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 . (: فقه و اصول2کارشناسی حوزه )سطح : سوابق تحصيلي حوزوی

 توضیح مختصر: 

شیه مالعبدالله )در منطق(،  حوزه سنتی کتب برخی حوزه، مرسوم دروس کنار در شرح جامی) در ادبیات عرب(، حا همچون 
در فلسوو ه اسووالمی(، اصووول و مبانی عرفان نرری، دروس علم ) )در علم اصووول(،  شووواهد الربوبیه مالصوودرا االصووولمعالم

به جز درس خارج نقاشی و  ،و گرفتمفرارا نیز شهید ثانی،  الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایهدرایه، المدخل فی علم ال الرجال،
شی غنا،  سب محرمه را به نحو پژوه ضه البهیه و مکا سی همچون الرو سال درو شیچند  ( تقریرات  شروح و ،)با مطالعه حوا

 .اماستاد گذرانده نرر زیر

 سوابق تحصيلي دانشگاهی

 محل تحصيل رشته مقطع تحصيلی

 دانشگاه  م ید علوم سیاسی کارشناسی

 مذاهب و ادیان دانشگاه هنر فلس ه ارشد کارشناسی

 مذاهب و ادیان دانشگاه حکمت هنرهای دینی دکتری

 

 و رساله پایان نامهعنوان 

 نمره عنوان  مقطع
پیامبر )ص( و ررسی شمایل ب  ارشد

ائمه )ع( در نگارگری ایرانی 
19 
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ی ایلخانی با تکیه بر دو دوره
 و تیموری

قد و بررسی ت اسیر ن دکتری
بورکهارت از آثار بصری هنر 

 اسالمی

19 

 

 آموزشی سوابق

یس . 1  حوزه علميه قمدر تدر

 سال تدریس محل تدریس عنوان

 1381 مدرسه علمیه فاطمی قم المنطق مر ر

 1388-1389 مجتهدی در قم الله آیت علمیه مدرسه (1البهجه المرضیه )

 1389  مجتهدی در قم الله آیت علمیه مدرسه (1االدیب ) المغنی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه  نرام سیاسی در اسالم
 خواهران

 1392و1391

مرکز مدیریت حوزه های علمیه  (1بالغت کاربردی )
 خواهران

 1392و1391

مرکز مدیریت حوزه های علمیه  (2کاربردی) بالغت
 خواهران

 1392و1391

موسسه آموزش مبلغ دارالزهرا )زیر  تحقیقروش 
 نرر آیت الله صافی(

 1398و1397

 

یس .2  دانشگاه:در  تدر

عنوان 
 درس

و مقطع رشته 
 تحصيلی

یس  سال محل تدر



آرای 
مت کران 

گرا سنت
درباره هنر 
و نقد هنر 

 جدید

دکتری حکمت 
 هنر دینی

 

دانشگاه ادیان 
 و مذاهب

 1401و1400

بررسی 
تطبیقی 

مبانی 
حکمی 

هنر 
 اسالمی

ارشد حکمت 
 هنراسالمی

دانشگاه ادیان 
 و مذاهب

1400 

نماد و 
نشانه در 

 هنر

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر

 و هنر موسسه
 اندیشه

 اسالمی

 1401و1400

آشنایی با 
 سینما

کارشناسی 
 عکاسی

 و هنر موسسه
 اندیشه

 اسالمی

1401 

جامعه 
شناسی 

 هنر

کارشناسی 
 ارشد پژوهش

، صنایع هنر
دستی، 

عکاسی، 
 فلس ه هنر

 و هنر موسسه
 اندیشه

 اسالمی

 1401و1399

کارگاه 
روش 

تحقیق در 
 هنر

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1399 

مطالعات 
تطبیقی 

 1هنر

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1399.1401 

مطالعات 
تطبیقی 

 2هنر

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1400 



مبانی 
نقاشی 

 دینی

کارشناسی 
 نقاشی

موسسه 
 حکمت

1399 

مبانی 
حکمی و 

عرفانی 
هنر 

 اسالمی

کارشناسی 
تاریخ ارشد 

هنر جهان 
اسالم و فلس ه 

 هنر

موسسه هنر و 
اندیشه 

اسالمی و 
دانشگاه ادیان 

 و مذاهب

1397/1399 

مبانی 
نرری 
تاریخ 

 معماری

کارشناسی 
ارشد مطالعات 

 معماری ایران

هنر و موسسه 
اندیشه 
 اسالمی

1397/ 1399 

آشنایی با 
آرای 

مت کران 
درباره هنر 

2 

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1399 

حکمت و 
هنر 

 اسالمی

کارشناسی 
 نقاشی

سسه وم
 حکمت

1398 

تاریخ هنر 
اسالمی)با 

گرایش 
نقاشی 
 ایرانی(

کارشناسی 
ارشد پژوهش 

 هنر 

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1397 

منابع و 
های ریشه

 هنراسالمی

کارشناسی 
تاریخ  ارشد

هنر جهان 
 اسالم

موسسه هنر و 
اندیشه 
 اسالمی

1396/1397 

حکمت 
هنر ادیان 

 شرق

کارشناسی 
ارشد حکمت 

 هنراسالمی

دانشگاه ادیان 
 و مذاهب

1394/ 1395 

تاریخ هنر 
 (1اسالمی)

کارشناسی 
ارشد حکمت 

 هنراسالمی

دانشگاه ادیان 
 و مذاهب

1394 



 

 سوابق علمی ـ پژوهشی

 : پژوهشیتاليف مقاله علمی .1              

الف( بررسی زمینه و علل بی رغبتی نگارگران مسلمان به شمایل نگاری  پیامبر اسالم )ص( تا قبل از دوره ایلخانی 
 ، مجله علمی پژوهشی نگره. 1392در سال 

، مجله علمی پژوهشی آئین حکمت دانشگاه 1393ب( جایگاه هنر قدسی سماع و رقص در آیات و روایات در سال
 باقرالعلوم. 
، مجله علمی پژوهشی 1394دالیل موافقان و مخال ان تصویرگری در سنت کالمی مسیحیت در سال  ج( بررسی

 معرفت ادیان موسسه امام خمینی. 
ق(، سال  1035و 908های پیامبر)ص( و ائمه)ع( در ایران عصر ص وی )گیری پوشیه در شمایلد( تأثیر فقه بر شکل

 ، مجله علمی پژوهشی االهیات هنر.1395
 ، مجله علمی پژوهشی االهیات هنر. 1396ازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات، سال ه( ب

، مجله علمی 98و( گزارش، شرح و نقد استدالل بورکهارت درباره چرایی عدم شناسایی هنر توسط اسالم، سال
 پژوهشی االهیات هنر.

 .، مجله علمی پژوهشی االهیات هنر98اسالم، سالدر  ز( گزارش و نقد دیدگاه بورکهارت درباره جایگاه شمایل
 جاویدان خرد. مجله علمی پژوهشی، 1400، سال بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی ح(

 تاليف مقاله علمی تخصصی.2

 ، مجله زیباشناخت.1391گزارشی از کتاب فلس ه هنر مسیحی و شرقی  در سال 

 ابکت .3
 .سازی اسالمی( موسسه فتوح اندیشهکارگروه هنر طرح فدا )فقه دولت تالیف کتاب برای

 راهنما و مشاوره پایان نامه ارشد .4

مقایسه دو روش پدیدارشناسی و تاریخی نگری در بررسی مساجد دوره ص ویه با تکیه بر دو مسجد امام و لف. ا
 .1393و مذاهب، تابستان شیخ لطف الله، فاطمه سلطانی وشنوه، دانشگاه ادیان 

،  دانشگاه ادیان و مذاهببازسازی انتقادات بر دیدگاه سید حسین نصر در عرصه هنراسالمی، عادله رحیمی،ب. 
 .1400اس ند 

ادیان و دانشگاه ، آزاده قاهری، هنر اسالمیبررسی تطبیقی دیدگاه تیتوس بورکهارت و سیدحسین نصر درباره ج. 
 . مذاهب

   همکاری با شهرداری تهران. 5



 .94و93رائه طرح م هومی از معماری پروژه تهران سرای قرآن/ا

 سوابق علمی ـ اجرایی

 .95و 94ماه و نیم(  4معاون پژوهش موسسه هنر و اندیشه اسالمی ) .1

 .(97 و 96اسالمی)به مدت دو سال مدیر گروه تاریخ هنر جهان اسالم موسسه هنر و اندیشه  .2

 تاکنون. 1399مدیر گروه پژوهش هنر موسسه هنر و اندیشه اسالمی، از شهریور  .3

 .تاکنونو 1395داور مجله علمی پژوهشی االهیات هنر، از سال . 4

 .1400، از سال آسیا هنر و فرهنگ مطالعاتداور مجله  .5

 تاکنون. 1399عضو گروه کمیته هنر حوزه، از سال  .6

 ها مقام

  فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد با کسب رتبه دوم.. 1

 قبولی در آزمون دکتری با کسب رتبه دوم.. 2

 .94رتبه اول جشنواره هنر آسمانی حوزه علمیه قم در هنر اسالمی، سال  .3

 .94ماه پذیرش مقاله در همایش ملی فقه هنر، دی .4

 .99ماه بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت، دی پذیرش مقاله در همایش ملی. 5

 شرکت در همایش

 آثار و آراء بررسی همایش مّلیدر « گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی»ارائه مقاله سخنرانی و 
 . 1399دی ماه  15موّسسه پژوهشی حکمت و فلس ه ایران، در  برگزارکننده بورکهارت، تيتوس

 در حوزه ادیان متفرقه سوابق تحصيلی

 آیین هندو  .1

 آیین بودا  .2

 زبان انگليسی



 .گذراندن دوره یک ساله آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ادیان و مذاهب .1

 .زیر نرر استاد اسقایی گذراندن دوره شش ماهه زبان انگلیسی. 2


