« رزومه »
*نام و نام خانوادگی :علی عباسی
*نام پدر :خدا رحم
*تحصیالت حوزوی :بیش از ده ساا حصیایخ خاارق واا و اواف و لراما در سصتاد اسااحید ست ام حتادای ی،اای حبد،ا
اضخ لنکدانی وحید خداسانی هاشمی شاهدود و جفاد یسلی.
*تحصیالت دانشگاهی:

 کارشناسی ی ،ک هرتاا (سا )1731
 کارشناسی ارشد ی ،ک ذرای بنیاد (سا  -1733سفضفع پا،ان ناسا :نفسان نفحد،نفها خفرشید )
 دکتد لرما حطبیوی(سا  -1731سفضفع پا،ان ناسا :ساده در لرما و ی ،ک)

*سوابق تدریسی و پژوهشی:

 حدر،س دروس حفزو از سا  1731حا کنفن؛

 حدر،س لرما و کالم از سا  1733حا کنفن در سؤسرا یسفزشی پژوهشی اسام خمینی(ره)؛

 حدر،س سباحث لرمی و کالم جد،د در دانشگاهها (پدد،س قم دارالصد،ث و جاستةال هداء(س))؛
 حدر،س خارق اوف در حفزه علمیا قم از سا  1731حا کنفن؛
 حدر،س خارق وا در حفزه علمیا قم از سا 1733؛

 حدر،س سطح  4وا در سدک سد،د،ت حفزه علمیا خفاهدان از سا  1731حا کنفن؛
 حدر،س لرما و کالم از سا  1731حا کنفن در جاستةالمیطمی(ص)التالمیا؛

 حدو،ن  44د تد حد،ثی در باب سفضفعای کالم اسالسی در دارالصد،ث از سا  1734حا 1734؛
 اسااتاد راهنمااا و داور باایش از  114پا،ااان ناسااا سااطف ،ارشااد دکتااد سااطح سااا و وزااار حاافزه در حاافزه علمیااا
جاستةالمیطمی
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*مسئولیتهای پژوهشی:

 دبیدعلمی جشنفاره شیخ طفسی(قدسسده) در  3دوره؛

 دبید علمی و سخندان هما،ش«نوش سددم در ن ام اسالسی»سؤسرا یسفزشی پژوهشی اسام خمینی(ره)؛
 عتف گدوه ن اری بد دانشناسا اسام رضا(ع)؛

 سد،د سرئف «پژوهشناسا سنطواا » پژوهشگاه بین المللی المیطمی(ص) 7-سا ؛

 سد،د سرئف سجلا علمی  -حدو،جی (حفزو ) «پژوهشناسا حکمت و لرما اسالسی» سجتمع عالی اسام خمینی(ره)؛
 عتف هیأی حصد،د،ا سجلا «پژوهشناسا کالم حطبیوی» پژوهشگاه بین المللی المیطمی(ص)؛
 سددبید نشد،ا علمی پژوهشی «حکمت اسالسی» سجمع عالی حکمت.
*مقاالت و تألیفات :

 بدرسی نفسان نفحد،نفها خفرشید  /پا،ان ناسا کارشناسی ارشد رشتا ی ،ک  /دانشگاه حدبیت ستلم 1733 /
 ساده در لرما و ی ،ک  /پا،ان ناسا دکتدا لرما حطبیوی  /دانشگاه قم 1731 /
 علیت از د،دگاه دکاری  /سوالا  /دانشگاه قم 1733 /

 ستد ت شناسی از د،دگاه پفپد  /سوالا  /دانشگاه قم 1734 /
 دئیرم  /سوالا  /دانشگاه قم 1734 /
 نود ستد ت شناسی کار پفپد

 حدجما بخشی از کتاب الصدوف ارابی1733 /

 حدو،ن سوالا «علم و د،ن از د،دگاه دکاری» پژوهشگاه حفزه و دانشگاه
 حدو،ن سوالا «انران و د،ن» در پژوهشگاه حفزه و دانشگاه

 التمخ ی الکتاب والرنا ( 44د تد)  /طد ،پژوهشی  /دار الصد،ث  1733 /حا 1733
 جزان شناسی  /سوالا  /دانشناسا حتدی زهدا(س) 1737 /

 حدجما سوالا سفدگدائی از کتاب  / A companion to ethicsدانشگاه قم 1734 /
 النفم و الدو،ا ی الکتاب والرنا  /طد ،پژوهشی  /دار الصد،ث 1734 /

 نود بدرو،کدد کارکددگدا،انا با د،ن /نشد،ا علمی حدو،جی دارالصد،ث
 وال،ت از د،دگاه عالسا طباطبا،ی /نشد،ا حخییی جاستةال هداء

(س)

 ن اری علمی کتاب حکمت عوالنی – وحیانی طبیتیای

*ارائه سخنرانی های علمی در همایشهای علمی داخلی و خارجی از جمله:
 سخندانی در پنخها شفرا حوفق بشد در ژنف

 سخندانی در هما،ش لرما حوفق بشد سجمع عالی حکمت اسالسی

 سخندانی در هما،ش«نوش سددم در ن ام اسالسی» سؤسرا یسفزشی پژوهشی اسام خمینی
 سخندانی در هما،ش «حمدن اسالسی»

 سخندانی در نشرت حخییی «رابطا دسفکداسی و سددم ساالر د،نی»
2

(ره)

 سخندانی در نشرت علمی حدوث و قدم در کیزان شناسی جد،د نود د،دگاه هاوکینگ 1731
 سخندانی در نشرت علمی ساده از د،دگاه ی ،ک و لرما/سجمع عالی حکمت 1734/
 ارائا سوالا در هما،ش علفم انرانی اسالسی در اندون

1734/

 ارائا سوالا جا،گاه انران کاسخ در اجالس گمتگف اد،ان/دانشگاه پادر،فن یلمان 1734/

 ارائا سوالا در اجالس گمنگف اد،ان/با عنفان دجام انران/سشتدک ی سابین دانشگاه اد،ان و دانشگاه پادرسفرن
 ارائا سوالا در اجالس گمتگف اد،ان در واحیکان /با عنفان عفاسخ و ر،شا ها خشفنت و ا داطیگد 1731
 و.....
*مسئولیتها:
 ستاون پژوهش جاستةالمیطمی(ص)التالمیا از سا 1731حا سا 1733
 ستاون یسفزش سدک سد،د،ت حفزهها علمیا از سا  1733حا1734
 ستاون پژوهش سجمع عالی حکمت اسالسی از سا  1733حا کنفن

 سرئف کمیتا یسفزش و پژوهش کمیریفن حفزو شفرا عالی انوالب دهنگی از سا  1733حا کنفن

 سد،د گدوه لرما و کالم و رئیس سدرسا عالی حکمت و د،ن پژوهشی سجتمع یسفزش عالی اسام خمینی

(ره)

از ساا

 1731حا 1733

 سد،د گدوه حکمت اطمی دانشناسا حتدی زهدا(س) در پژوهشگاه دهنگ و اند،شا اسالسی

 عتف شفرا حصف علفم انرانی وابرتا با شفرا عالی انوالب دهنگی از سا  1734حا کنفن
 سد،د گدوه سطالتای جزان پژوهشگاه بین اللمللی المیطمی(ص) از سا  1734حا 1734

 رئیس پژوهشگاه بین اللمللی المیطمی(ص) از سا  1731حا 1734

 نما،نده جاستةالمیطمی(ص)التالمیا در کشفرها هلند احد،ش یلمان سفئد ندوژ و دانمارک از سا  1731حا ساا
1734

 نما،نده جاستةالمیطمی(ص)التالمیا در کشفرها دانرا اسپانیا ا،تالیا سفئیس و بلژ،ک از سا  1734حا کنفن
 ستاون پژوهش جاستةالمیطمی(ص)التالمیا از سا  1737حا 1733
 ستاون یسفزش جاستةالمیطمی(ص)التالمیا از سا 1733حا 1733
 ر،است جاستةالمیطمی(ص)التالمیا از سا  1733حاکنفن
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