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Hassan Rezazadeh (Phd)  
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Born in Kashan, Iran  
E-mail: rezazadeh@kashanu.ac.ir  
 Education:  

- Diploma of Experimental Sciences Kashan 

- Bachelor of Theology of Shahid Motahari University in Tehran 

- Master of Islamic Philosophy and Theology of the University of Tehran. 

- Ph.D. in Philosophy of Mulla Sadra University of Tehran. 

- High Courses of Jurisprudence and Jurisprudence. The company is outside the principles of 
jurisprudence and jurisprudence in the field of Qom seminary. 

-Conducting a major course in philosophy and philosophy in Qom of Bagher Al-ulum Institute and the 
Imam Khomeini Educational and Research Institute under the supervision of Master of Arts. 

 Educational background: 

- Assistant Professor of Kashan University since. 

- Teaching at Payame Noor University and Azad University. 

- Teaching in Seminary and Al-Mustafa Society. 

- Teaching in al-Zahra society Qom. 

-Teaching at Shahid Motahari University in Tehran. 

 - Specialty: Philosophy and theology and Islamic philosophy (philosophy of Mulla Sadra - Illumination 
- Masha) 

-Logic, practical wisdom, and theology of theology 

 Research Reports: 

A- Guidance (guidance and counseling) for more than ten master's theses in the field of Islamic 
Philosophy and Wisdom. 

Judging scientific-research papers- 

B- Compilation and translation: 

Collection of works of Hakim Jelveh Publication Hekmat. Tehran. 

-The textbook of the principles of jurisprudence (translation and description of al-Wassiyat of Master 
Sobhani) Two volumes of Farkasazan Publications Tehran. 

-General Knowledge of the Word of Ayat Eshragh Publishing House in Qom. 

- Translation and Explanation of Farsi Al-Waqiq Fayes al-Fiqah in two volumes. Advocates. Qom. 

- Translations of the lessons of Phi Al-Qawa'ad al-Rajaili. Proposals. Qom. 
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