بسم الله الرحمن الرحيم
زندگي نامه
اينجانب سيد محمود نبويان فرزند سيد مهدي بهُ شماره شناسنامهُ ننهُ متولد
سال  1344در يك خانواده مذهبي در شهرستان بابل از استان مازندران بهُ دنیا
آمدم .دوران ابتدائي
و راهنمائي را در همين شهر بهُ پايان رساندم .در رشتهُ رياضي و فيزيك تا سال
سوم دبيرستان در بابل تحصيل كردم و براي سال چهارم بهُ قم آمدم.
سوم راهنمايي بودم كهُ انقلبا بهُ پيروزي رسيد و بهُ سبب مذهبي بودن
خانواده در راهپيماييهاي انقلبا –در حد تناسب سني خودم -شركت ميكردم.
بعد از پيروزي انقلبا نيز –بهُ سبب اقتضائات محلي كهُ گرايشهاي ماركسيستي
و نيز جريان منافقين در آن زياد بوده است -با اين جريانات درگير بودهام .با
شروع جنگ نيز در حد توان در جبههُ حضور پيدا كرده و بهُ صورت مختصر
جانباز شدم .بحمداللهُ خانواده اينجانب نيز در جبههُهاي حق عليهُ باطل حضور
جدي داشتهُاند ،بهُ طوري كهُ چهارتن از بستگان –دو همشيره زاده ،داماد و نيز
برادرخانم اينجانب-بهُ شهادت نائل شدهاند و علوه بر چند جانباز يك نفر نيز
آزاده در خانواده
و بستگان وجود دارند.
بعد از گذراندن سال چهارم دبیرستان براي تحصيل در حوزه علميهُ بهُ شوراي
مديريت قم جهت تحصيل در حوزه قم مراجعهُ كردم ولي بهُ علت شهرستانی
بودن ،آنها از پذيرش امتناع كردند .از اين رو ،در سال 1362براي تحصيل در
حوزه علميهُ بهُ تهران رفتم و تقريبا مدت دو سال در تهران –كهُ مدت شش ماه
آن در حوزه آقاي مجتهدي ره بوده است  -درس خواندهام .در انتهاي همان
سال بهُ حوزه فيضيهُ مازندران در بابل با مديريت حضرت آيةاللهُ محمد فاضل
استرابادي مراجعهُ كردم .تا انتهاي كفايتين –جز يكسال -در همان حوزه تحصيل
كردم.
در سال  1371براي ادامهُ تحصيل –يعني درس خارج – وارد قم شدم و در
درسهاي حضرات آيات وحيد خراساني و شيخ جواد تبريزي –بهُ مدت چهار سال-
شرکت کردم.
در سال  1373وارد موسسهُ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره شده و در
سال  1378در رشتهُ فلسفهُ در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدم.
بعد از سهُ سال –یعنی در سال  -1381نيز وارد مقطع دكتري در رشتهُ فلسفهُ
تطبيقي شده و در سال  1386در اين رشتهُ فارغ التحصيل شدم.
سوابق آموزشي
غير از تحصيل در حوزه علميهُ و نيز موسسهُ آموزشي و پژوهشي امام
خمينيره تدريسهايي نيز داشتهُام كهُ بهُ قرار زير است:
 - 1در حوزه علميهُ در كنار درس خواندن بهُ تدريس منطق ،اعتقادات ،معاني و
بيان ،فلسفهُ ،اصول و فقهُ نيز مشغول بودهام .نیز در سالهای متمادی در تربيت
مدرس حوزه علميهُ قم ،نهايهُ الحكمهُ علمهُ طباطبائي –كهُ در موضوع فلسفهُ

است -براي كساني كهُ جهت تدريس در حوزه انتخابا شدهاند ،بهُ تدريس
مشغول بودهام.
 -2در موسسهُ نيز بهُ تدريس »آموزش فلسفهُ« و »نهايهُ الحكمهُ« مشغول
ميباشم.
 -3غير از تدريس در حوزه در ايام تحصيل ،از سال  1376فعاليت در دانشگاه
ها را آغاز كردم .تابستان  1376بوده است كهُ در جمع دانشجويان طرح وليت
كتابا هستي شناسي و نيز فلسفهُ اخلقا را تدريس كردهام .از آن سال تا بهُ
حال در تمام تابستان ها –جز دو سال -در اين طرح بهُ تدريس مباحث فلسفي و
خداشناسي مشغول هستم.
در دولت گذشتهُ نيز مباحث خداشناسي فلسفي را براي معلمين –كهُ در
طرحي بهُ عنوان طرح وليت از سراسر كشور -شركت ميكردند ،و نيز اساتيد
دانشگاه –كهُ در طرح معرفت شركت ميكردند -تدريس کردم.
همچنين در طول سال تحصيلي بهُ تدريس هاي مختلف و نيز مناظره و
سخنراني هاي متعدد در دانشگاههاي مختلف كشور مشغول بوده و هستم.
تقريبا در بسیاری از نقاط مختلف كشور براي سخنراني و برگزاري كارگاههاي
علمي در دانشگاههاي مهم-مانند دانشگاه صنعتي شريف ،علم و صنعت،
فردوسي مشهد ،صنعتي اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبريز ،سهند تبريز،
دانشگاه گيلن ،دانشگاه كرمانشاه ،بوعلي سيناي همدان ،دانشگاه خليج فارس،
پزشكي و فني و صنعتي بابل ،آزاد قائمشهر ،علوم پايهُ سمنان ،دانشگاه ايلم ،و
- ...در موضوعات كلم قديم ،كلم جديد ،روشنفكري ،مدرنيتهُ و مسائل سياسي
بهُ مناظره ،كلس و ارائهُ سخنراني پرداختم) .تعداد چنين برنامهُهايي تقريبا
بيش از پانصد برنامهُ ميباشد( .غير از دانشگاه ها در جمع هاي مردمي نيز
براي سخنراني و تبيين مسائل سياسي روز حاضر شدهام.
سوابق اجرايي-پژوهشي
 -1پانزده سال است كهُ عضو هيئت علمي موسسهُ آموزشي و پژوهشي امام
خمينيره هستم ،و الن در رتبهُ دانشیاری مشغول خدمت ميباشم.
 -2بیش از چهار سال –از تاریخ  26/7/1386تا  -29/12/1390قائم مقام
پژوهشگاه انديشهُ سياسي اسلم – بهُ رياست حضرت آيهُاللهُ صادقا لريجاني
)رياست محترم قوه قضائيهُ( -وابستهُ بهُ مجلس خبرگان رهبري.
 -3بعد از مقطع دكتري كارگروه فلسفهُ حق را در موسسهُ آموزشي و
پژوهشي امام خميني ره راه اندازي كرده و مديريت آن را بهُ عهده دارم.
 -4بیش از پنج سال است كهُ عضو شوراي كانون طلوع –كانوني كهُ مسئوليت
اعزام سخنرانان و اساتيد در حوزه كلم ،فلسفهُ و  ...بهُ دانشگاههاي سراسر
كشور را بهُ عهده دارد -هستم.
 -5بهُ همين مدت عضو شوراي طرح وليت –طرحي كهُ بهُ برنامهُريزي در
زمينهُ تهيهُ متن و نيز تعيين اساتيد براي دانشجويان ،معلمان و اساتيد دانشگاه
ميپردازد -هستم.
 -6از سال  1391تا سال  1395بهُ عنوان نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسلمی و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مشغول خدمت بودم.

 - 7برای اولین بار بود کهُ کمیتهُ اسلمی شدن علوم انسانی و دانشگاه ها در
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلمی را راه اندازی کرده و
مسئولیت آن را بعهده داشتم.
 -8در این مدت عضو شورای اسلمی شدن مراکز آموزشی شورای عالی
انقلبا فرهنگی بوده ام.
 -9نیز در این مدت – جز یکسال آن -در شورای کمیتهُ تحول در علوم انسانی
شورای عالی انقلبا فرهنگی – بهُ ریاست آقای دکتر حداد عادل -عضویت
داشتهُ ام.
 -10در مسألهُ سرنوشت ساز برجام ،عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام و
دبیر آن کمیسیون بوده ام.
 -11عضو هیات اجرایی جذبا دانشگاه فرهنگیان
 -12معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلمی
 -13رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی مذاهب اسلمی
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