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 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،)ژرفا(، استاد مشاور: احمد شهداد ینیابوالقاسم حس یدس
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آسمان، دانشجو:  یهابچه ینماییس یلمف یمورد یلبا تحل ینید یمگرا در ارائه مفاهواقع یداستان یلمف هاییتقابل یبررس -

 )ژرفا(، رشته: فلسفه هنر. ینیابوالقاسم حس یداستاد مشاور: س یان،استاد راهنما: احمد پهلوان یاتی،ح یدوح

استاد راهنما:  ی،کاظم یدانشجو: عل ی،بر کتاب الکاف یدبا تأک یعهش یثیدر جوامع حد یباییواژگان مرتبط با ز بررسی -

 )ژرفا(، رشته: فلسفه هنر. ینیابوالقاسم حس یداستاد مشاور: س یالنی،گ یموسو یرض یدس

 

 دروس ارائه شده

 دکتری تخصصی –ی فارس یحکمت و هنر شعر عرفان -

 کارشناسی ارشد – در قرآن و سنت هنر -

 کارشناسی ارشد – نگارش یوهو ش یانب فن -

 کارشناسی ارشد – و هنر از منظر قرآن و سنت زیبایی -

 کارشناسی ارشد – یدر شعر و ادب فارس یباییز -

 کارشناسی ارشد – در قرآن و سنت هنر -

 کارشناسی ارشد –فقه هنر  -

 کارشناسی ارشد – 1 یتخصص زبان -

 کارشناسی ارشد – 2 یتخصص زبان -

 

 ییاجراعلمی و سوابق 

 سال( 3کشور ) یتیر واحد کتاب امور تربیمد -

 سال( 6تهران ) یهارستانیس در دبیتدر -

 سال( 2) یاسالم یجمهور یمایبخش نوجوان سر یمد -

 سال( 10مجالت رشد معلم، رشد نوجوان، اصحاب انقالب، و ... ) یو فرهنگ یر صفحات ادبیدب -

 سال( 6و )یراد ینگارش متون مذهب -

 سال( 10) یشه اسالمیراستار پژوهشگاه فرهنگ و اندیو سرو یات علمیعضو ه -

 سال( 3ن )یامام حسراستار دائره المعارف یو سرو یر علمیمد -

 سال( 5هنر ) یطرح و برنامه مدرسه اسالم یر شورایو دب یات علمیعضو ه -

  سال( 25س در حوزه و دانشگاه )یتدر -

 سال( 20متعدد ) یهامختلف و دانشنامه ینهادها یا فرهنگی یعلم یو عضو شورا یمشاور عال -

 .1400-1392، الهیات هنرسردبیر فصلنامۀ علمی پژوهش  -

 .1398-1396، در قرآن و سنت یباییفرهنگنامه هنر و ز یعلم یرمد -

 .1397، قرآن و هنر یمل یشهما یعلم یعضو شورا -

 .1400 سال عضو هئیت تحریریه دوفصلنامۀ تخصصی مطالعات نظری هنر، از -


