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  مشخصات فردي - 1

  پست الكترونيك  شماره تلفن همراه  وضعيت تأهل و تجرد  تاريخ تولد  نام خانوادگي  نام

 بازرگاني  ابراهيم

  

 Dr.Bazargani@itaihe.ac.ir  09127468650  هلمتا  1357

  حوزه هاي مطالعاتي تخصصي  - 2

  فلسفه اسالمي . 2.1

  شناسي اسالميزيبايي. 2.2

  منطق ارسطويي. 3.2

  . فلسفه هنر اسالمي 4.2

  هنرهاي ديني فلسفه. 5.2

  آشنايي با زبانها

  فارسي

  عربي 

  انگليسي

  تركي آذري

  

  مشخصات تحصيلي -3

  
آخرين مدرك 

  تحصيلي

  رشته تحصيلي
  محل تحصيل

سال اخذ 

  مدرك

تعداد واحدهاي 

  اشتغال  اتمام  گذرانده شده 

    1389  قم    1385  2 سطح  حوزوي

  32  1389  دانشگاه اديان و مذاهب قم  فلسفه هنر    كارشناسي ارشد  دانشگاهي

  1397  دكتري  دانشگاهي
حكمت 

  هاي دينيهنر
  1397  دانشگاه اديان و مذاهب قم

22  

  منطق  1378  ارشدكارشناسي   هيدانشگا

دايرةالمعارف علوم عقلي 

اسالمي وابسته موسسه 

آموزشي و پژوهشي امام 

  خمسيني

1387  

54  

  

  پژوهشيسوابق  - 4

  رتبه علمي  سال نشر  شماره  ناشر  موضوع  عنوان مقاله /كتاب



 ٢

بررسي رابطه سمبوليسم و شطح بر پايه 

  شطحيات روزبهان بقلي

  پژوهشي-علمي  1395  28  آيين حكمت  هنر و فلسفه

انگاري معرفت و تأثير آن در نظريه صورت

  محاكات

  پژوهشي-علمي  1394  82  خردنامه صدرا  هنر و فلسفه

چيستي و چگونگي شعر از نگره فارابي با 

  تأكيد بر دو رساله شعري وي

  پژوهشي-ميعل  1395  2  كيمياي هنر  هنر و فلسفه

  پژوهشي-علمي  1397  38  ن حكمتآيي  هنر و فلسفه  ها و تمايزهاميمسيس: قرائت

حمليه مرددةالمحمول و كاربردن آن در 

  هاي اقترانيهاي مباشر و قياساستدالل

  ترويجي-علمي  1387  9  معارف عقلي  منطق

  پژوهشي-علمي  1396  89  خردنامه صدرا  منطق و هنر  سينا نسبت شعر و منطق از ديدگاه ابن

پژوهش ملي   شناسي هنر و زبان  معيارهاي كشف زبان ادب

زبان و ادب 

فارسي دانشگاه 

  بيرجند

  پژوهشي-علمي   1396  

  پژوهشي-علمي  1396  7  معارف منطقي  هنر و منطق  شناسي شعرها در مفهومها و كاميابيكاستي

دايرةالمعارف   منطق  مدخل 40نگارش قريب به 

علوم عقلي 

  اسالمي

در دست   

  نشر

  ترويجي-علمي

فان مسلمان كه فيلسو گونهآنچيستي هنر، 

  انديشند مي

همايش ملي هنر   هنر و فلسفه

  و فلسفه 

مجموعه 

مقاالت 

  فلسفه هنر

  پژوهشي –علمي   1399

  علمي پژوهشي  1400    معارف منطقي  منطق  مطلقه عامه در تطور تاريخ

  سوابق تدريس - 5

  تعداد   عنوان تدريس

  واحد

سالهاي 

  تدريس

  محل تدريس  رتبه تدريس

  1395  10  سنّتو  قرآنهنر در 

1396  

1397  

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد

  1395  6  تاريخ فلسفه اسالمي

1396  

1397  

موسسه هنر و انديشه   كارشناسي ارشد

  اسالمي

  1395  10  فلسفه اسالمي

1396  

1397  

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد



 ٣

  سالميدفتر تبليغات ا  آزاد  1396  يك دوره   سنّتو  قرآنكارگاه هنر در 

موسسه هنر و انديشه   كارشناسي ارشد  1397  2  شناسي اسالميزيبايي

  اسالمي

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد  1398  2  روش تحقيق

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد  1398  2  زيبايي در حكمت متعاليه

موسسه هنر و انديشه   كارشناسي ارشد  1399  4  رويكردهاي فلسفي

  مياسال

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد  1399  6  شناسي هاي هنر و زيبايينظريه

  دانشگاه اديان و مذاهب  كارشناسي ارشد  1400  2  هاي هنررويكردهاي فلسفي به گونه

  

  سوابق اجرايي - 6

  توضيحات  موضوع همكاري  مدت همكاري  مؤسسه/ اداره

نامه گروه واحد اصطالحمسئول   سال 4  دايرةالمعارف علوم عقلي اسالمي

  منطق

 1394از سال 

  تاكنون

مركز فرهنگي هنري  انجمن مطالعات نظري هنر

  دفتر تبليغات اسالمي

  1394-1391  دبير  سال 4

مركز فرهنگي هنري دفتر انجمن مطالعات نظري 

  تبليغات اسالمي

  1399 تا 1397  رئيس  سال 1

  تاكنون 1397از   ون آموزش عاليمعا  سال 1  هنر و انديشه اسالميآموزش عالي موسسه 

  تاكنون 1397از   هنر اسالمي نامهاصطالحناظر   سال 1  مركز اسناد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

هنرهاي  عضويت گروه كارشناسي ارشد حكمت

  ديني (دانشگاه اديان و مذاهب)

2    1396-1400  

 عضويت گروه كارشناسي ارشد فلسفه هنر

  ب)(دانشگاه اديان و مذاه

 1396از سال     1

  تاكنون

 عضويت گروه دكتري حكمت هنرهاي ديني

  (دانشگاه اديان و مذاهب)

  تاكنون 1397از     1

  تاكنون 1397از     2  عضو شوراي آموزش دانشگاه اديان و مذاهب

  تاكنون 1399از   رياست  1  دانشكده دين و هنر دانشگاه اديان و مذاهب

  1400 -1399  معاون آموزش-سرپرستي  2  مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر

  1400  عضو ميز  1  مير مركز تحقيقات اسالمي مجلس

  

  مهارت هاي تخصصي -7

  مدت دوره  تاريخ اجراي دوره  محل اجراي دوره  عنوان دوره گذرانده شده

  ونيم ساليك  1375  انجمن سينماي جوان زنجان  دوره سينمايي



 ٤

  -  1375  ان انجمن خوشنويسان زنج  دوره خوشنويسي سطح عالي

دايرةالمعارف علوم عقلي   نگارش و ويرايش

  اسالمي

  سه ترم  1389

دوره هنر اسالمي، هنر مسيحي و هنر 

  بيزانس

  روز 12  1398  دانشگاه گوته. فرانكفورت

  

  نامه راهنمايي پايان - 8

تاريخ   محل دفاع  نامهپايانعنوان 

  دفاع

    سمت

ا تاكيد بر زمينه مقايسه نقوش تذهيبي كتاب كلز و قرآن الجايتو ب

  هاي فرهنگي و حكمي

دانشگاه اديان و 

 مذاهب
  راهنما  1397

نامه پايان

  كارشناسي ارشد

 14و  13مطالعه نمود الهيات اسالمي در نقوش سنگ قبرهاي قرون 

  هجري قمري لرستان

دانشگاه اديان و 

 مذاهب
  راهنما  1398

نامه پايان

 كارشناسي ارشد

داني هنرمندان مسلمان از نقوش طبيعت گرعوامل تأثيرگذار  بر روي

  گرايانه به نقوش تجريدي

دانشگاه اديان و 

 مذاهب
  راهنما  1398

نامه پايان

 كارشناسي ارشد

معيارهاي زيبايي حسي درباره زنان بهشتي بر اساس آيات و روايات 

  تفسيري

  

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

. كارشناسي سيمنار

  ارشد

  السالم از نگاه مفسرانان حضرت سليمان عليهتماثيل در دور

  

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

  چيستي تصويرسازي در قرآن برمبناي آراء سيد قطب

سوره ي نورو آيه ي  43و  24(بررسي موردي حروف مقطعه ،آيات 

  سوره ي اعراف) 40

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

نار. كارشناسي سيم

  ارشد

سال در تلقي داستان 7تا  5چگونگي تصويرسازي ذهن كودك 

  حضرت يونس (ع) و حضرت سليمان (ع)

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

  نقش فضاي منفي در منتخبي از آثار نگارگري كمال الدين بهزاد

  

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

ار. كارشناسي سيمن

  ارشد



 ٥

  پارچه بافي در دوره اسالمي ( طراز بافي )

  

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

  سازي زيبايي برمبناي آيات قرآن كريمنقش تسويه و تعادل در مفهوم

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1396

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

  قرآناز نقش گل و مرغ در تزيين جلد بررسي داليل استفاده 

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1397

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

بر  قرآن) آيات تصويري composiononبندي (تبيين تركيب

  اساس مباني عكاسي 

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1398

نامه پايان

  كارشناسي ارشد

  ميان فرهنگيهنر به مثابه ابزاري در جهت ارتباطات 

دانشگاه اديان و 

  مذاهب

  راهنما  1397

سيمنار. كارشناسي 

  ارشد

  بر اساس نظريه استعاره مفهومي قرآنشناسي استعاره در زيبايي

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  مشاور  1398

نامه پايان

  كارشناسي ارشد

  اي تقابل مربع مرگ و زندگي، سوگ و سرور در نقاشي قهوه خانه

ر و موسسه هن

  انديشه اسالمي

  راهنما  1399

نامه پايان

  كارشناسي ارشد

          

  

  نامه داوري پايان - 9

تاريخ   محل دفاع  نامه عنوان پايان

  دفاع

    سمت

گرايان در آثار نزد سنّت قرآنبررسي مباني حكمي كتابت 

  احمد نيريزي

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  داور  1397

نامه كارشناسي پايان

  ارشد

  ال نفس در خلق اثر هنري از نگاه سهروردياستكم

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  داور  1398

نامه كارشناسي پايان

  ارشد

  تحقيق در ساختار محتوايي و كالبدي مسجد مطلوب

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  داور  1398

نامه كارشناسي پايان

  ارشد

 تحليل رمزگشايي عرفاني در رساله مشواق فيض كاشاني و

  كاربست آن در تايپوگرافي

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  داور  1398

نامه كارشناسي پايان

  ارشد

شناسي نور و رنگ در مسجد جامع مباني حكمي و زيبايي

  قرطبه

دانشگاه اديان و 

 مذاهب قم 
  داور  1398

نامه كارشناسي پايان

  ارشد

  

  هاها و نشستدر همايششركت  - 10

تاريخ   محل برگزاري  عنوان همايش

  دفاع

  سمت

   قرآنپيش همايش هنر و 

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
  سخنران   1397



 ٦

  سخنران  1398  فرهنگستان هنر  نشست علمي آيينه به رؤيت آيات 

 


