مشخصات فردی
نام  :منیره

نام خانوادگی  :سلطان احمدی

محل تولد  :تهران

تابعیت :ایران

دین  :اسالم

محل صدور  :تهران

جنسیت  :زن

مذهب  :شیعه
Email : msa.1390@yahoo.com

آخرین وضعیت تحصیلی  :کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1ـ کارشناسی

الهیات

فلسفه و حکمت اسالمی

دانشگاه الزهرا

بهمن 1383

تیر 1387

19/16

2ـ کارشناسی ارشد

الهیات

فلسفه و کالم اسالمی

دانشگاه الزهرا

مهر 1387

مهر 1390

18/41

3ـ پایان نامه ارشد

الهیات

فلسفه و کالم اسالمی

دانشگاه الزهرا

1389

1390/7/2

19/25

معدل

جوایز  /مقام ها
عنوان اصلی

عنوان فرعی

مقام/رتبه

برگزار کننده

سال کسب

1ـ نفرممتاز

کسب عنوان دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان در

رتبه دوم

گروه فلسفه دانشکده الهیات

1387

ورود به مقطع کارشناسی ارشد
2ـ رتبه اول

رتبه اول

کسب رتبه ی اول در مقطع کارشناسی ارشد

گروه فلسفه و کالم اسالمی

فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی
1ـ عضویت در انجمن دانش آموختگان الزهرا
2ــ شرکت در همایش های بزرگداشت صدرالمتألهین
 -3همکاری در امر پژوهش و تدوین مقاالت و امور اجرایی مربوط

1

1390

سوابق پژوهشی
نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

نقش
در
اجرا

1ـ تدوین مقاله

«تحلیلی بر رابطه هرمنوتیک روشی و فلسفی

علمی پژوهشی

با تأویل و تفسیر قرآن کریم»

2ـ تدوین مقاله

«مکتب شیراز و زیرساختهای فلسفی حکمت

علمی پژوهشی

متعالیه»

 3ـتدوین مقاله

«تحلیلی بر براهین تجربی عالمه طباطبایی و

علمی پژوهشی

الهیدانان قرن بیستم پیرامون اثبات خدا»

تابستان1389

چاپ شده در مجله علمی پژوهشی آینه معرفت
دانشگاه شهید بهشتی

بهار1391

چاپ شده در مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه
مؤلف

تابستان92

چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فلسفه دین

4ـ تدوین مقاله

«کندوکاوی پیرامون فرجام شناسی از دیدگاه

بهار و

چاپ در مجله علمی پژوهشی جستارهای

علمی پژوهشی

پل تیلیش»

تابستان 93

فلسفه دین

«اصل عدم قطعیت در تصویر فلسفی و

بهار 92

چاپ شده در فصلنامه تخصصی آفاق حکمت

5ـ تدوین
مقاله تخصصی

مؤلف
مؤلف
مؤلف

الهیاتی»
«جامعه انسانی و تربیت دینی در آیینه تفکر

6ـ تدوین مقاله

مؤلف

94/3/1

مالصدرا»

چاپ شده در مجموعه مقاالت نوزدهمین
همایش حکیم مالصدرا (فلسفه و نظم عمومی)

در همایش

2

مؤلف

