
 

                                                                    

 

 

 

 رشادعلی اکبر آیت اهلل حضرت رزومه علمی 

 یرتفس کالم، و دین فلسفه و تهران، حوزه در عرفان و فلسفه دین، فلسفه اصول، و فقه عالیه سطوح مدرس -

 مشهد و تهران هایدانشگاه در دین، فهم منطق و قرآن

 قرآنی، فمعار و علوم کالم، دین، فلسفه فلسفه، هایزمینه مقاله در عنوان پنجاه و کتاب جلد سی از بیش تألیف -

 اصول فلسفه اصول، فقه، ادبیات، و شعر سیاسی، اندیشه

 ابستهو مؤسسه پنج و پژوهشکده پنج دارای پژوهشگاه )ایناسالمی  اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه رئیس و مؤسس -

 پژوهی،قرآن عرفان، شناسی،معرفت فلسفه، هایزمینه در علمی گروه بیست بر مشتمل مجموعاً و باشدمی

 اریخت شناسی،غرب اسالمی؛ مدیریت اقتصاد، سیاست، حقوق، و فقه اخالق، دین؛ فهم منطق کالم، دین، فلسفه

 دانشنامه چهار پژوهشگاه، در اخیر، سال ده در .است …و اندیشه ادبیات اسالمی، انقالب پژوهی،فرهنگ تمدن، و

 بیست) شناسیقرآن دانشنامه. ۲( جلد سیزده در( )ع) علی امام دانشنامه. ۱: هایعنوان با رشاد استاد نظر تحت

 فرهنگ دانشنامه. ۴( جلد پانزده( )ص) نبوی سیره دانشنامه. ۳( پذیرفته پایان آن جلد شش که جلد، پنج و

 است( تدوین حال در یا شده تدوین(. جلد شش در( )س) فاطمی

 تهران در( ع) رضا امام علمیه حوزه رئیس و مؤسس -

 فرهنگی انقالب عالی شورای عضو -

 پردازینظریه هایکرسی از حمایت هیئت رئیس -

 تهران استان علمیه هایحوزه شورای رئیس -

  پیشرفت ایرانیِ ـ اسالمی الگوی عالی شورای عضو -

  اسالمی دین فلسفه جهانی انجمن مؤسس -

 حوزه فقه اصول علمی انجمن رئیس و مؤسس عضو -

  فارابی المللیبین جشنواره سوی از برجسته پردازنظریه -

 ابتناء نظریه ارائه به دلیل یونسکو سوی از هاییتقدیرنامه و جوایز دریافت -

 آمریکا، آلمان،: جمله از مختلف کشورهای فلسفی در و علمی مجامع و هاکنفرانس در سخنرانی و مقاله ارائه -

 سوئیس، نکا،سریال روسیه، تونس، ترکیه، پاکستان، بوسنی، ایتالیا، انگلستان، امارات، الجزایر، اسپانیا، اتریش،

  …و یونان هند، واتیکان، لبنان، قبرس، فرانسه، عربستان، عراق، سوریه، سودان،

 

 



 هاکتاب

 .ش ۱۳۱۱ ؛(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه ؛(خمینی درباره وی هایسروده) تلویحات

 .۱۳۱۱ سوم چاپ/  ۱۳۳۲: اول چاپ اطالعات؛ انتشاراتی مؤسسه ؛(استاد اشعار دیوان) جمال تماشای

 ۱۳۳۱ دوم چاپ/ ۱۳۱۱ بهار: اول چاپ امیرکبیر؛ مؤسسه ؛(سیاسی اندیشه) مدارات و حریت

 ( گفتگوها و هاسخنرانی مجموعه) نگاه سه حوزه؛

 .۱۳۱۳ دوم چاپ/  ۱۳۳۳ پاییز: اول چاپ جوان؛ اندیشه کانون مدارا؛ و خشونت

 چاپ. م ۲۱۱۱/ ش۱۳۱۱: اول چاپ اسالمی؛ اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه علمی؛ ویراستاری و سرپرستی ؛(جلدسیزده) علی امام دانشنامه

 .م ۲۱۱۱/ ش ۱۳۱۳: چهارم

  پژوهشگاه علمی؛ ویراستاری و سرپرستی فاطمی؛ فرهنگ دانشنامه

  -علمی ویراستاری و سرپرستی ،شناسیقرآن دانشنامه

 -اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ،اصول فلسفه دروس

 .۱۳۱۲ دوم چاپ/ ۱۳۳۳ بهار: اول چاپ،اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ،(سیاسی فلسفه و اندیشه: )قدسی دموکراسی

 .۱۳۱۱ سوم چاپ/ ش۱۳۱۳: اول چاپ ،اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه،(ایران گانهسه دینی هایگفتمان ارزیابی) معاصر پژوهیدین

/ ۱۳۳۲ خرداد: اول چاپ ،(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه -ملحقات تهیه و تدوین سرپرستی -(اول نسخه) خمینی امام دیوان

 .مکرر هایچاپ

 .م ۱۳۳۱/ ش ۱۳۳۳ بهار،عروج نشر و چاپ مؤسسه-تعلیقات و اضافات مقدمه، -(دوم نسخه) خمینی امام دیوان

 .م ۱۳۳۱/ ش ۱۳۳۴: اول چاپ ،اطالعات مؤسسه ،(نیایش و نماز شعر) قنوت سبز هایساقه

 .م ۱۳۱۱/ ش۱۳۱۱: اول چاپ تهران؛ قرآن؛ منظر از تاریخ بر حاکم سنن

 .م ۱۳۳۱/ش ۱۳۱۳ بهار: اول چاپ ؛(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تدوین؛ و گزینش سرپرستی ؛۱ سوگنامه

 .م ۱۳۳۳/ ش ۱۳۳۱ تابستان اول، چاپ اسالمی؛ اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ؛(دیگران همکاری با تدوین) خرد شریعه

 .م ۱۳۳۳/ش ۱۳۳۱: اول چاپ هنری؛ حوزه ؛(ادب و شعر زمینه در مقاالت مجموعه) اشراق شور. 

 .م ۱۳۳۱/ ش ۱۳۳۱: اول چاپ اطالعات؛ مؤسسه ؛(هنر باب در تأمالتی: )شیدایی و شهود

: ولا چاپ صدرا؛ اسالمی حکمت بنیاد مقدمه؛ و انتقادی تصحیح تحقیق، شیرازی؛ محمد صدرالمتألهین اسفار هشتم جلد النفس،علم

 .م ۲۱۱۳/  ش ۱۳۱۲

 (.چاپ شرف در) اسالمی؛ اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تصنیف؛ ؛(۱ج) اصول فلسفه

 .۱۱ دوم چاپ/ م ۲۱۱۴/ ش ۱۳۱۳: اول چاپ اسالمی؛ اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه دین؛ فلسفه

 .م ۱۳۳۱/ ش ۱۳۳۳: اول چاپ نیستان؛ اشعار؛ گزیده

 .م ۱۳۳۳/ ش ۱۳۳۲ تابستان: اول چاپ امیرکبیر؛ مؤسسه مقدمه؛ و تصحیح گزینش، الهیجی؛ فیاض حکیم هایغزل گزیده

 ۱۳۳۱ اول، چاپ اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان هیک؛ جان با مباحثه

 .مکرر چاپ و م ۱۳۳۳/ ش۱۳۳۲ تابستان نماز؛ اقامه ستاد نشر و چاپ ؛ ترجمه و گزینش ؛(نماز حدیث چهل: )سبز معراج

 .م ۲۱۱۳/ش ۱۳۱۱ بهار: اول چاپ اسالمی؛ اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه معنا؛ منهای معنا

  ی؛اسالم اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تصنیف؛ دینی؛ هایآموزه و هاگزاره اکتشاف شناسیروش بر ایوارهدیباچه: دین فهم منطق

 .م۱۳۳۱/ ش ۱۳۱۱: اول چاپ اسالمی؛ تبلیغات سازمان تألیف؛ ؛(خمینی امام «بیمار چشم» عرفانی غزل شرح) عشق میخانه

 .۱۳۱۳ اول چاپ پردازی؛نظریه هایازکرسی حمایت هیئت تألیف؛ ابتنا؛ نظریه


