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  اطالعات شخصی:

 
 

 

 مشاغل

 تاریخ  محل رتبه عنوان مشاغل ردیف
 1737 -1731 دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار مربی عضو هیات علمی 1

 1711 -1737 دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار استادیار عضو هیات علمی 2

کیم سبزواری دانشگاه ح استادیار عضو هیات علمی 7

 )تربیت معلم سبزوار سابق(

 تا كنون 1711

 

 سوابق تحصیلی:

 تاریخ  دانشگاه رشته مدرک
 1732 واحدعلوم وتحقیقات تهران فلسفه وكالم اسالمی دكترا

 1733 دانشگاه امام صادق )ع( فلسفه وكالم اسالمی پیوسته كارشناسی ارشد

 

 عنوان پایان نامه ارشد

  هاى دوم و سوم هجرى،بررسى معنى شناختىه صفات در كالم اسالمى در سدهتطور تاریخى اندیش

 عنوان تزدكترا

 عربی و مالصدراسینا، ابنآراء ابنتاریخی -تشکیك وجود بررسی تطبیقی

 

 سوابق آموزشی:
 دانشگاه مقطع درس ردیف
 آزاد اسالمی واحد سبزوار دكترا حکمت مشاء 1

 سالمی واحد سبزوارآزاد ا دكترا روش تحقیق  2

 آزاد اسالمی واحد سبزوار دكترا كالم جدید 7

 دانشگاه حکیم سبزواری حکمت اسالمی و فلسفه ارشد كارشناسی زبان تخصصی  4

 دانشگاه حکیم سبزواری حکمت اسالمی و فلسفه ارشد كارشناسی 4حکمت متعالیه  5

 نام خانوادگی نام
 علوی سیدمحمدكاظم
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 اه حکیم سبزواریدانشگ حکمت اسالمی و فلسفه ارشد كارشناسی منطق جدید 6

كالم معتزله اشاعره و  3

 امامیه

 دانشگاه حکیم سبزواری حکمت اسالمی و فلسفه ارشد كارشناسی

 دانشگاه حکیم سبزواری حکمت اسالمی و فلسفه ارشد كارشناسی منطق قدیم  3

 دانشگاه حکیم سبزواری فقه و مبانی حقوق ارشد كارشناسی زبان تخصصی  1

 زبان تخصصی 11

 رانی()جب

 دانشگاه حکیم سبزواری تاریخ تشیعكارشناسی ارشد 

)پیش  زبان تخصصی 11

 نیاز(

 دانشگاه حکیم سبزواری علوم قرآن و حدیثكارشناسی ارشد 

، تاریخ فلسفه اسالمی 12

متون فلسفی به زبان 

خارجی، منطق جدید، 

زبان تخصصی، منطق، 

ی فلسفهروش تحقیق، 

 شناسیانسانغرٰب، 

دانشگاه حکیم سبزواری و  لسفه و حکمت اسالمیكارشناسی ف

 دانشگاه آزاد سبزوار

 

 

 سوابق پژوهشی:

 

  كتاب                                  

 1736مشهد، نشر جهانکده،  های دوم و سوم هجریصفات خدا در كالم اسالمی، بررسی معناشناختی در سده

 

  تابترجمه ك                                  

What Philosophy is? فلسفه به مثابه روش 
 فلسفی در عصر كنونیجستارهایی  

تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 .1731پاییزآوری، وزارت علوم، تحقیقات و فن

Science and 

Technology Studies 

and Information 

Studies 

مطالعات علم و تکنولوژی و 

 نیرسامطالعات اطالع
 های عمومی كشورنهاد كتابخانه

 

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 همکار رتبه اطالعات نشر مقاله ردیف
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پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  -مجله علمی خاستگاه مساله تشکیك وجود 1

 1737دانشگاه اصفهان، شماره سی ونهم، زمستان 
 -------- پژوهشی_علمی 

مشکك سیر تاریخی شکل گیری اصطالح  2

 درمنطق

پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  -مجله علمی

 1735دانشگاه اصفهان، شماره چهل و ششم، پاییز 
 -------- پژوهشی_علمی 

پژوهشی اندیشه دینی، دانشگاه  –مجله علمی  سه اصل تمایز در سه نظام فلسفی 7

 1733، زمستان 21شماره ، 3دوره شیراز، 

 پژوهشی_علمی 

ISC 

 

------- 

بررسی معناشناختی صفات خدا در كالم امامیه  4

 های دوم و سوم هجری()سده

پژوهشی اندیشه نوین دینی،  -فصلنامه علمی

 1733، پاییز 14شماره 

 پژوهشی_علمی 

ISC 

-------- 

 علم سنتی و علم مدرن 5

 

، پاییز 21فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره 

 155-171، صص 1733

 پژوهشی -علمی 
ISC  

زهرا مظاهری، سید 

 محمد كاظم علوی

، زمستان 111مشکوة، سال بیست و نهم، شماره  تعامل علم و دین از دیدگاه عالمه طباطبائی 6

 31-61، صص 1731

سید محمدكاظم  ترویجی -علمی 

 صبورعلوی، نرگس

بررسی معنا شناختی ایمان در تفسیر مواهب  3

 الرحمن

دوره ، ه نوین دینیپژوهشی اندیش -فصلنامه علمی

 212 -117، صص 1711، بهار 23شماره ، 3

 پژوهشی -علمی 
ISC 

--------- 

ی تشکیك وجود و قول به تباین در فلسفه 3

 سیناابن

خردنامه صدرا، شماره پژوهشی  -فصلنامه علمی

 41-25، صص 1711، زمستان 31

 پژوهشی -علمی 
ISC 

--------- 

عرفت نفس به نگاهی تاریخی بر انتقال از م 1

 معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق

ی اول، تابستان تاریخ فلسفه، سال چهارم، شماره

 132 -143(، صص 17، )پیاپی، 1712

 پژوهشی -علمی 
ISC 

--------- 

شناختی ایمان در تفسیر مالصدرا از تحلیل درون 11

 قرآن
، صص 9313، بهار 3، شماره 91خردنامه صدرا، سال 

91-33 

 پژوهشی -لمی ع

ISC 

 

محورانه مراتب ایمان در فلسفه تحلیل معرفت 11

 مالصدرا
، 9313تابستان ، 3، شماره 9۱حکمت و فلسفه، سال 

 3۲ -1 صص

 پژوهشی -علمی 
ISC 

 

 شماره ششم، اسالم و پژوهشهاي تربیتی، سال کودکان براي فلسفه 12

  ۹1 ص ، 9313 زمستان و پاییز ، 93 پیاپی دوم،

1 

پژوهشی  – علمی

 )حوزوي(

ISC 

 صادقی محمد

آبادي؛  هاشم

 سیدمحمدکاظم

 علوي

هاي اسالمی ، گرایی در آموزهفرد، فردگرایی و جمع گراي فارابی و سعادت فردگراسعادت فضیلت 17

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 

 9311علوم، بهار 

 3۱9 -3۲3صص 

سید محمد كاظم  مجموعه مقاالت

 علوی

 بطالن اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن 14

 

 ، 1714، زمستان 45شماره  15آیینه معرفت، دوره 

، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

 54-73صفحات 

 3111-2251شابن: 

 پژوهشی -علمی 
ISC 

فاطمه ربیع پور, 
 محمدكاظم علوی

سید محمد كاظم  پژوهشی -علمی ، دوره جدید سال متافیزیك دانشگاه اصفهانبررسی هم سنج عقالنیت در آرای سید حسین  15
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 المعارفمقاله دائره

 

 

 :های داخلی شهمایدر  مقاله

 زمان ومکان عنوان همایش عنوان مقاله  ردیف
 1737تهران ، دومین همایش بین المللی مالصدرا وحکمت متعالیه  خاستگاه مساله تشکیك وجود 1

 1737تهران ، بین المللی مالصدرا وحکمت متعالیه  دومین همایش معیت قیومی 2

سعادت وسعادتمنددرحکمت  7

 متعالیه

 1734تهران،  همایش مالصدرا وحکمت عملی 

همایش ملی نکوداشت مالحسین واعظ كاشفی  كاشفی و تصوف 4

 سبزواری

اردیبهشت  23سبزوار، 

1736 

تحلیل مفهوم ایمان در تفسیر  5

 مواهب الرحمن

اردیبهشت  -سبزوار المللی سید عبداالعلی سبزواری كنگره بین

1733 

داد راول خ -تهران هفدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهینمرگ هست، من هستم،  6

/ 3/ 5، انتشار 15، بهار تابستان 21هشتم، شماره  رورتینصر و ریچارد 

 11 -31، صفحات 15

ISC زهرا  -علوی
 صادقی منش

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و  16

 فارابی

الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان، سال هفتم، شماره 

 114-111، ص 1715شانزدهم، پاییز و زمستان 

 پژوهشی -علمی 
ISC 

سید  -علی صبری 
 محمد كاظم علوی

ی محرک عملکرد فطرت به مثابه 13

ی تاریخ عالمه تاریخ در فلسفه

 طباطبایی )ره(

محمدهادی  پژوهشی -علمی حکمت صدرایی، 
عاشوری، سید 

 محمد كاظم علوی

معرفت نفس  تحلیل معنایی و معرفتی حدیث 13

 در تفاسیر نخستین

المللی امام مطالعات فهم حدیث، دانشگاه بین

خمینی )ره(، سال سوم، شماره دوم، بهار و 

 .111 -31، صص 1716تابستان 

سید محمد كاظم  پژوهشی-علمی
 علوی

 همکار رتبه اطالعات نشر مقاله ردیف
 ------- دائره المعارف 1737، 17المی جدائره المعارف بزرگ اس بیا ضی   1

 ------- دائره المعارف 1737، 12دائره المعارف بزرگ اسالمی ج بشر بن سری  2

 ------- دائره المعارف دائره المعارف فلسطین ابن ابی سوده 7

 ------- دائره المعارف دائره المعارف بزرگ اسالمی دارمی ،عثمان بن سعید 4

محمد كاظم رحمتی،  دائره المعارف 1733، 12نشنامه جهان اسالم، جدا حاكم جشمی 5

 محمد كاظم علوی
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تاملی بر مرگ اندیشی 

 فلسفی

9313 

ایمان و زمان در تفسیر سوره  1

 قرآن« العصر»
 9313آبان  3۱-31مشهد،  المللی قرآن کریمنخستین کنگره بین

ساالري دینی و مطالعات علم مردم ۲

 و تکنولوژي

تهران، دانشگاه شهید  ساالري دینیي مردمملی نظریهسومین همایش 

 9313آذر  36بهشتی، 

هویت انسان در پرتو اندیشه  9
انسان کامل، بررسی آراء 

 شبستری و مالصدرا

 ابراهیم حاجی محمدي

 شبستر رنو پیام دانشگاه المللی بین همایش سومین

  2191 ماه اسفند 02 و 02

 "شده فراموش هایهویت و انسان"

 

اسفند  39و  3۱شبستر، 

9313 

فضایل انسانی از دیدگاه  22
 ارسطو و فارابی

 علی صبري

 شبستر نور پیام دانشگاه المللی بین همایش سومین

  2191 ماه اسفند 02 و 02

 "شده فراموش هایهویت و انسان"

 

اسفند  39و  3۱شبستر، 

9313 

  بررسی ونقد دیدگاه مکتب 22

اگزیستانسیالیسم در مورد 

 ماهیت انسان

 علی صبري

 شبستر نور پیام دانشگاه المللی بین همایش سومین

  2191 ماه اسفند 02 و 02

 "شده فراموش هایهویت و انسان"

 

اسفند  39و  3۱شبستر، 

9313 

 اسالمی فلسفه تخصصی زبان 20

 معارفالدائره مقاالت و

 هایزبان آموزش شناسیآسیب ملی همایش نخستین

 رایران د خارجی

 11اردیبهشت  9۱و  1

نظم در کشاکش وحدت و  21

همبستگی، کنکاشی در آراء 
سید حسین نصر و ریچارد 

 رورتی

 منشزهرا صادقی

 عمومی نظم و فلسفه

 مالصدرا بزرگداشت همایش نوزدهمین

9 /3 /11 

 تهران

 یهایبحران علم و آشفتگ 21

در  یانسان مدرن (تأمل

 نصر) نیدحسیس یشههایاند

 11مهر  3۱ ینید شهیاند و فرهنگ یالملل نیب کنگره نیدوم

کانت از  یاخالق اتینقد اله 21

 یمطهر دیشه دگاهید

 11/ 1/ 36 دینی پژوهش و تفکر المللی بین کنگره دومین

نقد اشکاالت کانت بر براهین  21

جود خدا از دیدگاه اثبات و
 آیت اهلل جوادی آملی

 11مهر  3۱ دینی اندیشه و فرهنگ المللی بین کنگره دومین

مالصدرا و  دیعقا سهیمقا 21
در مباحث مربوط  یجیاله

 به معاد

 11/ 93/ 93 یاسالم یانسان علوم یکیالکترون یمل شیهما نیدوم

 سبک و تربیتی علوم شناسیروان کنفرانس سومینچگونگی تأثیر نگرش جبر و  21

 المللیبین رویکرد با زندگی

1 /6 /1۹ 
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 الاختیار در روند رشد و کم

بررسی وضعیت جهان ممکن  29

و وجود رنج از نظر 
 الیبنیتس و شوپنهاور

 931۹بهمن  6و  ۹ معاصر دین یفلسفه المللیبین همایش پنجمین

    

 

 همایش های خارجی:

Title of Paper Title and Place of Assembly Date 

The Theological Bases of 

Ijtihad 

International Conference on Ijtihad and Ifta’ in 

the 21st Century: Challenges and Prospects 

Kuala Lumpur, Malaysia 

12th – 14th 

Aug 

2008 

The Graded Unity, the 

Metaphysics of Peace 

International Conference On Peace And 

Reconcilation 

UCLA (University of California, Los Angeles ) 

7th – 10th 

July 2009 

Salient Features of 

Philosophical Systems of 

Aristotle, Avicenna and Mulla 

Sadra 

International Conference on Ancient Greek and 

Medieval Philosophy 

Fordham University,New York 

 

October 

15--‐17, 

2010 

Shams al-Dīn al-Fanārī and Athīr 

al‐Dīn al‐'Abharī, 

a Link Between Iran and 

Ottoman in Logic 

The International Participated Symposioum on the 

History of Ottoman Science and Thought 

May 

8-10 

2014 

 

 وردعالقه:زمینه های پژوهشی م

 خاص عام
 تاریخ فلسفه اسالمی، اصطالح شناسی فلسفه اسالمی

 تاریخ فلسفه غرب فلسفه غرب

 كالم جدید، فلسفه دین، روان شناسی دین  دین

 

 پایان نامه: و مشاوره راهنمایی

ف
ردی

 

 سمت نام دانشجو تاریخ دفاع ها / رساله هاعنوان پایان نامه

 مشاور ابوالفضل احمدی مهر 1737/ 6/ 23 عرفانی در حکمت متعالیه سلوکبررسی مبانی فلسفی سیر و  1

 مشاور مهری صباغ زاده 1737/ 6/ 71 ی بداءبررسی مسأله 2

 مشاور حبیب یزدان پناه 1734/ 6/ 23 بررسی رابطه عقل ودین ازدیدگاه غزالی وابن رشد 7

ا ی آن بمالصدرا و مقایسه ی وجودیانسانشناسی در فلسفه 4

 اگزیستانسیالیزم

 مشاور احمد قهرمانلو 1734/ 1/ 16

 مشاور خسرو حاجیان 1734/ 11/ 23 فالسفه اسالمی فلسفه زندگی اجتماعی از دیدگاه 5

 راهنما یداهلل سركرده ای 1734/ 11/ 23 مبانی ولوازم فلسفی وكالمی تجسم اعمال 6

 مشاور هادی صادقی 1734/ 24/12 كریم مبانی عرفانی صدرا در تفسیر قرآن 3

 مشاور مصیب گلی 1735/ 6/ 23 كریم مبانی فلسفه صدرا در تفسیر قرآن 3

 راهنما اسماعیل حارث آبادی 1735/ 6/ 21 تشخص وجود ازفارابی تامالصدر 1
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 راهنما احمد حسینی 1735/ 6/ 21 اراده حق تعالی ازدیدگاه حکمت متعالیه واشاعره 11

 مشاور تقی اكبری 1735/ 6/ 71 عالیهمت تکامل نفس در حکمت 11

 مشاور سیّد مرتضی حکیمی 1735/ 6/ 71 عرفان وجود مطلق در فلسفه ی اسالمی و 12

 راهنما عاطفه رستگار 1735/ 27/11 بررسی ایمان و تجربه دینی در كالم 17

 مشاور حسن نوری 1735/ 27/11 وفالسفه زمان از دیدگاه متکلمین 14

 مشاور محبوبه تاراش 1736/ 6/ 23 كاشانی المی فیضدیدگاه های ك 15

 مشاور رقیه سیه چهره 1736/ 6/ 21 قدیم حقیقت وحی در كالم جدید و 16

 مشاور مریم نوروزی 1736/ 6/ 71 المتألهین بررسی تطبیقی علم النفس بوعلی و صدر 13

 مشاور ترثارا نیك اخ 1736/ 3/ 3 اسالمی سریان عشق در وجود از نظر حکمای 13

 راهنما معصومه آزمون 1736/ 11/ 21 معنای زندگی و فلسفه آفرینش 11

 راهنما محمد دهقان طزری 1733/ 21/6 بررسی تطبیقی مساله تناسخ در ادیان شرقی و فلسفه اسالمی 21

 مشاور حسین نصیری 1733/ 3/ 23 شرح اصطالحات ونکات عرفانی دعای عرفه امام حسین )ع( 21

 راهنما زهرا مظاهری 1733/ 11/ 11 گرایی و تجددگراییسنت  22

 راهنما مهدی داوری 1733/ 11/ 21 بررسی و نقد مبانی اومانیسم از دیدگاه عالمه طباطبایی 27

بررسی تطبیقی فلسفه تاریخ در اندیشه كارل ریموند پوپر و عالمه  24

 طباطبایی 

 راهنما محمد هادی عاشوری 1731/ 6/ 22

 راهنما رضا خیابانی 1731/ 27/6 و پلورالیسم دینی اسالم 25

 راهنما نرگس صبور 1731/ 23/6 تعامل علم و دین از دیدگاه عالمه طباطبایی 26

 راهنما خلیل اهلل لطفی 23/6/1731 مناقشه عرفا بر فهم فلسفی دین 23

 مشاور منیژه شجاعی دولت آباد 1731/ 6/ 71 مالک نیازمندی بشر به دین 23

نقد و تطبیق اندیشه های كالمی عبدالکریم بن احمد شهرستانی و  21

 خواجه نصیر الدین طوسی

 مشاور امیر حسن زاده 1731/ 6/ 71

 راهنما محمد صادقی هاشم آبادی 1731/ 6/ 71 فلسفه برای كودكان 71

تاثیر تهذیب نفس بر معرفت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی  71

 و فخرالدین رازی

 راهنما سیده سمیه حسینی 1731/ 71/6

 راهنما فاطمه شوشتری 26/11/1731 نسبت تجربه دینی با تجربه عرفانی 72

 مشاور سمیرا پروین  1711/ 11/ 17 بررسی تطبیقی زیباشناختی از دیدگاه ابن عربی و هایدگر )غایت هنر( 77

 راهنما ربیع پور فاطمه 1711/ 11/ 17 نظام كیهانی با رویکرد فلسفی و علمی 74

 راهنما فاطمه نجفی توسلی 1711/ 11/ 11 اخالق و ایمان از دیدگاه مطهری و  كی یركگور  75

نگاهی تطبیقی به انسان از دیدگاه موالنا جالل الدین بلخی و كی  76

 یركگور

 راهنما جواد شعبانی 1711/ 11/ 24

 مشاور انسیه شریعتی 1711/ 6/ 71 یسماخالق در اسالم و اگزیستانسیال-مقایسه تطبیقی دین 73

73     

 راهنما احترام زرقی 1711/ 1/ 26 البالغه شناسی در نهجهستی 71

 مشاور محمد رضا بصیری 1711/ 11/ 14 گیری مفاهیم عقلی از دیدگاه مرحوم عالمه طباطباییی شکلنحوه 41

 مشاور عصمت بیات 1711/ 11/ 13 ی اسالمی بر علم طب تأثیر طبیعیات فلسفه 41
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 راهنما سوسن حفیظی 1711/ 11/ 24 البالغهی خلقت شیطان از دیدگاه قرآن و نهجفلسفه 42

 راهنما مریم ربیعی 1712/ 6/ 23 تمایز مفاهیم كلی از جزئی در منطق اسالمی 47

ی ایمان و عقالنیت از دیدگاه عالمه طباطبایی و بررسی رابطه 44

 لیاهلل جوادی آمآیت

 راهنما فاطمه حیدری 1712/ 6/ 71

بررسی تطبیقی احکام وجود از منظر حکیم ابوالحسن جلوه ومیرزا  45

 شتیانیآمهدی 

نورجهان صحراپیما  1712/ 6/ 71

 سامقانی

 مشاور

 راهنما ابوالفضل باشتنی 23/11/1712 آلبرت انیشتین ی مالصدرا وحركت و زمان  در فلسفه 46

 راهنما اكبر پورجوادیعلی دفاع نشده نبیاء در كالم شیعه و اشاعرهعصمت و تنزیه ا 43

االخص از منظر ابوالحسن جلوه و بررسی تطبیقی الهیات بالمعنی 43

 میرزا مهدی آشتیانی

السادات عزت 17/ 3/ 2

 نژادحسینی

 مشاور

بررسی مبانی و آثار قاعده الواحد و اصل سنخیت در فلسفه  41

 اسالمی

 مشاور جواد باقرزاده دفاع نشده

 مشاور خوارسمیرا غم دفاع نشده چگونگی انتقال مفاهیم اعتقادی به كودكان 51

 مشاور مهری عامری  دفاع نشده فلسفه اخالق از دیدگاه مالصدرا 51

 راهنما منشزهرا صادقی 17/ 11/ 11 سنج عقالنیتبررسی هم 52

 راهنما یه خسرومنشراض 14/ 6/ 71 های نوظهورتناسخ در عرفان 57

 راهنما علی صبری 14/ 7/ 16 رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی 54

 مشاور الناز طبری 14/ 3/ 12 ارتباط ایمان و عقالنیت از منظر استاد مطهری و دكتر نصر 55

هدف خداوند از آفرینش انسا از دیدگاه عالمه طباطبایی و عالمه  56

 جفعری

 راهنما سمیرا حسنوند 14/ 1/ 16

 راهنما فهیمه احمدی كرگان 14/ 11/ 21 بازتاب برهان اخالقی كانت بر اثبات وجود خدا در فلسفه اسالمی 53

 مشاور خدیجه مقیسه 14/ 11/ 23 مبانی فلسفی تجسم اعمال از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( 53

 مشاور هاجر جبله 14/ 11/ 23 معاد جسمانی از دیدگاه مالصدرا و فیاض الهیجی 51

     

 
 

 

 برگزاری كارگاه آموزشی:

 تاریخ مدت محل برگزاری كارگاه عنوان ردیف
 3191/ 9/ 6 ساعت 4 دانشگاه حکیم سبزواری نویسینامهپایان 1

 3191/ 31/ 6 ساعت 4 دانشگاه حکیم سبزواری نویسیمقاله 2

 91/ 3/ 13-11 تساع  3 دانشگاه فرهنگیان فلسفه برای کودکان 7

نیمسال  ساعت 16 مکتب نرجس سبزوار روش تحقیق 4
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 تاریخ موسسه عنوان
رئیس دانشکده الهیات و معارف 

 اسالمی

 1716 دانشگاه حکیم سبزواری

 16-1715 دانشگاه حکیم سبزواری مت اسالمیمدیر گروه فلسفه و حک

 1734-1731 دانشگاه آزاداسالمی واحدسبزوار معاون آموزشی دانشگاه

 




