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 باسمه تعالي
   

 

 

 مشخصات فردي:

 

 نام: هادي        نام خانوادگي: ربيعي      

  

 hadirabiei@honar.ac.irآدرس ایميل: 

   

 

 :یتحصیلعلمی و وضعیت 

 عضو هيأت علمي فرهنگستان هنر، استادیار پژوهشي 

 (0931)دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران،   دکترا: فلسفه هنر 

 رساله دکتري: فلسفه هنر و زیبایي در مسيحيت قرن سيزدهم ميالدي: نمونه موردي توماس آکوئيني

  (0939)دانشگاه امام صادق تهران، کارشناسي ارشد: فلسفه و کالم اسالمي 

 پایان نامه کارشناسي ارشد: بازسازي دیدگاه ابن سينا در مورد فلسفه هنر و زیبایي

 

 :ارشد و دکتري( )کارشناسی تدريس دانشگاهی

 دانشگاه هنر 

o مباني زیباشناسي 

o هنر و زیبایي نزد فيلسوفان مشاء و اشراق در عالم اسالمي 

o مباني هنرهاي سنتي 

o حکمت هنر اسالمي 

o آشنایي با آراء متفکران در باب هنر 

o نقد و تطبيق مباني نظري هنر شرق و غرب 

o هنر از منظر سنت گرایان 

o مباني حکمي هنر اسالمي 

o  تخصصي دکتريزبان 

 دانشگاه عالمه طباطبائي 

o هنر و زیبایي نزد فيلسوفان مشاء و اشراق 

o هنر اسالمي  

 

  دانشگاه هنر اصفهان 

o شناسيمباني زیبایي 
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o روش تحقيق در هنرهاي سنتي 

 دانشگاه آزاد اسالمي 

o فلسفة معاصر 

o عرفان نظري 

o مباني زیبایي و هنر در حکمت و عرفان اسالمي 

  مذاهب قمدانشگاه ادیان و 

o هنر مسيحي 

o فلسفه هنر نزد فيلسوفان مشاء 

 موسسه آموزش عالي رسام 

o حکمت هنر اسالمي 

o حکمت هنر و فناوري در معماري 

 

 :)تألیف و گردآوري( کتابهاي منتشر شده

 منبع درسي کارشناسي ارشد  درسگفتارهاي هنر اسالمي )گردآوري و تدوین(: انتشارات فرهنگستان هنر(

 پژوهش هنر و معماري(

 سينا: پژوهشگاه سازمان تبليغات اسالمي حوزه علميه قمفلسفه هنر ابن 

 

 :شده ترجمهکتابهاي  

 :انتشارات حکمت فلسفه زیبایي؛ رویکردي تومایي 

 هنر مسيحي: انتشارات افق 

 توماس آکوئيني: انتشارات افق 

  وسطا: انتشارات مينوي خرد )در دست انتشار(تاریخ زیبایي شناسي قرون 

 )مباني نظري هنر اسالمي: انتشارات سمت )در دست انتشار 

 

 مقاالت تألیفی:

 «0931، 4پژوهشي کيمياي هنر، ش. -فصلنامه علمي: «سيناشعر ابنتأملي در باب فن 

 «7 مياي هنر، ش.پژوهشي کي-: فصلنامه علمي«شناسي در تفسير هنر مسيحي قرون وسطاکاربرد گونه ،

0939 

 «0931، 41پژوهشي هنر دیني، ش-: فصلنامه علمي«مفهوم زیبایي نزد توماس آکوئيني 

 «ژوهشي ، فصلنامه علمي پ«گستره مفهوم زیبایي در کتاب مقدس و تاثير آن بر زیبایي شناسي آکوئيني

 0933، 03هاي فلسفي، ش. پژوهش

 «1101المللي روز جهاني فلسفهکتاب مجموعه مقاالت همایش بيندر «: زیبایي متعالي از دیدگاه ابن سينا 

 0930تهران، انتشارات موسسه حکمت و فلسفه ایران، جلد اول، 

 «0931، 14-19فصلنامه خيال، ش. «: در باب درسگفتارهایي پيرامون فلسفه زیبایي شناسي 
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 «هاي هنر در آستان قدس گنجينهدر کتاب محموعه مقاالت همایش «: معنویت در هنرهاي سنتي ایران

 0931هاي هنري آستان قدس رضوي، رضوي، موسسه آفرینش

 :ترجمه مقاالت

 «0931، 44و49شماره  نقد و نظردبراه، ال. بلک،  :«شناسي در فلسفه اسالميزیبایي 

 «0937، 3: شماره آینه خيال نشریة آر جي کالينگوود، :«هنر و پيشه 

 «0933، کتاب اول، گنجينهس، اچ. اُ . ماون«: هنر و پيشه 

 «0933، 09، ش. پژوهشنامه فرهنگستان هنرنيک زنگویل، «: موسيقي و رازباوري 

 

 :المللیهاي بینهاي تخصصی و همايشارائه شده در نشست مقاالت

 0931المللي موالنا، نشست تخصصي موالنا و هنر، تهران کنگره بين 

 1101و هنر، تهران  همایش روز جهاني فلسفه، نشست تخصصي فلسفه 

  ،0931نشست تخصصي گروه تحصيالت تکميلي معماري، دانشگاه شهيد بهشتي 

 0933اندیشي علمي تخيل و مرگ، دانشگاه شهيد بهشتي، هم 

  ،0934نشست تخصصي زیبایي شناسي در نقاشي از دیدگاه ابن سينا، دانشگاه هنر 

 

 :و فعالیتهاي پژوهشی مسئولیتها

  تاکنون( 0931)ریاست پژوهشکده هنر 

 (0931-0931کتابخانه تخصصي هنر ) تسریا 

 (0933ژوهشکده هنر )سرپرست پ 

 ( 0933-0934مدیرکل پژوهشهاي بنيادین فرهنگستان هنر) 

  مدیر علمي پروژه تدوین پانزده رشته کارشناسي ارشد ميان رشته اي هنر )پژوهشکده تحقيقات و

 فناوري(مطالعات علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و 

  ،مدیر علمي تدوین کتاب درسي مباني حکمت هنر اسالمي براي مقاطع کارشناسي ارشد )سازمان تأليف

 ترجمه و تدوین کتب درسي دانشگاهها، سمت(؛ در دست انتشار 

 هاي نظریه پردازي، نقد عضو حقيقي حلقه تخصصي هنر، معماري و شهرسازي؛ هيات حمایت از کرسي

 و مناظره

 تاکنون( 0939وهشي نقد هنر در پژوهشکده هنر )عضو گروه پژ 

  ،0934دبير علمي نشست تخصصي تحليلي بر فلسفه زیبایي نزد ابن سينا 

 هاي اطالعاتي الکترونيکي عضو کميته هماهنگي مرکز ملي فضاي مجازي براي ارائه برنامه ملي بانک

 (0939عمومي و فرهنگي )

 تاکنون( 0934قات و فناوري )عضو کميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقي 


