
افتخارات 

• عضـو هیأت علمی دانشـگاه صنعتی اصفهـان (۱۳۸۵ 

الی ۱۳۹۰) 

• هیأت علمی دانشگاه اصفهان (۱۳۹۳ تاکنون) 

س پوهشـکده آالء «مطالعـات نوین  وـقف و امور  • رئـی

خیر» (۱۳۹۵ تاکنون) 

س پوهشـکدۀ مهرسـتان «مطالعـات حکمرانـی  • رئـی

خانواده» (از سال ۱۴۰۰) 

• مدیر عامل بنیاد خیه راهبی آالء (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) 

•  مدیرعامـل مرکـز احیـاء اندیشـه و سـیرۀ علـوی (۱۳۷۹ 

تاکنون) 

ـن  س دانشـگاه اصفهـان در امـور خی • مشـاو رئـی

(۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰) 

• مشـاور فرهنگـی رئیس دانشـگاه صنعتـی اصفهان و 

عضو شورای فرهنگی دانشگاه (۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸) 

• مدیـر کل امـور فرهنگـی و فـوق برنامـۀ دانشـگاه 

صنعتی اصفهان (۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶) 

• مدیـر کل حـوزۀ اسـت و وابـط عمومـی دانشـگاه 

صنعتی اصفهان (۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸) 

دکتی فلسفه؛ دانشگاه تیت مدرس  تهران 
عضــــو هیــــأت علمــــی دانـشـــکدۀ الهیــــات و 
Ǫ؛ دانشــگاه اصفهــان  معــارف اهل البـیـت

محمـد صالـح طیب  نیا 

• مـجی طـح «ارائـۀ مـدل حکمرانـی امـور خانـواده در 

جمهوی اسالمی ایران» (۱۴۰۰) 

• مـجی طـح « دانشـنامۀ نیکـوکای در قـرآن و وایات» 

 (۱۴۰۰)

• مجی طح «آسیب شناسـی حقوقـی قوانین و مقرات 

امـور خیـ و تبیین نقش سـازمان اوقاف و امـور خیه در 

 (۱۳۹۷

ـه هـای  ـن خی • مـجی طـح « تحلیـل سـاختارمند برت

جهان و ایران» (۱۳۹۷-۹۸) 

• ناظـر علمـی طـح تألـیف کتـاب «جمـع آوی اعانـه بـرای 

حل معظالت اجتماعی» (۱۳۹۶-۹۷) 

• ناظـر علمـی طـح « آسـیب شناسـی حقوقـی و مقـرات 

 (۱۳۹۷-۹۸

ـت طـح تدویـن اسـناد راهبردی بنیـاد راهبی آال  • مدی

و مراکز تابعه (۱۳۹۲-۹۳) 

• طـح جامـع مهندسـی فرهنگـی دانشـگاه صنعتـی 

اصفهان(۱۳۸۷-۸۹) 

س فرهنگـی شهرسـتان اصفهـان  • تهیـه و تدویـن اطـل

بـه سـفارش اداره فرهـنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 

• سیاسـت های کالن نظـام در تحکیـم خانـواده بـه 

سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۲-۸۳) 

• سیاسـت های کالن نظـام در ارتبـاط وحانیـت و مـردم 

سـفارش مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام  بـه 

• موج آفنـی فرهنگـی و چگونگـی تبدیـل ازش هـا به 

رفتـار در سـطح جامعـه به سـفارش شـورای عالـی انقالب 

 (۱۳۸۳-۸۴

ـدۀ  • انتخـاب بـه عنـوان «تأثیرگـذار اجتماعـی برگ

دانشـگاه اصفهـان» د بیسـت و چهارمیـن هفتـۀ 

پوهش و فناوی دانشـگاه اصفهان در سـال ۱۴۰۰؛ 

• مـدرس نمونـۀ دانشـگاه اصفهـان در سـال ۱۳۹۸. 

• حکمرانی خیه ها؛ راهبردی برای همکای کشورهای 

خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان؛ 
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• واکاوی اث بخشی نظام حکمرانی در اشاعۀ فرهنگ 

وقف د بانوان (مورد مطالعه: دوران صفویه تا پهلوی) 

م  • طراحی الگوی خودرهبی از دیدگاه قرآن ک

• واکاوی نقش وقف و امور خیه در تمدن نوین اسالمی • واکاوی نقش وقف و امور خیه در تمدن نوین اسالمی 

• راهکارهای پیشگیی و مقابله با مفاسد اقتصادی 

مدیران حکومت اسالمی در حکومت حضرت  با تأکید 

بر نهج البالغه 

• مصادیق احسان و نیکوکای در سیرۀ امیرالمؤمنین 

• تبیین نقش مردم د پیشگیی و مقابله با فساد • تبیین نقش مردم د پیشگیی و مقابله با فساد 

اقتصادی مدیران حکومت اسالمی مبتنی بر سیره 

حضرت علی 

• تبیین نقش حاکمیت د پیشگیی و مقابله با فساد 

اقتصادی مدیران حکومت اسالمی مبتنی بر سیرۀ 

حضرت علی 

ت دانش  ت دانش • گستره تکنیک استاد-شاگردی در مدی • گستره تکنیک استاد-شاگردی در مدی

مبتنی بر قرآن و نهج البالغه 

• مفهوم سالمت معنوی و ابعاد آن در قرآن و وایات 

• نقش خداباوی در تهذیب اخالق فردی از منظر نهج البالغه 

• واکاوی تعارض جسمانیه الحدوث بودن نفس و خلقت 

اواح قبل از ابدان مبتنی بر قرآن و وایات 

• برسی عوامل مؤث بر مشارکت زنان در فعالیت های • برسی عوامل مؤث بر مشارکت زنان در فعالیت های 

داوطلبانه و خیرخواهانه 

• نقش سختی ها و شدائد در تیت اخالقی فرد از منظر 

نهج البالغه 

ت خشم ب پایه تکنیک چهار  • الگوی مفهومی مدی

مرحله ای موفقیت با تأکید بر قرآن و وایات معصومیت 

• عوامل تأثیرگذا بر نقش ثوتمندان در تغییر هنجارهای • عوامل تأثیرگذا بر نقش ثوتمندان در تغییر هنجارهای 

اجتماعی با تأکید بر نهج البالغه 

• برسی سیرۀ علوی در حفاظت از نوجوانان در فضای 

سایبی توسط خانواده 

• تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران 

• تفاوت ویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا 

• تالزم خودشناسي و خداشناسي از منظر محي الدین • تالزم خودشناسي و خداشناسي از منظر محي الدین 

ي و عالمه طباطبایی  ع

• ا پرسش فلسفی تا پرسش از فلسفه 

• برسی نقش خیه ها در توسعه دانشگاه های برتر، ارائه 

چهارچوب عمل برای ایران (مشترک با دکتر حسین سیدی) 

س در دانشگاه   • بیش از ۲۰ سال سابقه تد

• اندیشه اسالمی  

• کالم  

• تاخ فلسفه غرب 

• وش شناسی فلسفه اسالمی (کارشاسی ارشد) 

• وش تحقیق (کارشناسی ارشد) 

• انسان شناسی اسالمی (کارشناسی ارشد) • انسان شناسی اسالمی (کارشناسی ارشد) 

• تفسیر موضوعی قرآن 

• علوم نهج البالغه (کارشناسی ارشد) 

• مبانی و سیستم های اخالقی در نهج البالغه 

(کارشناسی ارشد) 

• فرآیند و الگوهای خط مشی گذای فرهنگی 

(کارشناسی ارشد) 

• مطالعات تطبیقی اسالم و مسیحیت (کارشناسی ارشد) • مطالعات تطبیقی اسالم و مسیحیت (کارشناسی ارشد) 


