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 ين اهلل خادميدکتر ع

 
ک يدون کنار استان مازندران در ير محله از توابع شهر فريش يدر روستا ين اهلل خادمينجانب عيا

را در سال  يپلم علوم تجربيده به جهان گشودم وديد91/91/9431خ يبه تار ييخانواده متوسط روستا
 01/6/9463 را در يات ومعارف اسالميسانس الهيان بابل ولشهرست يرستان هاياز دب يکيدر  9431

 يارشد فلسفه وحکمت اسالم يمشهد وکارشناس يدانشگاه فردوس يات معارف اسالميدر دانشکده اله
 يرا از دوره عال يفلسفه وحکمت اسالم يات دانشگاه تهرانودکتراياز دانشکده اله91/6/9461را در 

د يتمام وقت دانشگاه شه يئت علميوهم اکنون عضو ه ردمکسب ک 0/91/9436 قات تهرانيتحق
رتبه .رتبه دانشياري اينجانب مورد تأييد وزارت علوم قرار گرفت 93/3/9436در و باشم  يم ييرجا

نجانب عالوه بر يا مورد تاييد وزارت علوم قرار گرفت. 01/90/9410استاد تمامي اينجانب نيز در 
 -يعلم يت هايفعال يل به برخيذ ز اشتغال دارم درين يوهشپژ يهات يبه فعال يس در مراکز علميتدر
 م:يکن يمکتسبه اشاره م يپزوهشـ  ين علميوعناو يوهشپژ

 مکتسبه يوهشپژـ  ين علميعناوـ  الف

 9433بهشت يان در اردين خدمت فرهنگضم يدر آموزش عال يمدرس نمونه استان. 9
  9431بهشت يکشور در ارد ت معلم سراسريمراکز ترب يمدرس نمونه کشور. 0
به عنوان رتبه اول در  ياسالم يکردن ارزش ها  يعوامل موثر در درون يانتخاب کتاب بررس. 4
  9431انتخاب کتاب معلم در سال  ين جشنواره براينخست
انتخاب کتاب معلم براي ن جشنواره يه سوم در نخستکتاب مطالعه روشمند به عنوان رتب انتخاب. 3

 . 9431در سال 
لسوفان تجربه گرا به عنوان رتبه اول در يان مسلمان وفلسوفيدگاه فيت از دينتخاب کتاب علا. 3
 انتخاب کتاب معلم ين جشنواره سراسريدوم

  9439ذر وزارت آموزش وپرورش در آ ينه کشورکسب عنوان پزوهشگر نمو. 6
 ياستان قم از سو يشوهوموسسات پژ يمراکز آموزش عال يتانکسب عنوان پزوهشگر نمونه اس. 3

  9434قم در سال  ياستاندار
  9433بهشت يدر ارد ييد رجايدانشگاه شه يکسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسان.3
 9433بهشت يارد ييد رجايدانشگاه شه يکسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسان. 1

دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشگر  . کسب عنوان پژوهشگر رتبه اول دانشکده علوم انساني و91



 

 .9436نمونه از سوي وزارت علوم و استانداري تهران در هفته پژوهش 
 .9433نوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد رجايي در هفته پژوهش، . کسب ع99
پژوهشي در ميان اساتيد -. کسب عنوان پژوهشگر رتبه اول کشوري در عرصه مقاالت علمي90

 معارف کل کشور.
دولتي درسال دانشگاه هاي کسب عنوان استاد ممتاز گروه هاي  معارف اسالمي منطقه يک .94

33-31 

 .9431وهشگر برتر دانشکده علوم انساني در سال ژ. پ93

 .9411. پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در هفته پژوهش در 93

 .9411عنوان کتاب برگزيده دانشگاه در همسلمان بفيض از ديدگاه فيلسوفان. انتخاب کتاب نظام96

 .9411. پژوهشگر نمونه کشوري اساتيد معارف در گرايش مباني نظري در 93

 .9419م دانشکده علوم انساني در هفته معل . مدير نمونه93

 .9410. پژوهشگر برتر دانشگاه در هفته پژوهش 91

 9413يي در هفته پژوهش سال . نشان درجه يک پژوهش از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا01

 ها وتجاربتيفعالـ  ب

ق در يمطالعه وتحق يهاوهيمعارف وش س دروس مختلف مربوط به فلسفه؛کالم؛منطق؛يتدر. 9
 مختلف  يدانشگاه ها

 9433تا مهر 9431قات دانشگاه آزاد واحد قم از مهريتحق يت در شورايعضو. 0
  9433تاخرداد9439ن يورش استان قم از فروردموزش وپرقات سازمان آيتحق يت در شورايعضو. 4
  9433تا آخر اسفند  9430از مهر  ييد رجايانتشارات دانشگاه شه يت در شورايعضو. 3
 تاکنون 9433ور ياز اواخر شهر ييد رجايته منتخب دانشکاه شهياست دانشگاه در کمينده رينما. 3
 9433از آبان  ييات دانشجوينشر يت در شورايعضو. 6
 9433بان مه دوم آيات از نيگروه معارف والهسئول م. 3
 تهران ؛ت معلميس در دانشگاه تربيشرکت در کارگاه روش تدر. 3
 دمعارفيژه اساتي؛تهران؛وينيمطالعات د يشرکت در کارگاه روش شناس. 1

 ق در دانشگاه آزاد ؛واحد قم يشرکت در کارگاه روش تحق. 91

 د معارفيژه اساتي؛قم؛و يسيشرکت در کارگاه روش مقاله نو. 99
 ياعضا يسازمان آموزش وپرورش استان قم؛برا ياز سو يسيشرکت در کارگاه روش مقاله نو. 90

 قاتيتحق يشورا
 د معارفيژه اساتير در مشهد؛ويموزش تفسآشرکت در کارگاه . 94
 . شرکت در کارگاه آموزش فلسفة اخالق در مشهد؛ ويژه اساتيد معارف93
الت کشوري وزارت جشنوراه خوارزمي براي بررسي مقان بخش معارف اسالمي . سرپرست داورا93

 .9436سال  آموزش و پرورش از



 

گر علمي براي انتخاب اساتيد معارف کل کشور از سوي معاونت اساتيد نهاد مقام . مصاحبه96
 .9410تا بهمن  9433ها در حوزه انديشه اسالمي از پاييز معظم رهبري در دانشگاه

 اينده رئيس دانشگاه در شوراي پژوهش دانشگاه شهيد رجايي.. نم93
 .9433شهيد رجايي از آذر تربيت دبير . عضويت در شوراي انتشارات دانشگاه 93
پردازي شوراي عالي انقالب فرهنگي در بخش فلسفه و منطق از هاي نظريه. عضويت در کرسي91

 .9433بهار 
تا 9431خرداد از دروس معارف اسالمي وزرات علوم  در کميته تخصصي  برنامه ريزي . عضويت01
 .9414خرداد 
از فروردين « شناختيهاي هستيپژوهش»پژوهشي  –. مدير مسئول و سردبير مجله علمي 09
9419. 
 .9411از فروردين « انسان پژوهي ديني»پژوهشي  –. عضو هيأت تحريريه مجله علمي 00
 .9411از بهار « کالمي –هاي اعتقادي پژوهش»ي پژوهش –. عضو هيأت تحريريه مجله علمي 04
03. 

 9410پژوهشي تامالت فلسفي  از بهار –عضو هيات تحريريه مجله علمي 
 9419پژوهشي پزوهش هاي معرفت شناسي از فروردين –. عضو هيات تحريريه مجله علمي 03
 -9414حصيلي .گذراندن دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه سايمون فريزر کانادا در سال ت06
9413 
عضويت در گميسيون تخصصي  هيات مميزه وهيات مميزه دانشگاه تربيت دبير شهيدرچايي  -03

 9413مهر 03تا  9414مهر 03از 
 

 يعلم يسخنرانـ  پ

  9433بهشتي؛اردييد رجايشهتربيت دبير تئاتردانشگاه ي؛آمفينيدييگراش تجربهيدايپعوامل. 9
 9433بهشت ي؛ارد ييد رجايشهتربيت دبير تئاتر دانشگاه  يمفدگاه ارسطو؛آيسعادت از د. 0
 .9436شهيد رجايي، خرداد تربيت دبير . بررسي مدعيات پلوراليسم ديني، آمفي تئاتر دانشگاه 4
 9433ارديبهشت  شهيد رجايي،تربيت دبير ، آمفي تئاتر دانشگاه . سعادت از ديدگاه مالصدرا3

 9433، خرداد شهيد رجاييتربيت دبير تئاتر دانشگاه آمفي  . تاملي بر ايمان گرايي، 3

شهيد رجايي،خرداد  تربيت دبيرآمفي تئاتر دانشگاهنقدوبررسي ديدگاه اشاعره در باره عليت،.6

9431. 

شهيد رجايي، اسفند تربيت دبير . انسان از ديدگاه اسالم و اومانيسم، اطاق کنفرانس دانشگاه 3

9431. 

 .9411کده علوم انساني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، خرداد . دين و جهاني شدن، دانش3

در امفي تئاتر دانشگاه تربيت  9413گزارش سفر مطالعاتي به دانشگاه سايمون فريزردر ابن  -1



 

 دبير شهيد رجايي

 

 ـ کتب چاپ شده ت
زش اداره کل آمو؛قم؛در دانش آموزان  ينيد يرزش هاکردن ا يعوامل موثر در درون يبررس .9

 9431وپرورش استان قم؛سال 
 9431ان؛چاپ دوم؛يمطالعه روشمند ؛قم؛پارسا. 0
ه يحوزه علم يغات اسالميلسوفان تجربه گرا؛قم؛دفتر تبليلسوفان مسلمان وفيدگاه فيت از ديعل. 4

  9431قم؛چاپ اول 
  9430ه قم؛چاپ اول ؛يحوزه علم يغات اسالميدگاه متکلمان مسلمان؛قم؛دفتر تبليت از ديعل. 3
. نظام فيض از ديدگاه فيلسوفان مسلمان )پيدايش عوالم هستي از منظر حکيمان مشايي، اشراقي 3

 .9411و حکمت متعاليه(، تهران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، چاپ اول، 
. انديشمندان مسلمان و پيدايش عوالم و موجودات کثير از واحد، تهران، دانشگاه تربيت دبير 6

 .9411ي، چاپ اول ، شهيد رجاي

 ه و در حال اجرا اجرا شد يطرح پژوهشـ  ث 

از  يمان اسالميدر نگاه حک ر از واحد(يش کثيدايپ ض )مسالهيرامون نظام فيپ يقيتطب يبررس .9
 )اتمام يافته( .روانشيتا صدرا وپ يفاراب

شماره  ،91/90/33، آغاز:)اتمام يافته( سينا درباره مسأله سعادت.بررسي آراي فارابي و ابن .0

 3/39964قرارداد:

شماره قرارداد:  ،1/3/33، آغاز: )اتمام يافته( .سهروردي و مالصدرا درباره سعادت بررسي آراي .4
 96/90/9431؛ پايان: 3/93134

، شماره قرارداد: 01/3/11، آغاز: (اتمام يافتهبررسي آراي مسکويه و غزالي درباره سعادت. ) .3
 3/0/19، پايان: 91091

، شماره قرارداد: 0/3/11، آغاز: (اتمام يافتهي امام فخر رازي درباره سعادت. )بررسي آرا .3
 01/9/10، پايان: 09334

 3114، شماره قرارداد: 03/4/19 آغاز:اتمام يافته ( ) .بررسي آراي فيض کاشاني درباره سعادت .6

شماره ، 9/3/19، آغاز: )در حال اجرا( .بررسي آراي حاج مالهادي سبزواري درباره سعادت .3
  90433قرارداد:

 

 هانامهاستاد راهنما پايان–ج 

 
-مقطعاستاديااسااستاديااسانام  نامهنام پايان

 تحصيلي
تاريخ   نام دانشگاه 



 

 تيد دانشجو

 راهنما

 تيد 

 شاورم

دکتر ارشد

 ی
 دفاع

برهان نظم با گرايش -9

 کالمي-فلسفي
غالم عباسي 

 فياضي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

جهاني علوم مرکز   × 

 اسالمي

09/4/34 

تأملي در حقيقت انسان و -0

 مرگ 
دکتر عين اهلل  علي شريفي

 خادمي

مرکز جهاني علوم   × 

 اسالمي

6/3/34 

بررسي آراي کالمي -4

 ابوحنيفه
حسين 

 ضيايي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

مرکز جهاني علوم   × 

 اسالمي

03/90/34 

محمدامين  عقل در قرآن و حديث -3

 رشادت

کتر عين اهلل د

 خادمي

مرکز جهاني علوم   × 

 اسالمي

93/0/33 

تصحيح تحليلي بخش -3

و طبيعيات کتاب الهيات 

 کشف الحقائق الهبري

خانم 

 محمدبخشي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر نجفقلي 

 حسيني
دانشگاه تهران   ×

 دانشکده الهيات

99/ 

شناسي فلسفي از انسان-6

ديدگاه عالمه طباطبايي و 

 ازيفخر ر

دکتر عين اهلل  علي رضايي

 خادمي

مهدي نکويي 

 ساماني
مرکز جهاني علوم   ×

عالي )مدرسهاسالمي

 معارف اسالميوفقه

04/4/9433 

نام  نامهنام پايان

 دانشجو

اسااستاديا

 تيد 

 راهنما    

سااستادياا

 تيد 

 مشاور   

-مقطع

 تحصيلي
تاريخ   نام دانشگاه 

 دفاع
دکتر ارشد

 ی

از نظر سه شخصيت ماناي-3

 معتزلي، اشعري و شيعي
عبداهلل 

 عليزاده

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دانشگاه تربيت دبير   × دکتر ميرباقري

 شهيدرجايي

93/90/33 

و وحدت وحدت شخصي -3

سنخي وجود از ديدگاه 

 سيدحيدر و مالصدرا

گلستان 

 ميرزايي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
ربيت دبير دانشگاه ت  ×

 شهيد رجايي

01/6/31 

بررسي مسأله خير و شر  -1

 از ديدگاه مالصدرا و پالنتگا
کبري 

 کياعباسي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر محمد 

 شکري
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

01/6/31 

بررسي تطبيقي ديدگاه -91

قاضي سعيد قمي و امام 

خميني درباره اسماء و صفات 

 حضرت حق

حمد سيد م

 نسبحسيني

دکتر عين اهلل 

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

01/6/31 

لذت و الم اخروي از -99

سينا، سهروردي و منظر ابن

 مالصدرا

مرتضي 

 يمدحا

دکتر عين اهلل 

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

04/9/31 

 -ميبررسي رويکرد کال-90

فلسفي، عالمه طباطبايي در 

 تعليقات بر بحاراالنوار

دکتر عين اهلل  عليرضا عربي

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

99/0/11 

تطبيقي امامت در بررسي-94

اثني عشري و شيعه

 اسماعيليه

صديقه 

 بختياري

دکتر عين اهلل 

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
تربيت دبير دانشگاه   ×

 شهيدرجايي

3/4/11 

بررسي تطبيقي عنايت  – 93

و کيفيت وقوع شر در قضاي 

-سينا، ابنالهي از ديدگاه ابن

 عربي و مالصدرا

مظاهر 

 نياجوادي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

00/6/11 



 

عقل فعال از ديدگاه  – 93

 ا و سهرورديسينفارابي، ابن
احمد 

 احمدي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

99/11 

بررسي تطبيقي فوق -96

تجرد عقالني نفس در آراء 

سينا، شيخ اشراق و ابن

 صدرالمتألهين

سيد علي 

 زادهرضي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

09/90/11 

تطبيق آراء و  – 93

ابوالحسن اشعري، قاضي 

عبدالجبار و خواجه نصير 

 پيرامون تکليف

مهدي 

 اصغري

دکتر عين اهلل 

 خادمي

-دکتر شايسته

 نژاد
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

00/90/11 

 

پيامدهاي تربيتي نظريه -93

 حرکت جوهري
طاهره 

 آسيادار

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکترمحمدرضا 

 جمعهامام
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

99/91/19 

جايگاه نور تطبيقيبررسي-91

سهروردي و وجود حکمتدر

 حکمت سينوي و صدراييدر

خالق 

 ديوساالر

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

00/90/11 

نام  نامهنام پايان

 دانشجو

اسااستاديا

 تيد 

 راهنما    

سااستادياا

 تيد 

 مشاور   

-مقطع

 تحصيلي
تاريخ   نام دانشگاه 

 دفاع
دکتر ارشد

 ی

بررسي تطبيقي آراء -01

غزالي، مالصدرا و عالمه 

 طباطبايي در خصوص ايمان

قدسيه 

 ماجدي

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر علي اکبر 

 نژادشايسته
دانشگاه تربيت دبير   ×

 يدرجاييشه

94/1/19 

انسان کامل از ديدگاه -09

 سيد حيدر آملي و مالصدرا
دکتر عين اهلل  ليال پوراکبر

 خادمي

دکتر عبداهلل 

 صلواتي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

93/91/19 

بررسي تطبيقي آراء دو  -00

فرقه اثني عشر و اسماعيليه 

 پيرامون ظهور منجي

فاطمه 

 آبشاري

دکتر عين اهلل 

 خادمي

اکبر دکتر علي

 نژادشايسته
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

41/99/19 

گيري اشراق روند شکل -04

)اشراق عرفاني( از ديدگاه 

 شيخ شهاب الدين سهروردي

دکتر عين اهلل  علي فضلي

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

00/90/19 

ي در شناسمباني انسان -03

دعاي عرفه با تکيه بر حکمت 

 متعاليه

مهدي 

 افشاري

دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر قربان 

 علمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

96/0/10 

رابطه و تمايز وجود  -03

-ذهني با علم از ديدگاه ابن

 سينا و مالصدرا

دکتر عين اهلل  زهرا ثابتي

 خادمي

دکتر زهرا 

 کاشانيها
يت دبير دانشگاه ترب  ×

 شهيدرجايي

96/0/10 

. بررسي ارتباط وجود 06

معاد جسماني و ذهني با 

 روحاني از منظر مالصدرا

دکتر عين اهلل  فاطمه اسدي

 خادمي

دکتر عبداهلل 

 صلواتي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

00/3/10 

. بررسي عقل نظري و 03

سينا عملي از ديدگاه ابنعقل

 دراالدين رازي و مالصقطب

عارفه پوشيان 

 جويباري
دکتر عين اهلل 

 خادمي

دکتر عبداهلل 

 صلواتي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

6/3/10 

شدن و نسبت آن . جهاني03

با حکومت جهاني حضرت 

دکتر عين اهلل  اسکندري

 خادمي

دانشگاه تربيت دبير   × عادلي مقدم

 شهيدرجايي

93/99/10 



 

 مهدي)عج(
راء بررسي تطبيقي آ.01

در ماهيت، کمونهابنوالبوالبرکات

 بساطت و سرمديت نفس

دکتر عين اهلل  عبداللهي

 خادمي

دکتر عبداهلل 

 صلواتي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيدرجايي

01/90/10 

 



 

 هانامهاستاد مشاور پايان–چ 

 
نام  نامهنام پايان

 دانشجو

اسااستاديا

 تيد 

 راهنما    

سااستادياا

 تيد 

 مشاور   

-مقطع

 تحصيلي
تاريخ   نام دانشگاه 

 دفاع
دکتر ارشد

 ی

ماهيت وحي از ديدگاه -9

فيلسوفان مسلمان )با تأکيد 

سينا، سهروردي بر فارابي، ابن

 و مالصدرا(

فاطمه 

 ابوطالبي

دکتر محمد 

 مهدي گرجياي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
 03/6/36 دانشگاه باقرالعلوم  ×

بررسي تطبيقي آراي فخر -0

رازي، صدرالمتالهين درباره 

 جبر و اختيار

دکتر احمد  زينب نادي

 بهشتي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

49/4/31 

-نقد و مقايسه ديدگاه – 4

سينا و غزالي در باب هاي ابن

 ارزش و جايگاه علوم تجربي

محمدکاظم 

 مرامنيک

احدفرامرز 

 قراملکي

دکتر عين اهلل 

 دميخا
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

93/3/31 

عقل و عشق از ديدگاه -3

 سينا و سهرورديابن
دکتر محمد  خانم توکلي

 ذبيحي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

93/3/31 

 

 

بررسي عرفان و اخالق از  -3

 ديدگاه سهروردي
دکتر احمد  توبا سليمي

 احمدي

هلل دکتر عين ا

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

06/99/31 

پاداش و کيفر اخروي از  -6

ديدگاه قاضي عبدالجبار 

 نصيرخواجه

دکتر رضا  فرحکمتي

 اکبريان

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

03/6/11 

بررسي تطبيقي ديدگاه  -3

امام فخر رازي و عالمه 

 اره نسخ و بداءطباطبايي درب

کلثوم 

 محمدي

دکتر عين اهلل  دکتر ميرباقري

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

03/6/11 

هدايت و ضاللت از  -3

ديدگاه عالمه طباطبايي و 

 فخر رازي

صديقه 

عباسي 

 مکوند

-دکتر شايسته

 نژاد

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

49/4/31 

مال و سقوط انسان از ک-1

ديدگاه موالنا و ما 

 يسترالهارت

عليرضا 

 گيرخواجه

دکتر قاسم 

 کاکايي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
 4/11 دانشگاه قم × 

بررسي رابطه بين عقل و -91

سينا و دين از ديدگاه ابن

 غزالي

بهمن 

 پورغالمي

دکتر رضا 

 اکبري

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 رجايي شهيد

99/91/19 

بررسي تطبيقي رابطه  -99

ميان عقل و وحي از ديدگاه 

 مالصدرا و مکتب تفکيک

دکتر  سميرا گلي

سيدمحسن 

 ميرباقري

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

09/3/19 

نام  نامهنام پايان

 دانشجو

اسااستاديا

 تيد 

 راهنما    

سااستادياا

 تيد 

 مشاور   

-مقطع

 تحصيلي
تاريخ   نام دانشگاه 

 دفاع
دکتر ارشد

 ی



 

ابعاد مسخ در قرآن و  -90

 روايات

-دکتر شايسته ابوذر انصاري

 نژاد

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

93/91/19 

بررسي تطبيقي ايمان  – 94

و عقالنيت از ديدگاه سنت 

 آگونياس و مالصدرا

زهرا 

 وندساالر

دکتر محسن 

 جوادي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

99/0/10 

. ترابط ذات و صفات خدا از 93

نظر قاضي عبدالجبار معتزلي، 

 امام فخر رازي و مالصدرا

دکتر عبداهلل  سالمي

 صلواتي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

91/90/10 

يقت انسان و جايگاه . حق93

آن در نظام هستي از ديدگاه 

 مالصدرا و شيخ اشراق

دکتر عبداهلل  پيرمحمدي

 صلواتي

دکتر عين اهلل 

 خادمي
دانشگاه تربيت دبير   ×

 شهيد رجايي

04/91/10 

 

 ش هايا ارائه شده در همايمشخصات مقاالت چاپ ـ  ح

چاپ شده ض(:ير از واحد )نظام فيش کثيدايمالصدرا در بحث پ يوعرفان يالت اشراقين تماييتب. 9
 33 -63؛ تهران ؛صص9433صدرا اول خرداد ماه م ماليحک يش جهانيموعه مقاالت همار مجد

 ت مواجهه روشنفکران با فرهنگ ها:يفيبر ک يخيتارـ يدرآمد فلسف. 0
 933-939؛ص0ران؛جين وفرهنگ در جامعه ايش مناسبات ديچاپ شده در مجموعه مقاالت هما

 کردن ارزش ها: يش درونيدر هما يخنرانقاله ارائه شده به صورت سم. 4
در دانش آموزان ها در  ينيد يکردن ارزش ها يعوامل موثر بر درون يتحت عنوان بررس

  9431سال
در 9431بهشت يت جوانان در اردين در تربيد ومعلميش نقش اساتيهما يمقاله ارائه شده برا. 3

 دگاه کتاب وسنتيت از ديقش الگوهادر تربدانشگاه آزاد قم تحت عنوان ن
م مالصدرا يش حکين همايه سعادت؛چاپ شده در خالصه مقاالت هشتميمالصدراونظر. 3

 .43-43؛تهران؛صص9433ن؛مالصدرا؛خرداديصدرالمتاله
المللي خواجه سينا و خواجه نصير در مسأله علم الهي، اولين کنگره بين. بررسي چالش ميان ابن6

 .33-39، تهران، صص 9433طوسي، بهمن نصيرالدين 
، 9433المللي خواجه نصيرالدين طوسي، بهمن خواجه نصير؛ اولين کنگره بينسعادت از ديدگاه . 3

 .033-031تهران، صص 
 هاي نوين يادگيري.. عوامل موثر در يادگيري حکمت اشراقي؛ دومين همايش ملي روش3
ق از منظر متکلمين شيعي ،چاپ شده در وصفات حضرت ح . تبيين چگونگي ارتباط ذات 1

 43ص،قزوين .9431تير  41خالصه مقاالت  حکمت شيعي وعلم وتمدن اسالمي،
از منظر متکلمين شيعي ،چاپ شده در خالصه مقاالت  حکمت شيعي . مهمترين شرايط امامت 91

 (. )عين اهلل خادمي،صديقه بختياري61-31،قزوين .صص9431تير  41وعلم وتمدن اسالمي،
.حيات سيد حيدر املي در افاق تفکر اسالمي شيعي وايراني،چاپ شده در خالصه مقاالت  99

،)عين اهلل خادمي،گلستان 64-60،قزوين،صص9431تير  41حکمتشيعي وعلم وتمدن اسالمي،
 ميرزايي(

 0191. جايگاه شيطان وابليس در نظام احسن از منظر مالصدرا،همايش روز جهاني فلسفه،90



 

 خانم عباسي(،)عين اهلل خادمي،931 ،صدرايران
. اهميت و توجه به انواع و مراتب ادراک در برنامه ريزي درسي تربيت معلم، چاپ شده در 94

و  91چکيده مقاالت دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، برنامه درسي تربيت معلم، 
 .493جايي، ص ، تهران، دانشگاه تربيت دبير شهيد شهيد ر9431اسفند،  99

. وظايف متقابل استاد و دانشجو در حوزه آموزشي از منظر مالصدرا، سومين همايش ملي 93
 .9411ارديبهشت  01و  03آموزش، تهران ، دانشگاه تربيت شهيد رجايي، 

. برخي از مباني و شيوه هاي تدريس فلسفه و منطق، سومين همايش ملي آموزش، تهران، 93
 مرام(اهلل خادمي و محمدکاظم نيک)عين .9411ارديبهشت  01و  03جايي، دانشگاه تربيت شهيد ر

 .93، ص 9411. موانع دستيابي سعادت از منظر مالصدرا، همايش حکمت متعاليه ، اول خرداد 96
سينا، همايش   . ترابط عنايت با نظام احسن و چگونگي وقوع شر در قضاي الهي از منظر ابن93

 .نيااهلل خادمي و مظاهر جوادي، عين06، ص  9411مهر  03و 06سالمي، تهران، سينا و فيلسوفان اابن
. تبيين روابط اثرگذار ميان مربي و متربي بر مبناي داستان خضر و موسي در قرآن، چهارمين 93

 . )عين اهلل خادمي، قدسيه ماجدي(431، ص 19ارديبهشت  03و  03همايش ملي آموزش 
آموزش انسان از کودکي تا بزرگسالي با تکيه بر مراتب نفس و عقل،  . بررسي سير يادگيري و91
-. )عين اهلل خادمي، سيدمحمدرضا امام963، ص 19ارديبهشت  03و  03ن همايش آموزش، چهارمي

 جمعه، طاهره آسيادار(
خالفت الهي انسان در انديشه مالصدرا، شانزدهمين همايش بزرگداشت حکيم صدرالمتألهين . 01

 . )عين اهلل خادمي، ليال پوراکبري( چکيده مقاله39 – 31، ص 19اول خرداد شيرازي، 
بررسي ديدگاه سيد حيدر آملي درباره علم و ادراک، اولين همايش ملي اسالم و آموزش علوم، . 09

 ، عين اهلل خادمي.961، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9419آبان ماه  03و  03
آبان ماه  03و  03اه مالصدرا، اولين همايش ملي اسالم و آموزش علوم، . علم و معرفت از ديدگ00
 . )عين اهلل خادمي، قدسيه ماجدي(960دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ص  9419
. تبيين فلسفي خالقيت، با نظريه آراء مالصدرا درباره خالقيت انسان، پنجمين همايش ملي 04

 (411آسيادار، عين اهلل خادمي، ص  ه. )طاهر411ص ، 9410ارديبهشت  06 – 03آموزش، 
سينا، پنجمين همايش ملي . تأثير عقل نظري بر فرآيند آموزش و يادگيري از ديدگاه ابن03

 . )عين اهلل خادمي، عارفه پوشيان جويباري(.464ص  ،9410ارديبهشت  06 – 03 آموزش،
)عين اهلل  .انسان از ديدگاه مالصدرا، هفدهمين همايش بزرگداشت حکيم مالصدرا . کرامت03

 (خادمي، ليال پوراکبري
هاي هاي اخالقي، اولين همايش ملي اسالم و ارزش. نقش تقرب به معصوم در احياي ارزش06

ين اهلل . )ع094، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3متعالي با تأکيد بر اخالق، 
 خادمي، احمدي، سياوشي(

اولين همايش ملي  . نقش تقوا و جهاد با نفس به عنوان دو ارزش اخالقي در نگرش اخالقي،03
، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي،  ص 9410اسفند  3هاي متعالي با تأکيد بر اخالق، اسالم و ارزش

 االميني، قنواتي(. )عين اهلل خادمي، روح006
هاي ترابط ميان تجسم اعمال با رفتارهاي اخالقي، اولين همايش ملي اسالم و ارزش . تبيين03



 

. )عين اهلل 003، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3متعالي با تأکيد بر اخالق، 
 خادمي، فريبا ذاکري، مفيدحسيني(

اي متعالي با تأکيد بر ه. چيستي مرگ از منظر مالصدرا، اولين همايش ملي اسالم و ارزش01
. )عين اهلل خادمي، سيدمفيد 033، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3اخالق، 

 زاده(حسيني، فريبا ذاکري، عين الدين صادق
 3هاي متعالي با تأکيد بر اخالق، اولين همايش ملي اسالم و ارزش . مرگ و مالحظات اخالقي،41
 .464بيت دبير شهيد رجايي، ص ، دانشگاه تر9410اسفند 
هاي هاي اخالقي در آموزش، اولين همايش ملي اسالم و ارزش. نقش آراستگي استاد به ارزش49

 .399، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3متعالي با تأکيد بر اخالق، 
ش ملي اسالم و اولين هماي . خودداري از سخن گفتن و اهميت آن در کسب فضائل اخالقي،40
. 096، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3هاي متعالي با تأکيد بر اخالق، ارزش

 اهلل خادمي، فرزانه ميرزائيان()فاطمه آبشاري، عين
با نگاهي بر بحاراالنوار عالمه مجلسي، اولين همايش ملي اسالم و . حقيقت وجدان اخالقي 44
. 041، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3يد بر اخالق، هاي متعالي با تأکارزش

 االميني، خادمي، مختاري()علي قنواتي، سيد مصطفي روح
هاي متعالي با تأکيد بر سينا، اولين همايش ملي اسالم و ارزشهاي اخالقي از منظر ابن. گزاره43

. )عين اهلل خادمي، ليال شفاعي 031ي، ص ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي9410اسفند  3اخالق، 
 تکليمي(

هاي متعالي با . آثار پذيرش معاد در اخالق فردي و اجتماعي، اولين همايش ملي اسالم و ارزش43
. )يونس جباري، عين اهلل 433، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3تأکيد بر اخالق، 

 پور(خادمي، محمدرضا مصطفي
اولين همايش ملي اسالم و  الدين رازي،ثير عمل اخالقي بر سعادت اخروي از ديدگاه قطب. تأ46
. 30، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ص 9410اسفند  3هاي متعالي با تأکيد بر اخالق، ارزش

 )عارفه پوشيان، عين اهلل خادمي(
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