزاى ٍ اػتوبد سًبؽَٖٗ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة تحل٘ل سهٌِ٘ ّب ٍ ػَاهل
فزٗت وبرٕ در رعبًِ ٍ راّىبرّبٕ ثزٍى رفت
تحل٘ل سهٌِّ٘ب ٍ ػَاهل ًبراعتٖ در خبًَادُ ٍ

لزاردادٕ

92/7/28

92/12/15

فمِ ٍ حمَق

ػلٖ جبىًثبرٕ
هج٘ذ جؼفزٗبى
عوِ٘ لجبفٖ
هج٘ذ جؼفزٗبى
عوِ٘ لجبفٖ
هج٘ذ جؼفزٗبى
عوِ٘ لجبفٖ
هج٘ذ جؼفزٗبى
عوِ٘ لجبفٖ

لزاردادٕ

91/9/19

93/12/5

خبًَادُ

لزاردادٕ

91/9/19

93/12/5

خبًَادُ

لزاردادٕ

91/9/19

93/12/5

خبًَادُ

لزاردادٕ

91/9/19

93/12/5

خبًَادُ

حغي عزاجسادُ

هَظفٖ

93/1/1

93/12/15

خبًَادُ

حغي عزاجسادُ

هَظفٖ

91/6/15

93/12/15

خبًَادُ

ػجبط جبىًثبرٕ

لزاردادٕ

93/5/1

93/12/15

فمِ ٍ حمَق

حو٘ذ ػغبًٖٗظزٕ

هَظفٖ

92/6/15

93/12/15

فلغفِ ٍ والم

هَظفٖ

93/3/15

93/12/15

خبًَادُ

92/3/15

93/3/15

فلغفِ ٍ والم

93/12/15

خبًَادُ

/12/15
1394/01/01
1394
/12/15
1394/01/01
1394

فلغفِ ٍ والم
خبًَادُ
اخالق

حغي عزاجسادُ

هَظفٖ

در حبل اًجبم

خبًَادُ

اصغز ّبدٕ ٍ
ثٌبگَٖٗ سادُ

هَظفٖ

در حبل اًجبم

خبًَادُ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

خبًَادُ

رحوت اهلل فؾبروٖ لزاردادٕ

در حبل اًجبم

خبًَادُ

فبئضُ تمٖ پَر

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

اخالق

اصغز ّبدٕ

هَظفٖ

در حبل اًجبم

اخالق

رحوت اهلل فؾبروٖ

22
23
24
25

26
27
28
29

راّىبرّبٕ ثزٍى رفت اس آى
تَل٘ذ هحتَإ وتبة اخالق تجل٘غ اس هٌظز آِٗ
اهلل هظبّزٕ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة تحل٘ل گفتوبى رّجزاى
اًمالة ٍ هصزف فزٌّگٖ
اهَر هزثَط ثِ پبالٗؼ تجل٘غبت ٍ الوبىّبٕ
ؽْزٕ ثب هحَرٗت هصزف فزٌّگٖ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة ؽٌبعبٖٗ ػَاهل ٍ هَاًغ
تؼو٘ك اٗوبى ٍ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ اس هٌظز
داًؾوٌذاى اعالهٖ هؼبصز
تَل٘ذ هحتَإ عزاحٖ الگَٕ هتؼبلٖ ثزإ
تؼو٘ك اٗوبى ٍ ثبٍرّبٕ دٌٖٗ هزدم ثب اعتفبدُ
اس ظزف٘ت هجبلظ ػشادارٕ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة درآهذٕ ثز ؽٌبخت جزٗبى
جَٗب جْبًجخؼ
فىزٕ تغٌي  12اهبهٖ
تَل٘ذ هحتَإ وتبة رٍٗىزدّبٕ ًظزٕ ثِ
هج٘ذ جؼفزٗبى
گفتگَٕ ثٌ٘بدٌٖٗ در اٗزاى پغب اًمالة
اهَر هزثَط ثِ ػزضِ گشٗذُ وتبة اخالق
هج٘ذ ّبدٕ سادُ
اعالهٖ آٗتاهلل هظبّزٕ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

اخالق

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

عجه سًذگٖ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

عجه سًذگٖ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

تؼو٘ك ثبٍرّبٕ
دٌٖٗ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

تؼو٘ك ثبٍرّبٕ
دٌٖٗ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

ٍّبث٘ت

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

توذى عالهٖ

لزاردادٕ

در حبل اًجبم

غ٘ز لغجٖ



فْزعتکتتاًتؾبراتپضٍّؾکذُالْ٘بتٍخبًَادُ 

نرا

سس

نبفاطش

نریسنذا

2

2

ؽَ٘ٓتجل٘غٖهغلوبًبىٍهغ٘ح٘بىدرخٌَةآفزٗمب

حج٘ترضبارساًٖ


3

3

چ٘يٍارتجبعبتاٗزاًٖ-اعالهٖ

هد٘ذّبدٕسادُ


4

4

تجل٘غبتدٌٖٗدرحکَهتدٌٖٗ

اکجزاعذسادُ

5

ّبٕاخاللًْٖحالجالغِ(ج)1


هعٌبؽٌبعٍٖاصُ

ًصزاهللؽبهلٖ

6

ّبٕاخاللًْٖحالجالغِ(ج)2


هعٌبؽٌبعٍٖاصُ

ًصزاهللؽبهلٖ

6

7

اًگ٘شٍُٗبدگ٘زٕدرتحک٘ناعتمبداتدٌٖٗخَاًبى

حغيعلٖثخت٘برًصزآثبدٕ


7

8

ّبٕعلوٖپضٍّؾٖ(اخالقٍتزث٘ت)


ًؾغت

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

8

9

ّبٕعلوٖپضٍّؾٖ(ادٗبىٍعزفبى)


ًؾغت

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

9

:

پضٍّؾٖ(اًمالةاعالهٍٖرعبلتّب)


ّبٕعلوٖ

ًؾغت

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

:

21

ّبٕعلوٖپضٍّؾٖ(فلغفٍِکالم)


ًؾغت

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

21

22

خزافٍِخبهعٔدٌٖٗ

عل٘زضبافؾبًٖ

5

23

آٗتاهللهظبّزٕ
داًؼاخالقاعالهٖ(ج /)1

تحزٗز:هد٘ذّبدٕسادُ


24

)/آٗتاهللهظبّزٕ

داًؼاخالقاعالهٖ(ج2

تحزٗز:هد٘ذّبدٕسادُ


25

)/آٗتاهللهظبّزٕ

داًؼاخالقاعالهٖ(ج3

تحزٗز:هد٘ذّبدٕسادُ


26

)/آٗتاهللهظبّزٕ

داًؼاخالقاعالهٖ(ج4

تحزٗز:هد٘ذّبدٕسادُ


23

27

رعبًٍِهغبئلاختوبعٖاٗزاى

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

24

28

ّبٕدعتگبُّبٕفزٌّگٖاعتبىاصفْبى


هغبلعٔتغج٘مٖهأهَرٗت

اه٘زپزچوٖ

25

29

هغدذدرلَاً٘يٍهمزرات

حدتاهللاهٌٖ٘


26

2:

ثذعتّبٍخزافبتدراعتبىاصفْبى


کبهزاىرث٘عٖ

27

31

ًؾبطاختوبعٖ

رٗحبًِتو٘شٕفز


28

32

ّبًٍحلِّبٕاًحزافٖ


اعتزاتضٕهَاخِْثبفزلِ

اثزاّ٘نحغٌٖ٘خؾَلبًٖ

29

33

ّبًٍگزػّبٕهزدمؽْزاصفْبى


ارسػ

اکجزاحوذٕ

2:

34

الگَّبٕهذٗزٗتفزٌّگٖ

هحوذلغجٖخؾَلبًٖ

31

35

ًمؼعؾكدرتکبهلٍخَدٕاًغبى

هحوذث٘ذٌّذٕ

32

36

هدوَعٔهمبالتثزتزدٍه٘يّوبٗؼادٗبىتَح٘ذٕ

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

33

37

چک٘ذٓهمبالتدٍه٘يّوبٗؼادٗبىتَح٘ذٕ

هزکشهغبلعبتاعالهٖ

34

38

کفبرُدرهغ٘ح٘ت(ثزرعًٍٖمذ)

حج٘ترضبارساًٖ


35

39

هعٌبؽٌبعٍٖاصُعجَدٗتدرلزآى

اصغزّبدٕ

36

3:

اخالقدرلزآىٍصح٘فٔعدبدِٗ

تَرجسًٌٍٖٗذ


37

22

41

اخالقٍفٌبٍرٕ

هحوذخبلبًٖ

 42

االخالق(خلذاٍل)

آٗتا...هظبّزٕ

 43

االخالق(خلذدٍم)

آٗتا...هظبّزٕ

 44

االخالق(خلذعَم)

آٗتا...هظبّزٕ

39

45

چک٘ذُهمبالتّوبٗؼهلٖهغبٗلاختوبعٖاٗزاى

خوعٖاسًَٗغٌذگبى

 3:

 46

 41

 47

پذٗذارًْٕ٘٘ل٘غناخاللٖ

42

48

چک٘ذُهمبالتؽؾو٘يّوبٗؼادٗبىتَح٘ذٕ

خوعٖاسًَٗغٌذگبى

43

49

گشارػعولکزدؽؼعبلِدفتزتجل٘غبتاعالهٖاصفْبى


رٍاثظعوَهٖدفتز

44

4:

اسگٌدٌِّ٘بًٕغخخغٖ


حغياًصبرٕ

51

حکوتثٌذگٖ(خلذاٍل)

آٗتاهللحغيفمِ٘اهبهٖ


52

حکوتثٌذگٖ(خلذدٍم)

آٗتاهللحغيفمِ٘اهبهٖ


46

53

ثبسگؾتثِلزآى

حو٘ذاحوذٗبى

47

54

هذرً٘شاعَ٘ىٍخْبىاٗزاًٖ

کبهزاىرث٘عٖ

 48

55

ث٘يالوللٖادٗبىتَح٘ذٕ1/
هدوَعِهمبالتؽؾو٘يّوبٗؼ 
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گزٍُّبٕپضٍّؾٖ

گزٍُهغبلعبتخبًَادُ 

الف)
گشوا طبلعبرخ بنراداث بسرػ اث انی بصػب ع اث اش نبخز
ج بنیاس

یخ بنرادا یکرش ذثشاس بو

یوث اک بسگیشی ی ب سش شاه بی دطشدسسح ی  س بئ خ بنرادااصػ

ااصدواع،

ته ب
سواثوصنبش ریی،فشصن ذدشوسیوسح یمواسسق بءس بخشبسوک بسکشدخ بنراداوک بهدآس ی 
و ش

رصنبشرییه زگ بسدتای نگ شواث بانؼ بفد ژوهده بی

یدقی قث ادنج ب ف م

دقیقیاص رفخبنرادا،نقذوثشسس یه بنظشی ا ه بین بفشث اخ بنراداواسائ اال ره بین بةدس
حرصاخبنراداثبسوی شداس

یاس زتاصای نسو؛سس بلزای نگ شواس ب ب ده ید ژوهده بی

ثنیبدینوکبسثشدیدسػ زثس ووسرس عافضاین ذان با

یث اخ بنرادادسای شا ث رداوث ا

طرسک یح  س بئ  شسجوث ب ی ضخ بنرادادسنظ بفقط ته بیف شیفشهن یاس زتث شای ن
اسبو ،أ رسیزواهذا اینگشواثاششحصیشاسز;
أ رسیز

طبلعاودژوهددسحرص  سبئ خبنرادااص نظشسبخشبس،سواثوونظبفخبنرادات 
اهذا ث نذ ذر 
2ت شنبس بییآس یته بیخ بنراداوطشاح ی ذاخ ر جشن یث شدیش یشیودس ب ث شای
قبث اثبآسیتهبیخبنرادا؛
3ت اسائةال ریثشسشخبنراد  ط رةاس ی؛ 
4ت شنبسبییو عشفی جبنی،اهر وسبخشبسنظبفخبنراد اس یت
اهذا کرسبا ذر 
طبلعاودژوهدثا نظرس;
2ت کشفال رهبیاسسجبطیصوػینوسعیین قیبوآ ثشاسبوآ رصاهبیاس ی؛ 
یته بیش نبخشیدسسواث وه س شا وسوکه بیاه
3ت ثشسس یآس 

حآ ث بن شکث ا

نبث اس ی؛ 
4ت شنبس بییص ین اه بیآس یته بیصنبش رییِک بسثشا ش ج اه بیاػش ب یوثینن ذگب ش ج اه بی
بهراساای؛

5ت سذوینثسشةػب آ رصشیو شبوساایثشایافضایده ی یزدسسواثوصنبشرییت

ة)گزٍُاخالقاختوبعٖ 

ث ذو سشدی ذاخ

اص رض ر بسیاس زک اثخ دگس ششداایاص ش ر دین یاس

ادی ب سرحی ذیونظ بفه بیف شی-اػش ب یثش شیساث اخ رداخش

یودی ش

ب.دادااس زتاص

نسو،س کثشاید شداخشنث ا س بئ وثبوسه بیاخ ق یاصسس بلزه بی م رفاس
ای 
انس بنیاس زتگ شوااخ

یو

اػش ب یدسه ذداس زثس ششی نبس تث شای شوس،نق ذو

نظشیادشداصیاخ قیثبسوی شداس

یدسح رصاه بی خش فاػش ب یوث ب حرسی ز س بی 

خ بنرادا،دذی ذآوسداوث بسرػ اث اسوکه بین رین

یوسحقیق بسیث اک بوکگ شیدس

جبحضنرینای نح رصاثذ شداصدتاصای نسو،سس بلزای نگ شواثشسس یه ش  ن بوینو س بئ 
اخ

اػش ب ینیس زث

ا ی کرش ذث بدسنظ شگ شفشننظ بفح بکمث شاخ

اػش ب یو

کبسثشدیدسطشحه بیدژوهش یوث بس ی اث شثبوسه بیدسو دین ی،ث بن بهیاصثی شو  ،س بئ 

اخ قیواسسج ب آ ث بح رصاه بی محی برانس بنیث ب حرسی زخ بنراداسا رسدثشسس یو
دقزنظشقشاسدهذتثشایناسبو ،أ رسیزواهذا اینگشواثاششحصیشاسز; 
أ رسیز
طبلعاودژوهددسحرص  سبئ خبنرادااص نظشاخ

اػش ب یت 

اهذا ث نذ ذر 
2ت سجیینسوش نذو بل بن ة ج بنی،اه ر ونظ بفاخ

اس

ی،ث اوی ژادسح رص اخ



اػش ب یونبفشثا سبئ خبنرادا؛
تشنبس ی س بئ اخ ق یخ بنراداوشنبس بیی عت راخ
3ت آس ی 

اػش ب یِ شسجوث ب

خبنراداواسائةساه بسهبیثشو سفز؛ 
4ت اس شخشاعو عشف یال ره بیصیس زاخ ق یاص ش ر دین یو

ین بفشث ا س بئ 

خبنرادات
اهذا کرسبا ذر 
طبلعاودژوهدثا نظرس; 
ناهبو را نبساسشیدسخبنراداوساه بسهبیثشو سفزاصآ هب؛ 
2ت سح ی ص ی 
3ت سح ی ص ین اه بو را

فشیج بسیدسسس بناوساه بسه بیث شو سف زهث اوی ژاث شای

خبطجب کردکونرػرا )؛ 
4ت ثشسسیساه بسهبیسشثیش یس شویغه ذاقزوک بهدنبساس شیاص نظ شاخ

اس

ی،ث اوی ژا

دسخبنرادا؛ 
5ت ثشسسیآطبسف شدی،خ بنرادگی،اػش ب یِه ذاقز/دسو اص نظ شاخ
ثشآطبسدنیریوحیبراػش ب یت 

ج)گزٍُالْ٘بتتغج٘مٖ 

اس

یث بسأکی ذ

گ شواال ی برسطجیق یث ب ح رسق شاسداد  س بی ال ی بسیخ بنرادادسه ذداس زث بس ی اث ش
انذیش اه بیاه ی اس

یودین یوث بن باسطجیق ی،ث بدشهی ضاصثس نذاک شد ث ای کسوک

خب.و ر  بنذ اصثشداش ز ه بیغ ووس س یشانحشاف یدسثشسس یاثع بدو س بئ  شسجو
ثب خبنراداثبسوی شددین ی،اصگس ششا عشفش یوسوش یف س یوک
ثشنق ذوثشسس یدی ذگباه بونظشی اه بیآن بدسث بسااثع بدش

یاس ش بداک شداو

وا

یوه رسیدی نودین ذاسی

ن باساهج شدیوک بسثشدیدسف م،اطج بروث بسگیشیگ ضاساه بو س بئ دین یسادسح رصا
سوکه بی ق یو
سبی خ بنرادااف ضایدده ذتثن بثشاین،الصفاس زث اسنبس تن ر  س بئ اص 
اس شذاللی،نق یوس بسیخی،سؼشث یوش ردی،فق ی،س س یشی،ح ذیظیو بنن ذآ وث اط رس
سطجیقیاسش بداکنذتثشایناسبو ،أ رسیزواهذا اینگشواثاششحصیشاسز; 
أ رسیز
طبلعاودژوهددسحرص  سبئ خبنرادااص نظشال یبرسطجیقیت 
اهذا ث نذ ذر 
2ت واکبوی س بئ  شث ر ث اال ی برادی ب  ،زاهت ،بس توػشی ب ه بیف شیدسح رص 
سبئ و رضر برنبفشثاخبنرادا؛ 
ثشسسیآساءوانذیشاهبدسحرص ال یبرسطجیقی شسجوثبخبنرادا؛

3ت
4ت شنبس بییودبس ث ادشس ده بوش ج برف شیوا شق بدین بفشث ا س بئ خ بنراداث ب
سوی شدسطجیقیت
اهذا کرسبا ذر 
طبلعاودژوهدثا نظرس; 
2ت ثشسسیساه بسهبیسقریزثبوسهبیدینیدسخبنراداثبن باثاآ رصاهبیال یبسیادیب ؛
سوکه بیثبوس ن ذکشد کردک ب ث ا ج ذاو ع بددسساس شبیسران نذس بصی
3ت شنبس بیی 
ج غب و شثیب سخ

یکردک؛

4ت طشاحیال ری شع بلیث شایسع ی قای ب وثبوسه بیدین ی شدف،ث اوی ژانس ػ را ث ب
سوضاهبیخبن ی؛ 

اسش بدااصفشفیز ؼبلسو

5ت ن باسطجیق یث ا قرل ة«س ذثیش ن ض »دسآساءوانذیش اه بیاسس طرو ش

ب وفی س رفب 

شیعات


اعضبّٕ٘ئتعلوٖ 
ٍالوغلو٘يآلبٕحغيعزاجسادُ


االعالم

حدت
-1
دسه شمش شیرس با  2456دسش شاه ب دسیکخبنرادا زهجیثذنیبآ ذفتآغبصسح ی ر
ساهن بییافه ض ب ثردثبششو انق ةش ره نذ شدفایشا کاثاه شااخبنرادادسثسیبسیاص
ساهذی بییهبششکزداششمتدساصدیشوصیانق ةدوسادثیشسشب سادسسششا رفسؼشثیآغبص
هبکاهشسااصداندآ رصا  شبص


شبگشدی
کشدفتدسسب دوفدثیشسشب ثاه شاادون شاصهم
ک وثردیم،ثشایاولینثبسدسػج اهبیػن حترسدیذاکشدفکااینسرفیقسبدبیب ػن 
سح ی ینیضادا اداشزت فتبیآکنذااص عنریزدسػج اهبوه شصفثرد ثبسعذادیاصط ةِثب
اخ .کاثسیبسیاصآن بنیضثاش بدرسسیذنذ،ص یناایفشاهمکشدسبدساواخشسب 2473واسد
حرصا

یااه ب شرفتدساصدوسب ،ثشایادا اسح ی ثاحرصا

یاقمسفشمودسکنبس

سح ی دسحرصا،ثبوسودثادانش باس شا ه ؼش آ رصک بلیقم)ثاسح ی دسسششاحقر 
دشداخشمتدسسب 2487دسا شحب کبسشنبسیاسشذ شکضسشثیز ذسودانش باقمششکزوثب
کستسسجااو وسودی،دسسششا ذسسیال یبرهگشایدف س اوک ف) دزیشفشاشذاو ثبدفب اص
دبیب نب اثب نرا «خذاشنبسیدسن غالج غا»،ثا نرا دانشؼریثشسش،اصاین دانش با
فبس الشح ی شذفته ض ب ،دسحرصا

یاقم،دسفقاواهر وس سیشاص حتشثضسگبنی

ه چر آیبر ظبففبض لن شانی،سجشیضی،وحیذخشاسبنی ،بسفوػرادیآ یث شا نذثردف،
ه چنب کادسسششاسخ

یک فنیضدس رسساا بفهبد ه )قماص حتشثضسگبنی بننذ

آیزاهللسجحبنی،اسشبدفیبض،دکششاح ذث ششیوتتتدسک فوف س اهاس بس)خرشااینخرا 

دشفیضایشب ثردفتدسکنبسسح ی ِ رفحرصویودانش بهی،دسایبفسج یغ،افضو ثشسج یغدس
شاکضسذباوثسیغ،ثاطرس شسثبحترسدسػ دانشؼریب دانش باهبی خش ف؛ه چر 
دانش باس شا ،دانش باا یشکجیش،دانش باخراػان یشطرسی،دانش با رفدضش ی ش ذ،
دانش باا بفخ ینیقضوین،دانش بااه ب ،دانش با رفدضش یاه ب ودانش باکبشب ثا

انؼبفوفی اسج یغیواسایا شبوساثادانشؼریب  یدشداخشمتدسسب 2496دساصثبصگشزثا
یثب شاکضحرصویودانش بهی،دسگشوااخ

اه ب ض نه بسی

 شکض طبلعبر

اس یاه ب واثسشاثادژوهش با رفوفشهن اس یقماششغب دیذاکشداواصسب 2497
سبکنر ثا نرا  ذیشاینگشواثافعبلیزهبی

یودژوهشی یدشداصفتهماکنر نیضسئیس

دژوهش ذاال یبروخبنرادادژوهش با رفوفشهن اس ی یثبشمت 
ی; 

کبسنب ا
قبالر; 

2ت «خذادسانذیشااف طر »اسایاشذاثشایدائشال عبس ک ف ،رسساا بفهبد ه )قم،
248:ت 
سوکشنبسیف مگضاساهبیاخ قیقشآ »،ف نب ااخ
3ت « 

،ش بسا24:1،34ت 

4ت « رضر شنبسیگضاساهبیاخ قیقشآ »،»،ف نب ااخ

،ش بسا24:1،36ت 

5ت «انشبئبرط جیوا رن یف مگضاساهبیاخ قیقشآ »،»،ف نب ااخ

،ش بسا،37

24:1ت 
6ت «انشبئبرغیشط جیوا رن یف مگضاساهبیاخ قیقشآ »،»،ف نب ااخ

،ش بسا،38

24:2ت 
7ت «س رکاخ قیشرهشثبه سشدسانذیشااس ی»،»،ف نب ااخ

،ش بسا24:3،44ت 

8ت «گضاساهبیاخ قیقشآ وا رن ینطبف نذسبصیآ ،ف نب ا

یدژوهشی

دژوهشنب ااخ

،ش بسا،46ث بس:7ت 

9ت «آسیتشنبسیکشبث بیاخ

قشآنیواسایاال ریػذیذاصنظبفاخ قیقشآ »،ف نب ا

یدژوهشیدژوهش بیقشآنی،دذیشکشذاودسدسزابحت 
:ت سشدثیشی ؼ ااخ

هویژانب ااخ

دیب جشه،)).ش بسا6و،7سب 2496

قبالراسائاشذادسه بید 
2ت «ش شونذ سئر ،ضشوسرهبوساه بسهبیاحیبواػشایا شثا عشو ون یاص
ثا عشو ون یاص ن ش»،دانش باآصاد
ثینال ی«ش شونذ سئر ،ا ش 
ن ش» ،ه بید 
خرساس ب ،سب 24:1؛ 

3ت «اخ

کبسوسرلیذدساس ف»ه بیدثینال ی«ادیب سرحیذیواخ

کبسوسرلیذ»

دثیشخبناادیب سرحیذی،سب 24:2ت 
طشحهبیانؼبفشذا; 
 
2ت «نظبفاخ قیقشآ » ،شکض طبلعبراس یاه ب ،سب 249:-2498؛ 
3ت «نقذوثشسسی سبی خبنرادااص نظشف ینسمثبسأکیذثشف ینیسماس یایشانی» ،شکض
طبلعبراس یاه ب ،سب 24:2-24:1؛ 
آسیتشنبسین شکهبدسسواثوشرهشثبه سش»،ثخدنخسز ،شکض طبلعبراس ی

4ت ت«
اه ب ،سب 24:3ت 
5ت «آسیج بیشنبخشیدسسواثوه سشا وساه بسهبیح آ ثبن شکثا نبث اس ی،اص
سب :6سبکنر ت 
ساهن بییو شبوساواسصیبثیطشحهب; 
2ت شبوسدبیب نب اسطحساثب نرا « بلمرس،اصدیذگباقشآ وسوایبر» ،حرصا ی اقم،
سب :1؛ 
3ت شبوسدبیب نب اکبسشنبسیاسشذثب نرا «فشرر،اصدیذگباقشآ وسطجیقآ ثبآئین
ػران شدی»،ػب عاال

ط یالعبل یا،سب :2ت 

4ت اسشبدساهن بیسحقیقدبیبنی«اوهب دبسسبیب اصدیذگباقشآ ون غالج غا»و«شیطب 
دسقشآ ون غالج غا»«،آطبسواسشاسن بص»«،شخ یزحتشر یه )اصنظشاه 
سنز»«،ه سبیاداسیدساس ف»«،آ رصاهبیاخ قیدسسفشبسا ب ب شیعا»وتتتسطحدو
حرصا

یاخراهشا وثشادسا اصسب 97سبکنر ت 

اسصیبثیداهب قبلاوکشبةوانذطشحثشایه بیداه ق موه بیدثینال یادیب 

5ت
و ؼ ااخ

و شکض طبلعبراس یوتتتت 

سذسیس; 
الف)دانش با; 
2ت انذیشااس ی2و،3دانش باشبهذس شا ،سب هبی2495-2492؛ 
3ت انذیشااس ی2و،3دانش باآصادش شسی،سب هبی2495-2492؛ 

4ت انذیشااس ی2و،3دانش باآصادش شاس فش شس شا ،سب هبی2495-2492؛ 
5ت ف س اوک ف،دانش باآصادش شسی،سب هبی2495-2492؛ 
6ت انذیشاسیبسیاس ف،ػب عاال
7ت ک ف،ػب عاال

ط یالعبل یا2497-2496،؛ 

ط یالعبل یا2497-2496،؛ 

8ت انذیشااس ی2و3واخ

،دانش با رفدضش یاه ب ،اصسب 2496سبکنر ؛ 

ة)حرصا; 
 -3ف س ا ،شکضسخ

یحرصا

 -4ک فاس ی ،شکضسخ

یااه ب 2496،؛ 

یحرصا

 -5دبس ثاشج بروهبثیز ،شکضسخ
 -6ت جبنیاخ

یااه ب 2496 ،؛ 
یحرصا

دسقشآ هکبسشنبسیاسشذ) ،شکضسخ

یااه ب 2497 ،؛ 
یحرصا

یااه ب 2499 ،سب

کنر ؛ 
 -7سسبی  ،ذسسا

یاػذاثضسگ2496،؛ 

 -8ششحل عاواهر فقا ،ذسساػذاثضسگو ذسساا بفسؼبده )2498-2496،ت 
سسجاهب; 
 
 -2ثشگضیذا شبصکبسشنبسیاسشذ ؼ دانشؼریب وط ة ثسیؼی سشاسشکشرس،دو
سب هشش ینوه ش ین ؼ سشاسشیدانشؼریب وط ة شبص)سب 2487و
2488؛ 
 -3سسجانخسزوسودیکبسشنبسیاسشذف س اوک ف ،شکضسشثیز ذسودانش باقم،
سب 2486؛ 
 -4سسجانخسزفبس الشح ی یکبسشنبسیاسشذف س اوک ف ،شکضسشثیز ذسو
دانش باقم،سب 2489؛ 
 -5اسشبدن رناوثشسش،ػب عاال

ط یالعبل یا،سب 2497ت 

االعالمٍالوغلو٘يآلبٕدکتزاصغزّبدٕ


حدت
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اٗي جبًت اصغز ّبدٕ ،هتَلذ عبل  ،1346خوٌٖ٘ ؽْز اصفْبى ،در عبل ٍ 1361ارد حَسُٕ ػلو٘ٔ اصفْبى ؽذم؛
در عبل  1365ثِ حَسُٕ ػلو٘ٔ لن رفتِ ٍ در پبِٕٗ چْبر حَسُ هؾغَل ثِ تحص٘ل ؽذم .در رٍسّبٕ جٌگ

تحو٘لٖ اٗبهٖ را در ججِّْب ؽزوت داؽتن .پظ اس پبٗبى پبٗٔ دّن(عغح) در درط خبرج اعبت٘ذ هؼظن ،آٗت اهلل
ٍح٘ذ خزاعبًٖ ٍ آٗت اهلل تجزٗشٕ ؽزوت ًوَدم .در وٌبر اؽتغبل ثِ درٍط حَسٍٕ در عبل  1368ثب ؽزوت در
اهتحبًبت ٍرٍدٕ هؤعغِ در راُ حك(هزوش آهَسؽٖ اهبم خوٌٖ٘ وًٌَٖ)در هؤعغِ ًبم ثزدُ حضَر ٗبفتن ،آؽٌبٖٗ ثب
فلغفٔ(آهَسػ فلغفِ ٍ التصبدًبًٍ٘ ٍ )...ش ػلَم رٍس ّوچَى رٗبضٖ ،ف٘شٗه ،سثبى اًگل٘غٖ ٍ ...اس ثوزات چٌذ
عبلٔ حضَر در آى دٍرُ ثَد.


هذارن ػلوي:

همطغ تحصيلي

رشتـه

هحل تحصيل

كشورهحلتحصيل

تاريخشروع

تاريخ پاياى

سطح  3حوزه (كارشناسي ارشذ)

فمه و اصول

حوزه ػلويه لن

ايراى

1331

(1331سال دفاع)

سطح چهار حوزه (دكترا)

فمه و اصول

حوزه ػلويه لن

ايراى

1331

1331

دورههايتخصصيديگر

تفسير

ديگر هذارن ػلوي

هجوز تذريس اخالق از هؼا ونت اساتيذ نهاد نواينذگي همام هؼظن رهبري در دانشگاهها

هركس تخصصي
حوزه ػلويه

ايراى

1331

1333

اصفهاى

 سوابك آهوزشي (تذريس):
عَاثك آهَسؽٖ ثِ عبل  1375تبوٌَى ثبس هٖگزدد .ثخؾٖ اس آى ػجبرت اعت اس:
 .1تذرٗظ درط اخالق اعالهٖ ٍ تفغ٘ز ٍ داًؼ خبًَادُ در داًؾگبُ ػلَم پشؽىٖ اصفْبى وِ ّن اوٌَى ً٘ش اداهِ
دارد؛
 .2تذرٗظ درط اخالق اعالهٖ در هؤعغٔ آهَسػ ػبلٖ راغت اصفْبًٖ؛
 .3تذرٗظ درط ػمبٗذ در جبهؼِالوصغفٖالؼبلوِ٘؛
ّ .4فت عبل تذرٗظ ادث٘بت ػزة ،فمِ در حَسٓ ػلو٘ٔ اصفْبى؛
 .5تذرٗظ تفغ٘ز ،ػمبٗذ ٍ ، ...عبل٘بى هتوبدٕ در حَسٓ ػل٘ؤ خَاّزاى هزوش هذٗزٗت اصفْبى.

 .6تذرٗظ تفغ٘ز ٍ ػلَم لزآى ،در همغغ عغح  3خَاّزاى ،چْبرعبل( ،اداهِ دارد)
 .7تذرٗظ فمِ خبًَادُ ،در همغغ .عغح چْبرٗ ،ه تزم.


سوابك پژوهشي:
ثخؾٖ اس عَاثك پضٍّؾٖ اس عبل  1372تبوٌَى ،در وٌبر تذرٗظ ٍ دٗگز فؼبل٘تّب ،ػجبرت اعت اس:
الف :كتاب:
 .1هؼٌبؽٌبعٖ ػجَدٗت در لزآىً ،بؽز :هزوش هغبلؼبت اعالهٖ دفتز تل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
 .2پضٍّؾٖ ًظزٕ درثبرُ هجزدسٗغتٖ جَاًبىً ،بؽز :پضٍّؾىذُ الْ٘بت ٍ خبًَادُ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
ب :هماالت:
 .1همبلٔ ػلوٖپضٍّؾٖ «ًمذ رٍٗىزدّبٕ تفى٘ه آداة اس اخالق ٍ ارائِ رٍٗىزد جذٗذ »( ،پضٍّؼًبهِ اخالق،
ؽوبرُ  ،10عبل )1389؛
 .2همبلٔ ػلوٖتزٍٗجٖ «اًگ٘شػ ٍ ًمؼ تَح٘ذ در آى»ً ( ،ؾزٗٔ هؼزفت ،ؽوبرُ  130عبل )1387؛
 .3همبلِ تخصصٖ « هىبرم االخالق» (پضٍّؼ پ٘زاهَى رٍاٗت تتو٘ن هىبرم اخالق ٍ رٍاٗبت ّوبًٌذ)( ،فصلٌبهٔ
اخالق دفتز تجل٘غبت اعالهٖ ،ؽوبرٓ  ،6ٍ 5عبل )1385؛
 .4همبلِ تخصصٖ « ًمؼ تَح٘ذ در تْذٗت اخالق»( ،فصلٌبهٔ اخالق دفتز تجل٘غبت اعالهٖ ،ؽوبرٓ ،12عبل
)1387؛
 . 5همبلٔ ػلوٖ پضٍّؾٖ «هؼٌبؽٌبعٖ ػجَدٗت در لزآى»( ،فصلٌبهٔ آهَسُّبٕ لزآًٖ آعتبى لذط رضَٕ ،ؽوبرٓ
 ،16عبل )1391؛
 .5همبلٔ تخصصٖ «رٍؽٖ ًَٗي در هؼٌبؽٌبعٖ هفبّ٘ن ٍ ٍاصگبى لزآًٖ»( ،فصلٌبهٔ پضٍّؼّبٕ لزآًٖ دفتز
تجل٘غبت اعالهٖ خزاعبى رضَٕ ،ؽوبرٓ ،72عبل )1391؛
 .6همبلِ تخصصٖ «راُ ّوَار اخالق دٌٖٗ» (فصلٌبهٔ اخالق دفتز تجل٘غبت اعالهٖ ،ؽوبرُ  ،30عبل )1391؛
 .7همبلِ تخصصٖ «پبن سٗغتٖ اخاللٖ در دٍراى تجزد» (فصلٌبهٔ اخالق دفتز تجل٘غبت اعالهٖ،ؽوبرُ  ،32عبل
.)1392

 .8همبلِ ػلوٖ پضٍّؾٖ «حىن اخاللٖ ؽْزت علجٖ اس دٗذگبُ اخالق اعالهٖ»( ،فصلٌبهِ پضٍّؼ ًبهِ اخالق،
ؽوبرُ  34سهغتبى )1395
 .9همبلِ ػلوٖتزٍٗجٖ «ؽزن اس ًگبُ اخاللٖ» ،فصلٌبهِ اخالق دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى ،ؽوبرُ ،46
سهغتبى )1395
ٍ چٌذ همبلِ در دعت چبح ٍ الذام.
ج) طرحهاي پژوهشي:
 .1هؾبروت در اًجبم عزح پضٍّؾٖ ًظبم اخالق اعالهٖ در هزوش هغبلؼبت اعالهٖ (هؼبًٍت پضٍّؼ) دفتز
تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى؛
 .2اًجبم هَعَػِ ولوبت اهبم ػلٖ ػلِ٘الغالم در دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى؛
 .3اًجبم عزح پضٍّؾگزاى حَسٓ ػلو٘ٔ اصفْبى (فبس )1در دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى؛
ّ .4وىبرٕ ثب گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق هزوش هغبلؼبت اعالهٖ ثِ ػٌَاى هحمك ٍ ّوىبرٕ در اجزإ عزح «درآهذٕ
ثزًظبم اخالق اعالهٖ»؛
 .5عزح پضٍّؾٖ «هجزدسٗغتٖ جَاًبى ثب تأو٘ذ ثز آهَسُّبٕ دٌٖٗاخاللٖ ،ثِ ػٌَاى هحمك ٍ هجزٕ در گزٍُ
پضٍّؾٖ اخالق پضٍّؾىذُ هغبلؼبت اعالهٖ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
 .6عزح پضٍّؾٖ «راُّبٕ ؽٌبخت ّوغز ،پ٘ؼ اس اسدٍاج» ثِ ثِ ػٌَاى هحمك ٍ هجزٕ در گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق
پضٍّؾىذُ هغبلؼبت اعالهٖ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
 .7عزح پضٍّؾٖ «هَاًغ اخاللٖ اسدٍاج »ثِ ػٌَاى هحمك ٍ هجزٕ در گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق پضٍّؾىذُ الْ٘بت ٍ
خبًَادُ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
 .8عزح پضٍّؾٖ «وؾف الگَّبٕ ارتجبعٖ سٍج٘ي  »...ثِ ػٌَاى هحمك ٍ ّوىبر عزح در گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق
پضٍّؾىذُ الْ٘بت ٍ خبًَادُ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
 .9عزح پضٍّؾٖ در حبل اًجبم «سهٌِّ٘ب ٍ ػَاهل ًبراعتٖ در خبًَادُ ٍ راّىبرّبٕ ثزٍى رفت اس آى» ثِ ػٌَاى
هحمك ٍ هجزٕ در گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق پضٍّؾىذُ الْ٘بت ٍ خبًَادُ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى.
ٍ عزحّبٕ دٗگز.

د) ساير فؼاليتهاي پژوهشي:
 .10ػضَّ٘ئت ػلوٖ گزٍُ پضٍّؾٖ اخالق پضٍّؾىذُ الْ٘بت ٍ خبًَادُ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى؛
 .11اعتبد راٌّوب ثزإ عغح  2خَاّزاى ( 14پبٗبى ًبهِ دفبع ؽذُ) ٍ ث٘ؼ اس  20پبٗبى ًبهِ در عغح 3حَسُ ّبٕ
ػلوِ٘ ثزاداى ٍ خَاّزاى.
 فؼاليتهاي اجرايي:
 .1هذٗزٗت اعالع رعبًٖ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى ()1381-1383؛
 .2هذٗزٗت وتبثخبًِ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى اس اثتذإ عبل  1384تب پبٗبى ت٘زهبُ؛
 .3هؼبٍى پضٍّؾٖ دفتز تجل٘غبت اعالهٖ اصفْبى اس هزداد  1384تب پبٗبى عبل1386؛
 .4فؼبل٘تّبٕ تجل٘غٖ ٍ فزٌّگٖ در لبلت فزٌّگغزا ٍّ٘ئت هذّجٖ.

آلبٕدکتزحو٘ذعغبًٖٗظزٕ
دسه شمسیش باسب 2473دسس شا ثادنیبآ ذفتدوسا دثیشسشب سادسسب 248:دسسششاسیبضی
فیضیکثادبیب سسبنذفودسسب ثعذواسدحرصا
ػ زادا اسح ی ردینیثاحرصا

یااه ب شذفتدساصاس بف قذّ برهسطح)2

یاقمسفشاودسووحرصویساسبسطحخبسعثااس بف

سسبنذفته ض ب ثبگزسانذ دسووحرصوی،سح ی ردانش بهیسادسسششاف س اوک فاس ی
دس قط کبسشنبسیاسشذدانش بااه ب آغبصکشداودسش شیرس باسب 249:اصدبیب نب اخردثب
ثشسسیانذیشاهبیک یفیبضالهیؼی»دفب ن ردفتدساصاخز ذسککبسشنبسیاسشذ،ثا

نرا «
نظرسکستسخ ّصدسسششةف س ا،ثاسح ی دسدوسادکششیسششاف س ااس یدسدانش با
ش یذث ششیس شا دشداخشمتدسسب 24:5اصسسبلةدوسادکششیخردثب نرا «سأطیشانذیشاهبی
ف س یاثنسینبثشسحرّ  جبحضخذاشنبسیدسک فا ب یا»دفب کشدفتهماکنر  ترهیأر

ی

گشواف س اوک فدژوهش با رفوفشهن اس یهسشموثاسذسیسدسانذ شکضحرصویو
دانش بهیاششغب داسفت

ئق طبلعبسیوسحقیقبسیاینؼبنت ش شکضثشحرص ک فاس یوسأطیش

ف س اثشداندک فاسزوثیششش قبالروکشبث بئیهمکاسبکنر  نشششکشداافدسه ینساسشبثا
ن بسکدسآ ذااسزت 
هذارناخذؽذُ :
)2سطحیکحرصا
)3سطحدوحرصا

یةقم /2494/عذ ; 2:
یةقم /2496/عذ ; 29

)4کبسشنبسیاسشذف س اوک ف،دانش بااه ب  /249:/عذ ;28/7:
)5دکششیف س ا،دانش باش یذث ششیس شا  /24:5/عذّ ; 28/92
هَلع٘تفعلٖ :
ترهیأر

یو ذیشگشواف س اوک فدژوهش با رفوفشهن اس یهاصسب 24:3

سبکنر ) 
ذیشگشواف س اوک ف شکض طبلعبراس یاه ب هسب  )24:6
کبرًبهِعلوٖ :
کتبة :
)2س حیحوسع یقسسبلا«الجبةال شرحالی بقی فیالن سوالشوح»ن بششا;
الذینثیبضی ب یهف ) 988
اصس س ا بدسثحبساالنراس
انششبسار شجا

ا ؼ سیهسا) 

ا ؼ سی،قم 249:،

)فیبضالهیؼیوانذیشاهبیک یاو 

3
انششبساردانش با عبس قم 24:3،
)4س حیحانشقبدیسسبلة«ال

ةالطیّجة»اصفیّبضالهیؼی 

انششبسارانؼ نح زوف س اایشا ،س شا ،اس نذ :2
)5فشهن اهط حبرف س اوک فاس یثشثنیبدآطبسفیّبضالهیؼی 
انششبسارانؼ نح زوف س اایشا ،س شا ،اس نذ :2
همبالت :

اصین

الف)همبالتعلوٖـپضٍّؾٖ :
-2ثشسسینحرااسنبدگضاساهبیدینیونقدآ دسح سعبسض مودینت 
ه ؼ اف س ادین،دانش باس شا ،سب ه شم،ش بسا،6ث بس )249:
-3نقدفیبضالهیؼیدسف س یشذ ک فشیعات 
ه ؼ اانذیشانریندینی،دانش با عبس اس ین بدن بینذگیسهجشی )24:1،
 -4کهبوویژگیهبی شتک فف س یدسشیعات 
ه ؼ اانذیشةدینی،دانش باشیشاص،دوس دواصدهم،ش بس سرف،دبییض )24:2
 5سحرّ  عشفزشنبخشیک فا ب یّادسدوسا  یبنیونقداثنسینبدسآ ت 
ه ؼ انقذونظش،دژوهش با رفوفشهن اس ی،سب ثیسشم،ش بسااو ،ث بس )24:5
 6سطرّسثشهب هذّیقیندسک فف س یا ب یّااصن یشالذینطرسیسبن یشالذینکبشیت 
ه ؼ ّةشنبخز،دانش باش یذث ششی،ش بس 83/2؛ث بسوسبثسشب  )24:5
 7ششحواػتاال شقبدػ الذّینشش شباحسینی،یکششحثبانذانشسبةغ و! 
ه ؼ ّةدژوهشنب اا ب یّا،دانش باادیب و زاهت،ش بساا بسف،دبییضوص سشب  )24:6
ة)همبلِارائِؽذُدرّوبٗؼ 
1ـداوسیفیّبضالهیؼی یب  یشدا بدو ّهذسادس سألةاهبلزوػرد 
هاسائاشذادسه بید شتف س یاه ب /دانش بااه ب /اس نذ)24:2



ح)همبالتعلوٖـتخصصٖ 
 2نقذوثشسسیسسبلاالجبةال شرح

اثیبضی ب یت 

هکشبة باف س ا،سب سرف،ش بسا،43اسدیج شز )249:
 3ن بسیدسثبةفیبضالهیؼیوآطبسک یاوت 

ه ؼ اآئینادژوهد،سب ثیسزودوف،ش بسا،239سیش با )24:1
 4ن بهیثاآداةال شع ینهبوػبی باآن بدسنظبفاخ قیحرصات 
ه ؼ ااخ

،ش بساثیسزوی م،دبئیض)249:

 5ن بسیدسثبةاثرال

حح جیون بششاهبیک یاوت 

ه ؼ ّةآینةدژوهد،ک ،247 246شداد آثب ،24:2هص )35 6
 6سشیضدوانذیشادسثبس ا ب ز؛گ شبسیدسثبة«ساگ شبسدسغُ ُردِژوهی» 
ه ؼ ةکشبة بادین،ش بسا،293آرس با )24:2
 7فیّبضالهیؼیوسسبلةال

ةالطیّجةاو 

ه ؼ ةکشبة باف س ا،ش بسا،76ث ن با )24:2
 8نقذهبی هبدیسجضواسیثششی ک ینیدس سألةاساداال ی 
ه ؼ ر ا قبالرسجضواسیدژوهی،خبناکشبةس شا  )24:3،
 9لضوفسرػّاثانقدهمخبنرادگی شر دسس حیحآطبسک یهنظشیثشطجعینب طجر اصکشبةِ
الزخیش سَیّذ شسَتی) 
هگضاسک یشاص،ک،73 72آرسواس نذ،24:3هص )44_34
 :اصش سالذینکشیسباثنسُشذشیعی!ثشسسیونقذکشبة«شیعاشنبسب غشثیواهر ا شقبدار
شیعادواصداا ب ی» 
هآینادژوهد،ش بسا،257خشدادوسیش )24:4
 21نقذیثشس حیحینب شضیاصن بیةالعقر فخشالذینساصیت 
هف نب انقذکشبةایشا واس ف،ک2و،3ث بسوسبثسشب  )24:4
 22نقذیثشس حیحنبهحیحشراس اإلل بففیّبضالهیؼیت 
هف نب انقذکشبة یشاص،ک4و،5دبییضوص سشب  )24:4
 23ال ؼ ر فیال حیوثبلش یفاثن َشَّرَیاونقذدوطج  ش بوراصػ ذنخسزآ  .
هف نب انقذکشبةایشا واس ف،ک4و،5دبییضوص سشب  )24:4

 24نقذیثشویشاسزنباسشراسسسبلةاطجبرالعق ال ؼشّدن یشالذینطرسیوثشخیاصششوح
آ .
هف نب انقذکشبة یشاص،ک،6ث بس )24:5
 25ن بسیدسثبةسبخشبسونسجزدوکشبةال ُ خّصوالزخیش ششیف شسَتیت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،37ک،266آرسودی )24:5
 26دیرسزوس

ة قبلة«ن بسیدسثبةسبخشبسونسجزدوکشبةال ُ خّصوالزخیش 

ششیف شسَتی»ت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،37ک،266آرسودی )24:5
لضوفسرػّاثانقدهمخبنرادگی شر دسس حیحآطبسک یه 27 )3
هاسصیبثیس حیحیششبثضدااصال ُ َخَّصفیاهر الذینششیف شسَتی) 
هف نب انقذکشبة یشاص،سب دوف،ش بسا،8 7سبثسشب ودبئیض،24:5هص)89_74
 28اولشیدسودولفوکشبةاسصش نذاودسثبس  بسُشیذیّات 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،37ک،267ث نواس نذ )24:5
« 29فترلی»دسک فشیعا!هنقذیکاثشزا ،نق یکانشحب )ت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،37ک،267ث نواس نذ )24:5
 2:اصث نیبسِ« دیَّذ»سبلَرکشیِ«خبناثادوک»هنقذیثشیکسشػ ا)ت 
هف نب اکشبةگضاس،سب اوّ ،ک،2ث بس)24:6
 31ن ششیثشن بسش بیک یه;)2ن غال سشششذینفیاهر الذّینِ ّب ةح ّیوششوح

آ ت
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک،268فشوسدینواسدیج شز )24:6

 32ن ششیثشن بسش بیک یه ;)3عشّفیانشقبدیِویشاسزسزکش الراه ینفیششحن غ
ال سشششذینت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک،269خشدادوسیش )24:6
 33ن ششیثشن بسش بیک یه ;)4بئتو ب تسسبئ سیذ شستیت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک ،26:شدادوش شیرس،24:6هص )58_48

 34ن ششیثشن بسش بیک یه;)5األثحبصال یذ فیسح ی العقیذ
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک ،271شوآثب  )24:6
 35ثبصیثبسُشاصک یشیعا;نقذیثشکشبة قیذ الشیعة 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک ،271شوآثب )24:6

 36ن ششیثشن بسش بیک یه;)6واػتاال شقبد یػ ی العجبد 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک،272آرسودی )24:6
 37اصفشاصوفشودس حیح شر ه;)2ضجوقشیتوضجوغشیت 
ه ؼ ّة یشاصش بة،سب ،33ش بس ،96 95سبثسشب ودبییض )24:6
 38ن ششیثشن بسش بیک یه;)7الشسبلةالسعذیة
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،38ک،273ث نواس نذ)24:6

 39ن ششیثشن بسش بیک یه;)8أ

فالطَشائقِاثنشَ شآشرة،کشبثین یسدس

اهط حنب ان بسیِاس یت 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،39ک،274فشوسدینواسدیج شز )24:7
تِّبٕکالهٖاٍ 
-22ن ششیثشن بسش بیک یهً;)9ص٘زالذّٗيکبؽبًًٍٖگبؽ 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،39ک،275خشدادوسیش )24:7
ًَؽتٖتبسُٗبةاسهَصِلالغّبلج٘يًِص٘زالذّٗيِکبؽبًٖ

30ـ 
دعت
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،39ک،275خشدادوسیش )24:7
دژوهدن ب؟ 

دژوهدنب ایب

-42هَ َراروسَشقبر;
ن بهیانشقبدیثاکشبة«ن بهیثاسبسی س شا ب یااصآغبصسبف رسه ریا»» 
ه ؼ ّةآینادژوهد،سب ،39ک ،276شدادوش شیرس )24:7

ت)همبالتدائزٓالوعبرفٖ 
  2ذخ «الهیؼی،

جذالشصا »،دانشنب اػ ب اس ف 


ث)همبالتتزخوِإهاصان یسیثافبسسی) 


-2سبسی و قبیذ شتاخجبسیشیعا،نرششا;وی شد بدلرن



ه ؼ اػ ب کشبة،سب سیضدهم،ش بسا،23-22اس نذ )2498
-3نظشیا«ث کیف»و جبنیآ دسک فاس ی،نرششا;ثنیب ینآثشاهب ر



ه ؼ اکشبة بادین،ش بسا ،277شداد )24:1
-4کشبة

ونح ش شسشبنیدسسیبقیاس ب ی ی،نرششا;آدافگیسش 

ه ؼ اه زآس ب ،ش بسا،57سب دواصدهم،سبثسشب  )249:
-5س یفاخ قیدسک ف ذسسی س بنب ،نرششا;سیچبسدفشانک 
ه ؼ ااخ

،ش بسانرصدهم،ث بس )249:

-6خشدگشاییک یدسدوسا  یبنیػ ب اس ف،ن بششة;صاثینااش یش ات 
ه ؼ اآئینادژوهد،سب ثیسزودوف،ش بسا،243ث ن با )24:1
-7سی بییاصگشایدثااثنسینبدسک فاه سنّز،سألیف;ساثشرویسنرفس ی .
ه ؼ اکشبة بادین،ش بسا،28:ش شیرس )24:2
-8سششز،دسو  بیاوانشقب ح ز ششقیاثنسینب،سألیف;دی یششیگرسبوت 
ه ؼ ر ااثنسینبدژوهی،خبناکشبةس شا  )24:3،
-9اقجب سشیّ دواصداا ب یثااثنسینبدسسوصگبس غر ،سألیف;اح ذهیظَمالشحیمت 
ه ؼ اکشبة باف س ا،ش بسا )24:3،83
-:سشیّ دسسشکیا; قبیسة َ َریّاثبػع شیّا،سألیف; جذالقذیشیِ شت 
ه ؼ اکشبة بادین،ش بسا )24:3،2:1
 21ثیب الحقبئقسشیذالذینفت اهللواه یّزسبسیخی اػش ب یآ تسألیف;یردیزفبی ش 
ه قذ ةابح سیثیب الحقبئق ،یشاص شرة،دسدسزنشش) 
 22ن بهیثاکشبةنرانششبسِیرصِ فب اودسثبةکشبث بی

ونح ن بششیِاس ی،نرششة;

وی شد بدلرن ت 
هف نب انقذکشبةایشا واس ف،ک6و،7ث بسوسبثسشب  )24:5

 23ثشگشدا ِ شثیِاخ
ه شصثب اخ

،ع )2

نبهشی;األخ

الن یشیةفیسعشیتاألخ

النبهشیة،نرششة;یُخلَ یشت 


ج)ٍٗزاعتبرٕ 
سشدشسشیوویشاسشبسی ؼ ر ا« طبلعبرایشانی اس ی»دسدژوهش ذا طبلعبراس یاه ب 
)2ویشاسشبسیکشبة«اصگنؼیناهبینس خطی»نرششةدکششحسنان بسیت 
هدژوهش ذا طبلعبراس یاه ب  )24:5،
)3ویشاسشبسیسشػ ةکشبة«اثنکَ ّرناوآطبساو»نرششةصاثینااش یش اوسضبدرسػرادیت 
هدژوهش ذا طبلعبراس یاه ب  )24:6،

تحم٘مبتدردعتاًدبم :
)2س حیحوسع یقکشبة«س یذاالهر فی مال
دسحب انؼبف/طش قشاسداددژوهشی; شجا
)3س حیحوسع یقکشبة«ششحػ

ا ؼ سیقم 

الع موالع

دسحب انؼبف/طش قشاسداددژوهشی; شجا

ف»شی طرسیهسا) 
»سیذ شستیهسا) 

ا ؼ سیقم 

)4سألیف أخزشنبسیک فوفش اس ی 
دسحب انؼبف/طش قشاسداددژوهشی; شکضسحقیقبرسایبناایحرصا

یااه ب 

)6خذاشنبسیدسک فا ب یّااص شتثغذادسب ذسسةاه ب 
دسحب انؼبف/دژوهش با رفوفشهن اس ی 




عَاثكتذرٗظ :
)2دانش بااه ب  /قط کبسشنبسی/اصسب 24:3سبکنر /ک فاس ی 
)3دانش بااششفیاه بنی /قط کبسشنبسی/سب هبی2499سب24:2هه زسشف) /نطقوف س ا 

)4حرصا

یااه ب /سب 2499و/249:سبسی اس فت 

)5ن بدن بینذگیسهجشیدسدانش بااه ب /24:1/فش و زاهتاس یت 
)6حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /249:کبسشنبسیاسشذ/ک فاسشذاللیت 

)7حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /249:کبسشنبسیاسشذ /شج بوفشقاهبیاس یه)2ت

)8حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:1کبسشنبسیاسشذ/ک یّبرک فاس یت 

)9حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:1کبسشنبسیاسشذ /شج بوفشقاهبیاس یه)3تهدو

سشف)
 ):شکضاحیبیس شدینی/سب /249:کبسشنبسیاسشذ/سوکسحقیقت 
کبسشنبسیاسشذ/ف س ااس یت )21حرصا
یحرصا

 )22شکضسخ

یاخرساس ب /سب  /249:

یااه ب /سب /24:1کبسشنبسی/ک فاسشذاللیت

)23حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:1کبسشنبسیاسشذ/سبسی ک فشیعات 

)24حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:1کبسشنبسیاسشذ/سوکسحقیقدس مک فتهدوسشف) 

 )25شکضسخ

یحرصا

یااه ب /سب /24:1کبسشنبسی/ک فػذیذت 

 )26شکضسخ

یحرصا

یااه ب /سب /24:1کبسشنبسی/ف س ااس یت 

 )27شکضسخ

یحرصا

یااه ب /سب /24:1کبسشنبسیاسشذ/سبسی ف س ااس یت 

)28دانش باثبقشالع رفه )شعجااه ب /سب /24:1کبسشنبسیاسشذ/فش و زاهتاس یت 
 )29شکضآ رصکهبی رفاس یوفشهن یکبسثشدی/24:2/کبسشنبسیاسشذ/ا ب زهدو
سشف)ت 
)2:حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:2کبسشنبسیاسشذ/ف س ادینت 

)31حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:2کبسشنبسیاسشذ/ف س ااخ

)32حرصا

یا ؼش ذاا ین/سب /24:2کبسشنبسیاسشذ/ف س ااس یهن بیةالح ة)ت 

ت

)33دانش بااه ب هگشواف س اغشة)/سب /24:5کبسشنبسی/ک فاس یت 
دعتبٍردّب :
 )2قبفاوّ ػشنراس 

ّ ةح ّیهسا)دسثخدس حیحکشبة،سب 24:1ت

 )3شبیسشاسقذیشدواصده یندوساػشنراسانقذکشبة24:5ت




