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پورحسن ،قاسم و نجم السادات الحسینی" ،عقالنیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد
اعتدالی دلیل گرایی ،فلسفه دین ،دانشگاه تهران
1

پورحسن ،قاسم ،نجم السادات الحسینی ،نقد و بررسی نظریه مرجعیت موسس از دیدگاه کلیفورد،
فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی

کتاب

تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمز ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم

شرکت در همایش
سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی
سایر
سوابق کاری
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مرکز تحقیقات معاصر ،پژوهشگر ارشد
پژوهشگر در پژوهشکده دانشگاه ادیان و مذاهب از سال  0731تا کنون
مشاور و پژوهشگر ارشد در پروژه "بررسي نقش نظام آموزشي در تربيت سياسي متناسب با الگوي
مردمساالري ديني در ايران" ،به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام

مهرماه  -78تاکنون

مجتمع آموزشی به آفرین ،مشاور در مقاطع راهنمایی و دبیرستان

مهرماه  -78تاکنون

مجتمع آموزشی به آفرین ،مدرس فلسفه و منطق در مقاطع راهنمایی و دبیرستان

مهرماه  -73تیرماه 78

دبیرستان علوم و معارف اسالمی مکتب الزهرا (کوثر) ،وابسته به سازمان تعلیمات اسالمی ،مدرس فلسفه و
منطق

زبان های خارجی
مسلط به زبان انگلیسی و عربی و آشنایی با زبان آذری
فعاليت های جانبی

مسئول کانون فارغ التحصیالن دبیرستان علوم و معارف اسالمی مکتب الزهراء
شرکت در کالسهای ترجمه جهاد دانشگاهی تهران بمدت  0ماه
شرکت در کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی دانشگاه الزهراء
سایر مقاالت

شرکت در کارگاه های آموزشی Endnote

انسان از دیدگاه اومانیسم ،اگزیستانسیالیسم و اسالم
ترجمه فصول 4و  5کتاب اخالق و دین ویلیام وین رایت
2
ویتگنشتاین
پوزیتیویسم منطقی از دیدگاه آیر و

بررسی مفهوم خدا در بهگودگیتا(سرود خدایان)

