«رزومه علمی»
مشخصات فردی
نصرال آقاجانی نام پدر :علیاصغر متولد 5431 :محل تولد :بابلسر محل سکونت :قم
نام و نام خانوادگی:
هل
تلفن 47592372593 :عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم در گروه علوم اجتماعی
ایمیلnasraqajani@gmail.com :
 .1سوابق تحصیلی
حوزوی:
أ .اتمام سطوح عالی حوزه (فقه ،اصول ،تفسیر و فلسفه)
ب .سابقه  94سال شرکت در درس خارج حوزوی
ت .اتمام سطح چهار حوزه با گرایش «دانش اجتماعی معاصر مسلمین» در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیهالسالم
دانشگاهی:
أ .کارشناسی الهیات و معارف اسالمی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

ب .کارشناسی ارشد جامعهشناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
 .2سوابق آموزشی

ـ تدریس دروس مربوط به علوم اجتماعی (در رشتههای جامعهشناسی ،رشته دانش اجتماعی مسلمین،
فلسفه علوم اجتماعی ،فرهنگ و ارتباطات) به شرح ذیل:
أ .جامعهشناسی علم و تکنولوژی
ب .نظریههای جامعهشناسی
ج .جامعهشناسی معرفت
د .سنتهای اجتماعی در قرآن
ه .مبانی جامعهشناسی
ز .اندیشه اجتماعی اسالم
ح .جامعهشناسی دین
ط .اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان
ظ .اندیشههای اجتماعی معاصر مسلمین
ع .مفاهیم و اصول فلسفی مؤثر در علوم اجتماعی
غ .اصول تبلیغ و ارتباطات در کتاب و سنت
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ف .کاربرد علوم اجتماعی در تبلیغ
ق .روانشناسی اجتماعی با تأکید بر مبانی دینی
ك .چالشهای نظری معاصر در جهان اسالم
ل .علم دینی
م .مفاهیم فلسفی تأثیرگذار در علوم اجتماعی
ـ تدریس فقه
أ .کتاب لمعه
مکانهای تدریس :دانشگاه باقرالعلوم علیهالسالم (قم) ،مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (قم) ،مؤسسه آموزشی امام رضا
علیهالسالم (قم) ،مدرسه معصومیه (حوزه خواهران در قم) و دانشگاه قم؛
 .3سوابق پژوهشی:
ـ تدوین پایان نامه
أ .عنوان پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد :انحرافات و آسیبهای اجتماعی از دیدگاه قرآن
ب .عنوان پایاننامه مقطع سطح چهار حوزه علمیه :اسالم و تجدد در مصر (با رویکردی انتقادی به اندیشه حسن حنفی)
ـ مقاالت علمی منتشر شده:
 .5استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی ()5
منبع :فصلنامه کتاب زنان ،شماره 52
 .9استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی ()9
منبع :فصلنامه کتاب زنان شماره 51
 .4استراتژی قرآن در مواجهه باانحرافات اجتماعی()4
منبع مقاله:فصلنامه کتاب زنان ،شماره 57
 .3استراتژی قرآن درمواجهه باانحرافات اجتماعی()3
منبع :فصلنامه کتاب زنان ،شماره 94
 .1استراتژی قرآن در مواجهه باانحرافات اجتماعی()1
منبع :فصلنامه کتاب زنان ،شماره 95
 .6اســالم و توسعه
منبع :ماهنامه معرفت  /شماره  ،47ویژه نامه امام علی
 .2مشارکت پذیری اعضای خانواده
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منبع / :فصلنامه کتاب زنان  /شماره 56
 .1تکثر خشونت در آزارهای خیابانی
منبع مقاله :فصلنامه کتاب زنان ،شماره 94
 .7نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسالم و میراث اسالمی
فصلنامه نشریه تاریخ اسالم تابستان 5474
 .54نقدی بر تحلیل حسن حنفی از جریان ها و بحران های معاصر مصر و دنیای اسالم (مقاله قابل تشویق در هشتمین دوره
جشنواره نقد کتاب)
منبع مقاله :فصلنامه علوم سیاسی ،شماره 14
 .55نقدى بر مقاله «نظر عالمه طباطبایی درباره غرب »
منبع / :فصلنامه آموزه  /شماره ۶۱/۶۶/۶۸۳۱ 5
 .59چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان ،شماره  36زمستان 5411
 .54بازاندیشی جریان اصالحی و نواندیشی حوزوی
منبع :مجله علوم سیاسي شماره 33
 .53نقدي بر غربشناسي حسن حنفي
مجله معرفت اجتماعي فرهنگي سال اول ،شماره اول ،زمستان  ،5411ص  17ـ 599
 .51میراث اسالمي در چنگال عصریت :نقد رویکرد حسن حنفي در بازسازي میراث اسالمي
فصلنامه معرفت کالمی  -4پاییز 5417
 .56بررسي انتقادي رویکرد حسن حنفي در علوم اسالمي و انساني
برگزیده اولین کنگره بینالمللی علوم اسالمی انسانی  5475تهران
 .52بصیرت و فتنهشناسی در اندیشه امام خمینی
برگزیده همایش اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی؛
این مقاله در نخستین جلد مجموعه مقاالت همایش اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) به همت مجتمع آموزش
آموزش عالی امام خمینی (ره) از سوی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) وابسته به جامعةالمصطفی العالمیه
منتشر شد
 .51عالمه طباطبائی و فلسفه علوم اجتماعی در تفسیر المیزان (همایش بینالمللی عالمه طباطبائی و المیزان در موسسه امام
خمینی)
 .57الگوی پیشرفت مبتنی بر سنتهای الهی حاکم بر جوامع (برای پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت-
اردیبهشت )5471
 .94ویژگیها و انواع سنتهای الهی در تدبیر جوامع (در فصلنامه علمی پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی ،زمستان )5474
 .95چیستی علم اجتماعی مسلمین (فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی ،زمستان )5473
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 عضویت در حلقههای علمی .5مدیر علمی حلقه فلسفه علوم اجتماعی (مربوط به انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم)
 .9عضو حلقه فقه اجتماعی (مربوط به انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم)
 .4عضو بسیج اساتید دانشگاههای استان قم
ـ طرحهای پژوهشی در دست اقدام
 .5سنتهای اجتماعی در قرآن و روایات
 .9اصول ارتباطات و تبلیغ در کتاب و سنت
ـ راهنمائی ،مشاوره و داوری رسالههای دانشجوئی در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه باقرالعلوم
ـ زمینههای پژوهشی مورد عالقه
 .5فقه اجتماعی
 .9جامعهشناسی
 .4بررسی اندیشههای اجتماعی متفکران مسلمان معاصر
 .3بررسی انتقادی فلسفه علوم اجتماعی
 .1جامعهشناسی دین
 .6علم اجتماعی با رویکرد اسالمی
 .2مطالعات قرآنی و روائی در حوزه علوم اجتماعی
 .1حوزههای علوم اسالمی به ویژه فقه ،فلسفه ،عرفان و تفسیر.
.5سوابق مدیریتی
 .5مدیر علمی دوره آموزش پودمانی تبلیغ دفتر تبلیغات اسالمی قم (سالهای )5412-17
 .9مدیر پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (سال )5417-74
 .4معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیهالسالم  5474و 5476
 .3مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی نورالعلم (در حوزه مطالعاتی اسالم و علوم اجتماعی).
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علیهالسالم

