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                       بسمه تعالی

    

 :مشخصات فردي .1

        ، لشٍیي1345عطبءاهلل رفیعی آتبًی، فزسًذ ثْزاهعلی، هتَلذ        
 )رسهٌذُ ٍ خبًجبس دٍراى دفبع همذس(          

 
 

   سوابق آموزشی .2

 
 
     

 تحصیالت  .2.1

 
 حَسٍي: تحصیالت  .2.1.1

 سطح در حَسُ علویِ لن ثب اهتحبًبت كتجی ٍ ضفبّی دٍرُ دّسبلِ اتوبم  -
)ًَضيتي    ضص سبل درس خبرج فمِ ٍ اصَل در هحضز حضزات آیبت: فبضل لٌكزاًيی، هكيبرم ضيیزاسي     -

 .تمزیزات  سِ سبل اس درس خبرج اصَل هعظن لِ(، ضجیزي سًدبًی، خَادي آهلی ٍ هؤهي داهت ثزكبتْن

 تحصیالت داًطگبّی: .2.1.2

 ي لیسبًس هذیزیت اس داًطگبُ تْزاى ، 

 تْزاى، ي فَق لیسبًس التصبد اس داًطگبُ
 .داًطگبُ تْزاىاس ( التصبد Ph.dي  دكتزاي تخصصی )

 تذریس:    .2.2

  كبرضٌبسی : .2.2.1

 التصبد كالى، .2.2.1.1

 ،التصبد خزد  .2.2.1.2

 التصبد ثخص عوَهی ،  .2.2.1.3

 التصبد تَسعِ، .2.2.1.4

 التصبد ریبضی ،   .2.2.1.5

 رٍش تحمیك ، .2.2.1.6

 التصبد اسالهی   .2.2.1.7

 .ضٌبسی  خبهعِ .2.2.1.8

 كبرضٌبسی ارضذ :  .2.2.2

 التصبد خزد .2.2.2.1

 التصبد خزد ثب رٍیكزد اسالهی، .2.2.2.2

 ،التصبد كالى .2.2.2.3

  التصبد تَسعِ، .2.2.2.4

 التصبد ریبضی ،  .2.2.2.5
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 التصبد هذیزیت .2.2.2.6

 التصبد سٌدی،   .2.2.2.7

 التصبد اسالهی .2.2.2.8

 فمِ هعبهالت, .2.2.2.9

 فلسفِ اسالهی.  .2.2.2.10

 دكتزي :  .2.2.3

 فلسفِ علن ٍ فٌبٍري .2.2.3.1

 تدشیِ ٍ تحلیل هذیزیتی تئَریْبي التصبدي .2.2.3.2

 هجبًی التصبدي تئَریْبي تَسعِ .2.2.3.3

 ، ثب رٍیكزد اسالهی تَسعِ .2.2.3.4

 .در اسالمتحلیل فلسفی هذیزیت  .2.2.3.5

 فمِ ٍ هذیزیت. .2.2.3.6

راٌّوبئی ٍ هطبٍرُ پبیبى ًبهِ ّب در دٍرُ دكتزي ٍ كبرضٌبسی ارضذ در داًطيگبُ ثيیي الولليی الوصيطفی)ظ(،      .2.2.4
 داًطگبُ عالهِ طجبطجبئی ٍ داًطگبُ علن ٍصٌعت ایزاى.

        

 طرح ها .2.3

 التصبد اسالهی ٍ التصبد ایزاى( ثزاي سیوبي خوَْري اسالهی ایزاى كِ در طَل دٍ سبل پخص ضذ؛  .2.3.1

 ضَراي عبلی اًمالة فزٌّگی .  /التصبد فزٌّگ  .2.3.2

 ،التصبد اسالهی ٍالتصبد ایزاى(.ي تحمیك ٍ ًَیسٌذگی حذٍد ّفتبد ثزًبهِ التصبدي )ثب هَضَعبت: التصبد تَسعِ .2.3.3
 هزكش پژٍّص ّبي هدلس ضَراي اسالهی. /«هبّیت ٍ ضبخصِ ّبي الگَي تَسعِ عذالت هحَر » .2.3.4

 .ثیي الوللی الوصطفی )ظ(داًطگبُ  / «خغزافیبي التصبدي كطَرّبي اسالهی» .2.3.5

 فلسفِ علَم اًسبًی ثب رٍیكزد اسالهی/ صٌذٍق حوبیت اس پژٍّطگزاى. .2.3.6
 

 

  مقاالت . .2.4

 مقاالت علمی پژوهشی  .2.4.1

 علوی پژٍّطی التصبد اسالهی  تمبضبي هعزفت دیٌی، هدلِدرآهذي ثز تئَري  .1
 علوی پژٍّطی التصبد اسالهی  خبیگبُ دٍلت در ًظبم التصبدي اسالم، هدلِ .2

 علوی پژٍّطی التصبد اسالهی  پیطزفت ثِ هثبثِ عذالت، هدلِ .3

 علن التصبد اسالهی ثِ هثبثِ یک علن ثَهی، هدلِ علوی پژٍّطی التصبد اسالهی .4
 علوی پژٍّطی اسزاء  اسالهی ثِ هثبثِ كبضف عمالًیت اسالهی، هدلِعلَم اًسبًی  .5

 علوی پژٍّطی هعزفت التصبد اسالهی  التصبد اسالهی، هدلِعلن ثبسخَاًی هدذد هبّیت  .6

ِ ، هدلِ علوی پژٍّطيی،  یهمبٍهت التصبد در فزٌّگ گبُیخب یثزرس .7  يپبسيذار  یپژٍّطي  یعلوي  دٍفصيلٌبه
 یاساله اًمالة یفزٌّگ

همبالت علويی پژٍّطيی هزثيَه ثيِ هٌظَهيِ        پیطزفت اسالهی اس دیذگبُ اهبم خویٌی)رُ(، هدوَعِهبّیت  .8
 فكزي  اهبم ٍ رّجزي
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رّیبفتی ثزاي التصبد اسالهی(، دٍهیي كٌگزُ علوی پژٍّطيی عليَم اًسيبًی    «)رٍش»ٍ « هَضَع»تٌبست  .9
 .یاساله

 ٍ همبالت هتعذد دیگز......................... .10

 
 
 

 عمومیمقاالت  .2.4.2
همبالت گًَبگَى ثب عٌبٍیي التصبد داًص، خبهعيِ هتفيبٍت ٍ علين هتفيبٍت، عليی)ع( ٍ عمالًیيت، درآهيذي        

  ًیيبس اس ّين، حيذ  ٍ حيك     ضٌبسبًِ ثز التصبد اسالهی، تطَیك ٍ تٌجیِ در هذیزیت اسالهی، داًطگبُ ٍ صٌعت ثی هعزفت
داًطيوٌذاى اسيالهی در هيَرد رضيذ ٍ كٌتيزل      التصبدي هزدم ٍ دٍلت در ًظزیِ ٍالیت فمیِ، هجبًی التصبدي ًظزیبت 

  در هدالت غیز علوی پژٍّطی هٌتطز ضذُ است.خوعیت، فزٌّگ ٍ تَسعِ ٍ ... كِ عوَهبً 
 

 همایش ها: .2.4.3

ِ  » اٍلیي ّوبیص هلی الگَي اسالهی ایزاًی پیطزفت ثب همبلِ ثزتز   .2.4.3.1 « ًمذ عمالًیت ثِ هثبثِ ثٌیيبد تَسيع
،1389. 
 .1390،«  عذالت ثِ هثبثِ پیطزفت» ایزاًی پیطزفت ثب همبلِ ثزتز دٍهیي ّوبیص هلی الگَي اسالهی  .2.4.3.2

تدشیِ ٍ تحلیل آثبر التصبدي  خوس ثيِ عٌيَاى یيک    »ّوبیص هلی هبلیبت ّبي اسالهی ثب همبلِ ثزتز   .2.4.3.3
 .1389،«ًزخ هبلیبتی در ًظبم التصبدي اسالم

بًی اسيالهی ثيِ هثبثيِ كبضيف     علَم اًسي » الوللی علَم اًسبًی اسالهی ثب همبلِ ثزتز ًخستیي كٌگزُ ثیي .2.4.3.4
  . 1391،«عمالًیت اسالهی

 .1392،«ًمذ اًسبى التصبدي اخاللی ثِ هثبثِ اًسبى اخاللی »ّوبیص اخالق ٍ التصبد، ثب همبلِ .2.4.3.5
 

 هاي تخصصی)انفرادي( نشست .2.5
داًطيگبُ)ًبلذاى:  در پژٍّطيگبُ حيَسُ ٍ   « هبّیت التصبد اسالهی»ارائِ همبلِ ّوزاُ ثب ًمذ در ًطستی ثب عٌَاى  .2.5.1

 حدح اسالم  آلبیبى دكتز آلبًظزي،دكتز حسیٌی،دكتز لطگزي(.

در پژٍّطگبُ فزٌّگ ٍاًذیطِ اسالهی)ًبلذاى: « هبّیت پیطزفت اسالهی»ّوزاُ ثب ًمذ در ًطستی ثب عٌَاى  ارائِ همبلِ .2.5.2
 حدح اسالم آلبیبى دكتز خسزٍپٌبُ،دكتز ًظزپَر ٍ حدت االسالم پیزٍسهٌذ(.  

 هاي علمی  سخنرانی .2.6
ُ   ّبي علوی ٍ عوذتبً ثز هحَر خٌجص ًزم ًدبم سخٌزاًیا    ّيبي   افشاري، عذالت ٍ ًظبم سیبسی اسيالم  ٍ ... در داًطيگب

      اَّاس، ثیزخٌذ، ّوذاى ٍ لشٍیي. سخٌزاًی ثب هَضَع حذٍد ٍ حمَق هزدم در ًظزیِ ٍالیت فمیِ در ّوبیص ثيِ سيَي   
 دٍلت اسالهی. سخٌزاًی ثب هَضَعبت ًسجت هب ٍ لیجزالیسن ٍ ًسجت علن ٍ دیي در حَسُ علویِ لن، 

 مصاحبه و گفتگو  .2.7
 پیزاهَى:گفت ٍ گَّب ٍ هیشگزدّبي هتعذد علوی در صذا ٍ سیوبي خوَْري اسالهی ایزاى ٍ خجزگشاریْب ٍ هطجَعبت 

، خْيبد التصيبدي ،ًظزیيِ اسيالهی     افشاري خٌجص ًزمهجبًی علَم اًسبًی اسالهی،  ، ایزاًی پیطزفت - الگَي اسالهی
 عذالت ٍ......

 اجراییعلمی ـ سوابق  .3

 .1383،افشاري در هعبًٍت پژٍّطی حَسُ علویِ لن گذاري دثیزخبًِ خٌجص ًزم ثٌیبى   .1
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 .1382سزدثیز هبٌّبهِ پَیب ثزاي هؤسسِ آهَسضی ٍ پژٍّطی اهبم خویٌی )رُ(   .2

 .1388تب  1383اس سبل حَسُ علیوِ لن هزكش هذیزیتسزدثیز فصلٌبهِ پژٍّص ٍ حَسُ هتعلك ثِ  .3

 .1381تب  1378اس سبل  هذیز هزكش تحمیمبت حَسُ علویِ لشٍیي .4

اس سيبل  ، ّب ٍ هذارس علویِ خبرج اس كطَر الوللی هطبلعبت اسالهی ٍاثستِ ثِ سبسهبى حَسُ رئیس پژٍّطكذُ ثیي .5
 .1387تب 1384

 . 1390ٍ  1389 ّبي درسبل الگَي اسالهی ي ایزاًی پیطزفت هلی ّوبیصٍ دٍهیي اٍلیي دثیز  .6

 .1388سبل  اس هذیز ثٌیبد پژٍّطی الگَي اسالهی ي ایزاًی پیطزفت .7
در  كٌگزُ ثیي الولليی عليَم اًسيبًی اسيالهی در خوْيَري اسيالهی ایيزاى       ٍ سَهیي  دٍهیي  ،اٍلیي علویدثیز  .8

 .1393 ٍ 1392ٍ 1391ّبي  سبل

 رئیس دثیزخبًِ دائوی كٌگزُ ثیي الوللی علَم اًسبًی اسالهی در خوَْري اسالهی ایزاى. .9
 .1390اس سبل  رئیس ّیئت داٍراى ثخص التصبد  ٍ هذیزیت كتبة سبل حَسُ ثب حكن هذیز حَسُ علویِ لن .10

پژٍّطيگبُ فزٌّيگ ٍ    در لوی گزٍُ فلسفِ علَم اًسبًی ٍ گزٍُ الگَي اسالهی ي ایزاًی پیطزفت  عضَ ضَراي ع .11
 اًذیطِ اسالهی.

 .1392تب1385اس سبل الوللی الوصطفی)ظ( گزٍُ التصبد داًطگبُ ثیيهذیز عضَ ّیئت علوی ٍ   .12

 .1393اس سبل «كتبة ًمذ»سزدثیز هدلِ  .13

 .1392اس سبل  اًطگبُ علن ٍ صٌعت ایزاىدعضَ ّیئت علوی  .14

 .1393اس سبل  ایزاىهعبٍى پژٍّطی داًطكذُ هٌْذسی پیطزفت داًطگبُ علن ٍ صٌعت  .15

 .1393هذیز گزٍُ هذیزیت ٍ فلسفِ علن ٍ فٌبٍري داًطگبُ علن ٍ صٌعت ایزاى اس سبل  .16
 

 ها رتبه .4

 .1390ّبي التصبدي رادیَ در سبل  كبرضٌبس ثزتز ثزًبهِ .4.1

 .1392ي1391سبل تحصیلی  الوللی الوصطفی)ظ(، استبد ًوًَِ در داًطگبُ ثیي .4.2

 .1383پژٍّطگز ثزتز استبى لشٍیي در سبل   .4.3

 هاي پژوهشی عالئق و زمينه .5
              حميَق ٍ  ًظزیِ اسيالهی پیطيزفت،   التصبد،التصبد اسالهی،  ضٌبسی ٍ رٍش فلسفِعلَم اًسبًی،  ضٌبسی ٍ رٍشفلسفِ 

 .  ضٌبسی التصبدي، التصبد تَسعِ عذالت التصبدي ، التصبد داًص، خبهعِ ،يالتصبد، فمِ التصبد
 

 

 عالئق  آموزشی .6
التصبد ثخص فمِ التصبدي،  التصبد اسالهی،فلسفِ التصبد، التصبد هذیزیت،التصبد تَسعِ،  التصبد خزد، التصبد كالى،  

 فلسفِ علن. ،ریبضی التصبد  عوَهی،
 بمنه و کرمه  


