
 دانشگاه خاتم النبیین)ص(

 معاونت علمی تدریسی 

 دانشکده علوم اجتماعی

 معرفی دانشکده علوم اجتماعی و زیر مجموعه ها

 مقدمه

با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیالت عالی  1388، در سال )ص(علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین دانشکده

فارغ ده  رشته محصل نمود. این دانشکده دارای دو به جذب و پذیرشاقدام  1389افغانستان تأسیس و در بهار سال 

های جامعه شناسی و علوم روزی را در رشتههای روزانه و نیمهای آموزشی در سطح لیسانس در تایمبوده و برنامه

غ شدند.  ه از محصالن این پوهنحی در رشته جامعه شناسی فاراولین دور 1391کند. در خزان سال قرآنی برگزار می

 نیز اولین دوره محصالن را در رشته علوم قرآنی جذب نمود. 1390در سال 

 اعضای هیأت علمی

 و مسئول کمیته تضمین کیفیت؛علوم اجتماعی رئیس دانشکده عضوهیأت علمی، سید محمد داود علوی:  •

 آمر دیپارتمنت علوم قرآنی و مسئول کمیته تحقیق؛ عضوهیأت علمی، رمضان علی رحیمی: •

آمر دیپارتمنت ادبیات و معارف اسالمی و مسئول کمیته آموزش عضوهیأت علمی، دکتر غالم رضا جاویدی:  •

 الکترونیک؛

 مسئول کمیته نصاب تحصیلی؛عضوهیأت علمی و علی رضا اخالقی:  •

 و مسئول کمیته نظم و دسیپلین؛  محمد علی اخالقی: عضوهیأت علمی •

 دکتر قاسم الیاسی: عضوهیأت علمی؛•

 سید امین اهلل رزمجو: عضو هیأت علمی؛•



 دانشکده استراتژیک پالن 

مورد بازنگری قرار گرفت. در  1398ین شده و در سال تدو 1397دانشکده دارای پالن استراتژیک است که در سال 

مأموریت و اهداف است که در قالب استراتژی های مشخص و فعالیت زمانبدی پالن استراتژیک دارای چشم انداز، 

 شده تنظیم شده است. در پی چشم انداز و مأموریت دانشکده را مالحظه می فرمایید.

 علوم اجتماعی دانشکده (Vision)  چشم انداز
علم در  دیمتعهد و کارشناس و تول یانسان یروین تیدر ترب یممتاز در سطح مل گاهیکسب جا "

 "یو معارف اسالم اتیحوزه اله

"Obtaining a privileged position at the national level in educating the committed  and experted 

cadres and production of science in the field of theology and Islamic thought” 

 

 دانشکده علوم اجتماعی (Mission )مأموریت
 و معارف اسالم اتیدر حوزه اله یو پژوهش یامکانات آموزش فضا مناسب، یفراهم ساز

 “Providing convenient location, educational and research facilities in the field of 

theology and Islamic thought” 

 ساختار دانشکده  

ده( و ادبیات و معارف اسالمی )پوهنتون شمول( و پنج )فارغدانشکده علوم اجتماعی با دو دیپارتمنت، علوم قرآنی 

-کمیته ) تضمین کیفیت، تحقیق، آموزش الکترونیک، نصاب تحصیلی و نظم دسیپلین( در ساختار زیر فعالیت می

 کنند.

 دانشکده علوم اجتماعی

↓ 



 دیپارتمنت ادبیات و معارف اسالمی  دیپارتمنت علوم قرآنی

↓ 

کمیته تضمین 

 کیفیت

کمیته نصاب  کمیته تحقیق

 تحصیلی

کمیته نظم و  کمیته آموزش

 دسیپلین

 

 معرفی دیپارتمنت علوم قرآنی و اعضای هیأت علمی دیپارتمنت

دیپارتمنت علوم قرآنی یکی از دیپارتمنت های فارغ ده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص( می باشد، این دیپارتمنت در 

 1391( تأسیس و در بهار سال 353/660به شماره ) ات عالی افغانستان با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیل (9/7/1390تاریخ )

در رشته  های صبح و عصردر سطح لیسانس در تایم خود را های آموزشیاقدام به جذب و پذیرش محصل نمود. این دیپارتمنت برنامه

 کند.علوم قرآنی برگزار می

 دیپارتمنت علوم قرآنی پالن استراتژیک

دیپارتمنت علوم قرآنی دارای پالن استراتژیک است. این دیپارتمنت برنامه های علمی آموزشی خود را بر اساس پالن دانشگاه، 

 دانشکده و پالن استراتژیک خویش دنبال می کند. چشم انداز و مأموریت پالن را در ذیل مشاهده می کنید.

 (Vision)  چشم انداز

متعهد،و کارشناس در حوزه علوم  یانسان یروهاین تیدر ترب یممتاز در سطح مل گاهیکسب جا

 .یقرآن

 

د ژمن بشري سرچینو په روزنه کې په ملي کچه د امتیاز ورکولو مقام ترالسه کول ، او د قرآني علومو 

 .په برخه کې کارپوه

 



Gaining a privileged position at the national level in 

the training of committed human resources, and an 

expert in the field of Quranic sciences. 
 

 

 (Mission )مأموریت
 

 .یدر حوزه علوم قرآن یو پژوهش یفضا و امکانات آموزش یفراهم ساز

 

 .د قرآني علومو په برخه کې د ځای او تعلیمي او څیړنیزو اسانتیاو برابرول

Providing space and educational and research facilities 

in the field of Quranic sciences. 
 

 اعضای هیأت علمی دیپارتمنت علوم قرآنی

انجام می دهد، اسامی و فعالیت های کدری علمی و اساتید مدعو  4دیپارتمنت برنامه های آموزشی و تحقیقات خود را با همکاری 

 ست.اساتید را در ذیل قابل مشاهده ا

 رمضانعلی رحیمی  .１

 سید محمد داود علوی .２

 علی رضا اخالقی .３

 دکتر محمد قاسم الیاسی  .４

  



 آمریت دیپارتمنت علوم قرآنی می یرمضانعلی رح

                                                         

 مشخضات فردی : 

 نام و تخلص : رمضانعلی رحیمی 

 نام پدر : خدا رحم 

 محل تولد :  والیت غزنی، ولسوالی قرباغ ، قریه  بیرم 

 1/7/1349تاریخ تولد : 

 0093749۲3۵۵98شماره  تماس    

 khu.edu.af@8601197ایمل آدرس  من در دانشگاه :   

 موقف اداری : آمر دیپارتمنت علوم قرآنی 

 رتبه علمی : پوهندوی و عضو کدرعلمی 

 میزان تحصیالت : دکتری فلسفه دین از پردیس فارابی دانشگاه تهران 

 میزان تحصیالت حوزوی :  فارغ التحصیل سطح چهارم حوزه ) درس خارج( 

 :   فعالیت علمی و تحقیقاتی 

 الف. کتاب : 

 1398مبانی فلسفی حکومت، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، نشر واژه،  .1

 ب. پروژه های تحقیقاتی : 

 همایش بین المللی امام خمینی وقلمرو دین )کرامت انسان(انی، (  از آثار حقوقی و سیاسی کرامت انس۵مجموعه آثار )ج/ حق تعیین سرنوشت،  .1



 مجموعه مقاالت سمینار افغانستان و  نظام سیاسی آینده جمعی از پژوهشگران، مبانی مشروعیت در دولت آینده افغانستان .۲

 ۲مجموعه مقاالت سیمینار افغانستان و قانون اساسی آینده،ج، در اسالم و غرب مبانی نظری قانون اساسی .3

 (1384)ارائه شده در  کنگره شیخ طوسی، اسالم و فمینیسم .4

 139۵ال ارائه شده در سیمینار... دانشگاه خاتم النبیین)شعبه غزنی(س، دین و جهانی شدن تعامل یا تقابل؟ .۵

 ج. مناظرات تلویزیونی و میزگردها : 

 (139۶زمستان و بهار)نگاه / برنامه سه نگاه ونیزیتلو ( برنامه 1۲)  یونیزیمناظرات تلو، دینصر حامد ابوز یها شهیاند ینقدوبررس .1

 (1397بهار و تابستان ، )نگاه / برنامه سه نگاه ونیزی(تلوبرنامه 14) یونیزیمناظرات تلوی،نید سمیپلورال .۲

 (1398- 1397)نگاه / برنامه سه نگاه ونیزیتلو،(  برنامه ۲0)  یونیزیمناظرات تلو، و خشونت نید .3

 1397برنامه( تلویزیون تمدن. سال  1۵رابطه دین و سیاست)نقد و بررسی اندیشه سکوالریسم( ، تلویزیون تمدن) .4

 د. مقاالت علمی پژوهشی : 

مجمع اجتماعی علما ،139۶خزان /1۲اجتماعی/سال سوم شماره فصلنامه دینی، فرهنگی و  نقد وبررسی دیدگاه دکترسروش در مورد تعارض قران و علم .1

 139۶سال انتشار: خزان /، و طالب افغانستان

 139۶سال انتشار: خزان /،مجمع اجتماعی علما و طالب افغانستان،139۶خزان /1۲فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره ،زبان دین .۲

 تابستان 139۶ تهران،سال دانشگاه فارابی ،پردیس۲7 شماره/  پژوهشی –فصلنامه علمی ،ر اسالممبانی فلسفی و کالمی پلورالیسم مذهبی د .3

 139۶زمستان سال ،)ص(النبیین خاتم دانشگاه اجتماعی علوم ،دانشکده۲ شماره /رویش پژوهشی –عشق و معنای زندگیفصلنامه علمی  .4

زمستان سال ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص(،۲پژوهشی  رویش / شماره -علمیفصلنامه ،نقد و بررسی اندیشه افراط گرایی در اسالم .۵

139۶ 

دانشگاه ،( ۵مطالعات)سال دوم شماره  ژهی)ص( ونییدانشگاه خاتم النب یعلوم انسان یپژوهش یفصلنامه علمی،بودن زبان قرآن در حکمت صدرای یرمز .۶

 139۶ نزمستا،۵سال دوم شماره  )ص(نییخاتم النب

دانشگاه خاتم ،( ۵مطالعات)سال دوم شماره  ژهی)ص( ونییدانشگاه خاتم النب یعلوم انسان یپژوهش یها و راه حل هافصلنامه علم شهیر یدین یگرای افراط .7

 139۶ زمستان،۵سال دوم شماره  )صنییالنب

 139۵زمستان /،علما و طالب افغانستان یمجمع اجتماع /9فصلنامه العلم / سال دوم شماره ی، ازین یو ب غنا .8

 139۵زمستان /،علما و طالب افغانستان یمجمع اجتماع، /9فصلنامه العلم / سال دوم شماره ،اسالم دگاهیاز د تیترب یها روش .9

 139۵زمستان /، علما و طالب افغانستان یمجمع اجتماع،9فصلنامه العلم / سال دوم شماره ی،بلخ یموالنا شهیدر اند یزندگ یو معنا نید .10

 1397زمستان /،)ص(نییدانشگاه خاتم النب،(ینیمعارف د ژهی)ویعلوم انسان یـ پژوهش یفصلنامه علم، در قرآن یرفتار سمیپلورال .11

 1397تابستان،)ص(نییدانشگاه خاتم النب،، سال سوم ، شماره هفتم یعلوم انسان یپژوهش یفصلنامه علم، در قرآن یرفتار سمیپلورال .1۲



 1398زمستان ( )صنییدانشگاه خاتم النب،سال چهارم، شماره هشتم  ،یعلوم انسان یپژوهش یفصلنامه علم صلح ؟ ایاصالت جنگ  اسالم .13

 کابل -اتم النبیین)ص(خآمریت تحقیقات علمی دانشگاه ، 139۲/ سال  ۵و  4فصلنامه تخصصی پویش/ شماره ، فلسفه مجازات در نظام کیفری اسالم .14

 فرهنگی : ه. مقاالت علمی ـ 

 1383زمستان ، مؤسسه تحقیقات بنیادین، 4فصلنامه اندیشة فردا، شماره ، رسمیت تشیع، نویدی بر توسعه سیاسی در افغانستان .۲

 1379،حزب وحدت اسالمی افغانستان، 31و 30هفته نامه وحدت اسالمی ، شماره های ، عدالت اجتماعی بهترین راه ثبات در افغانستان .3

 138۵جوان، نسل رهبری ،143 شماره یاس،  تربیتی –ماهنامه فرهنگی ، سالمتربیت از دیدگاه ا .4

 تا... ۲0/1/138۵،کابل –حرکت اسالمی افغانستان ،سال چهارم، 9-8-7-۶-۵-4هفته نامه آوای وقت، شماره های : ، دین و دموکراسیسلسله مقاالت  .۵

شهر ، حرکت اسالمی افغانستان،1۲4-1۲3-1۲۲-1۲1شماره های مسلسل :  ، 13-1۲-11-10هفته نامه آوای وقت، شماره های : ، قلمرو دینسلسله  .۶

 138۵ /4//10تا   10/3/138۵، کابل

 1388،فرهنگی نور غزنه -مرکز علمی،7و ۶ماهنامه نگاه نو، شماره های  ، اهداف تربیت .7

 1387غزنه، نور فرهنگی –مرکز علمی ،۲ماهنامه نگاه نو ، شماره  ، وظایف معلم و محصل .8

 139۶سال انتشار: بهار /،مجمع اجتماعی علما و طالب افغانستان،139۶بهار /10فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره، شب مقدرات قدر .9

مجمع اجتماعی علما و طالب ، 10فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره،نقد و بررسی اندیشه افراط گرایی در دو حوزه عقل و ایمان .10

 139۶سال انتشار: بهار /، افغانستان

سال انتشار: تابستان ، مجمع اجتماعی علما و طالب افغانستان، 139۶تابستان /11فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره، عقلگر ایی اعتدالی .11

/139۶ 

سال انتشار: تابستان ،مجمع اجتماعی علما و طالب افغانستان،139۶تابستان /11فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره، موالنا و معنای زندگی .1۲

/139۶ 

مجمع اجتماعی ، 139۶خزان /1۲فصلنامه دینی، فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره  نقد وبررسی دیدگاه دکترسروش در مورد تعارض قران و علم .13

 139۶سال انتشار: خزان /،علما و طالب افغانستان

 139۶سال انتشار: خزان /،مجمع اجتماعی علما و طالب افغانستان، 139۶خزان /1۲فرهنگی و اجتماعی/سال سوم شماره فصلنامه دینی، ، زبان دین .14

 فعالیت های اجرایی : 

 . 14/1/1390 ،کابل،افغانستان، )ص(نییدانشگاه خاتم النب، یدانشکده علوم اجتماع یاستاد و کدرعلم .1

 1391 ،کابل،افغانستان،)ص(نییدانشگاه خاتم النب،الملل نیو روابط ب ی،فرهنگیرسان آمراطالع .۲

 1390،یغزن،افغانستان )ص(نییدانشگاه خاتم النب،یسیو تدر یعلم معاون .3

 (1397 -1394،) کابل،افغانستان،)ص(نییدانشگاه خاتم النب،یعموم آمرگروه .4



 1397،کابل،افغانستان،)ص(نییدانشگاه خاتم النب،یو معارف اسالم اتیادب پارتمنتید آمر .۵

  1391علوم انسانی رویش)اولین فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه خاتم البیین)ص(  یپژوهش یفصلنامه علم، رمسئولیمد .۶

 سر دبیر فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم النبیین)ص( مربوط به دانشکده علوم اجتماعی. .7

 1389، تا 138۵،قم ،رانیا،نورغزنه یبه مرکزفرهنگ مربوط، نور غزنه یفرهنگ یفصلنامه  علم، مسئول ریمد .8

 1398(،دانشگاه خاتم النبیین)ص(، دانشکده علوم اجتماعی ، سال ینیمعارف د ژهی)ویعلوم انسان یـ پژوهش یفصلنامه علماجرایی  ریدب .9

 1389تا 138۵،یقم و کابل و غزن،و افغانستان رانیا ،نورغزنه یفرهنگ یمرکزعلم، سیرئ .10

 1388تا 138۲ ،قم،رانیا قرباغ یعلما یشورا سییر .11

 138۵تا  13۶8، قم، رانیا ،والعصر یفرهنگ یمرکزعلم نیمؤسس اتیه عضو .1۲

 رییس کمیته تحقیقات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل. .13

 رییس کمیته تضمین کیفیت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص( کابل.  .14

 )ص( مدیر مسئول نشریه دانشجویی فروغ اندیشه، مربوط به کمیته دانشجویی دانشجویان علوم قرآنی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین .1۵

 

 

 :از عبارتند یپارتمنت علوم قرآنیی اعضای شورای علمی دخالصه شناسه

 -”مالصدرا و هرسرل نظر از علم حقیقت“ تزس عنوان –دانشگاه اصفهانمحصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در  سید محمدداود علوی: .1

 اسالمی کالم و فلسفه  ماستر

دکتری فلسفه دین از پردیس فارابی دانشگاه تهران، ماستر فلسفه از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، عنوان تیزس :  رمضانعلی رحیمی: .۲

 مبانی فلسفی و کالمی پلورالیسم مذهبی . 

 فلسفه.  رشته در مفید دانشگاه از لیسانس – ”آگوستین اندیشه در زمان“ تزس عنوان –ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه  علیرضا اخالقی: .3

 دکترمحمد قاسم الیاسی : دکتری فلسفه  .4

 

 معرفی تفصیلی اعضای کدرعلمی دیپارتمنت علوم قرآنی

 

 

 



 . سید محمد داود علوی  ۲

 

 مشخصات فردی : 

 نام و تخلص :  سید محمد داود علوی 

 نام پذر : سید یعقوب 

 محل تولد : والیت غزنی ، ولسوالی قرباغ ، قریه تمکی 

 13۵4تاریخ تولد : 

 078۶۶۶3۵08افغانستان : 0919۶۶۵9448: رانیاشماره تماس :  

 mohammaddawdalavy@yahoo.comایمیل آدرس : 

 موقعیت اداری : رییس دانشکده 

 رتبه علمی : پوهنمل

 : دکتری فلسفه غرب، از دانشگاه اصفهان  دانشگاهی یزان تحصیالتم

 میزان تحصیالت حوزوی :  فارغ التحصیل سطح جهار حوزه )درس خارج( 

 های تحقیقاتیپروژه

 )بر گزیده جشنواره شیخ طوسی(عصمت اهل بیت )ع( در آیه تطهیر .1

 رهیات های مختلف وحی .۲

 وهابیت واهداف . 3

 ؛نقش علمای شیعه در تبین وتحکیم  مبانی دین در عصر صفویه . 4



 فرقه ی اباضیَه .۵ 

 )رتبه دوم همایش شهید مطهری( دینگرایی ودنیگریزی ازنگاه شهید مطهری .۶

 ها:ترجمه

 .138۶سوم، ش. چهارم و پنجم، مجلّه علمی اندیشه دینی، سال ؛ اصول اساسی تقریب بین مذاهب.1

 .1389. حکومت اسالمی؛ معیارها و وظایف؛ مجلّه علمی اندیشه دینی، سال ششم، ش، دهم ویازدهم۲

 مقاالت چاپ شده

 .138۶از نگاه قرآن؛ مجله علمی اندیشه دینی سال دوم، ش. دوم وسوم  بامخالفان )ص(پیامبر های مواجههشیوه .1

 .1383، سال اول ش، اول، وهانژمنشور دین پ  مجله علمی،دینی؛ وحی وتجربه  .2

 .1398فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه خاتم النبیین )ص( سال چهارم، شماره هشتم، زمستان  اسالم، اصالت صلح و نفی خشونت؛  .3

دانشگاه خاتم النبیین )ص( سال چهارم، شماره بررسی مثل بر اساس تشکیک در ماهیت و تشکیک در وجود؛  فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی،  .4

 .1398هشتم، زمستان 

 ۲شماره  ،یمطالعات اسالم ژهی)ص( و نییدانشگاه خاتم النب ،یعلوم انسان یپژوهش یفصلنامه علم ،یو طوس یدر نگاه راز یعلم حضور.۵

 .31 یاپیشماره پ 1ش  10راء؛ دوره حکمت اس یپژوهش یازنظر صدرا و دکارت؛ فصلنامه علم قاتی.گستره و راز بداهت تصد۶

 .1398. رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت و بوناونتورا، فصلنامه پرتو خرد، خزان 7

 .138۶از نگاه قرآن؛ مجله علمی اندیشه دینی سال دوم، ش. دوم وسوم  بامخالفان )ص(پیامبر های مواجههشیوه . 8

 امام هادی مجله ترویجیتطهیر   آیه در بیت اهل . مصداق9

مردان ایمان در » ، « والیت ورهبری اهل بیت»، « گذری بر زندگی پیامبر)ص( »، « راز موفقیت حضرت پیامبر)ص(» ، « خدا واالتر از دیدنی ها »ومقاالت مانند  10

 در ماهنامه هادی منتشر شده است.«. در جستجوی معبود» و« اسوه های کربال» ،« صحنه عمل

:    تاریخ سایت پژوهشی باقرالعلوم )ع(   (ایمان و عقل سازگاری و وحی به عقل نیازمندی تقلید،( )1) «است آزادی آغاز سر اسالم نقد» ی مقاله بر نقدی .1۲

1389/0۶/11 

سایت   (کفار و اسالم رابطه و آزادی و باور رابطه اسالم، در زن جایگاه توهین، و نقد تمایز بررسی( )۲) «است آزادی سرآغاز اسالم نقد» ی مقاله بر نقدی  .13

 1389/0۶/11:    تاریخ پژوهشی باقرالعلوم )ع( 

 سابقه تدریس

، سه سال در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه, پیام نور، ابن سینا و ابوریحان. خاتم النبیین)ص( حوزه علمیه در پنج ترمخاتم النبیین)ص( و  دانشگاهدر  سال 9مدت 

 فوق لیسانس مشغول اند. به تدریس در لیسانس و

 مضامین تدریس شده



، قرآن و 4، 1،۲،3آموزش عقاید، ادبیات د ری، قواعد فقه، ادوار فقه، مفردات القرآن وروش تحقیق ، علوم قرآنی دین شناسی، مطالعات اسالمی، منطق، 

فلسفه اخالق، و انسان شناسی )ماستری( جامعه المصطفی العالمیه شعبه  مستشرقان، هرمنوتیک و تفسیر، قرائت متون فقه و قرائت متون حدیثی. درس فلسفه اسالمی،

 کابل.

 نشستها و میز گردها

 .برسی چیستی علم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وفخر رازی )منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی پرتو خرد1

 )برگزارشده در مدرسه حجتیهحوزه علمیه قم( جسمانی از نگاه فیلسوفان مسلمان . معاد ۲

 )منتشر شده در منشور دین پژوهان( بررسی حدیث صحیف وقلم .3

 )برگزارشده در انجمن علمی دیم پژوهان( بی قاعده  لطفاارزی .4

 . زن مسلمان در دنیای مدرن؛ چاش ها و راهکارها )حوزه خدیجه الکبری(۵

 )حوزه خدیجه الکبری(« معصومین )ع(های تفسیری روش». نشست علمی ۶

 نقد

 نقد کتاب )نقد مبانی هر منوتیکی قرائت های مختلف ازدین( مجله اندیشه خرد. .1

 مجله زمزم معارف.« بررسی تطبیقی حقیقت وحی در اسالم ومسیحیت».نقد وبررسی کتاب ۲

 فعالیت ها

 1390.  عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین )ص(  ازسال 1

 .139۵آمردیپارتمنت علوم قرآنی دانشگاه خاتم النبیین )ص( سال . ۲

 .139۶. رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین )ص( از سال 3

 1380کالم اسالمی،  از سال عضو انجمن علمی .  4

 1387.  عضو انجمن علمی پژوهشی فلسفه، از سال ۵

 .1384قم از سال  .عضو انجمن منشور دین پژوهان، حوزه علمیه۶

 . 137۶.عضو هیأت مدیره مرکز ترویج فرهنگ اسالمی )موسسه خاتم المرسلین ( از سال 7

 .عضو کمیته تدوین متون آموزشی مؤسسه خام المرسلین.

 

 



 . علی رضا اخالقی ۳

 

 رییس کمیته نصاب تحصیلی موقعیت اداری :  

 پوهنمل رتبه علمی : 

 ماستری فلسفه غرب از دانشگاه تهران میزان تحصیالت :  

 :مشخصات فردی

 1342 تاریخ تولد:محمد موسی       نام پدر:اخالقی               تخلص:علیرضا                    نام :

 والیت غزنی. -ولسوالی جاغوري  -ه حوتقول قری مکان تولد:

 

 تحصیالت:

 

 الف. تحصیالت حوزوی:

 .(جاغوري ،حوتقولآیت اهلل وحیدي )در مدرسه  1357آغاز تحصیل حوزوي: سال  -

 .1365ورود به حوزه علمیه قم: سال  -

 .1369اتمام دوره سطوح حوزه و آغاز دروس خارج: سال  -

 .1380التحصیلی از حوزه: سال اتمام دوره درس خارج اصول فقه و فارغ -
 

 ب. تحصیالت جدید:

 از منطقه چهار آموزش و پرورش اصفهان. 1372گرفتن مدرک دیپلم: سال  -



 در مجتمع آموزش عالی شهید بلخی در قم. 1373اتمام دوره كارشناسی حقوق: سال  -

 قم. )ع(العلومدر مؤسسه آموزش عالی باقر 1375اتمام دوره عالی زبان انگلیسی: سال  -

 در دانشگاه مفید قم. 1381اتمام دوره كارشناسی فلسفه: سال  -

 در دانشگاه تهران. 1384ماستري فلسفه: سال  اتمام دوره -

 در دانشگاه اصفهان. 1390اشتغال به تحصیل دوره دكتري فلسفه: زمستان  -
 

 ها:فعالیت

 تا كنون. 1371عضویت و همکاري با بنیاد رشد افغانستان از سال  -

 .1381تا  1378همکاري با فصلنامه بالغ: از سال  -

» و « افغانستان و نظام سیاسی آینده» سیمینارهاي علمی عضویت در مجمع محققان و برگزاري  -

 .1382و  1381در سالهاي « افغانستان و قانون اساسی جدید

 .1387تا  1382از سال « گفتمان نو»مشاركت در راه اندازي و ادامه فعالیت فصلنامه  -

 مشاركت در تأسیس و عضویت در مركز مطالعات و تحقیقات راهبردي افغانستان. -

 .1385و  1384هاي مدیریت دفتر كابل مركز مطالعات و تحقیقات راهبردي افغانستان سال -

 .1384تا  1380همکاري علمی با دایرة المعارف علوم عقلی اسالمی قم از سال  -

 )با همکاري سایر دوستان(.« آفاق»راه اندازي فصلنامه  -

(. الزم به 1389 – 1385دت پنج سال )به م« بیّنات»راه اندازي و مدیریت سازمان آموزشی و فرهنگی  -

یاد آوري است كه این سازمان طی این مدت بیش از شش هزار كودک )دختر و پسر( را قرآن كریم 

شود: رو خوانی، روان خوانی، تجوید و آموزش داده است. آموزش این سازمان شامل موارد ذیل می

 ترجمه و مفاهیم قرآن.

 .(1398) تا كنون 1387 سال یین)ص( ازالنبخاتم دانشگاهعضو هیأت علمی  -

 (.1387ریاست دانشکده فقه و حقوق مؤسسه تحصیالت عالی خاتم النبیین )ص( به مدت یک سال ) -

 (.1390 -1388ریاست دانشکده علوم اجتماعی آن مؤسسه به مدت سه سال ) -

 .1390آمریت تحقیقات علمی مؤسسه  -
 

 آثار:

 



 الف. تألیفات:

 )پایان نامه كارشناسی ارشد(.« آگوستینزمان از دیدگاه » -

 «.من كیستم؟؛ بازكاوي عوامل شکل دهنده شخصیت انسان» -

 «.فلسفه چیست؟؛ بررسی دیدگاه برگسون» -

 «.هرمنوتیک از دیدگاه ریکور» -

 «.فساد اجتماعی» -

 «.میراث گران بها» -

 

 ها:ب. ترجمه

 ، نوشته هري جی. گنسلر )كتاب(«فلسفه اخالق» -

 نوشته عالمه فضل اهلل )كتاب(، «روش اجتهادي» -

 ، نوشته عالمه فضل اهلل )كتاب(«سیره پیشوایان» -

 ، نوشته آیت اهلل آصفی، نشر شده در مجله بالغ«گراییاسالم و ملی» -

، شماره هفتم و هشتم، «آفاق»، استیفان میسدو، نشر شده در فصلنامه پژوهشی «رواداري و بنیادگرایی» -

 1386بهار و تابستان 

 ، نوشته حسین شامی، نشر شده در مجله بالغ«الدین؛شناخت از نولسید جما» -

 «گفتمان نو»، نوشته الكلو، نشر شده در فصلنامه «گفتمان» -

 «گفتمان نو»، نوشته عابد الجابري، نشر شده در فصلنامه «سنت و تجدد؛ تعامل یا تقابل» -

، خزان «آفاق»مه پژوهشی نوشته تی.اف. مک ماهون، نشر شده در شماره اول فصلنا« سکوالریسم» -

1384 

، «آفاق»نوشته چارلز تیلور، نشر شده در شماره دوم « رویکردهاي سکوالریستی به رابطه دین و دولت» -

 1384زمستان 

 1385، بهار   تابستان «آفاق»نوشته راس هاریسون، نشر شده در شماره سوم و چهارم « دموكراسی» -

 ، نوشته راسل هاردین«كارآمدي» -

 1385، خزان و زمستان «آفاق»نوشته آلن راین، نشر شده در شماره پنجم و ششم « ملیبرالیس» -
 

 مهارتها:



 ترجمه از زبان انگلیسی -

 ترجمه از زبان عربی -

 نویسندگی -

 تدریس -

 تحقیق -

  



 . دکتر محمد قاسم الیاسی  ۴

 نام پدر: قربان علی 

  10۵3تاریخ تولد: 

 دارای چهار فرزند، وضعیت تأهل: متأهل 

  3380833331 3383030000شماره تماس:  

M.qasemel yasy@yahoo.com 

 رتبه علمی : پوهنوال 

 میزان تحصیالت دانشگاهی :  دکتر فلسفه 

 میزان تحصیالت حوزوی : فارغ التحصیل سطح چهار حوزه )درس خارج( 

 پروژه های تحقیقاتی  : 

  اساسی جمهوری اسالمی افغانستانحقوق  .１

 0حقوق بشر و آزادیهای اساسی با تاکید بر قانون اساسی افغانستان  .２

 حقوق بشر دوستانه  .３

 فقه و حقوق  ٔەرابط.5فلسفه حقوق  .４

 بانی نظری فلسفه سیاسیم .５

 فلسفه سیاست . .６

mailto:M.qasemelyasy@yahoo.com


بین المللی به چاب رسیده پژوهشی -بیش از دهها مقاالت علمی و تحقیقی در حوزه حقوق و فلسفه در مجالت علمی

 .است

 کتاب های چاپ شده : 

 کتاب حقوق بشر و آزادی های اساسی با تاکید بر قانون اساسی افغانستان  .１

 0کتاب حقوق اساسی ج.ا.ا  .２

 0کتاب مبانی نظری فلسفه سیاسی  .３

 کتاب رابطه سیاست, اخالق و شریعت در حکمت متعالیه .４

 مقاالت چاپ شده : 

 فلسفه سیاست .１

 دوستانه  حقوق بشر .２

 .رهبری سیاسی زنان در اسناد بین الملل و حقوق اساسی ج.ا.ا .３

 قضاوت زنان در اسناد بین الملل و حقوق اساسی ج.ا.ا .４

 حقوق سیاسی زنان در اسناد بین الملل و حقوق اساسی ج.ا.ا .５

 .حمایت های حقوق بشر دوستانه در اسناد بین الملل و حقوق اساسی ج.ا.ا .６

 .دفاع مشروع در اسناد بین الملل و سیستم حقوقی ج.ا.ا ممنوعیت توسل به زور و .７

 تضمینات حقوق بشر در اسناد بین الملل و حقوق اساسی ج.ا.ا .８

 .و حقوق اساسی ج.ا.ا حق اجتماعات در اسناد بین الملل و .９

 . 15 1003معرفت پاییز سال  ۀٔپژوهشی آین-سعادت حقیقی از منظرحکمت متعالیه مجله علمی .１０

پژوهشی خردنامه صدرا -علمی ٔەمتعالیه مجل ٔەفس انسانی از دیدگاه فلسفاستکمال جوهری ن .１１

  1083بهار

ترویجی علوم سیاسی دانشگاه -علمی ۀٔمتعالیه مجل ۀٔشریعت و سیاست از دیگاه فلسف ٔەرابط .１２

 13 00باقرالعلوم شماره

انشگاه ترویجی علوم سیاسی د-علمی ٔەمتعالیه مجل ٔەاخالق و سیاست از دیدگاه فلسف ٔەرابط .１３

 0باقرالعلوم شماره



تخصصی دفتر حقوقی چندین کتاب و مقالههای حقوقی و  ٔەآزادی عقیده و بیان در مجل ٔەفلسف .１４

 0فلسفی آماده برای چاب است 

 سیر تکوین و تکامل حقوق بشر در مجله عدالت  .１５

 8 1008پژوهشی قبسات تابستان -علمی ۀٔبرهان تطبیقی فطرت بر اثبات خدا در مجل .１６

پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم -ظری حکمت سیاسی متعالیه در فصلنامه علمیمبانی ن .１７

  1081زمستان

پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم -مبانی معرفت شناسی فلسفه سیاسی در فصلنامه علمی .１８

 . 11 108۲بهار

گ و اندیشه پژوهشی قبسات پژوهشکاه فرهن-مبانی هستی شناسی فلسفه سیاسی در فصلنامه علمی .１９

12 . 

تخصصی طلوع مجتمع آموزش عالی امام -مبانی انسان شناسی فلسفه سیاسی در فصلنامه علمی .２０

 خمینی 

 10بررسی مبانی حقوق طبیعی در فصلنامه تخصصی پویش دانشگاه خاتم النبیین  .２１

 نقد و بررسی مبانی حقوق پوزیتویستی در مجله عدالت وزات عدلیه .２２

 بررسی مبانی حقوق الهی  .２３

 لیت ها  : فعا

 آمریت گروه عمومی دوسال،  .１
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 و اعضای هیأت علمی دیپارتمنت ادبیات و معارف اسالمیمعرفی 

 در 
ی
ورت شناخت و آشنایی دانشجویان با اصول و مبایر اصیل دین اسالم، تاری    خ و ادبیات کشور و... زمینه تحول فرهنگ

ضر

ر  ر ای با در  این مبم، اسدام به تتس        دی ارت نت جامعه را فراهم خواهد س     اخته بر ه    اس     اش دانش     لاب خاتم ا نای  

 ادبیات و معارف اسالیم در زیرمج وعه دانشکدب علوم اجت ایع کردب است. 

ریزر و برگزارر دروش معارف اس  الیم دی ارت نت ادبیات و معارف اس  الیم برار رس  یدن به اهداف فوذ ا اکر اسدام به بر امه

ین این دروش عبارتنند از: دبدر دانشک  هار مختلف  در هر س ستر دریسی   ودب استه مب تر

 4  بوت ش        نایسی، معارف اس        الیم  3 خداش        نایسی، معارف اس        الیم  2ی، معارف اس        الیم جبان بینر   1معارف اس        الیم 

  ظام اخالذ و ترب ت 7  سرآن ش نایسی، معارف اس الیم 6 انس ان ش نایسی، معارف اس الیم  5 معادش نایسی، معارف اس الیم 

 زبان ا لل یس. اض افغانستان، ادبیات درر و  تاری    خ فرهنگ و ت دن اسالیمی، تاری    خ مع 8اسالیمی، معارف اسالیم 

دار ارائه این  فر عض         و هیتت علد و اس         اتید متعدد مدعو، عبدب 3در حال حاضر دی ارت نت ادبیات و معارف اس         الیم با 

 و دینر ر اس  ت که اعض  ار گروب عالوب بر تدرد ، در امر ش،وهش، مش  اورب و فعا یتباش  د. مزم به  کدروش یم
ی
هار فرهنگ

ر ه کارر دار د.    ت 

 اعضای هیأت علیم دیپارتمنت ادبیات و معارف اسالیم
ی
 معرف

 دکتر غالمرضا جاویدر .1

 موسف ادارر: آمر دی ارت نت ادبیات و معارف اسالیم

 علد دانشکدب علوم اجت ایعرتبه علد: شوهن ل و عضو هیتت 

ا از رش          ته تاری    خ ت بی ر  تحص          یالت: فارد ا تحص          یل دورب دکتر

 دانشلاب دوکوز ایلول کشور ترکیه. 

عنوان پ   ای   ان     ام   ه: ب   امی   ان در سرون وس                ب   ا تکی   ه بر دورب 

 غوریانی

 

 آثار علیم: 

 الف( مقاالت

 ی الملیل امام خمینی )ره(. مقاله :  گاهشماری و تقویم در افغانستان، مجله ایرانشهر گ  روه تاری    خ دانشگاه بی 
 1383تاری    خ : 

  .)ی الملیل امام خمینی )ره  مقاله :  قتل عام ارامنه، واقعیت یا دروغ، مجله ایرانشهر گروه تاری    خ دانشگاه بی 

 1384تاری    خ : 

  ی الملیل  امام خمینی )ره(. مقاله :  منصب حاجنی در دوره سامانیان، مجله ایرانشهر گروه تاری    خ دانشگاه بی 
 1384تاری    خ : 

  .)ی الملیل امام خمینی )ره  مقاله :  نگاه به چند قیام زیدی در تاری    خ اسالم، مجله ایرانشهر گروه تاری    خ دانشگاه بی 

 1384تاری    خ : 



 ی الملیل امام خمینی )ره ی از منظر تاریخی و عقیل، مجله ایرانشهر گروه تاری    خ دانشگاه بی   (. مقاله :  قیام امام حسی 
 1385تاری    خ : 

  ی الملیل امام خمینی مقاله :  مایکل کوک و تالیفات وی در حوزه اس        الیم، مجله ایرانش        هر گروه تاری    خ دانش        گاه بی 
 )ره(. 

 1385تاری    خ : 

 های حکومتگر در بامیان قرون وس        م، مجله ملالعات علوم انس        اتی دانش        کده ادبیات دانش        گاه مقاله : خاندان
 . 2019-دوکوز ایلول

 ORTA ÇAĞ’DA BAMİYAN BÖLGESİNDE HÜKÜM SÜRMÜŞ DEVLETLER, Dokuz Eyl ül  Uni versi t y 

J ournal  of  Humani t i es, 2019. 

 ORTA ÇAĞ’DA BAMİYAN’DA Dİ L, Dokuz Eyl ül  Uni versi t y J ournal  of  Humani t i es, 2020. 

 
 هاب( کنفرانس

  دانشگاه تهران.  - مقاله برگزیده در همایش افغانستان،کوچی ها، مسائل و راهکارها 
 1387تاری    خ : 

 قم -مقاله برگزیده در سمینار بامیان شنایس 
 1391تاری    خ :      

 ی )ص(دانشگاه خاتم -الدین افغاتی های سیدجمالمقاله برگزیده در سمینار اندیشه  کابل-النبیی 

 1391تاری    خ :     

 ی سالگرد وفات عالمه فيض  کاتب، کابل.   محمد مقاله برگزیده در سمينار هشتادوششمی 
 1395تاری    خ : 

 Conf erence on Management  and Humani st i c  Sci ence Research, 28 J une 2018- Georgi a 

 

  مقاله برگزیده در 
 

ی الملیل ملالعات جهاتی علوم انساتی با رویکرد فرهنگ ی همایش بی   اجتمایع، تهران. -دومی 

 1397تاری    خ : 

 November  09-07 ,Sci ences  Congress5t h I nt ernat i onal  Student s  Soci al  

.Trabzon - Uni versi t y (KTU) Karadeni z Techni cal, 2019 

 Apri l  2019,  21-18, I nt ernat i onal  Congress  of  Eurasi an Soci al  Sci ences3t h 

. Muğl a-Mersi n Uni versi t y 
  8 Decenber 2019, Trakya-5t h I nt ernat i onal  Student  Symposi um, 6

.Edi rne-Uni versi t y 
 

 هاج(کتاب

  .بامیان در سرون وس ، در دست چاپ 
  .ع لکرد دو ت صفویه در افغانستان، در دست چاپ 
 در دست چاپ ،  تاری    خ تحومت جهایر



 

 ها( فعالیتد

 تدریس در مدارس خودگردان مهاجرین افغانستاتی در تهران 
ت ویل عض  عجی  تبران-مدرسه حضر

1381-1383 

  تاری    خ اندیشه های سيایسي در اسالم و تاری    خ اندیشه های اقتصادی به صورت قراردادیتدریس دروس. 
 ایران -دانشلاب شیام  ور واحد حسن اباد شهررر

 1388-1387 

  .... ی تاری    خ عمویم جهان، تاری    خ افغانستان، اتحادیه اروپا و  تدریس مضامی 
ر ای،  دانشلاهبار خصویص ابن سینا، کاتب، خاتم  کابل.   -گوهرشاد، غرجستان، طلوع آفتاب و جبانا نای  

1390-1392 

  .)ی )ص  آمریت گروه عمویم دانشگاه خاتم النبیی 
 تاکنون  1399و از    1393- 1392          

 

  
 
 محمدعیل اخالف

 شوهن ل و عضو هیئت علد دانشکدب علوم اجت ایع  رتبه علیم: 

و   سان  معارف اسالیم در  1381ش،وهیسی امام خ ینر در سال ماستر در رشته جامعه شنایس از مؤسسه آموزیسی و 
 137۵سال 

 آثار علد: 

  ر سازمان روحا  ت شیعه»کتاب  1383ه «برریس شکل گت 
  ي سا ون اسایسی »ه کارر در تت یف کتاب  138۴ه «فرايند شكل گت 
 ر در خا وادب و اجت اع  برریس وضعیت معلو   
 ی شدن

 افغانستان و جبایر
  وهار  فکرر در افغانستان قش  ت 
 ظام سيایسی آيندب  

 تجارب و فعالیت ها: 

 وکیل منتخب مردم ومیت غزیر در و یس جرگه 
  138۵-138۹آمر دی ارت نت جامعه شنایس دانشلاب تعلیم و تربیه کابله 
  ر  ای  1396-1393رئ   دانشکدب علوم اجت ایع دانشلاب خاتم ا نای  



 

  ی هللا رزمجو     سید امی 

 شوهنیار و عضو هیئت علد دانشکدب علوم اجت ایع  رتبه علیم: 

ا،  و  1387ماستر و   سان  فلسفه و کالم اسالیم از دانشلاب باسر ا علوم و فردویس در سال هار دانشجور دورب دکتر
137۹ 

 آثار علیم: 

 یه نسیم  شنج کالم با شنج کل ه، نشی

 یه نسیم ، نشی  .روش هار تبلیغ شیامتر

 تجارب و فعالیت ها: 

  يت و ه کاري با موسسه ش،وهیسی سینا. عضو 
 ر ای از سال عضو هیتت علد دانشلاب خاتم  ن. تا کنو  13۹۲ا نای  
 ر  ای  . 1399-1392آمریت گروب ع ویم دانشلاب خاتم ا نای  
 ر آمریت دی ارت نت علوم سرآیر دانشلاب خاتم  . 1397  ایا نای  

 

 

 


