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 بسمه تعالی

 

 اطالعات شخصی : -1

 امیر دیوانیو نام خانوادگی:   نام    -1

 1342ت.ت :     -2

 025 - 32130394تلفن:         دانشگاه مفید –: قم  تلفن محل کارنشانی و    -3

 
 اطالعات تحصیلی :  -۲

 مقطع
دانشگاه محل 

 اخذ
 سال اخذ نامهعنوان پایان رشته

 1375 ترجمه و بررسی اجمالی کتاب زبان اخالق آر. م. هبر فلسفه و کالم قم دانشگاه ارشدکارشناسی

 1381 ماهیت و مبنای قوانین طبیعت فلسفه تطبیقی دانشگاه قم دکتری

 دروس خارج فقه و اصول  1378تا  1368از سال  دروس حوزوی

 
 سوابق پژوهشی:  -3
 : هاکتاب      .1 

 سال نشر ناشر نام کتاب ردیف

1 
نهاد نمايندگی ولی فقيه در  کتاب معارف اسالمی )بخش معاد(

 دانشگاهها

1379 

 1381 انتشارات سمت )درکتاب جستارهايی در کالم جديد( بخش زندگی پس از مرگ  2

طه -سروش  فلسفه نفس  )ترجمه( 3  1381 

طه -سروش  شبکه باور  )ترجمه( 4  1381 

تبليغات اسالمیدفتر  ذهن، مغز و علم  )ترجمه( 5  1382 

 1382 انتشارات دانشگاه مفيد درآمدی به منطق  )ترجمه( 6

 1382 انتشارات دانشگاه قم قوانين طبيعت 7

 1383 طه زبان اخالق  )ترجمه( 8

 1383 انتشارات دانشگاه مفيد درآمدی به منطق 9

10 
 مجموعه نويسندگان()  رفعت حکمت

 «حرکت جوهری»

پژوهشگاه فرهنگ و 

 انديشه اسالمی
1388 

11 
 مجموعه نويسندگان()  الرئيسحکمت عملی شيخ

 «ضرورت نبوت در حکمت و عقل عملی»

بنياد علمی و فرهنگی 

 بوعلی سينا
1391 

12 
 مجموعه نويسندگان()  مبانی و مسائل –اخالق پژوهش 

 «اخالق پژوهش علمی»

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
1391 

13 
 مجموعه نويسندگان()  مبانی و مسائل –پژوهش اخالق 

 «ابعاد اخالقی پژوهش علمی»

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
1391 

 )ترجمه با مقدمه( چيستی قانون طبيعت 14
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه
1392 

 



2 

 

: ت. مقاال 2   

 ردیف
سال  نام مجله  نام مقاله 

 انتشار

77بهار  14شمارة ونظرقد ن فصلنامه گرايیديدگاه توسعهزبان اخالق از  1  

 1379 نشريه فلسفی دانشگاه قم های جاودانگیهويت شخصی و نظريه 2

26نامه مفيد شماره  مصداققوانين بی 3  1380 

 1380 نشریه فلسفی دانشگاه قم )ترجمه(  شناسی علوم طبيعیمعرفت 4

 1380 نشريه نامه مفيد )ترجمه(  ابعاد اخالقی پژوهش علمی 5

 «(عليه السالم»بخش ايمان )در دانشنامۀ امام علی  6
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 اسالمی

1381 

 1386 نقد و نظر خلود نفس بدون بدن 7

 1388 ميثاق امين اخالق، راه خرد به سوی خدا 8

9 
خلق عقلی و سعادت جاويد؛ ديدگاه ابن سينا دربارة نقش خرد 

 عمل بر سعادت اخرویدر مقام 
 نقد و نظر

1389 

10 
مشترک با  – معنا و هدف زندگی از ديدگاه صدرالدين شيرازی

 پورعليرضا دهقان
های اخالقیپژوهش  

1390 

 1390 ميثاق امين آيين فتوّت 11

12 
مشترک با  -مالصدرا و عبدالجبار معتزلی در کابرد اخالقی عقل

 رحيم دهقان سيمکانی
 آينۀ معرفت

1391 

های اخالقیپژوهش عمل اخالقی در تفکر مالعبدالرزاق الهيجی 13  1391 

 1391 اخالق وحيانی آخرت به مثابه جها اخالق 14

های اخالقیپژوهش هماهنگی عقل و دين در نهادهای کرداری 15  1392 

شناسی علوم انسانیروش زبان عقل 16  1392 

20امين شمارة ميثاق فصلنامه جامعيت کتاب هدايت 17  94بهار 

 

 . سوابق آموزشی : 4
  

 در مقطع کارشناسی فلسفه اخالق در تفکر غربی، فلسفه اسالمی، عرفان نظری، منطق جدید، منطق جدید، دروس    (1

حکمت متعالیه مالصدرا، منطق، فلسفه غرب، منطق قدیم، جامعیت و جاودانگی قرآن و قلمرو موضوعات آن، دروس    (2

حکمت اشراق، چیستی دین، علم و دین، فنا ناپذیری نفس و فلسفه مشاء، فلسفه غرب، منطق، منطق جدید، 

 ارشددر مقطع کارشناسی  رستاخیز، دین و اخالق

 در مقطع دکتری فلسفه نفس  فلسفه اخالق )کانت(، زمان، -در فلسفه اسالمی، فضا اخالقشناسی تطبیقی، انسان( 3

   
 


