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مقطع تحصيلي

رشته

گرایش

محل تحصيل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معدل

-1کارشناسي

الهيات و معارف

ادیان و عرفان اسالمي

دانشگاه الزهرا(س)

1831

1831

13/96

اسالمي
-2کارشناسي

الهيات و معارف

ارشد

اسالمي

-8دکتری

الهيات و معارف
اسالمي

ادیان و عرفان اسالمي

عرفان و تصوف اسالمي

دانشگاه تهران

علوم و تحقيقات

1831

1833

1831

1861

11/96

جوایز  /مقام ها
عنوان

برگزار کننده

مقام/رتبه

سال کسب

باشگاه دانش
المپياد ادبي کشوری

کسب مدال برنز

پژوهان جوان

97

دانشجوی نمونه

دانشجوی نمونه

دانشگاه الزهرا(س)

 38و 38

پژوهشگر نمونه دانشگاه

پژوهشگر نمونه

دانشگاه الزهرا(س)

38

رئيس برتر انجمن علمي

رئيس برتر

دانشگاه الزهرا(س)

38

مدير مسئول برتر

مقام اول

دانشگاه الزهرا(س)

 38و 38

آزمون سراسری سازمان سنجش

رتبه 9

سازمان سنجش

38

کتکور دکترای تخصصي

رتبه 2

دانشگاه آزاد اسالمي

33

دريافت جايزه دکتر فتح اهلل مجتبايي و کسب عنوان بهترين رساله

اول

شهر کتاب

78

دکتری

سوابق پژوهشی:
نامدانشگاه-
يامؤسسه
رديف
آموزشي

تاريـخ

عنوانپژوهشهاييکه نموده-
يامينمائيد.

نشاني پژوهشگاه
شروع

تلفــن

پايان

وپژوهشي
تأليف پنج مدخل با عناوين:

1

بنياد دانشنامه
جهان اسالم

تهران -بلوار

 -1خلقت در عهدين
 -2احمدبن محمدقشاشي
 -8ابراهيم کوراني
 -8محمدابن اسرائيل دمشقي
 -5ابوالعباس ابن عريف

33

کشاورز -خ فلسطين
جنوبي -شماره 181

121-33766975

دفتر مطالعات و

2

تحقيقات

بررسي اقوام و اقليتهای

ستادکل نيروهای

مرزنشين در شمال غرب کشور

خ شهيد قدوسي-
37

مسلح

مسلح
همايش

8

بينالمللي نفس
و بدن
همايش علمي

8

پژوهشي اکرام
ايتام در سيره
رضوی
دانشگاه آزاد

5

مقاله بررسي تطبيقي نفس و بدن
از ديدگاه ابنسينا و آکويناس

37

مقاله مقايسه تطبيقي جايگاه
اکرام ايتام از ديدگاه اديان

71

آسماني و دين مبين اسالم

نماز؛براق عروج انديشه متعالي
72

اسالمي

نشريه علمي

6

پژوهشي اديان و

ستادکل نيروهای

121-31772531

پژوهشگاه علوم و
9983168

فرهنگ اسالمي قم

همايش بين المللي
ـــــــــــ

رضوی

اهر،کيلومتر2جاده
18262223211

تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي
ابوالعباس قصاب آملي

78

عرفان

واحد علوم و

12188365158

تحقيقات تهران

دوفصلنامه

9

علمي-پژوهشي

حکمت خسرواني و فيثاغوری از

پژوهشنامه

ديدگاه شيخ اشراق

78

انجمن علمي عرفان
اسالمي ايران

22932161

عرفان
دو فصلنامه

3

علمي -پژوهشي
جاويدان خرد

نقدی بر تبارشناسي اشراقيان

78

مؤسسه پژوهشي حکمت و
فلسفه ايران

66872167

)125(
-82312611
18
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