« ابسوِ تؼالی »

 -1هطخصات فشدی:

ًام :جالل

ًام خاًَادگی :ػشالی

ًام پذس :رتیح اهلل

ش ش631 :

ت ت 1362 :

آدسس الکتشًٍیکیeraghi115@jmeil.cam :

 -2هیضاى تحصیالت:
حَصٍی :سطح ٍ 3هطغَل تِ دسس خاسج(6سال)

تخصصی :فمِ ٍاصَل

داًطگاّی :کاسضٌاسی اسضذ

سضتِ :فمِ ٍهثاًی حمَق

سَاتك ػلوی:
الف) پژٍّطی

1

پژٍّطگشهطالؼات اسالهی

هشکضتحمیمات حَصُ ًوایٌذگی ٍلی فمیِ

تحمیك ٍ پژٍّص دس صهیٌِ کطاٍسصی ٍ هحیط صیست اص

1386-1384

دس ٍصاست جْادکطاٍسصی

هٌظشاسالم

2

کاسضٌاس پژٍّص

پژٍّطگاُ ػلٍم ٍفشٌّگ اسالمی

ػضَضَسای ّوایص ّا ًٍطست ّای ػلوی،کشسی ّای

هذیشیت جٌثص ًشم افضاسی ٍتَلیذ ػلن

ًمذًٍظشیِ پشداصی ٍ...

3

کاسضٌاس پژٍّص

هذیشیت ساهاًذّی پژٍّص ّای دیٌی

تْیِ ٍتٌظین تاًک اطالػات دیي پژٍّاى کطَس ً ،ظاست تشّن

(هؼاًٍت پژٍّطی دفتشتثلیغات اسالهی)

اًذیطی ایذُ ّای ًَ دس پایاى ًاهِ ّای همطغ دکتشی کطَس دس

4

کاسضٌاس پژٍّص

5

هسؤٍل دتیشخاًِ هویضی تَسؼِ ػلَم اسصضی

سدیف

جایگاُ ساصهاًی

ًام هشکض

ٍظایف هحَلِ

صهاى

1388-1386
1390-1388

ػشصِ دیي پژٍّی1390-1380
هؼاًٍت ػلوی ٍفٌاٍسی سیاست

ًظاست تشاسصیاتی ػلَم اسصضی ٍهؼشفتی تشاساس ضاخصِ ّای

جوَْسی(اداسُ کل هویضی تَسؼِ ػلن)

هصَب ضَسای اًمالب فشٌّگی

هؼاًٍت پژٍّطی حَصُ ّای ػلویِ

ًظاست تشاسصیاتی ػلَم اسصضی ٍهؼشفتی تشاساس ضاخصِ ّای

ٍهؼشفتی

6

ػضَ ضَسای ػلوی هجلِ خشدًاهِ

7

هحمك پژّطکذُ فمِ ٍ حمَق

8

ػضَ اًجوي  -1التصاد اسالهی

1390-1388

1390-1388

هصَّب گشٍُ
هؤسسِ ّوطْشی ٍاتستِ تِ ضْشداسی

تْیِ ٍتٌظین هماالت هجلِ

1391-1389

تْشاى

 -2حمَق اسالهی

پژٍّطگاُ ػلَم ٍفشٌّگ اسالهی

تْیِ ٍتٌظین تحمیك هَظفی  ،دتیش ػلوی گشٍُ داًص ّای

پژٍّطکذُ فمِ ٍ حمَق

ٍاتستِ تِ فمِ ٍ فلسفِ فمِ

دتیش خاًِ اًجوي ّای ػلوی حَصُ

1391-1390
1391-1388

ب) آهَصضی

1

اصَل فمِ (هشحَم هظفش )

لن،هذسسِ اهام هحوذتالش(ع)

1384-1383

2

تجضیِ ٍ تشکیة لشآى

لن " "

1385-1384

3

ًحًَ ٍ 3حَ( 4هغٌی االدیة )

لن " "

1388-1387

4

ًحَ4

لن " "

1389-1388

5

سٍش تحمیك

داًطگاُ پیام ًَس استاى لن

1392-1391

6

اضٌایی تا ادیاى تضسگ

"

7

صشف ٍ ًحَ کاستشدی ()1

"

8

صشف ٍ ًحَ کاستشدی ()3

"

9

لشائت هتَى ػشتی

"

10

کلیات ػشفاى

"

11

فمِ  ٍ 4فمِ 5

"

12

اصَل فمِ 2

"

سدیف

ػٌَاى دسسی

هحل تذسیس

صهاى

ج)آثاس ًَضتاسی

سدیف

هَضَع

ػٌَاى

هحل اًتطاس

تَضیحات

1

دس جستجَی فلسفِ احکام ػثادی

پایاى ًاهِ

----------

دس حال ًطش

2

ًواص ،صکات  ،اهشتِ هؼشٍف ًٍْی اص هٌکش

3

هشاتة اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس فمِ هماسى

همالِ

4

ػٌصشهشالثت دس فشٌّگ ٍ هذیشیت جْادی

همالِ

5

گستشُ کاستشد فمْی ٍ حمَلی لاػذُ الضام

همالِ

اًتطاس تخطی اص تحمیك دس ستاد الاهِ ًواص
دس حال ًطش
هجوَػِ هماالت اًتطاسات حَصُ ًوایٌذگی ٍلی فمیِ جْاد
کطاٍسصی
دس حال اًجام

(ًاظش تِ ٍضؼیت دسٍى هزّثی ضیؼِ ٍ لَاًیي حاکن تش کطَسّا )

6

ًمذ کتاب ًظشیِ حك الطاػِ

گضاسش ػلوی

مجله کاوشی نو در فقه شماره 71

7

اصَل فمِ ٍ حمَق تطش تا ػٌَاى "بازکاوی دلیل عقل "

گضاسش ػلوی

مجله کاوشی نو در فقه شماره

8

داًطٌاهِ اسالم کطاٍسصی ٍ هحیط صیست (ج)1

کتاب

انتشارات جامعه المصطفی العالمیه

گشٍّی

