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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 مقطع عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 محل تدريس

سال 

 تحصیلي
 نیمسال

0 
زبان تخصصی، متون 

 ینفلسفه د
  ینیمؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خم  کارشناسی

31-34 
 دوم

1 
زبان تخصصی، متون 

 یکلام اسلام
  ینیمؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خم  کارشناسی

31-34 
 دوم

 0زبان تخصصی  4
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، وابسته به جامعه  1 کارشناسی 

 الزهرا
31-34 

 اول

3 
متون فلسفی به زبان 

 خارجی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، وابسته به جامعه  1 کارشناسی

 الزهرا
31-34 

 اول

 1 یزبان تخصص 1
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، وابسته به جامعه  1 کارشناسی

 الزهرا
31-34 

 دوم

 دوم 34-31 مجتمع آموزش عالی فقه 1 4سطح  فلسفه دین 6

 اول 38-33 دانشگاه باقرالعلوم 1 ارشد ینید یشناسمعرفت 1

 اول 38-33 دانشگاه باقرالعلوم 1 ارشد ینید یشناسمعرفت 3

8 
اخلاق در تفکر  ةفلسف
 یغرب

 دانشگاه قم 1 ارشد
80-81 

 اول

01 
و  یشناسمعرفت

 علم ةفلسف
 یثدانشگاه قرآن و حد 1 ارشد

80-81 
 اول

00 
و  یشناسمعرفت
 ینید یشناسمعرفت

 ()بخش پژوهش یهمعصوم یعالآموزش مؤسسه  1 4سطح 
80-81 

 اول

 دوم 81-80 )بخش آموزش( یهمعصوم یعالآموزش مؤسسه  1 4سطح  یشناسمعرفت 01

 دوم 83-84 یهمعصوم یآموزش عال ةمؤسس 0 4سطح  0 پژوهش یکاورز 04

 دوم 81-83 یهصوممع یآموزش عال ةمؤسس 1 4سطح  یشرفتهپ یقروش تحق 03

 دوم 81-83 یهمعصوم یآموزش عال ةمؤسس 1 4سطح  0اخلاق در قرآن  01

 اول 86-81 یهمعصوم یآموزش عال ةمؤسس 1 4سطح  1اخلاق در قرآن  06

 اول 86-81 یهمعصوم یآموزش عال ةمؤسس 0 4سطح  0پژوهش  یکاورز 01

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

يا دوره آموزشي نام کارگاه رديف  محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره 

0 
آموزش مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار 

 اندنوت
ساعت 4  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0486 

1 
های ها و انواع کرسینامهآشنایی با مفاهیم، آئین

 تخصصی و ترویجی
ساعت 3  لامیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اس 0481 
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ساعت 3 کارگاه اصطلاح نامة علوم اسلامی 4  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0433 

3 
کارگاه آموزش جستجوی علمی در بانک های اطلاعاتی 

Sage   وProquest 
ساعت 3  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 0433 

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب رديف
تاريخ  

 انتشار

نوع 

 کار 
رهمکا  

محل 

 نشر
اژتیر ناشر  قیمت 

تینگاپلنقلانیت باور دینی از دیدگاه آلوینع 0  قم - تألیف 0431 
 مؤسسة آموزشی و پژوهشی

 امام خمینی
- - 

1 
 میلیاو یآرا ینه؟: بررس یا یباور: آر یهوجت

 آلستن
 قم - تألیف 0438

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
یاسلام  

- - 

4 
 هاییناسشدر معرفت ینیباور د یتقلانع

گرابرون  
 قم - تألیف 0483

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
و سمت یاسلام  

- - 

 و...( ISIمقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ) .4.2

 صفحه سال چاپ شماره نام نشريه عنوان مقاله )گان(نويسنده رديف

0 
شناختی عواطف در پیدایش اعتقادات؛ شرح و نقش معرفت محمد علی مبینی

 ررسی دیدگاه الجین ب
 18-1 0481 60 نقد و نظر

1 
 محمد علی مبینی

 16-1 0481 63 نقد و نظر تأملاتی معناشناختی در حقیقت ارزش اخلاقی

4 
 محمد علی مبینی

 44-1 0481 68 نقد و نظر تناسب و سازگاری وجودی به منزلة ارزش بنیادین

3 
وحیده اکرمی و 

 محمد علی مبینی

یی سنتی در فلسفة غرب؛ از یقین دکارت تا نگاهی به مبناگرا
 خطاناپذیری بونجور 

 0481 68 نقد و نظر
31-

010 

1 

 جوادپور ینغلامحس
 و 

 محمد علی مبینی

 ییگرا لتیو الحاد بر اساس فض یخداباور نیب یمعرفت یداور
 ی معرفت

اندیشه نوین 
 دینی

43 0484 
11-33 

6 

عیسی موسی زاده و 
 محمد علی مبینی

اعتقاد ذهن به جهان خارج؛ نقدی بر رویکرد چگونگی 
 گرایانة استیس تجربه

معرفت 
 فلسفی

11 0483 44-16 

1 
 محمد علی مبینی

 11-3 0481 33 نقد و نظر مفهوم ضرورت در نظریة اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

3 

محمد علی مبینی و 
 علیرضا آل بویه

بر  یدتأک با گرا؛یتغا یاخلاق یاتدر نظر یلغزش معناشناخت
 یزدیالله مصباح  یتآ یةنظر

 نقد و نظر

38 0481 3-11 
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عیسی موسی زاده و 
 محمد علی مبینی

نگاهی مقایسه ای با رویکردی انتقادی به نظریه شناخت 
 استیس و کواین

 آیین حکمت 

 0481 - 

01 

سمیه انیسی و 
 محمد علی مبینی

در و لارنس بنجور  یزدیالله مصباح  یتآ یدگاهد یبررس
 یوجدان یباورها یریخطاناپإ

 آیین حکمت 

 0481 - 

00 

Mohammad 

Ali Mobini 

Alston's Anti-Justificationism as a 

Strategy to Resolve the Conflict Between 

Internalism and Externalism 

The 

Heythro

p 

Journal 

V. 54  

Issu 

2 2013 
197-

202 

 معتبر علمی ترویجی یاتو نشر مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 صفحه سال چاپ شماره نام نشريه عنوان مقاله نويسنده رديف

 محمد علی مبینی 0
الله مصباح  یتآ یدگاهد ی؛جملات اخلاق یقتدر حق یتأمل

 و نقد آن یزدی
 31-18 0486تابستان  43 اخلاق

 رتبهمقالات منتشر شده در مجلات علمی بدون  .4.4

 صفحه  سال چاپ شماره نام نشريه عنوان مقاله نويسنده رديف

 83-36 0431آذر  33 معرفت عقل در قرآن محمد علی مبینی 0

 محمد علی مبینی 1
نامة دین: هفت اقلیم زرتشتی، معرفی چند دانش

 متن هندویی، گوردوارا، بداء

اهنامة هفت م
 آسمان

01-04 
و 0431زمستان 
 0430بهار 

 

 13-01 0430بهمن  61 معرفت ر آن از منظر آلوین پلنتینگاباور دینی و اعتبا محمد علی مبینی 4

 محمد علی مبینی 3
شناسی آلوین گلدمن؛ گرایی در معرفتبرون

 گزارشی از سه مقاله

های پژوهش
 کلامی-فلسفی

04-03 
پاییز و زمستان 

0430 
31-001 

 80-81 0430اسفند  14 آفتاب معرفت به خدا در الهیات کالوین محمد علی مبینی 1

6 
 محمد علی مبینی
 و ولی الله عباسی

 30-31 0431تابستان  13 قبسات شده و عقلانیت باور دینیشناسی اصلاحمعرفت

 0 نامة حکمت گرایانعقلانیت باور دینی از نگاه برون محمد علی مبینی 1
بهار و تابستان 

0431 
8-34 

 36-31 نقد و نظر شناسی باوررویکرد جدید آلستون به معرفت محمد علی مبینی 3
بهار و تابستان 

0436 
083-101 

 محمد علی مبینی 8
معاصر و  یدر معرفت شناس ییعتدال گراا
 ینید یآن در معرفت شناس یامدهایپ

 11-38 قد و نظرن
بهار و تابستان 

0431 
1-31 

 محمد علی مبینی 01
. یپ امیلیو دگاهیبر د یباور؛ مرور یشناس فهیوظ

 آلستون
 11-38 قد و نظرن

بهار و تابستان 
0431 

88-016 
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00 
 حمیده شریفی و

 محمد علی مبینی

نقد و بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در باب قضایا 
 های اخلاقیو ارزش

 013-004 0486بهار  0 اخلاق پژوهی

01 Mohammad 

Ali Mobini 

The Qur'an's Stance on Good and 

Evil in the world 

Theology 

& 

Religion 

Vol. 

1, No. 

2 

Spring 

2016 
197-

202 

 

 مقالات ترجمه ای .4.4

 صفحه سال چاپ شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسنده ردیف

 61-61 0431اسفند  10 معرفت نویسنده: مری هیو آدامز جست ایمان )ترجمه(، محمد علی مبینی 0

 محمد علی مبینی 1
ترجمه با ) هارتسهورننویسنده: برهان وجودی در الاهیات پویشی 

 مقدمه مترجم(
 66-41 0433بهار  14 قد و نظرن

 مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات .4.4

 نام کتاب عنوان مقاله ردیف
تاریخ  

 انتشار
 صفحه ناشر محل نشر

0 

Earth’s 

Epistemic 

Fruits for 

Harmony with 

God: An 

Islamic 

Theodicy 

The Blackwell Companion 

to The Problem of Evil 

(eds. Justin McBrayer and 

Daniel Howard-Snyder) 

2013 Oxford 
John Wiley & 

Sons, Ltd, 
296-

308 

1 
پاسخ به سؤالات دربارة 

 پلورالیسم
 قم 0431 پلورالیسم دینی

های مرکز مطالعات و پژوهش
 فرهنگی حوزة علمیه

44-43 

 قم 0481 نور یانره توشه راه چگونگی شناخت خدا 4
تبلیغات اسلامی حوزة دفتر 

 علمیة قم
11-83 

 قم 0484 نور یانره توشه راه هاعاشورا و فرصت 3
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة 

 علمیة قم

101-
141 

1 
عقل و عشق در 
 فرهنگ عاشورا

 قم 0483 نور یانره توشه راه
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة 

 علمیة قم

011-
011 

6 
نماز  یبازدارندگ طیشرا

 از گناه
 قم 0486 نور یانه توشه راهر

دفتر تبلیغات اسلامی حوزة 
 علمیة قم

31-13 
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 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.4

 عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده رديف
محل 

 برگزاری

نحوه ارائه 

 مقاله 
 سال ارائه

نماز بر  یاثرگذار یچگونگ محمد علی مبینی 0
 فرد و جامعه یخلاقسلامت ا

اردیبهشت  سخنرانی دانشگاه قم انسان، جامعه، سلامت
0481 

خدا  یاستقامت در بندگ یتاهم ینیمب یمحمد عل 1
 یماز منظر قرآن کر

مطالعات  یالملل ینکنفرانس ب
و پژوهش  یفرهنگ ی،اجتماع

 ینی )غدیر(د

رشت، 
 گیلان

 یبهشتارد سخنرانی
0481 

 Justification as a محمد علی مبینی 4

Matter of Final 

Judgment 

 یشیهم اند یالملل ینکنفرانس ب
 ینید یمعرفت شناس

اردیبهشت  سخنرانی دانشگاه قم
0438 

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان رديف
سمت در 

 نامهپايان
 نام دانشجو

دوره تحصیلي ارائه 

 نامهپايان

محل انجام 

 هنامپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

0 

 ارزیابی معرفتی باور دینی در
محورانة زگزبسکی اندیشه فضیلت

و بررسی آن بر اساس حکمت 
 متعالیه

غلامحسین  راهنما
 جوادپور

دکترا، رشتة کلام، 
گرایش فلسفه دین و 
 مسایل جدید کلامی 

دانشگاه قم، دانشکدة 
الهیات و معارف 

 اسلامی 
0484 

1 

اسی از دیدگاه علامة شنمعرفت
 طباطبایی و شهید مطهری 

کارشناسی ارشد رشتة  علیرضا رفعت راهنما
فقه و معارف اسلامی، 
 گرایش فلسفة اسلامی

مدرسة عالی فقه و 
معارف اسلامی )مرکز 
 جهانی علوم اسلامی(

0431 

4 
ی مؤسسة آموزش عال سطح سه حوزه حمیده شریفی راهنما ارزش اخلاقی )معنا و معیار(

 حوزوی معصومیه
0481 

3 

رابطة عواطف و فهم دینی؛ نقد و 
وین )در بررسی دیدگاه مارک

کتاب تجربة عاطفی و فهم دینی( 
 های اسلامیبا توجه به آموزه

مؤسسة آموزش عالی  سطح سه حوزه سمیه انیسی راهنما
 حوزوی معصومیه

0481 

1 

کارشناسی ارشد رشتة  رترمضانعلی فک مشاور ها و موانع شناخت از نظر قرآنراه
 فقه و معارف اسلامی

مدرسة عالی فقه و 
معارف اسلامی )مرکز 
 جهانی علوم اسلامی(

0433 

6 

بررسی تطبیقی مبناگرایی از 
 دیدگاه پلانتینگا و استاد مصباح

سید نصیر احمد  مشاور
 حسینی

کارشناسی ارشد رشتة 
فقه و معارف اسلامی 

 )گرایش فلسفه اسلامی(

فقه و  مدرسة عالی
)مرکز معارف اسلامی 

 جهانی علوم اسلامی(

0431 

1 
ای مسئلة شر از بررسی مقایسه

دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین 
کارشناسی ارشد رشتة  مهدی کریمی مشاور

فقه و معارف اسلامی 
مدرسة عالی فقه و 

معارف اسلامی )مرکز 
0431 
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 جهانی علوم اسلامی( )گرایش کلام اسلامی( پلنتینگا

3 
نسبت عقل و وحی از منظر علامه 

 طباطبایی و شهید مطهری

الله محمد جعفر  مشاور
 انمرادی

 حوزه علمیه قم حوزه 4سطح 
0480 

8 
بررسی تطبیقی فرایند تحصیل 
 یقین از دیدگاه دکارت و غزالی

عذرا سادات  مشاور
 پورموسوی

مؤسسة آموزش عالی  حوزه 4سطح 
 حوزوی معصومیه

0486 

 برگزاری كرسی، نشست، كارگاه و .... مشاركت در   .4.4

 محل برگزاری تاريخ سمت  عنوان فعالیت نوع فعالیت  رديف

 کرسی ترویجی 0
گرا لغزش معناشناختی در نظریات اخلاقی غایت

 با تأکید بر نظریه استاد مصباح یزدی
 01/01/86 ارائه دهنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 01/11/86 ناقد ت اخلاقی معرفتارزیابی سرش کرسی ترویجی 1

 کرسی ترویجی 4
بررسی نسبت اومانیسم با دین )با تاکید بر 

 های دین مبین اسلام(آموزه
 03/01/81 ناقد

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
 اسلامی

 کرسی ترویجی 3
تناسب و سازگاری وجودی به منزلة خاستگاه 

 هاارزش
 دانشگاه قم 0481/  11/  11 ارائه دهنده

 نشست علمی 1

 چیستی معرفت
شناسی های تخصصی معرفت)سلسله نشست

 تطبیقی؛ نشست اول(

 0438/  11/  01 ارائه دهنده
و  یپژوهشگاه علوم انسان

 یمطالعات فرهنگ

 نشست علمی 6

 چیستی باور
شناسی های تخصصی معرفت)سلسله نشست

 تطبیقی؛ نشست دوم(

 0438/  14/  01 ارائه دهنده
و  یپژوهشگاه علوم انسان

 یمطالعات فرهنگ

 نشست علمی 1
به مسئله شر با استفاده از  دیجد یپاسخ
 یقرآن یهاآموزه

 0484/  11/  18 ارائه دهنده

 مجمع عالی حکمت اسلامی
گروه  ةجلس نیچهل و سوم)

 دین( ةفلسف یعلم

 نشست علمی 3
نقش معرفتی هبوط به زمین در تحکیم رابطه 

 سان با خداان
 )پاسخ به مسئلة شرّ از نگاه قرآن(

 0484/  00/  00 ارائه دهنده
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 یاسلام

 0484/  01/  01 ارائه دهنده یارزش اخلاق قتیدر حق یمعناشناخت یملاتأت نشست علمی 8
مجمع عالی حکمت اسلامی 

جلسه گروه  نیپنجاه و سوم)
 (اخلاق ةفلسف یعلم

 0483/  10/  06 ارائه دهنده یاخلاق اتیدر نظر یشناختلغزش معنا مینشست عل 01
مجمع عالی حکمت اسلامی 

جلسه گروه  چهارمینپنجاه و )
 (اخلاق ةفلسف یعلم

 نشست علمی 00
در اندیشة اسلامی و « فهم ارتکازی»نگرشی به 

 اندیشة غربی
 0483/  14/  06 ارائه دهنده

 مجمع عالی حکمت اسلامی
سی و سومین جلسه یکصد و )

 ی(شناسگروه علمی معرفت

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  0483/  18/  11 ارائه دهنده شناسی بحث در نظریة ارزشروش نشست علمی 01
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 یاسلام

 پژوهشگاه جامعه الزهراء 0483/  00/  11 ارائه دهنده لغزش معناشناختی در نظریات اخلاقی نشست علمی 04

 (ها، جوایز و تقدیرها، تشویقافتخارات ،ستاوردها)د علمی جوایز .4

 سطح جشنواره سال کسب رتبه عنوان رتبه کسب شده عنوان اثر رديف

0 
شایستة تقدیر دهمین دورة کتاب سال  پلنتینگالوینکتاب عقلانیت باور دینی از دیدگاه آ

 دانشجویی
 ملی 0431

1 
 یآرا ینه؟: بررس یا یباور: آر یهکتاب    توج

 آلستن یلیامو

دوره کتاب  ینچهاردهم یرتقد یستهشا
 فصل 

 ملی 0438

4 
بر  ینیاعتقادات د ینامه   اعتبار معرفت یانپا

 یهآلستون به مسئله توج یدجد یکرداساس رو

دوره کتاب  یندوازدهم یرتقد یستهشا
 سال حوزه

 ملی 0438

3 - 
رتبة اول پژوهشگر برگزیدة پژوهشگاه 

 علوم و فرهنگ اسلامی
0481 

- 

1 - 
برگزیدة پژوهشگاه رتبه سوم پژوهشگر 

 علوم و فرهنگ اسلامی
0483 

- 

 اجرایی -علمی سوابق  .4

 ها، شوراها، كمیته ها و ...()انجمن علمی و پژوهشی مجامعدر  عضویتمدیریت ها و  .4.1

 محل فعالیت عنوان فعالیت رديف
 تاريخ فعالیت

 لغايت از

0 
 یاسلامپژوهشگاه علوم و فرهنگ  یگروه کلام اسلام یرمد

 یپژوهشکده فلسفه و کلام اسلام
0/0/0433 10/00/0431 

1 
 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام گروه فلسفه اخلاق یرمد

 یپژوهشکده فلسفه و کلام اسلام
11/14/83 18/18/0486 

4 
 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام  یقیگروه مطالعات تطب یرمد

 فرهنگ و معارف قرآنپژوهشکده 
 ادامه دارد 18/18/0486

3 

پژوهشکده فرهنگ  یپژوهش یعضو شورا
و معارف قرآن در موضوع قرآن و 

 استشراق

 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
 ادامه دارد 03/00/86 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

1 
پژوهشکده فلسفه  پژوهشی یعضو شورا

 یو کلام اسلام
 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

 یلام اسلامپژوهشکده فلسفه و ک
 ادامه دارد 0483 / 14/  11

6 
 یمشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام جذب  ییاجرا یأتعضو ه

 و دانشگاه باقر العلوم
 ادامه دارد 14/13/0483

1 
عضو شورای علمی گروه اخلاق، تربیت و 

 مشاوره
مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه 

 0481/  13/  11 خواهران
11  /13  /

048111  /13  /
0481 

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#ProffMember#ProffMember
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3 
و  یعلم اسلام یةنظر یشهما قائم مقام

 کاربست آن در نظام آموزش و پرورش
 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
 یپژوهشکده فلسفه و کلام اسلام

 0481اسفند  0486مهرماه 

 ادامه دارد 0436 حوزه علمیه قم عضو انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه  8

 ادامه دارد 0480 حوزه علمیه قم حوزه علمیهعضو انجمن کلام اسلامی  01
 

 معتبر یعلم یاتنشر یریهتحر یاتدر ه یتعضو یری،مسئولی ، سردب یرمد .4.2

 نوع نشريه نوع فعالیت رديف
 مدت همکاری

 لغايت از

 0486 0433 پژوهشی -علمی  مجله نقد و نظر یهتحر یئتعضو ه 0

 ادامه دارد. 0481 پژوهشی -علمی  سردبیر مجله نقد و نظر 1

 
 
 


