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 :احل تحصیلیمر

 1383قم  ی هعلمي ه یحوز 3سطح 

 1384 اسالمي و حکمت هكارشناسي ارشد فلسف

 1396 علوم قرآن و حدیثگرایش  ،دكتری الهيات و معارف اسالمي

 :مدیریتیو  آموزشی یهاتیفعال

 (كنونتا 1381) و دانشگاه هيعلم حوزهتدریس در  .1

 دیني اصفهان. سؤاالترئيس مركز ملي پاسخگویي به  .2

 .تخصّصي حوزه علميه اصفهان یهاآموزشمركز  معاون آموزشي .3

 اسالمي اصفهان. فتر تبليغاتدمعاون آموزشي  .4

 .اصفهان عضو شورای راهبردی استادان دانشگاه هنر .5

 اول()دوره حوزه  يشیآزاداند یهايكرسعضو شورای مركزی  .6

 :پژوهشی یهاتیفعال

 .در مجالت علمي، پژوهشي و كنفرانس های ملّي و بين المللي مقاله در حوزه اخالق حرفه ای، هنر و حکمت اسالمي 20تدوین  -1

 ،يرفندرسکيدر آراء م یااخالق حرفه .أ
 ،یاصفهان صفو یهنر یگر نشیدر آفر یو آداب معنو یااخالق حرفه يمبان .ب
  ،يرفندرسکيصناعات در آراء م یااخالق حرفه ینظر يمبان .ج
  ،يدر هنر اسالم یو آداب معنو یااخالق حرفه يشناسانسان يمبان .د
  ،یفتوت نامه شهروند .ه
  ،يصناعات در شهر اسالم یااخالق حرفه .و
 يچند رساله كهن صنف يدر بازخوان ديحاكم بر كار و تول نیادياصول بن .ز
  د،يى قدسى حرفه، كار و تولسرسلسله ،یديتوح انیشوايپ .ح
 وكار، كسب يرانیا ياسالم یالگو يفتوت اصناف .ط
  ،یو شهرساز یمعمار یاگانه اخالق حرفهاصول چهارده .ی

  ،يهنر اسالم یاآن بر اخالق حرفه ريو تأث یيصدرا يشناسانسان .ك

 ي، فصن یچند فتوت نامه  يدر بررس ايدن يبه حرفه ،كار و آبادان انينگرش فت .ل

 ، يدر مکتوبات كهن صنف ياله انیشوايصناعت پ .م
  ،یصناعات در دوره صفو یااخالق حرفه يمعرفت يمبان .ن

  ،یاصفهان صفو یبر مکتب هنر ديبا تأك يعيش یدر هنر و معمار ریغد يتجل .س

  ،يصنف یهافتوّت و فتوت نامه نیيدر آ( السالمهي)عل يامام عل یمايانعکاس س .ع
 هنر در آموزش شاگردان.  ياستادان سنت ياصول اخالق .ف

 ي، و متون صنف عهيصناعات در فقه ش یااخالق حرفه .ص
 .نیدر قرآن و عهد رهيبسامد گناه كب .ق

 يسنّت یو معمار ياسالم یدرآموزه ها اياصل ح يقيمطالعه تطب .ر
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  ، خون موعود -4

 ، دختری از آسمان فاطمه -5
  ،حرفه ای در هنرهای اسالميآمدی بر اخالق در -6
  )مهارت های كسب و كار اسالمي( بازار خوبان -7
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