
 باسمه تعالي

 :الف( مشخصات فردي

 نيامحمدصالح طيب ي:نام و نام خانوادگ

 دکتری فلسفه؛ دانشگاه تربيت مدرس تهران  

 دانشگاه اصفهان –استادیار دانشکده الهيات و معارف اهل البيت عليهم السالم 

 هاي اجراييمسئوليت: 

  غير انتفاعي علوم قرآن و حدیث عالمه -آموزش عالي غير دولتينماینده وزیر علوم، تحقيقات و فناوری در هيأت امنای مؤسسه

 تاکنون( 1397مجلسي اصفهان )

  تاکنون( 1396و شرکت فوالد مبارکه )اصفهان نماینده دانشگاه اصفهان در جلسات همکاری های دانشگاه 

  تاکنون( 1395« )مطالعات نوین وقف و امور خيریه»ریيس مرکز پژوهشي آالء 

  تا کنون( 1395)ملي خيرماندگار های  مایشه مجموعهریيس 

 ( 1394مشاور رئيس دانشگاه اصفهان در امور خيرین ) تاکنون 

 (1396عضو شورای علمي نخستين همایش ملي وقف علم و فناوری )دانشگاه فردوسي مشهد؛ 

  از منظر اهل بيت )عليهم دبير علمي نخستين همایش ملي اهل بيت و بنيان های فرهنگي عصر حاضر با موضوع نظام خانواده

 (1394) السالم(

 ( 1393هيأت علمي دانشگاه اصفهان )تاکنون 

 (تاکنون 1391) آال خيریه بنياد مدیره هيأت عضو و  مدیر عامل 

  تاکنون( 1379مرکز احياء اندیشه و سيره علوی ) مدیرعامل و عضو هيأت مدیره 

 (1388الي  1384فرهنگي دانشگاه ) مشاور فرهنگي رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان و عضو شورای 

 ( 1386الي  1384مدیر کل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه صنعتي اصفهان) 

 (1388الي  1387مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان) 

 ( 1390الي  1385عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان) 

 تأليفات: 

 :کتب 

 « درآمدی بر مطالعات امر خير در ایران: آسيب ها و راهکارهابه توان ایران؛» 

 «موج زنده: اندیشکده و نقش آن در تعالي خانواده» 



  خيریه در جوامع اسالمي»ویراستاری علمي و مقدمه ترجمه کتاب» 

  )یك قدم تا خدا )پژوهشي دیني، فلسفي در بيان ارتباط خودشناسي و خداشناسي 

 قيت در زندگي راهکارهای دستيابي به موف 

  )بهترین انتخاب )گامي در جهت شناخت بهتر خود و انتخاب همسر 

 مقاالت : 

 مفهوم سالمت معنوی و ابعاد آن در قرآن و روایات 

 نقش خداباوری در تهذیب اخالق فردی از منظر نهج البالغه 

 و روایات واکاوی تعارض جسمانيه الحدوث بودن نفس و خلقت ارواح قبل از ابدان مبتني بر قرآن 

 بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در فعاليت های داوطلبانه و خيرخواهانه 

 ي فرد از منظر نهج البالغهنقش سختي ها و شدائد در تربيت اخالق 

 الگوی مفهومي مدیریت خشم بر پایه تکنيك چهار مرحله ای موفقيت با تأکيد بر قرآن و روایات معصوميت عليهم السالم 

  تأثيرگذار بر نقش ثروتمندان در تغيير هنجارهای اجتماعي با تأکيد بر نهج البالغهعوامل 

 بررسي سيره علوی در حفاظت از نوجوانان در فضای سایبری توسط خانواده 

 تحليل و واکاوی وضعيت موجود امر خير در ایران 

 تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سينا در اثبات وجود خدا 

 الدین عربي و عالمه طباطبایيتالزم خودشناسي و خدا شناسي از منظر محي 

 از پرسش فلسفي تا پرسش از فلسفه 

 )بررسي نقش خيریه ها در توسعه دانشگاه های برتر، ارائه چهارچوب عمل برای ایران)مشترک با دکتر حسين سيدی 

 طرح هاي پژوهشي: 

  (1397-98« )ساختارمند برترین خيریه های جهان و ایرانتحليل  »مجری طرح 

  (1396-97« )جمع آوری اعانه برای حل معظالت اجتماعي»ناظر علمي طرح تأليف کتاب 

  تا کنون( 1397« )آسيب شناسي حقوقي و مقررات مربوط به امور خير »ناظر علمي طرح 

  (1392-93) مراکز تابعهمدیریت طرح تدوین اسناد راهبردی بنياد راهبری آال و 

 (1387-89)طرح جامع مهندسي فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان 

 (1385) تهيه و تدوین اطلس فرهنگي شهرستان اصفهان به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 

 (1382-83)سياستهای کالن نظام در تحکيم خانواده به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  (1382-83)کالن نظام در ارتباط روحانيت و مردم به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظامسياستهای 

 (1383-84) موج آفریني فرهنگي و چگونگي تبدیل ارزشها به رفتار در سطح جامعه به سفارش شورای عالي انقالب فرهنگي 

 ها نامه پايان: 

  سوره انعام)کارشناسي ارشد،استاد راهنما( 106-120گونه شناسي و تحليل روایات تفسيری؛ مورد مطالعه آیات 

 )مراتب یقين و نحوه رسيدن به آن از منظر قرآن و نهج البالغه)کارشناسي ارشد، استاد راهنما 



  بررسي عوامل مؤثر بر سبك زندگي اسالمي ایراني اعضای تشکل های اسالمي دانشجویان اصفهان و علوم پزشکي

 اصفهان)کارشناسي ارشد، استاد مشاور(

 )طراحي الگوی خود رهبری براساس آموزه های دین اسالم با تأکيد بر نهج البالغه)رساله دکتری، استاد مشاور 

 )استاد -)کارشناسي ارشدراهکارهای پيشگيری و مقابله با مفاسد اقتصادی مدیران حکومت اسالمي در حکومت امام علي )ع

 راهنما(

  استاد مشاور(-)کارشناسي ارشدیزدیموجهات احکام اخالقي از دیدگاه استاد مصباح 

 استاد مشاور(-)کارشناسي ارشدتعليم و تربيت اخالقي از دیدگاه حکيم محمد بن زکریای رازی 

  استاد راهنما(-)کارشناسي ارشد83بررسي دقيق شروح و ترجمه های نهج البالغه نيمه اول خطبه 

  استاد راهنما(-ارشناسي ارشد)ک30و  16بررسي تطبيقي شروح و ترجمه های نهج البالغه خطبه 

 :تدريس 

  سال سابقه تدریس در دانشگاه 15بيش از  

  2و  1اندیشه اسالمي 

  3و  2و  1کالم 

 تاریخ فلسفه غرب 

  2و1منطق 

 آشنایي با فلسفه و عرفان اسالمي 

 )روش شناسي فلسفه اسالمي )کارشاسي ارشد 

 )روش تحقيق )کارشناسي ارشد 

  ارشد(انسان شناسي اسالمي )کارشناسي 

 معرفت النفس 

 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم 

 تفسير موضوعي قرآن 

 تفسير نهج البالغه 

 )علوم نهج البالغه ) کارشناسي ارشد 

 )مباني و سيستم های اخالقي در نهج البالغه )کارشناسي ارشد 

 )فرایند و الگوهای خط مشي گذاری فرهنگي )کارشناسي ارشد 

 کارشناسي ارشد( مطالعات تطبيقي اسالم و مسيحيت( 

 برگزاري کارگاه آموزشي: 

  دانش ديو تول ريمتقابل حوزه امر خ ريتأث یواکاو  



 کارگاه مشترک با جناب آقای دکتر غالمرضا اعواني؛ چهره ماندگار و عضو )تبيين جایگاه و ضرورت و ابعاد دانش امر خير

 فرهنگستان علوم ایران(

  تحول در نظام خير کشوروزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ضرورت 

 دانشگاه گذاریسيات و حاکميت مطالعات اندیشکده اجتماعي سياسي گروه)آالء بنياد تجربه ایران؛ در بنياندانش هایخيریه 

  (شریف صنعتي

 فرهنگستان علوم پزشکي( دانشگاه و حوزه نقش معنوی؛ سالمت ارتقای و آموزش( 

  (دانشگاه اصفهانقرآن و اهل بيت عليهم السالم )تبيين ویژگي های خانواده سالم از منظر 

 شيوه های راهبردی  خانواده اسالمي؛ فضای مجازی: مباني و 

 )وقف نوین؛ عرصه ها و رویکردها )سازمان اوقاف و امور خيریه 

 ( دانشگاه اصفهانواکاوی قيد اسالمي در علوم انساني) 

 )مهارت های زندگي مشترک )چندین دوره 

  دانشجویان دانشگاه اصفهان( -پژوهشي )چندین دوره -مقاالت علميروش نگارش 

 برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه )ویژه کارشناسان فرهنگي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور- 

 (1390شيراز 

 گي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مخاطب شناسي و برنامه ریزی فرهنگي، اجتماعي در دانشگاه ها )ویژه کارشناسان فرهن

 (1391تبریز  -کشور

 مهندسي فرهنگي با رویکرد برنامه ریزی فرهنگي در دانشگاه ها 

 آشنایي با ادیان ابراهيمي 

 


