 ) 1مشخصات
 1-1نام :بهزاد
 2-1نام خانوادگی :حمیدیه
 3-1تاریخ تولد1331/12/22 :
 4-1آدرس(:آدرس دانشکده) خیابان شهید مطهری -تقاطع خیابان شهید مفتح -دانشکده
الهیات دانشگاه تهران
 3-1تلفن و دورنگار10104321132 :
 2-1پست الکترونیکhamidieh.ut.ac.ir :

) 2تحصیالت
مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی

الهیات

ادیان
عرفان
تطبیقی

و تهران

کارشناسی
ارشد

الهیات

ادیان
عرفان
تطبیقی

و تهران

ایران

دکترای
تخصصی

الهیات

ادیان
عرفان
تطبیقی

و تهران

ایران

) 3مرتبه ی علمی
استادیار پایه 1

دانشگاه

کشور

تاریخ
مدرک

ایران

1330

1332

1330

اخذ

) 4سوابق اشتغال(اجرایی)
سمت اجرایی

تاریخ شروع

مدیر
عرفان

گروه 1333

عضو
تحریریه

هیات 1333

تاریخ خاتمه

محل خدمت

1333

پژوهشگاه
و
فرهنگ
اندیشه اسالمی
مجله کتاب نقد

) 5سوابق فعالیتهای آموزشی:
تدریس در حوزههای علمیه -دانشگاه تهران -دانشگاه امام صادق علیه السالم-
مدرسه عالی شهید مطهری
) 6عضویت در مراکز علمی داخلی و بین المللی------------ :
 .3عالیق تحقیقاتی :جامعه شناسی دین -تحوالت اخیر حوزه دینداری و عرفان-
جنبشهای نوپدید دینی.
 .8تالیف و ترجمه مقاله:
مقاالت ختصصی مطبوع در جمالت ختصصی ،مهچون جمله راهربد دفرت حتقیقات
اسرتاتژیک ،جمله راهربد یاس ،جمله کتاب نقد ،مقاالت و بررسیها-
عقل و دین.

 .9تالیف و ترجمه کتاب:




حتق یق و تر مجه ک تاب اطا ئب الک لم فی ب یان صله ا لرحم (ا ثری
از شیخ حسن بن علی بن عبدالعالی الکرکی العاملی از علمای
قرن دهم) ،هتران ،نشر مهستان.6731 ،

جنبش های نوپدید دینی و هویت ملی (تالیفی با حجم 733
صفحه به سفارش موسسه مطالعات ملی)6731،



جنبش های نوپدید دینی با عطف نظر به ایران (تالیفی با حجم حدود  066صفحه به سفارش
سازمان تبلیغات اسالمی)6830 ،



دین و معنویت در سبد مصرف ،در دست انتشار از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 .11سخنرانی علمی و شرکت در کنفرانسها
 .11طرحهای تحقیقاتی:
 1- 11طرحهای تحقیقاتی پایان یافته
 2-11طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا
 سه مقاله و دو کتاب در حال تالیف درباره ابعاد دینشناختی جنبشهای نوپدید معنوی

.12افتخارات علمی
.13آشنایی با زبانها:
 زبان عربی در حد استفاده از متون و تسلط بر صرف و نحو و بالغت
 زبان انگلیسی در حد استفاده از متون
 زبان آلمانی ،فرانسه ،سانسکریت ،عبری و اوستایی در حد آشنایی
 .14آشنایی با کشورها

