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 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

  دکاميدکامي  ::نام خانوادگينام خانوادگي                        محمد جواد         محمد جواد           ::نامنام

                                                                                          05050505//5050//7777    تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 m.dakami@yahoo.comپست الكترونيكي : پست الكترونيكي : 

 
 

  

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

صيلي و صيلي و مقطع تحمقطع تح

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  05210521  دانشگاه قمدانشگاه قم  الهيات و معارف اسالميالهيات و معارف اسالمي  کارشناسيکارشناسي

پژوهشگاه علوم انساني و پژوهشگاه علوم انساني و   فلسفه و کالم اسالميفلسفه و کالم اسالمي  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  مطالعات فرهنگي تهرانمطالعات فرهنگي تهران
05250525  

  05510551  دانشگاه قمدانشگاه قم  فلسفه اخالقفلسفه اخالق  دکتراي تخصصيدکتراي تخصصي
  

  التحصيليالتحصيليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  معارف اسالمي دانشگاه بوعلي سينانفر برتر پژوهشي براي سه سال در گروه 

 دانشگاه بوعلي سينا 85-88شي سال موزنفر برتر آ 

 25-85هاي استان لرستان در سال نفر اول جشنواره الگوهاي تدريس دبيران دبيرستان 

 85-80رستان در سال هاي استان لس دبيران دبيرستاناي تدرينفر دوم جشنواره الگوه 
  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  

 هاي تدريس دروس انديشه اسالمي، منطق، فلسفه، فلسفه اخالق، آئين زندگي و... در دانشگاه
عمران و آموزش عالي سسه نعتي همدان، دانشگاه پيام نور، مؤسينا، دانشگاه صلرستان، بوعلي

 سال 00به مدت توسعه 

 

  و غيردولتيو غيردولتي  ييها و مراکز دولتها و مراکز دولتسازمانسازماني آموزشي با ي آموزشي با همکارهمکار  ::  

  هاي مطالعات آثار شهيد مطهري در سازمان ملي جوانانهاي مطالعات آثار شهيد مطهري در سازمان ملي جوانانمدرس دورهمدرس دوره  

  هاي تدريس در آموزش و پرورش شهرستان الشترهاي تدريس در آموزش و پرورش شهرستان الشترهاي روشهاي روشمدرس دورهمدرس دوره  

    

  

  

mailto:m.dakami@yahoo.com
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 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  

   کتاب کتاب  

  05850585سينا، سينا، عليعلياي، انتشارات دانشگاه بواي، انتشارات دانشگاه بوکتاب آموزش منطق براساس روش آموزش برنامهکتاب آموزش منطق براساس روش آموزش برنامه  

  مقاله علميمقاله علمي  

  22، چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرفت شماره ، چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرفت شماره ""خدا در انديشه افالطونخدا در انديشه افالطون""  

، چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرفت ، چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرفت ""مندي اشياء مادي از علم در حكمت متعاليهمندي اشياء مادي از علم در حكمت متعاليهبهرهبهره""  

  0505شماره شماره 

    7575ت شماره ت شماره فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرففصلنامه علمي پژوهشي آينه معرف  ،،""قاعده قبح نقض غرض در کالم اسالميقاعده قبح نقض غرض در کالم اسالمي""  

، فصلنامه علمي ، فصلنامه علمي ""حب و عشق الهي و نقش آن در انگيزش اخالقي از ديدگاه ابوحامد غزاليحب و عشق الهي و نقش آن در انگيزش اخالقي از ديدگاه ابوحامد غزالي""  

  0202هاي اخالقي شماره هاي اخالقي شماره پژوهشي پژوهشپژوهشي پژوهش

چاپ چاپ   ،،""( )پاسخ به اتهامات ضد اسالمي پاپ بنديكت شانزدهم(( )پاسخ به اتهامات ضد اسالمي پاپ بنديكت شانزدهم(00نقش انديشه و مدارا در اسالم )نقش انديشه و مدارا در اسالم )""  

  0505در فصلنامه تخصصي کالم اسالمي شماره در فصلنامه تخصصي کالم اسالمي شماره 

چاپ چاپ   ،،""( )پاسخ به اتهامات ضد اسالمي پاپ بنديكت شانزدهم(( )پاسخ به اتهامات ضد اسالمي پاپ بنديكت شانزدهم(77نقش انديشه و مدارا در اسالم )نقش انديشه و مدارا در اسالم )""  

  0000در فصلنامه تخصصي کالم اسالمي شماره در فصلنامه تخصصي کالم اسالمي شماره 

هاي مبارزه سياسي هاي مبارزه سياسي حقيقت سوزي و شخصيت سازي بعد از رحلت پيامبر اکرم )ص( )بررسي روشحقيقت سوزي و شخصيت سازي بعد از رحلت پيامبر اکرم )ص( )بررسي روش""  

، چاپ در فصلنامه تخصصي کالم ، چاپ در فصلنامه تخصصي کالم "")ص(()ص((ها بعد از رحلت پيامبر اکرم ها بعد از رحلت پيامبر اکرم دشمنان اهل بيت )ع( با آندشمنان اهل بيت )ع( با آن

  2525اسالمي شماره اسالمي شماره 

در مجموعه مقاالت همايش مديران در مجموعه مقاالت همايش مديران ، چاپ ، چاپ ""ايايآموزش زبان عربي بر اساس روش آموزش برنامهآموزش زبان عربي بر اساس روش آموزش برنامه""  

  سيناسيناهاي عربي سراسر کشور در دانشگاه بوعليهاي عربي سراسر کشور در دانشگاه بوعليگروهگروه

  05850585البالغه البالغه اي امام علي )ع( و نهجاي امام علي )ع( و نهج، ارائه در همايش منطقه، ارائه در همايش منطقه""سر دلبران در حديث ديگرانسر دلبران در حديث ديگران""  

  

  

  زمينه هاي تحقيقاتيزمينه هاي تحقيقاتي  

  علوم دينيعلوم ديني  

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق  

  فلسفه اخالقفلسفه اخالق  

  تاريخ اسالمتاريخ اسالم  

  کالم اسالميکالم اسالمي  
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 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  8585و و   8888مدير کل آموزش داشگاه بوعلي سينا در سالهاي مدير کل آموزش داشگاه بوعلي سينا در سالهاي   

  گاه بوعلي سيناگاه بوعلي سينادانشدانش    دردر  05550555قائم مقام و مجري طرح ضيافت انديشه ها در رمضان قائم مقام و مجري طرح ضيافت انديشه ها در رمضان   

  5555--8585هاي هاي ش آموزش کشور در استان همدان در سالش آموزش کشور در استان همدان در سالقائم مقام نماينده سازمان سنجقائم مقام نماينده سازمان سنج  

 اجرايياجرايي  فعاليتفعاليت  هايهايزمينهزمينه 

  حوزه آموزشيحوزه آموزشي  

  حوزه فرهنگيحوزه فرهنگي  

  حوزه دانشجوييحوزه دانشجويي  

  

  هاي آموزشي گذرانده شدههاي آموزشي گذرانده شدهمهارتهاي نرم افزاري/ دورهمهارتهاي نرم افزاري/ دوره  --66

 ه آموزش نرم افزار کامپيوتر دور 

 روش ها و فنون تدريس 

 يروش تحقيق در علوم انسان 

 نهاد نمايندگي مقام معظم ها در دانشگاه بوعلي سينا )نديشهضيافت اهاي آموزشي طرح دوره
 رهبري(

 کامپيوتريهاي ه آموزشي امنيت سيستمدور 
 
 
 
 
 
 

 
 


