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تحصيالت
( )0453کارشناسی دانشگاه تهران،
( )0451کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،
( )0404دکتری تخصصی دانشگاه تهران

مسئوليتها
 0412تا کنون عضو هیئت تحریریه نامه حکمت
 0414مدیر گروه اخالق حرفهای دانشگاه تهران
 0413 -0412سردبیر نشریه علمی-پژوهشی مقاالت و بررسیها
 0416 -0413سردبیر نشریه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی
 0416استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران
 0415رئیس کرسی علمی اخالق ،عضو شورای علمی هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی
 0418عضو حقیقی هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی
 0418عضو شورای عالی اخالقی پزشکی وزارت بهداشت و درمان
 0481سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامۀ اخالق
 0481عضو شورای عالی اخالق نویسندگی
 0480تاکنون رئیس پژوهشکده اخالق حرفهای دانشگاه تهران
 0480مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی
 0480عضو شورای سیاستگذاری انتشارات دانشگاه تهران
 0480عضو شورای عالی اخالق کسب و کار
 0480عضو هیئت مدیره انجمن اخالق کسب و کار
 0480عضو شورای عالی اخالق پزشکی کشور
 0480عضو شورای کیفیت دانشگاه تهران
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 0480سرپرست پژوهشکده اخالق حرفه ای دانشگاه تهران
 0480هیأت مدیره مرکز پژوهشی اخالق کاربردی و تربیتی راز
تجارب حرفهاي
0404 -0402
0410-0404
0406 -0403
0408-0405
0411-0405
0411 -0401
0410-0401
0416-0410
0415 -0416
0418 -0416
0418 -0415
0411 -0405
0413-0412
0416 -0413
0481 -0411
 0481تاکنون

مدیر گروه اخالق پژوهشهای اسالمی وزارت ارشاد
استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی
معاون آموزشی دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران
عضو هیئت تحریریه نامه علوم اسالمی
عضو هیئت تحریریه و سردبیر ماهنامه توسعهی مدیریت
رئیس کتابخانه دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران
عضو هیئت تحریریه مجله الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشیار دانشگاه تهران
معاون تحصیالت تکمیلی دانشکدة الهیات دانشگاه تهران
مشاور اخالق حرفهای جامعه مهندسان مشاور
معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
عضو هیئت تحریریۀ و سردبیر ماهنامۀ توسعۀ مدیریت
سردبیر فصلنامه علمی پژوهی مقاالت و بررسیها
سردبیر فصلنامه ی علمی پژوهی اندیشۀ نوین دینی
عضو شورای کیفیت دانشگاه تهران
سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخالق

نشانها :
0415
0418
0481

پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران ( نشان درجه دو پژوهشی)
پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران(نشان درجه یک پژوهشی)
مدیر پژوهشی برتر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

جوایز آثار
 0416 )0امامت پژوهشی کتاب برگزیده سال استان خراسان
 0416 )2روششناسی مطالعات دینی کتاب برگزیده سال استان خراسان
 0415 )4پارادوکس دروغگو کتاب قابل تقدیر در هشتمین همایش حامیان نسخ خطی
 0415 )3روششناسی مطالعات دینی کتاب برگزیده جشنواره فردوسی
 0415 )6تحفه السالطین(منطق فارسی) کتاب فصل در چهارمین دوره کتاب فصل
 0411 )5پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران و نشان درجه یک پژوهش
 0418 )0اخالق حرفه ای در تمدن ایران و اسالم کتاب برگزیدة جشنوارة مشترک وزارت کار و امور اجتمـاعی
و وزارت
 0418 )1اخالق سازمانی کتاب برگزیده رتبه اول دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال.
 0481 )8نقداالصول و تلخیص الفصول کتاب قابل تقدیر در جشنوارة کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.
 0480 )01مدیر پژوهش نمونه کشور
تجارب آموزشی
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طراحی و اجرای دورة آموزشی اخالق حرفهای در سازمانهای مختلف در مدیریت صنعتی بـرای اولـین بـار در
کشور.
طراحی و اجرای دوره آموزشی اخالق در مدیریت شهری برای اولین بار در کشور.
طراحی و اجرای دورة آموزشی مهارتهای تشخیص و حل مسئله در سازمانهای مختلف در مدیریت صنعتی.
طراحی و اجرای دورة آموزشی توانافزایی کار گروهی در سازمانها.

پایاننامه و رساله
تاکنون تعداد  30رساله دکتری و  005پایاننامه کارشناسی ارشد در موضوعات مختلف منطـق ،دیـنپژوهـی ،فلسـفه
تطبیقی ،حکمت متعالیه و اخالق حرفهای ،هدایت (راهنمایی و مشاوره) شدهاند.
پژوهشهاي کاربردي
( )0404طرح پژوهشی بینفرهنگی روانشناسی دین پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه تنسی آمریکا .این طرح بـرای
اولین بار نشان داد دینداری در دو گونۀ درونی و بیرونی در مقیاس بین فرهنگی با سالمت روان نسبت مسـتقی دارد.
گزارش این طرح در بخش مقالهها آمده است.
( )0413تدوین و ترویج خطمشی اخالقی شرکت لیزینگ ایران خودرو در قبال حقوق مشتری
( )0413تدوین مرامنامه اخالقی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایرانی در راستای EFQM
( )0415بررسی اخالق حرفهای در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران – کرمان
( )0410تدوین نظام و بیانیه ارزشها و اصول اخالقی(شرکت ایرانی تولید اتومبیل ،سایپا)
( )0411تدوین سند جامع اخالقی شرکت امداد خودرو و نهادینه سازی اخالق حرفه ای در فرهنگ سازمانی آن
( )0418تدوین مرامنامه اخالقی بانک انصار
( )0481تدوین الگوی اخالقی شرکت مپنا
فعاليتهاي پژوهشی -1 :کتابها
الف) دین پژوهی
)0404( .0موضع علم و دین در خلقت انسان ،تهران ،آرایه.
)0405( .2قلمرو پيام پيامبران ،دفتر اندیشۀ جوان ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
)0401( .4هندسة معرفتی کالم جدید ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی .ترجمۀ عربی این اثر به قلـ حسـن
العمری و حیدرنجف ،به اشراف الرفاعی ،با عنوان الهندسۀ المعرفیۀ للکالم الجدیدد ،بیـروت0324ق 2112/م،
الهادی.
)0408( .3مبانی کالمی جهتگيري دعوت انبياء ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
)0411( .6روششناسی مطالعات دینی ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی .ترجمه عربی به قل سرمد الطائی،
با عنوان المناهج للدراسات المدنیۀ ،بیروت ،معهدالمعارف الحکمیه ،2113 ،تحریری نو ،0416 ،همـان ناشـر.
چــاد دوم ،آبــان  ،0410چــاد ســوم آ ر  ،0410چــاد چهــارم .0411 ،کتــاب برگزیــده ی ســال اســتان
خراسان( )0416و کتاب برگزیده ی جشنواره ی فردوسی .چاد هشت 0484
)0410( .5امامتپژوهی ،مشارکت در نگارش ،دانشگاه علوم اسـالمی رضـوی.کتـاب برگزیـده ی سـال اسـتان
خراسان()0416
)0414( .0اصول و فنون پژوهش در گسترة دینپژوهی ،چاد دوم ( ،)0416چاد سـوم( ،)0411چـاد چهـارم
 ،0480مرکز مدیریت حوزة علمیه ق .
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)0414( .1استاد مطهري و کالم جدید( ،تاکنون پنج بار تجدید چاد شده است) تهـران ،پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشۀ اسالمی.
)0415( .8روششناسی در مطالعات سياسی اسالالم بـه کوشـش علـیاکبـر علیخـانی و مشـارکت و همکـاری
فرامرزقراملکی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صادق (ع).
)0411( .01شرح جامع تجرید االعتقاد (نبوت) ،فرامرز قراملکی احد ،سکینه سـلمان مـاهینی ،تهـران ،مرکـز تحقیقـات
دانشگاه امام صادق(ع).

ب) منطق و فلسفة منطق
.0
.2
.4
.3

()0404منطق()0408( )1منطق ( ،)2تهران ،دانشگاه پیام نور ،چادهای فراوان.
(])0401مقدمه بر[ التنقيح تاليف مالصدرا ،بنیاد حکمت صدرا ،تهران.
()0410تحقيق ،تقدیم و تعليق بر منطق الملخص فخر رازي ،فرامرز قراملکی ،احد ،اصغرینژاد ،آدینه ،تهـران،
دانشگاه امام صادق(ع).
()0415تحفةالسالطين ،مقدمه و تصحیح فرامرز قراملکی احد با همکاری زینت فنی اصل ،فرشته مسجدی ،تهـران،

میراث مکتوب .کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران(.)0415
)0415( .6دوازده رساله در پارادوکس دروغگو ،فرامرز قراملکی ،احد و طیبه عارفنیا ،تهران ،مؤسسه پژوهشی

حکمت و فلسفه ایران .کتاب قابل تقدیر جشنوراة حامیان از نسخ خطی(.)0415
 )0418( .5نقداالصول و تلخيص الفصول ،یوسف طهرانی ،تصحیح ،تحقیـق و مقدمـه احـد فرامـرز قراملکـی ،سـحر
کاوندی ،محسن جاهد ،زنجان ،دانشگاه زنجان.
 )0481( .0جستار در ميراث منطق دانان مسلمان ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .1شرح جامع منطق اشارات (مجموعه دوازده جلدی) (زیر چاد).

ج) فلسفه
)0411( .0روش شناسی فلسفه مالصدرا ،تصنیف:احد فرامرز قراملکی ،تهران ،بنیاد حکمت صدرا .ترجمـۀ عربـی بـه
قل الساعد در عراق .0418 ،منهج البحث لفلسفه مالصدرا ،تعریب ایاد نعی مجیـد السـاعدی ،شـرکه نـور السـاطع،
العراق ،بغداد.
)0480( .2نظریه اخالقی محمدبن زکریاي رازي ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسـفه
ایران.

د) اخالق
.4
.3
.6

.5

.0

()0404اسوة ساده زیستی ]تحليل خطبة  161نهج البالغه[ ،تهران ،واثقی.
()0401پرده پندار] ،تحليل غفلت در پرتو خطبة  171نهج البالغه[ ،چاد دوم ،0410تهران ،آفتاب توسعه.
()0412اخالق حرفهاي ،تهران ،)0414( ،چاد دوم ،نشر مجنون .چاد سوم ( )0416نشر مجنون .این کتـاب
تاکنون در مجالت مختلفی چون کتاب نقد (شماره ، 40سال  ،)0414و آینۀ پژوهش (شماره  ،سـال )0414
مورد مرور و معرفی قرار گرفته است .چاد چهارم با ویرایش و و افزایش فراوان  ،0484چاد هفت .0483
()0416سازمانهاي اخالقی در کسب و کار ،تهران ،مرکز ملی مطالعات جهانی شـدن و نشـر مجنـون ،چـاد
دوم()0415نشر مجنون )0410( ،چاد سـوم چـاد چهـارم( ،)0481چـاد پـنج بـا ویـرایش و نگـارش
جدید. 0483
()0415موانع رشد اخالقی سازمانهاي ایرانی ،فرامرز قراملکی ،احـد و رسـت نوچـه فـالح ،تهـران ،موسسـه
بشری.
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)0415( .1اخالق حرفهاي در تمدن ایران و اسالم ،فرامرز قراملکی و همکاران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگـی و
اجتماعی وزارت علوم ،چاد دوم  .0411برندة جایزه جشـنوراة مشـترک وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و
وزارت ارشاد ()0418
)0410( .8درآمدي بر اخالق حرفهاي ،تهران ،سرآمد .چاد دوم( ،)0410چاد سوم(،)0418چاد شش .0484
)0411( .01اخالق در سازمانهاي مردمنهاد ،فرامرز قراملکی احد با همکاری زینب ساالری ،تهران ،ندای بشری.
 )0411( .00اخالق سازمانی ،تهران ،سرآمد.
.02
.04

.03
.06

()0418اخالق کاربردي در ایران و اسالم ،به اهتمام احد فرامرز قراملکی ،تهران ،پژوهشکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی.
( )0481هنر خوب ماندن (آموزش مهارت حل تعارض های اخالقی برای دانش آموزان) ،رست فالح ،نظارت:احـد
فرامرز قراملکی ،تهران :بشرا.
( )0481اخالق حرفه اي در کتابداري و اطالعرسانی ،احد فرامـرز قراملکـی ،لعبـت درخشـانی و سـعید رضـایی
شریف آبادی ،تهران ،سمت.
()0484اخالق حرفهاي در فناوري اطالعات و ارتباطات ،تهران ،سازمان مدیریت صنعتی.

هال)کليات
)0415( .0تدوین پایان نامه شيوهها و مهارتها ،فرامرز قراملکی ،عذرا شالباف،چاد دوم ،0418چاد سوم ،0484
ق  ،مرکز مدیریت حوزه علمیه ق معاونت پژوهشی.
)0410( .2چکيده پایاننامههاي دکتري دانشکده الهيات و معارف اسالمی ،فرامرز قراملکی ،احد و یوسف فتاحی
راسد ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 )0481( .4ارمغان نقد ،احد فرامرز قراملکی و همکاران ،به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی ،تهران ،خانه کتاب.

 -2مقاالت پژوهشی

الف) دین پژوهی
()0414مقایسه استداللهای خداشناسی نزد زمخشری و فخررازی ،حسینی وجیهه و احد فرامرز قراملکـی ،مقـاالت و
بررسیها ،شماره (.05 )0
()0416طلب ایمان از اهل ایمان ،فرامرز قراملکی احد و حجتاهلل آشوری ،انجمن معارف.
( )0410فرامرز قراملکی ،احد ،زارعی حاجی آبادی ،اسماعیل ،شناخت خدا از دیدگاه موالنا ،پژوهشهای فلسفی–
کالمی ،بهار و تابستان،0415شماره 3و.268-200 ،4
( )0410سیاری ،سعیده ،فرامرز قراملکی ،احد ،ابعاد و زمینه های تحویلی نگری در دین پژوهی ،اندیشه نوین دینی،
بهار  ، 0415شماره  ، 1ص .44-64
()0410فرامرز قراملکی ،احد ،فال ح ،محمد جواد ،خداشناسی علوی در مثنوی معنوی ،آینه میراث ،پاییز ،15
شماره ،41ص.033-066

( )0411مطالعه تطبیقی شروح نهج البالغه در برهان فسخ عزای  ،احد فرامرز قراملکی و محمدجواد فالح،
فلسفه دین و کالم جدید،ص.88
()0411مفهومسازی استاد مطهری از ایمان ،احد فرامرز قراملکی و فرشته ابوالحسنی ،اندیشه نوین دینی،
ص.41-8
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()0411الگوی روشی مالصدرا در تحلیل مفهومی از ایمان ،جنان ایزدی ،احد فرامرز قراملکی ،زهرا
مصطفوی ،احمد بهشتی ،دو فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی ،شماره.032
()0418تطور تاریخی تفسیر آیه میثاق و نوآوری مالصدرا ،محمد غفورینژاد ،احد فرامرز قراملکی ،مجله
خردنامه صدرا ،زمستان  ،0418شماره 52
()0481جایگاه قوه تخیل در انسانشناسی الهیاتی ولفهارت پانن برگ ،احد فرامرز قراملکی ،زینب ساالری،
فصلنامه اندیشه نوین دینی ،زمستان0481 ،
( )2115الحداثه و اشکالیه فه النصوص الدینیه (عربی) ،المحجه ،بیروت ،لبنان.

“Muslim -Christian religious Orientation Scales : Dimensions ,Correlation and cross -Cultural
analysis in Iran and the united states”. The International Journal for the psychology of
religion, 12, 69 -91.
* (2002) Watson, P.J. ,Ghorbani, N.,Parison,H.K. Bing M.N., Hood R.W.J. & Gharamaleki,
A.F., “Negatively reinforcing Personal extrinsic motivations: Religious orientation ,inner
awareness and mental healt in Iran and the united states”. The International Journal for the
psychology of religion, 12, 255-276.

ب) منطق
پائیز.

()0451جایگاه منطق در معرفت بشری ،فرهنگ ،کتاب 3و  ،6بهار و
()0402-0400قاعدة موضوع کل عل مایبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ،مقاالت و بررسیها ،دفتر .63-64
()0404-0402تمایز خبر از انشاء ،مقاالت و بررسیها ،دفتر .65-66
()0405برهان حقایق نفس االمری و معمای جذراص  ،مقاالت وبررسیها ،شماره .52
()0405مفاهی غیرمحصل و منطق ماهیات ،مقاالت و بررسیها ،شماره .52
()0410بداهت تصورات حسی نزد دانشمندان مسلمان ،مقاالت و بررسیها ،شماره . 02
()0412از طبیعیه تا محمول درجۀ  ،2مقاالت و بررسیها ،شمارة (.03 )2
()0414پارادوکس دروغگو و راه حل خفری ،اندیشه دینی ،دانشگاه شیراز ،شماره .2
()0414رویآورد عمــده دانشــمندان اســالمی در علـ شناســی ،مفتــونی نادیــا و احــد فرامــرز قراملکــی ،مقــاالت و
بررسیها ،شماره (.06 )2
()0414الگوی عل شناسی اصولیان ،فرامرز قراملکی احد و علی مظهر قراملکی ،مقاالت و بررسیها ،شماره (.06 )4
()0413آراء و آثار جاللالدین دوانی ،اندیشه دینی ،دانشگاه شیراز ،شمارة .0
()0413قطبالدین رازی و معماری مجهول مطلق اندیشه فلسفی ،جاهد محسن و احد فرامرز قراملکی ،شماره .2
( )0413مقایسه حکمت بحثی و وقی نزد مالصدرا ،درزی راحله و احد فرامرز قراملکی ،مقاالت و بررسیها،
شمارة( ،)2سال .00
( )0410فرامرز قراملکی ،احد  ،مطالعه مورد پژوهانه در نوآوری شیخ اشراق در منطق المشارع و المطارحات ،آینه
میراث  ،زمستان  ،15شماره  ،48ص.05-22
()0411تحول ساختاری در منطقنگاری ابنسینا و تأثیر تاریخی آن در دورة اسالمی ،حکمت سینوی،ش.32
( )0411الموجز الصغیر فی المنطق یا منطق عیون الحکمه رفع یک ابهام تاریخی ،زینب برخورداری و احد فرامرز
قراملکی ،حکمت سینوی ،شماره.32
()0418مساله عقل و دین در تبیین منطق پژوهی عالمه حلی ،عقل و دین ،شماره.000
()0418تطو ر تاریخی قضایای ثالث ،احد فرامرز قراملکی و احمد عبادی ،دو فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی ،دفتر.2
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( )0481بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابنسینا ،فصلنامه حکمت سینوی ،زینب برخورداری و
احد فرامرز قراملکی ،سال پانزده  ،شماره ،36بهار و تابستان.
( )0480تاریخ تحوّل کلّیّات خمس :ارسطو ،فرفوریوس ،فارابی ،ابنسینا ،احد فرامرز قراملکی ،مهدی عظیمی ،مجله
فلیفه و کالم اسالمی ،شماره یک ،سال چهار و پنج ،بهار وتابستان ،0480صص .10-020

ج)فلسفه
()0408رویآورد بین رشتهای و تعین معرفتی فلسفۀ صدرا ،مقاالت و بررسیها ،شماره .54
()0414از کثرتگرایی روششناختی تا جهانشمولی معرفت ،مقاالت و بررسیها ،شماره (.05 )2
()0413قوممداری اندیشه و راه حل واتسون ،ایزدی جنان و احد فرامرز قراملکی ،اندیشه دینی.
( )0415خیال در مقام توجیه و تبیین و تبیین از فارابی تا صدرالمتألهین فرامرز قراملکی احد و نادیا مفتونی ،خردنامه
صدرا ،اردیبهشت.
( )0415جایگاه خیال در نظام فلسفه فارابی ،مفتونی نادیا واحد فرامرز قراملکی ، ،مقاالت و بررسیها ،دفتر ،14
 ،0415ص 002ـ .80
()0415فرامرز قراملکی ،احد ،جنان ایزدی ،زبان برتر :نظریهای در روششناسی حکمت متعالیه ،خردنامه صدرا،
پاییز ،شماره  ،38ص .42-20
( )0415ایزدی فرد علی اکبر ،فرامرز قراملکی ،احد ،چالشهای نوین در بنا عقال با تاکید بر جهانی شدن ،مقاالت و
بررسی ها ،پاییز  ، 15ش  ، 16ص .68-05
()0410غفوری نژاد ،محمد ،فرامرز قراملکی ،احد ،روش شناسی مالصدرا در مسئله عل باری تعالی ،خردنامه صدرا،
زمستان  ،15شماره  ،61ص .64-56
( )0411الگوی روشی مالصدرا در تحلیل مفهومی از ایمان ،جنان ایزدی ،احد فرامرز قراملکی ،زهرا مصطفوی ،احمد
بهشتی ،دو فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی ،شماره.032
( )0418نقد تفکیکی انگاری مالصدرا ،جنان ایزدی و احد فرامـرز قراملکـی ،فصـلنامه حکمـت معاصـر ،سـال اول،
شمارة دوم،ص .68-00
( )0481شر ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین ،قربانعلی کری زاده ،احد فرامرز قراملکی و محمدحسن قدردان
قراملکی ،اندیشه نوین دینی ،سال هفت  ،شماره ،26صص.20-34
( )0480از خود بیگانگی ،موقعیتهای مر زی و مرگ در مثنوی معنوی ،سیده زهرا حسینی و احد فرامرز قراملکی،
مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و پنج  ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان ،ص30.-65
 )0480امکان تکثّر ادلّه اثبات وجود خدا در خداشناسی ،هاش قربانی و احد فرامرز قراملکی ،دو فصلنامه پژوهش
های هستی شناختی ،سال اول ،شماره،2پاییز و زمستان  ،0480ص .0-00
( )2112خلیفات االتجاهات الفلسفیه المعاصره فی ایران ،المحجه ،بیروت ،لبنان.
* (2005) Ghorbani, N.,Gharamaleki, A.F. & Watson, P.J., “Philosophy, Self - knowledge
and personality in Iranian high school teachers and students”. Journal of psychology:
Interdisciplinary , and applied.
 (2005) Faramarz Gharamaleki. Ahad , Mazhar Gharamaleki. Ali., “Epistemological
Obstacles To Inter-Religious Dilogue In The Ear Of Globalization” , Dialogue.
*A. F. Gharamaleki, “The Comparative Study of Self-Knowledge in Soren Kierkegaard and
Baba Afdal Kashani”, Transendental Philosophy ,2009:10.
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د) اخالق
()0408تبکیت بیرونی ،آفت گفتگوی اثر بخش ]در اخالق پژوهش[ ،مقاالت و بررسیها ،شماره . 51
()0414خاستگاه اخالق پژوهش ،آیینه میراث ،شماره  ،20ص .0-00
()0415اخالقی اقدار اور انبیأکی بعثت ،فرامرز قراملکی احد و شیخ محمد حسنین ،نشریه امید.
( )0411اخالق در نجات مصدومین مجرم ،احد فرامرز قراملکی و امیر احمد شجاعی ،اخالق و تاریخ پزشکی،
ص.28
( )0418حقوق دانشجویان در سیست آموزشی ،امیر احمد شجاعی و احد فرامرز قراملکی ،مجله اخالق و تاریخ
پزشکی ،سال چهارم ،شماره ،0صص.00-00
( )0418اخالق داوری علمی ،مجله راهبرد فرهنگ ،سال دوم و سوم ،شماره هشت و نه  ،زمستان و بهار ،0411-18
صص.0-08
( )0418نظریه انسان سال در نظام اخالقی رازی ،دو فصلنامه تخصصی انسان پژوهی دینی ،سـال هفـت  ،شـماره،23
پاییز و زمستان.0418
( )0481نظریه خودشناسی رازی در طب روحانی و جایگاه آن در نظام اخالقی وی ،فصلنامه انسان پژوهی دینی،
سال هشت  ،شماره ،26ص.6-21
( )0481چالش رازی و مولوی در عشق و دوستی ،پژوهشنامه عرفان ،سال سوم ،شماره پنج ،پاییز و زمستان،
ص.046-006
( )0480طبقهبندی جریانهای رازیشناسی در ایران و غرب ،آیینۀ میراث ،سال ده  ،شمارة اول (پیاپی.)61
( )0480کارایی و اثربخشی در آموزش اخالق در سازمان ،احد فرامرز قراملکی ،سیده مری حسینی ،پژوهشنامه
اخالق ،شماره.05
( )0480طب انگاری و لوا زم آن ،احد فرامرز قراملکی و سیده مری حسینی ،اصفهان ،پژوهشهای اخالقی،
شماره.05
( )0480کارایی و اثر بخشی در برنامههای آموزش اخالق در سازمان،احد فرامرز قراملکی ،سیده مری حسینی،
پژوهشنامه اخالق ،سال پنج  ،پاییز  ،0480شماره ،00ص .0-25
( )0481طب انگاری اخال ق ولوازم آن ،احد فرامرز قراملکی و سیده مری حسینی ،فصلنامه علمی – ترویجی اخالق،
سال اول ،شماره  ،3زمستان ،0481ص .04-11
()0480روششناسی مطالعات حوزه اخالق در مکتب امام صادق(ع)،احد فرامرز قراملکی،مبانی و روش اندیشه
علمی امام صادق(ع)،سال اول،ص .330-365
( )0481جایگاه عشق در نظریه اخالقی مولوی،احد فرامرز قراملکی ،شهرام محمدپور ،فصلنامه علمی-پژوهش نامه
اخالق ،سال چهارم ،زمستان  ،0481شماره  ،03ص .0-45
* (2000), Ghorbani, N ,Watson, P.J. Gharamaleki, A,F, Morris, R.J, & Hood R.W.J .
“Muslim Attitudes Religion Scale: Factors, Validity, and Complexity of relationship with
mental healt in Iran” .Mental Healt ,Religion &Culture ,3,125- 132 .
* (2000) Hood R.W.J. Ghorbani, N. , Watson, P.J. Gharamaleki, A,F. Bing, M.N, Davison
H.K. Morris, R.J. & Williamson, W.P. “Dimensions of the Mistisicism Scale ; Confirming
the three - factor structure in the United states and Iran” , Journal For the Scientific Study of
Religion, 40,691-705.
* (2002) Ghorbani, N. , Watson, P.J. Gharamaleki, A.F. Morris, R.J. & Hood R.W.J,.
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(2005) Ghorbani, N., Watson, P.J. Gharamaleki, Ahad, “Constructive thinking Evidence of
validity Among Iranian Managers”, Psychological Report(ISI).

 -3مقاالت ترویجی و نقد
الف) دین پژوهی
()0414کارکرد معرفتی نظریۀ فطرت ،قبسات ،شمارة ،40-41زمستان 0412و بهار.
()0412نقد زبان دین تالیف امیر عباس علی زمان( ،چاد اول) ،قبسات.
()0416کارایی و اثربخشی در مطالعات تطبیقی ادیان ،پژوهش حوزه ،معاونت پژوهشی حوزه علمیه ق  ،شماره .2
()0416تجرید االعتقاد ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،شماره .03
()0415تحلیل مفهوم تجدد در کالم جدید ،فلسفه دین و کالم جدید.

ب) منطق
()0402نقد مبانی منطق تالیف محمد علی اژهای( ،چاد اول  ،)0402دانشگاه انقالب ،شمارة .011
()0404االشارات و التنبیهات ،سرآغاز منطق دو بخشی ،آیینۀ پژوهشی ،شمارة .23
()0406معمای جذر اص در حوزة شیراز ،خردنامۀ صدرا ،ش .3
()0406معمای جذر اص نزد متکلمان ،خردنامۀ صدرا ،ش .6
()0406معمای جذر اص نزد منطق دانان ،خردنامۀ صدرا ،ش .6
()0406معمای جذر اص در حوزة فلسفه اصفهان ،خردنامۀ صدرا ،ش .6
()0401مالصدرا و تحویل قضایا به حملی موجب کلی ضروری ،خردنامۀ صدرا ،ش.06
()0413فرامرز قراملکی احد« ،جذر اص » دانشنامۀ جهان اسالم زیر نظر غالمعلی حداد عادل ث-ج ،تهران.
()0410تمثیل ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،شماره .05
()0411بررسی موردپژوهانه گزارش رشر از منطق دوره اسالمی ،کتاب ماه فلسفه،ش.42

ج) فلسفه
()0412نقش روش شناختی قاعدة الواحد ،خردنامۀ صدرا ،شمارة  ،44پائیز.
()0413فلسفه برای کودکان :از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی ،ویژه نامه فلسفۀ کودکان.
()0416فرامرز قراملکی احد ،نادیا مفتونی ،موضوع فلسفه در اندیشه ارسطو ،ابـن سـینا و ابـن رشـد ،مشـکوه النـور،
شماره .46
()0416تاریخنگاری فلسفه ،الزامها و رخنهها ،خردنامه صدرا ،ویژهنامه دهمین سالگرد انتشار.
()0410استاد دینانی و قواعد کلی فلسفی ،خرد و خردورزی ارجنامه دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی ،مؤسسه خانـه
کتاب ،چاد اول.
( )0411چیستی و انواع مرگ از دیدگاه ابن سینا و مالصدرا ،فصلنامه علوم انسانی و اسالمی ،رهنمون ،سال هفت ،
شماره سوم و چهارم ،تابستان و پاییز ،ص.48-08

د) اخالق
()0403نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره) ،فصلنامه فرهنگـی-هنـری حضـور،
ش .02
()0411وکیل دادگستری و اخالق حرفهای ،توسعه مدیریت ،ش.42
()0412تاملی در اخالق جهانی با تکیه بر بیانیههای سویدلر و هانس کونگ ،نامۀ حکمت ،شماره .0
()0414تعارضات اخالقی و سازمان ،دانشکده ادبیات دانشگاه سمنان.
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()0414روششناسی مسئولیتپذیری سازمان ،اندیشه حوزه ،ش .38
()0414خاستگاه اخالق پژوهش ،میراث مکتوب ،زمستان ،شمارة .20
()0414تعارضات اخالقی و سازمان ،دانشگاه سمنان ،شماره .0
()0416مواضع تبکیت در نقد نظریۀ برهانناپذیری گزارة ضرور ازلی ،قبسات ،شماره .30
()0416اخالق رقابت در صنعت بیمه ،پیام بیمه ،شماره .02
( )0415تحویلینگری مانع ترویج اخالق حرفهای ،فرامرز قراملکی احد و سعیده سیاری ،تدبیر ،شماره .013
()0411نقد در ترازوی اخالق ،کتاب ماه دین ،سال،00شماره ،030ص.43
()0411اندر نسبت قانون و اخالق ،آیین ،ش.20
()0411مبانی ترویج اخالق حرفهای در دانشگاه،پژوهش نامه اخالق ،شماره.4
()0418نقش راهبردی پیش بینی پذیری اخالقی در اعتمادآفرینی و نظارت همگـانی ،نظـارت همگـانی ،شـهروندی و
توسعۀ سازمانی(مجموعه مقاالت) ،ص.48
( )0418بنیان اخالقی اصل تقدم تعلی و تربیت خویش بر تعلی و تربیت دیگران در پرتو حکمت  04نهـجالبالغـه،
فصلنامه پژوهشهای نهجالبالغه ،سال هشت  ،شماره ،41صص.60-30

هال) کليات
()0414موانع روش شناختی توسعۀ علوم انسانی ،قبسات  ،شمارة .43

 -3ارائه مقاالت در کنگرهها
الف) دین پژوهی
()0414خفری و پارادوکس درغگو ،همایش بین المللی حکمت شیراز ،دانشگاه شیراز.
()0414نقش ابن سینا در توسعه منطق ،همایش بین المللی ابن سینا ،دانشگاه همدان.
()0415تحلیل برهان فسخ عزای در پرتو مثنوی معنوی ،همایش بین المللی بزرگداشت ،هشتصدمین سال تولد موالنا
جالل الدین محمد بلخی رومی ،تهران ،آبان .0415
()2113فه الدین فی میزان الفطره ،بیروت ،معهد المعارف الحکمیه.
* (2000) Gharamaleki,

A.F ,Ghorbani ,N.,Watson P.J. & Hood, R.J .(November) CrossCultural Comparison or self - reported mystical experience in Iran and the united states
.Paper presented at the socity for the Scientific study of Religion convention,
Houston,TX
* (2001) Ghorbani ,N., Watson P.J. , Gharamaleki , A.F Bing M.N. & Parison
K(September) Religion and inner awareness:Cross - Culture analysis of
Religious
Orientation , attention to self , and mental healt in Iran and the united states Paper
presented at the international Association for the Psychology of Religion, XIV
)Conference,Soesterbery (The Netherlands

ب) فلسفه
()0414روششناسی فلسفه مالصدرا ،همایش بین المللی حکمت صدرا ،تهران.
()0414چالش روش شناختی با کتز در کثرت انگاری تجارب دینی ،همایش تجارب دینی عرفانی ،دانشـگاه تربیـت
مدرس.
* Janan Izadi and Ahad Faramarz Gharamaleki (university of Tehran, Iran), Reconsidering
Izutsu in A Post-postmodern Framework, International Conference on Contemporary
Scholarship on Islam.
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ج) اخالق
()0416ماهیت و منزلت آموزش اخالق حرفهای ،نخستین نشست تخصصی زیر منطقهای آمـوزش اخـالق حرفـهای
در علوم و فناوری ،تهران.
()0416پیشبینی پذیری اخالقی سازمان و توسعه منابع انسانی ،سومین همایش کنفرانس توسعه منابع انسانی ،تهران.
()0416پیشبینیپذیری و متغیرهای وابسته ،همایش بینالمللی اخالق کسب و کار در عصر جهانی شدن ،تهران.
()0415نظام جامع اطالع رسانی در ترازوی اخالق مدیریت شهری ،همایش نظام جامع اطالع رسانی ،فرصـت هـا و
چالش ها ،تهران.
( )0410نقش رویکرد راهبردی به اخالق حرفهای در اثر بخشی اخالق پزشکی ،دومـین کنگـره بـین المللـی اخـالق
پزشکی ایران ،تهران.
()0410مبانی ترویج اخالق حرفهای در دانشگاه ،همایش بین المللی اخالق اسالمی در دانشگاه ،ق .
()0418موانع سازمانی تحقق حقوق بیمار در بالین ،کنگره سالیانه اخالق پزشکی ،تهران.
()0418توانِ فلسفۀ مالصدرا در حل مساله«شأن و جایگاه اخالقی محیط زیست» ،کنگره روز جهانی فلسفه ،تهران.
()0418عوامل و زمینههای اعتمادسازی در نظارت همگانی ،همایش ملـی نظـارت همگـانی(راهبردهـا و راهکارهـا)،
تهران.61:
( )0418روششناسی مطالعات حـوزة اخـالق در مکتـب امـام صـادق(ع) ،همـایش امـام صـادق(ع) ،دانشـگاه امـام
صادق(ع).
( )0481تاثیر روانشناسی مثبت بر رشد عل اخالق در جهان معاصر ،دومـین همـایش ملـی سـهروردی بـا موضـوع:
اندیشههای اخالقی در جهان معاصر ،زنجان ،دانشگاه زنجان،آبانماه.

* (2010)A. F. Gharamaleki, Iranian Companies Experience in Business Ethics, the Fifth
international conference on Applied Ethics.
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