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 نام اوبه 
 

 محسن صبوریان علمی ارنامهک

 تحصیالت
 ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران شناسی، دانشکده گروه جامعه ۰۹بهمن تا  ۰۹مهر  

 شناسی  دکتری تخصصی جامعه

 

 دانشگاه تهرانی علوم اجتماعی،  شناسی، دانشکده گروه جامعه

 شناسی کارشناسی ارشد جامعه 6۰آذر تا  68مهر 

 

 های فنی، دانشگاه تهران ی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده دانشکده
 افزار  مهندسی نرم 68تا شهریور  68مهر 

 

 

  
 

 سوابق آموزشی
 دانشگاه تهران 

تا کنون ۰۹   

های پژوهش  برای دانشجویان رشته «شناسی مبانی جامعه»و  «ریزی ریاضیات در برنامه»و  «ریاضی پایه»های  درس

 شناسی، علوم ارتباطات و ... اجتماعی، انسان

د برای دانشجویان کارشناسی ارش« شناسی های جامعه نظریه»و « های تحقیق در علوم اجتماعی روش»های  درس

 .مسلمینهای فلسفه علوم اجتماعی و دانش اجتماعی  رشته

 دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم( 

۰۹-۰8سال اول  نیم   

برای دانشجویان کارشناسی پژوهشگری و خدمات « کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی»و « آمار مقدماتی»های  درس

 .دانشگاه خوارزمی اجتماعی

 رسانی ایران انجمن کتابداری و اطالع 

8۹۰۹بهمن   کارگاه آموزشی 

آموختگان  برای دانش «های جستجوی متون فارسی ها و چالش تکنیک»تحت عنوان  روزه یک ی کارگاه آموزشی ارائه

 رسانی و کتابداری علوم اطالع
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 ها کتابمقاالت و 

   ،در «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه: گفتاری در تاریخ اجتماعی روحانیت شیعه»کتاب محسن صبوریان ،

 (۷۹ زمستانانتشار توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. )دست 

  رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دوازدهم، وزارت  ۳شناسی  جامعهمحسن صبوریان و گروه مؤلفان، کتاب

 . 1۳۷۹آموزش و پرورش، 

  ،ی تاریخ ، فصلنامه علمی پژوهشتحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریانمحسن صبوریان و حمید پارسانیا

 .112-۲۷، صص 1۳۷۹، تابستان ۳۲شماره  ،2۲دوره  اسالم و ایران دانشگاه الزهرا )س(،

  ،فصلنامه نقد کتاب علوم شناسی تشیع کتابشناسی انتقادی جامعهکتاب نقد و بررسی محسن صبوریان ،

 .۸۲-۳۳، صص 1۳۷۱، پاییز و زمستان 1۱و  1۱سال چهارم، شماره اجتماعی، 

  ،اسالم علمی پژوهشی ، فصلنامه شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعهمحسن صبوریان و حمید پارسانیا

 .۱۵-2۷، صص 1۳۷۱(، زمستان 1۷) ۳، شماره ۱سال و مطالعات اجتماعی، 

  ،ی  ی مبارکه سوره 21۳ی  ی آیه های تاریخی نظم اجتماعی: بحثی درباره قرآن و بنیانمحسن صبوریان
 .1۲-۱، 1۳۷۳فصلنامه معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال پنجم، شماره سوم، تابستان ، بقره

  ،ل پنجم، ، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سابندی ارسطویی علوم ابن خلدون و تقسیممحسن صبوریان

 .22-۱، صص 1۳۷2شماره اول، زمستان 

  ،شناسی هنر  ی جامعه ، مجله1۳۷2، آنی یوسف پیامبر در قر نسبت بین قرآن و رمان: قصهمحسن صبوریان

 .2۵۸-1۲۹، صص 1۳۷2پاییز و زمستان  2ی  شماره ۱ی  و ادبیات دانشگاه تهران، دوره

 ی ابن خلدون، دوفصلنامه  ها و محسن صبوریان، سرشت تبیین تاریخی در اندیشه غالمرضا جمشیدی

، بهار و تابستان ۷2، پیاپی ۷جدید، شماره ، دوره 22نگاری دانشگاه الزهرا )س(، سال  نگری و تاریخ تاریخ

1۳۷1 ،21-۸۸. 

  ،1۳۷1، کتاب ماه علوم اجتماعی، آذر های شرقی تمدن غرب )معرفی و نقد کتاب( ریشهمحسن صبوریان ،

 .۱۱-۱2، صص ۱۹ی  شماره

  ،۱۳ی  ، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارهشناسی و تاریخ ایمانوئل والرستین: تالقی جامعهمحسن صبوریان-

 .۳۲-۳۱، صص 1۳۷1(، مرداد و شهریور 1۱۱)پیاپی  ۱۸

  ،(، خرداد و 1۱۱)پیاپی  ۱2-۱1ی  ، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارههانا آرنت و وضع بشرمحسن صبوریان

 .۱1-۱۵، صص 1۳۷1تیر 

  ،پیاپی  ۸۲ی  ، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارهدر پی فضیلت در عصر پایان فضیلتمحسن صبوریان(

 .2۲-2۱، صص 1۳۷۵اسفند (، 1۱۳

  ،(، آبان و 1۱1)پیاپی  ۸۱-۸۸ی  ، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارهی لئو اشتراوس دربارهمحسن صبوریان

 .۳۸-۳۵، صص 1۳۷۵آذر 

 محسن  ن،یآراء طه حس یعبدالرحمن ابن خلدون و مفسران: بررس، حسین کچویان و محسن صبوریان
های  نظریهوهشی ژپ ی علمی نامه دوفصل، 1۳۷1بهار و تابستان ، 2ی  شماره، ییطباطبا دجوادیو س یمهد

 .۲۱-۱۱، صص اجتماعی متفکران مسلمان

  ،شناسی فارابی و ابن خلدون شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان انسانمحسن صبوریان ،

ی اول، پاییز و زمستان  های اجتماعی متفکران مسلمان، سال اول، شماره وهشی نظریهژپ ی علمی نامه دوفصل



 ۳ 

1۳۷۵. 

 سازی علوم توسط فالسفه: مورد فارابی، اولین همایش جایگاه علوم  محسن صبوریان، نقدی بر اسالمی

 .1۳۷۵انسانی در ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، پاییز 

  ،ی  نامه ، ماهشناسی فارسی لئو اشتراوس( وس )نگاهی به کتابهای اشترا ی کتاب همهمحسن صبوریان

 .1۸2، ص 1۳۷۵، اردیبهشت 11مهرنامه، شماره 

  ،۱۳، ص ۳۳ی  ، شماره1۳۲۲ی پنجره، اسفند  نامه ، هفتهمبانی فلسفی نظریه عدالتمحسن صبوریان. 

  ،مین کارگاه پژوهشی ، دوسازی یک خطایاب فارسی طراحی و پیادهمحسن صبوریان و صادق دری نوگورانی

خان،  جن . بازنشر در: صامتی، حسین و بی2۵۱-1۱، صص 1۳۲۸زبان فارسی و کامپیوتر، دانشگاه تهران، 

زبان فارسی و رایانه: برگزیده مقاالت از کنفرانس بین المللی ساالنه انجمن (، 1۳۲۷محمود )ویراستار( )
 اول، انتشارات سمت.، جلد کامپیوتر ایران، کنفرانس مهندسی برق ایران و...

 زاد، عبدا... آراسته،  پناه، محسن صبوریان، محسن لطفی محمدامین میرزایی، محسن نصرتی، احسان خامس

ی آموزشی دبیرستان عالمه حلی که در  ، همت جاودان. )جزوه1۳۲۲، سازی شبکه کتاب فناوری وب و برنامه

 قالب کتاب انتشار یافت(

 

 


