ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ«
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 .از  ۱۳۷۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
) www.hawzah.netاز  ۱۳۷۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻮزه )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
.از  ۱۳۸۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رهآور ﻧﻮر
».از  ۱۳۸۲ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۴ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۸رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی »ﺳﻤﺖ
.از  ۱۳۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
.از  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻮزوی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
.از  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر
.از  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
».ازاﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۸۸ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۵ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ
.از  ۱۳۸۶ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺴﺆل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
.از  ۱۳۸۷ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ
».از  ۱۳۸۷ﺗﺎ  ۱۳۸۸دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۳ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ
».از  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ
.از  ۱۳۸۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وزارت ﻋﻠﻮم
.از  ۱۳۸۸ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
.از  ۱۳۸۸رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
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).ﺷﺎﮔﺮد اول ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ) ۱۳۶۷ ،رﺳﺎﺋﻞ و ﻣﮑﺎﺳﺐ
.ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻧﻮراﻻﻧﻮار ۱۳۷۸ ،۲
.درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه دﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب »ﺷﻮرا در ﻓﺘﻮا«۱۳۸۳ ،
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق در ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮب از
.دﯾﺪﮔﺎه اﻟﺴﺪﯾﺮ ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ«۱۳۸۵ ،
.ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﯽ اﻋﻈﻢ۱۳۸۷ ،
.ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ«۱۳۸۶ ،
.ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وﺑﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه ﻧﺖ۱۳۸۷ ،

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 .1از  ۱۳۶۶ﺗﺎ  ۱۳۷۰ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻼم )ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( در ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺰﻫﺮا و اردوﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و
.دﯾﮕﺮ دروس ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه
 .2از  ۱۳۷۸ﺗﺎ  ۱۳۸۴ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺪی )ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺰﻫﺮا)س(( و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ
 .3از  ۱۳۸۲ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ در ﻏﺮب ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق در ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮب در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ،
داﻧﺸﮕﺎه اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری،زﻧﺎن و اﺧﻼق در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت،ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﻧﺸﺴﺖ اﺧﻼق
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت،آذر ﻣﺎه .۱۳۸۵

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری،ﻧﮕﺮﺷﻰ ﮐﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق )ﻣﺴﺎﺋﻞ ،دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎ(،ﻣﻌﺮﻓﺖ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۵زﻣﺴﺘﺎن
.۱۳۷۵

