
 تعبلی ثسوِ

 پیشینه آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 دکتر حسن رضازاده
 های خارجی، دانشگاه کاشانگروه ادیان و فلسفه، دانشكده ادبیات و زباناستادیار 

 :لیتحصیپیشینه  

 کبضبى 1360 تجزثی علَم دیپلن 

 تْزاى  1365هطْزي ضْیذ داًطگبُ  الْیبت کبرضٌبسی 

 1370 تْزاى داًطگبُ اسالهی کالم ٍ فلسفِ ارضذ کبرضٌبسی 

 1382 تْزاى داًطگبُ هالصذرا فلسفِ تخصصی دکتزي 

 ُعالهِ ًظز سیز خویٌی اهبم پژٍّطی ٍ آهَسضی هَسسِ ٍ لن در فلسفِ ٍ فمِ عبلی ّبي دٍر 

 5631- 5631،  یشدي هصجبح

 

 :آموزشی سوابق

 تبکٌَى 1370 سبل اس کبضبى داًطگبُ استبدیبر 

 آساد داًطگبُ ٍ ًَر پیبم داًطگبُ در تذریس 

 الوصطفی جبهعِ در تذریس 

 1367 لن االشّزا جبهعِ در تذریس 

 1364 تْزاى هطْزي ضْیذ داًطگبُ در تذریس 

 

 :تخصص

 ِ(هطبء – اضزاق – صذرا هال فلسفِ ) اسالهی حکوت ٍ کالم ٍ فلسف 

 کالم علن ٍ عولی حکوت ، هٌطك 

 

 :پژوهشی سوابق

 زمینه در ارشذ کارشناسی نامه پایان ده از بیش مشاوره و راهنمایی و هذایت (الف

 اسالمی حکمت و فلسفه

 پژٍّطی  –داٍري همبالت علوی 

 

 ترجمه و تألیف( ب

 ِ1385 ،حکوت :تْزاى .جلَُ حکین آثبر هجوَع  



 ِ1388 ،فکزسبساى ( تْزاى:جلذ دٍ (سجحبًی استبد الَسیط ضزح ٍ تزجوِ ) فمِ اصَل درسٌبه. 

 1390، یت اضزاقآلن:  .کالم علن کلیبت  

 ِ5631. لن: ًصبیح، دردٍجلذ الفمِ اصَل فی الَسیط فبرسی ٍضزح تزجو 

 ِ5633لن: ًصبیح،  .الزجبلیِ المَاعذ فی توْیذیِ درٍس تزجو 

 

 مقاالت (ج

 1382 دٍ ٍ سی ضوبرُ صذرا خزدًبهِ پژٍّطی – علوی هجلِ. آى ثز هتزتت ًتبیج ٍ جَّزي حزکت 

 53 .ظ تْزاى

 داًطگبُ اًسبًی علَم ٍ ادثیبت داًطکذُ پژٍّطی – علوی هجلِ. هعمَل ٍ عبلل اتحبد لبعذُ ثبسًگزي 

 1386 ضْزیَر 3 ضوبرُ 58 دٍرُ، تْزاى

 1384 تْزاى دیي هبُ کتبة . آهلی جَادي استبد تألیف دیي اس ثطز اًتظبر کتبة ًمذ 

 ُسهستبى 22 .ش .تْزاى داًطگبُ فزٌّگ ثزگ هجلِ . اسالهی فلسفِ ٍ فزٌّگ در اًسبًی علَم جبیگب 

1389 

 سهستبى ٍ پبییش ،13ضوبرُ  ّطتن، سبل.دیٌی پژٍّی اًسبى دٍفصلٌبهِ ٍردي، سْزُ ًظز اس ًفس هبّیت 

1390 

  5635ثزرسی حك طالق در ادیبى اثزاّیوی. ّوبیص فلسفِ حمَق. داًطگبُ آساد اسالهی، آثبى. 

  ُ63همبیسِ هعٌبي سًذگی اس دیذگبُ هحوذ تمی جعفزي ٍ فزیذریص ًیچِ. اًسبى پژٍّی دیٌی، ضوبر ،

 5631سهستبى 

 هحوذ  حیذري، حسیي رضبسادُ، حسي .دراٍستب ّب ٍفزٍضی اسالم در فزضتگبى سیوبي تطجیمی ثزرسی

 5631 سهستبى ،13 ضوبرُ 1 سبل کالهی، اعتمبدي ّبي پژٍّص هجلِ آلبجبًی،

 

 قم ،فلسفه و حکمت عالی مجمع پیوسته عضو
 

 اجرایی هاي فعالیت

  5631 -5631هعبٍى سبسهبى هذارس ٍ حَسُ ّبي علویِ . لن . ثِ هذت دٍسبل . 

  َ5633-5631اٍلیي رایشى فزٌّگی جوَْري اسالهی در هسک  

  5631-5631اٍلیي هذیز دفتز ًظبرت ٍ ارسضیبثی داًطگبُ کبضبى  

  5631-5631هذیز گزٍُ الْیبت ٍ هعبرف اسالهی 

  5631سزپزستی داًطکذُ علَم اًسبًی  

  ُ5631-5631دثیز کویتِ تزفیعبت داًطگب  



 ُ5631-5631 دثیز کویتِ جذة ّیئت علوی داًطگب  

 اطالعات تماس: 

 09127581095   :تلفي
E-mail: rezazadeh@kashanu.ac.ir 

E-mail: rezazadeh61@yahoo.com 
 


