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 .1مشخصات فردی

نام پدر :حسینعلی

نام :محمدتقی

نام خانوادگی :فعالی

محل تولد :تهران

تاریخ تولد1431/5/11 :

شماره شناسنامه1884 :

 .2سوابق تحصیلی حوزوی

الف :فراگیری دروس نزد حضرات اساتید آقایان :اشتهاردی ،اعتمادی ،وجدانی فخر ،ستوده ،تهرانی و قافی یزدی
حد فاصل سالهای .86-88
ب :فراگیری دروس خارج نزد حضرات آیات آقایان :وحید خراسانی ،حاج شییخ جیواد تیرییزی ،ته یک ،م یارم
شیرازی و سیحانی حد فاصل سالهای .16-86
ج :شرکک در دوره  8ساله مؤسسه در راه حق شامل دروس علوم انسانی ،زتان ،فلسفه اسالمی و تفسیر موضوعی
حد فاصل سالهای 86-85
د :شرکک در دوره تخصصی تنیاد فرهنگی تاقرالعلوم در دو گروه فلسفه و تفسیر حد فاصل سالهای 85-88
و :فراگیر فلسفه و عرفان شامل کتاتهای نهایه الح مه ،شرح المنظومه ،اسفار (ج  ،)9-8-8-4-2-1اشیارات (ج
2و ،) 4تمهید القواعد ،فصوص الح م ،الهیات شفاء ،ترهان شفا و کتاب النفس شفا نیزد حضیرات آییات آقاییان:
جوادی آملی ،مصیاح یزدی ،حسنزاده آملی و انصاری شیرازی
 .3سوابق تحصیل دانشگاهی (مدارک تحصیلی)

الف :کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسالمی

ترتیک مدرس قم

1413

ب :دکتری

عرفان اسالمی

واحد علوم و تحقیقات

1419

ج( :درحد) دکتری

فلسفه تطییقی

دانشگاه مک گیل کانادا

1489

نزد اساتید :پروفسور ل ی ،پروفسور اتیلسون ،پروفسور لندورت و پرفسور معین
د :سطح (3دکتری)

فلسفه و کالم اسالمی

1418

حوزه علمیه قم

 .4کتب

یک .ادراک حسی از دیدگاه اتن سینا

1418

دو .درآمدی تر معرفکشناسی دینی و معاصر

1411

() 1

سه .ایمان دینی در اسالم و مسیحیک

1418

چهار .علوم پایه و نظریه تداهک

1418

پنج .ت رته دینی و م اشفه عرفانی

1419

شش .معرفکشناسی دینی

1486

هفک .ایمان و چالشهای معاصر

1481

هشک .دین و عرفان

1481

نه .اسرار عرفانی حج

1488

ده .آفتاب و سایهها

1488

یازده .اسرار عرفانی عمره

1488

دوازده .درسنامه اسرار حج

1489

سیزده .نگرشی تر آراء و اندیشههای شو

1488

چهارده .نگرشی تر آراء و اندیشههای کریشنا مورتی

1488

پانزده .نگرشی تر آراء و اندیشههای یوگاناندا

1488

شانزده .نگرشی تر آیین ذن تودیسم

1488

هفده .نگرشی تر آیین تولتک شمنیزم

1488

هی ده .نگرشی تر آراء و اندیشههای کارلوس کاستاندا

1488

نوزده .نگرشی تر آراء و اندیشههای پائولو کوئلیو

1488

تیسک .نگرشی تر آراء و اندیشههای داالیی الما

1488

تیسک و یک .لطفا فریب نخورید!

1491

تیسک و دو .زمزمههای شیطانی

1491

تیسک و سه .سیک زندگی توحیدی و موفقیک الهی؛ آرامش

1491

تیسک و چهار .سیک زندگی توحیدی و موفقیک الهی؛ خودتاوری

1492

تیسک و پنج .سیک زندگی توحیدی و موفقیک الهی؛ تخشش

1492

تیسک و شش .مس د و سیک زندگی

1494

() 2

تیسک و هفک .خانه آرام من؛ تسوی آرامش()1

1494

تیسک و هشک .خانه آرام من؛ پگاه آرامش()2

1494

تیسک و نه .خانه آرام من؛ خزان آرامش()4

1494

سی .خانه آرام من؛ پن رهای روی ته آرامش()3

1494

سی و یک .خانه آرام من؛ کوچه تاغ آرامش()5

1494

سی و دو .خانه آرام من؛ ساحل آرامش()8

1494

سی و سه .خودت را تاور کن؛ ت یه گاهی امن ()1

1493

سی و چهار .خودت را تاور کن؛ تشویش درون ()2

1493

سی و پنج .خودت را تاور کن؛ ش وفههای خودتاوری ()4

1493

سی و شش .خودت را تاور کن؛ گامهای مح م من ()3

1493

سی و هفک .راهی ته آسمان؛ چرا تیخشیم؟ ()1

1493

سی و هشک .راهی ته آسمان؛ چگونه تخشنده شویم؟ ()2

1493

سی و نه .راهی ته آسمان؛ چگونه تیخشیم ()4

1493

چهل .راهی ته آسمان؛ چرا نمیتخشیم؟ ()3

1493

چهل و یک .راهی ته آسمان؛ ته چه کسی تیخشیم؟ ()5

1493

چهل و دو .سیک هتلداری پایدار تا نگرش ته مناتع اسالمی

1493

چهل و سه .سیک زندگی رضوی؛ رواتط میان فردی ()1

1493

چهل و چهار .سیک زندگی رضوی؛ مناسیات اجتماعی ()2

1493

چهل و پنج .سیک زندگی رضوی؛ زندگی معنوی ()8

1493

چهل و شش .سیک زندگی رضوی؛ تهداشک غذا و تغذیه ()3

1493

چهل و هفک .نحلهها ،فرقهها و نمادها

1493

 .5مقاالت

تاکنون تیش از  86مقاله (فارسی و انگلیسی) در م الت معتیر منتشر شده اسک که ترخی از آنها عیارتند از:
Australin journal of Basic
and Applied Sciences

Ethics and Spirituality In The New Relaxing

() 4

(5 )12

Archives Des Sciences

Meditation A true of false equilibrium

85

تررسی ادله تدیهیات

اندیشه دینی

18

ایمان در دو فرهنگ

ترهان و عرفان

پیش شماره 1

تصور ،تصدیق و ح م

ترهان و عرفان

پیش شماره 2

چیستی علم در گذر زمان

ترهان و عرفان

1

تأویل وجود و قرآن

معارف اسالمی

18

جنسیک؛ فمینیسم یا ذات گروی

مطالعات راهیردی زنان

38

«تازتنیاتی»؛ نگاهی قرآنی ی فلسفی

اندیشه نوین دینی

21

نقد دینی ی فلسفی تر مؤلفه «شادی»

نامه ح مک

21

تفسیر متون مقدس در دو نگاه

قیسات

1

ارزشمندی ادراکات حسی

خردنامه صدرا

22

قلب

قیسات

19

احیاگری و ایمان ،دو قرائک

قیسات

22

زتان عرفان

قیسات

23

کشف و مشاهده از نگاه قرآن و عرفا

پژوهش دینی

8

علم حضوری یا حصولی

خردنامه صدرا

41

سه روی رد در عرضه دین

پژوهش دینی

1

نظریه علم حضوری محمدحسین طیاطیایی و
کاردترد آن در آراء عرفانی او

ادیان و عرفان
(مقاالت و تررسیها)

1

منطق صوری فهم معنای واژههای قرآن

اندیشه نوین دینی

44

توکل و مسأله کفایک خدا از منظر آیات قرآن

مطالعات تفسیری

15

توحید یا تثلیث ،روی رد قرآنی – عرفانی

پژوهشهای فلسفی کالمی

39

مقایسه ماهیک ت رته عرفانی تر اساس نظریه علم
حضوری و حصولی عالمه طیاطیایی و ساخک گرایی
استیون کتس

پژوهشنامه فلسفه دین

19

آرامش؛ رهیافتها و راه ارها (تا تأکید تر آموزه های اسالمی)

پژوهشنامه اخالق

18

خودتاوری؛ چالشها و راه ارها (تا تأکید تر نگرش دینی) پژوهشهای اخالقی

() 3

چهارم

 .6سوابق تدریس

تدریسها از سال  1414در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشید و دکتیری در زمینیههیای مختلیف کالمیی،
فلسفی و عرفانی در دانشگاههای مختلف ان ام شده اسک .این دانشگاهها عیارتند از :دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه شهید تهشتی ،دانشگاه عالمه طیاطییایی ،دانشی ده الهییات دانشیگاه تهیران،
دانشگاه مفید ،دانشگاه ادیان ،دانش ده علوم و حدیث ،دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه معارف اسالمی.
 .7پایاننامه

تاکنون تالغ تر  286پایاننامه ته صورت راهنمایی یا مشاوره در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها
و مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی ان ام شده اسک.
 .8کنگرهها و همایشها

تاکنون تیش از  13همایش ته همراه ارائه مقاله ترگزار شده که ترخی از آنها عیارتند از:
کنگره تینالمللی مالصدرا

تهران

1418

کنگره مالصدرا

کیش

1419

کنگره جامعه مدنی

شیراز

1418

کنگره امام علی(ع)

شیراز

1419

کنگره مالصدرا

تهران

1481

کنگره مالصدرا

تهران

1482

کنگره اخالقی عرفانی امام(ره)

قم

1482

کنگره جهانی مالصدرا

تهران

1484

کنگره جهانی اتن سینا

همدان

1484

هماشی اسماء

تهران

1483

همایش علم و دین

تهران

1483

کنگره مالصدرا

تهران

1483

 .9فعالیتهای علمی ـ اجرایی

دانشگاه علوم اسالمی رضوی 81-84

مدیر گروه معرفکشناسی دینی
ریاسک دانش ده الهیات و فلسفه

واحد علوم و تحقیقات

81-84

مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی

واحد علوم و تحقیقات

86-84

مدیر مسئول فصلنامه ترهان و عرفان

واحد علوم و تحقیقات

82-84
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تهیه دو متن دروس م ازی

دانش ده علوم و حدیث

1488

دتیر همایش پیامیر اعظم و معنویک نو

دانشگاه تهران

1481

مدیر گروه آسیبشناسی عرفانهای نوظهور

دفتر تیلیغات مشهد

 1488تاکنون

مدیر گروه عرفان اسالمی

واحد علوم و تحقیقات

 1489تاکنون

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دین و معنویک آل یاسین

تهران

 1496تاکنون

پروانه انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویک آل یاسین تهران

91/5/4

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()1

قم

تهمن 1492

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()2

قم

خرداد1494

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()4

قم

مرداد1494

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()3

قم

آتان1494

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()5

قم

دی1494

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()8

قم

فروردین 1493

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()1

قم

خرداد 1493

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()8

قم

مرداد 1493

انتشار نشریه پایش سیک زندگی()9

قم

مهر 1493

انتشار خیرنامه سیک زندگی ()1

قم

خرداد 1494

انتشار خیرنامه سیک زندگی ()2

قم

مرداد 1494

دتیر علمی همایش حضرت امام خمینی(ره)؛ سیک زندگی و
تولد نوین اسالم

تهران
دانشگاه آزاد اسالمی

1494-1493

پروانه انتشار نشریه پایش سیک زندگی

تهران

1494/11/1

انتخاب پژوهش موفقیک تا تاکید تر مناتع اسالمی تا عنوان شایسته تقدیر تهران

1496

انتخاب کتاب تخشش تا عنوان شایسته تقدیر در تیسک و
ششمین جایزه کتاب فصل تاتستان

تهران

1492

اخذ م وز انتشار نشریه پایش سیک زندگی

تهران

1494/11/1

ارائه مقاله تا عنوان مؤلفههای عرفانی صحیفه س ادیه ناظر ته تهران (همایش تین المللی
حضرت امام س ّاد(ع))
معنویکهای نوظهور (شادی نزد داالیی الما)
دتیر علمی همایش حضرت امام خمینی(ره)؛ سیک زندگی و
تهران (دانشگاه آزاد اسالمی) 1493
تمدن نوین اسالمی

مرداد 1493

قم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پژوهشنامه سیک زندگی
() 8

1493

 .11تقدیرنامهها و امتیازها

احراز رتیه اول آزمون دکتری

1413

پژوهشگر ترگزیده سال جمهوری اسالمی ایران

1419

ترگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم

1486

عضویک در کمیته نخیگان حوزه

 1481تاکنون

استاد ترتر دانشگاه معارف اسالمی

1488

ترگزیده پژوهش فرهنگی سال جمهوری اسالمی

1489

لوح تقدیر سیزدهمین جشنواره تین المللی پژوهش فرهنگی سال(دوره سیک زندگی اسالمی)

1496

لوح تقدیر جایزه کتاب فصل(تخشش)

1492

لوح سپاس همایش مسعای قم

1494

() 1

