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  باسمه تعالي
    

 
 

  مشخصات فردي:
  

 نام: هادي        نام خانوادگي: ربيعي      
  

 hadirabiei@honar.ac.irآدرس ايميل: 
    
  

  :يتحصيلعلمي و وضعيت 
 عضو هيأت علمي فرهنگستان هنر، استاديار پژوهشي 
 1390(دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران،   دكترا: فلسفه هنر( 

 رساله دكتري: فلسفه هنر و زيبايي در مسيحيت قرن سيزدهم ميلادي: نمونه موردي توماس آكوئيني
  1383(دانشگاه امام صادق تهران، كارشناسي ارشد: فلسفه و كلام اسلامي( 

  پايان نامه كارشناسي ارشد: بازسازي ديدگاه ابن سينا در مورد فلسفه هنر و زيبايي
  

  :ارشد و دكتري) (كارشناسي تدريس دانشگاهي
 دانشگاه هنر 

o مباني زيباشناسي 
o هنر و زيبايي نزد فيلسوفان مشاء و اشراق در عالم اسلامي 
o مباني هنرهاي سنتي 
o حكمت هنر اسلامي 
o آشنايي با آراء متفكران در باب هنر 
o نقد و تطبيق مباني نظري هنر شرق و غرب 
o هنر از منظر سنت گرايان 
o مباني حكمي هنر اسلامي 
o  تخصصي دكتريزبان 

 دانشگاه علامه طباطبائي 
o هنر و زيبايي نزد فيلسوفان مشاء و اشراق 
o هنر اسلامي  

 
  دانشگاه هنر اصفهان 

o شناسيمباني زيبايي 
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o روش تحقيق در هنرهاي سنتي  
 دانشگاه آزاد اسلامي 

o فلسفة معاصر 
o عرفان نظري 
o مباني زيبايي و هنر در حكمت و عرفان اسلامي 

  مذاهب قمدانشگاه اديان و 
o هنر مسيحي 
o فلسفه هنر نزد فيلسوفان مشاء 

 موسسه آموزش عالي رسام 
o حكمت هنر اسلامي 
o حكمت هنر و فناوري در معماري  

  
  :(تأليف و گردآوري) كتابهاي منتشر شده

 منبع درسي كارشناسي ارشد  درسگفتارهاي هنر اسلامي (گردآوري و تدوين): انتشارات فرهنگستان هنر)
 پژوهش هنر و معماري)

 سينا: پژوهشگاه سازمان تبليغات اسلامي حوزه علميه قمفلسفه هنر ابن 
  

  :شده ترجمهكتابهاي  
 :انتشارات حكمت فلسفه زيبايي؛ رويكردي تومايي 
 هنر مسيحي: انتشارات افق 
 توماس آكوئيني: انتشارات افق 
  وسطا: انتشارات مينوي خرد (در دست انتشار)تاريخ زيبايي شناسي قرون 
 (در دست انتشار) مباني نظري هنر اسلامي: انتشارات سمت 

  
  مقالات تأليفي:

 »1392، 4پژوهشي كيمياي هنر، ش. -فصلنامه علمي: »سيناشعر ابنتأملي در باب فن 
 »7 مياي هنر، ش.پژوهشي كي-: فصلنامه علمي»شناسي در تفسير هنر مسيحي قرون وسطاكاربرد گونه ،

1393 

 »1390، 40پژوهشي هنر ديني، ش-: فصلنامه علمي»مفهوم زيبايي نزد توماس آكوئيني 
 »ژوهشي ، فصلنامه علمي پ»گستره مفهوم زيبايي در كتاب مقدس و تاثير آن بر زيبايي شناسي آكوئيني

 1389، 18هاي فلسفي، ش. پژوهش
 »2010المللي روز جهاني فلسفهكتاب مجموعه مقالات همايش بيندر »: زيبايي متعالي از ديدگاه ابن سينا 

 1391تهران، انتشارات موسسه حكمت و فلسفه ايران، جلد اول، 

 »1386، 24-23فصلنامه خيال، ش. »: در باب درسگفتارهايي پيرامون فلسفه زيبايي شناسي 
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 »هاي هنر در آستان قدس گنجينهدر كتاب محموعه مقالات همايش »: معنويت در هنرهاي سنتي ايران
  1386هاي هنري آستان قدس رضوي، رضوي، موسسه آفرينش

  :ترجمه مقالات
 »1385، 44و43شماره  نقد و نظردبراه، ال. بلك،  :»شناسي در فلسفه اسلاميزيبايي 

 »1387، 9: شماره آينه خيال نشرية آر جي كالينگوود، :»هنر و پيشه 

 »1388، كتاب اول، گنجينهس، اچ. اُ . ماون»: هنر و پيشه 
 »1388، 13، ش. پژوهشنامه فرهنگستان هنرنيك زنگويل، »: موسيقي و رازباوري 
 
  :الملليهاي بينهاي تخصصي و همايشارائه شده در نشست مقالات
 1386المللي مولانا، نشست تخصصي مولانا و هنر، تهران كنگره بين 
 2010و هنر، تهران  همايش روز جهاني فلسفه، نشست تخصصي فلسفه 
  ،1392نشست تخصصي گروه تحصيلات تكميلي معماري، دانشگاه شهيد بهشتي 

 1388انديشي علمي تخيل و مرگ، دانشگاه شهيد بهشتي، هم 

  ،1394نشست تخصصي زيبايي شناسي در نقاشي از ديدگاه ابن سينا، دانشگاه هنر 
 
  :و فعاليتهاي پژوهشي مسئوليتها
  تاكنون) 1395(رياست پژوهشكده هنر 
 1395-1386كتابخانه تخصصي هنر ( تسريا( 
 1389ژوهشكده هنر (سرپرست پ(  
 ) 1388-1384مديركل پژوهشهاي بنيادين فرهنگستان هنر( 
  مدير علمي پروژه تدوين پانزده رشته كارشناسي ارشد ميان رشته اي هنر (پژوهشكده تحقيقات و

 فناوري)مطالعات علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و 
  ،مدير علمي تدوين كتاب درسي مباني حكمت هنر اسلامي براي مقاطع كارشناسي ارشد (سازمان تأليف

 ترجمه و تدوين كتب درسي دانشگاهها، سمت)؛ در دست انتشار 
 هاي نظريه پردازي، نقد عضو حقيقي حلقه تخصصي هنر، معماري و شهرسازي؛ هيات حمايت از كرسي

 و مناظره
 تاكنون) 1393وهشي نقد هنر در پژوهشكده هنر (عضو گروه پژ 

  ،1394دبير علمي نشست تخصصي تحليلي بر فلسفه زيبايي نزد ابن سينا 
 هاي اطلاعاتي الكترونيكي عضو كميته هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي براي ارائه برنامه ملي بانك

 )1393عمومي و فرهنگي (
 تاكنون) 1394قات و فناوري (عضو كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقي 


