«بسمه تعالی »

اطالعات شخصی :
نام  :محمد حسن

نام خانوادگی  :یعقوبیان

سوابق آموزشی :
 کارشناسی فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه نجف آباد 80-83 کارشناسی ارشد فلسفه و حكمت اسالمی از دانشگاه تهران 84-86 دکترای فلسفه و کالم اسالمی ازدانشگاه علوم و تحقیقات تهران 86-89-

دکتری فلسفه غرب گرایش تطبیقی در دانشگاه عالمه طباطبایی()- 95

-

مجوز تدریس دروس معارف از نهاد رهبری قم .

 آشنایی با زبان عربی اشنایی با زبان انگلیسی آشنایی با زبان آلمانی-

سوابق تدریس (:از  87تا کنون)
-1دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان :
مقطع کارشناسی ارشد :
-

مقایسه قرآن و عهدین

 عقاید اسالم در قران و حدیث-

کالم جدید

 -معاد در نهج البالغه

 اخالق و عرفان در شیعه-

انسان شناسی تطبیقی

 روان شناسی اخالق -سالمت و شادکامی

مقطع کار شناسی:
-

فلسفه اسالمی

-

آشنایی با ادیان

-

کالم قدیم و عقاید (توحید –عدل –معاد-نبوت و امامت -عقاید)

-

آشنایی با مكاتب عقیدتی و سیاسی

 تحول بینش دینی انسان در اسالم-2دانشگاه اصفهان :
 انسان شناسی-3دانشگاه نجف آباد :
مقطع ارشد :
 فلسفه اسالمی آشنایی با فلسفه غربمقطع کارشناسی :
-

فلسفه اسالمی

-

کالم اسالمی

-

اندیشه اسالمی 1و 2

-4دفتر تبليغات اسالمی :
 کالم جدید (مقطع کارشناسی ارشد) -5دانشكده حدیث عالمه مجلسی :
 مقایسه قرآن و عهدین(مقطع کارشناسی ارشد) -6دانشگاه معارف قرآن کریم :
 مقایسه قران و عهدین (مقطع کارشناسی ارشد) کالم اسالمی-7دانشگاه شهرکرد :
-

کالم اسالمی

 کلیات فلسفه اسالمی-

منطق

-

اندیشه اسالمی  1و 2

 -8دانشگاه خوراسگان :
 اندیشه اسالمی 1و2 -9دانشگاه آزاد اردستان :
 -اندیشه اسالمی  1و2

سوابق پژوهشی :
پایان نامه :
 کارشناسی ارشد  « :وحی نبوی از دیدگاه ابن سينا»(به راهنمایی آیت اهلل دکتر احمد بهشتی ومشاوره خانم دکتر طوبی کرمای)
 دکتری « :چيستی وحی از دیدگاه غزالی و مالصدرا»( به راهنمایی آیت اهلل دکتر احمد بهشتی ومشاوره دکتر محمد سعیدی مهر)
کتاب :
-

حقيقت وحی............................................................انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی.1395

« -رنسانس قدسی» (نقد و بررسی عرفان های نوظهور)......................................انتشارات وثوق.1394

کتاب های چاپ شده از پایان نامه های دانشجویی :
 شجاعت سرخ -جاذبه و دافعه علوی در عرفان عملی

مقاالت علمی :
 هندسه تشكیكی وحی در حكمت متعالیه ............................................................مجله معرفت فلسفی. وحی نبوی از دیدگاه غزالی..............................................................................مجله اندیشه نوین دینی. تفكر فازی فلسفه صدرایی..............................................................................................خردنامه صدرا. تحلیلی فلسفی از ماهیت شادی ............................................................................مجله معرفت فلسفی. -بررسی تطبیقی تصویر شیطان در ادیان الهی .............................................................مجله معرفت ادیان.

 فلسفه فرا روان شناسی از منظر ابن سینا .....................................................................مجله فلسفه دین.آسیب شناسی معنویت خرد گریز و تبیین هم گرایی معنویت و عقالنیت در عرفان علوی.........پژوهشنامهعرفان.
تحلیل و بررسی چگونگی مثبت اندیشی و اسیب شناسی آن از منظر عقل و دین....................مجله اسالمو پژوهش های تربیتی.
 سبك شناسی روش های نظری امام علی(ع) در افزایش معرفت دینی.............................مجله نهج البالغه.تحلیل و بررسی رابطه شادی و معناداری زندگی از منظر اسالم......................................مجله ائین حكمت. چیستی شناسی وحی از دیگاه ابن سینا..........................................................................مجله عقل و دین. نقد و بررسی شیطان پرستی مدرن..................................................................................مجله عقل و دین. تحلیل و بررسی ماهیت روح القدس از منظر عقل و دین.............................................مجله عقل و دین. نقد و بررسی روایت نظریه رویای رسوالنه ..................................................................مجله عقل و دین. بازخوانی تحلیلی مبانی عرفان حلقه ............................................................................مجله معارف عقلی. بازخوانی تحلیلی یوگا و نسبت سنجی آن با آموزه های عرفان اسالمی...............................مجله معرفت.-تحلیل و بررسی چیستی باور.....................................................................................مجله معرفت فلسفی.

مقاالت همایشی :
 مطهری و مسئله دین وفرهنگ ...........................................مقاله رتبه اول بخش اساتید همایش جهانیحكمت مطهر در سال .1394
 شادی از دیگاه دین و روان شناسی.....................................مقاله برگزیده همراه با سخنرانی در همایشعلوم انسانی اسالمی در سال .1392

 آسیب شناسی عرفان های نوظهور در دافعه عرفان علوی......................همایش عرفان اهل بیت شیراز.1395
حضور در دو دوره همایش هم اندیشی تخصصی مواجهه با معنویت های نوظهور در دفتر تبلیغاتاسالمی قم.

فعاليت های پژوهشی :
 دو دوره داور بخش فلسفه همایش اهل قلم اصفهان ( :همكاری با دفتر تبلیغات اسالمی) داور مجالت علمی-پژوهشی نظیر فلسفه ذهن-عضو شورای انتشارات و مدیر مسئول مجله معارف دانشگاه قرآن و عترت اصفهان

مقاالت ترویجی – فرهنگی :
 امیر المومنین معجزه انسانی اسالم بد افزارهای اعتقادی و آنتی ویروس کالمی خانه سیاه عنكبوتی حدیث حاضر غائب چگونه می شود خدا را تصور کرد؟ علم امام و مسئله شهادت -شیخ الرئیس با نگاهی تطبیقی

سوابق اجرایی :
 مدیرگروه فلسفه و کالم اسالمی مدیر آموزش مجازی -مدیر دفتر همكاری های علمی بین المللی دانشگاه

سوابق فرهنگی :
 مسئو ل بسیج اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان (.برگزاری نشست های تخصصی ویژهاساتید و )...
 سخنرانی و کارگاه آموزشی :در دانشگاه اصفهان با موضوع :
 هندسه معرفتی تفكر استاد مطهری (سخنرانی عمومی)-

شادی از منظر اسالم (کارگاه تخصصی)

 آسیب شناسی معنویت های نوظهوردر دانشگاه نجف آباد :
 آخر الزمان نقد شیطان پرستیدر دانشكده علوم قرآنی اصفهان :
 نقد عرفان های نوظهوردر دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع):
 -هندسه معرفتی احیاء تفكر دینی در اندیشه استاد مطهری

 دست های مخفی یهود نقد و بررسی شیطان پرستی-

نقد و بررسی شبكه های ماهواره ای فارسی زبان

دفتر تبلیغات اسالمی :
مسئله شر و عدل الهیدر آموزش و پرورش :
 دین شناسی نوین بررسی بحث شفاعت و شبهات آن-

نقد عرفان های نوظهور

 خانواده و سواد رسانهسپاه پاسداران :
 مطهری شناسی پیامبر اعظم ضرورت شناخت دنیای جدید و بررسی شبهاتصنایع دفاع :
 مهدویت شناسیصدا و سیمای اصفهان :
 تحلیل امر به معروف و نهی از منكر در قیام حسینی. خود شناسی شخصیت جامع موالی متقیان.شرکت گاز:

-

بصیرت و رسانه

برگزاری کارگاه های علمی-تخصصی :
 شادی از منظر دین و روان شناسی مسئله شر در مبانی فلسفی چگونگی مثبت اندیشی از منظر دین و روان شناسی بازخوانی تطبیقی یوگا و مراقبه اسالمی تاملی بر فراروان شناسیمحمد حسن یعقوبیان

