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 مشخصات فردي  : 1

 

 ضجبعي جطَقبًي  هبلکًبم ٍ ًبم خبًَادگي :   

  هيضاى تحصيالت :: 2

 1393داًطگبُ تْشاىفلسفِ  ٍ دكتشي 1389كبسضٌبسي اسضذ،1387 كبسضٌبسي 

 دس ّش دٍ گشايص داًطگبُ تْشاى فلسفِ ستجِ اٍل آصهَى دكتشي

 اٍلفبسغ التحصيل دكتشي فلسفِ هعبصش داًطگبُ تْشاى ثب ستجِ 

 .سابقه فعاليتهاي علمي واجرايي: 3
 

  دثيش فلسفِ سشاي اّل قلن -1

 پظٍّطگبُ علَم اًسبًي ٍ هطبلعبت فشٌّگي عضَ ّيئت علوي -2

  عضَ ضَساي فشٌّگي داًطكذُ ادثيبت ٍ علَم اًسبًي داًطگبُ تْشاى -3

  داٍس علوي جبيضُ جْبًي كتبة سبل جوَْسي اسالهي ايشاى -4

  سيوب 4فشٌّگ ٍ اًذيطِ ديٌي ضجكِ گشٍُ  ٍ هجشي كبسضٌبع كبسضٌبع -5

 سشدثيش فصلٌبهِ تخصصي ًقذ كتبة كالم ، عشفبى ٍ فلسفِ  -6

  اىشداًطگبُ تْ« ديي ، سجک صًذگي ٍ علَم اًسبًي »دثيش علوي سلسلِ ًطست ّبي -7

 دثيش علوي ًطست فلسفِ ٍ علَم اًسبًي ، هَسسِ پظٍّطي حكوت ٍ فلسفِ ايشاى  -8

فشٌّگي ًظبم ، ًوبيطگبُ ثيي  –اّبلي فشٌّگ ٍ ًطش ثب هذيشاى سيبسي دثيش علوي ًطست ّبي ّن اًذيطي  -9

 الوللي كتبة تْشاى 

 تْشاىهذيش سشاي اّل قلن ثيست ٍ ّفتويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي كتبة  -10

 عضَ كويتِ ساّجشدي ٍ ثشًبهِ سيضي هَسسِ خبًِ كتبة  -11

جبيضُ جالل آل احوذ ٍ ...( عضَ كبسگشٍُ ثبصًگشي جَايض فشٌّگي حَصُ كتبة ) كتبة سبل ٍ فصل ،  -12

 ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي 

 داٍس هٌبظشات داًطجَيي خَاجِ ًصيش.سبصهبى داًطجَيبى ايشاى جْبد داًطگبّي-13

 : سوابق پژوهشي )پروژه، مقاله، کتاب، همايش، ...(  5

 الف( کتاب

 1391: يبدًبهِ استبد عجذالحسيي حبئشي، اًتطبسات خبًِ كتبة ،1
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 1391فلسفي تبسيخي ثِ سٍضٌگشي ، ًطش علن ،  :دس آهذي2

 دس دست اًتطبس.: هْبستْبي اسبسي دس فلسفِ ٍسصي 3

 . فلسفِ علَم اًسبًي تطجيقي ) ديلتبي ٍ فلسفِ اسالهي هتبخش ( ، دس دست اًتطبس4

 

 هقبالت پظٍّطي :

 -تبليف هقبلِ )هجالت 

 (سبيش

تبسيخٌگبسي فلسفِ اسالهي 

 ُپست سيٌَي
1390 

ثٌيبد حكوت « اثي سيٌب ٍ فيلسَفبى اسالهي»ّوبيص 

 اسالهي

 -تبليف هقبلِ )هجالت 

 (سبيش

طلَع ٍافَل علَم اًسبًي دس 

 غشة
1390 

ّوبيص آسيت ضٌبسي علَم اًسبًي داًطگبُ كبضبى 

 1390آرس 

تبليف هقبلِ )هجالت 

 (علوي پظٍّطي

طيلسَى ٍ سٍيكشد هيبى سضتِ 

 اي ثِ تبسيخ فلسفِ
1391 

ي ثٌيبدي ؛ پظٍّطگبُ علَم اًسبًي ٍ هجلِ غشة ضٌبس

 هطبلعبت فشٌّگي

تبليف هقبلِ )هجالت 

 (علوي پظٍّطي

افالطَى ٍ خبستگبّْبي  -3

 فلسفِ صثبى
1391 

فصلٌبهِ آفبق حكوت ،داًطگبُ آصاد اسالهي تْشاى 

 هشكض

تبليف كتبة )اص پبيبى 

 (ًبهِ

دسآهذي فلسفي تبسيخي ثِ 

 سٍضٌگشي
 ًطشعلن 1391

هجوَعِ تبليف كتبة )

 (هقبالت

ًقذي ثش كتبة سيش تطَس كالم 

 ضيعِ
 اًتطبسات خبًِ كتبة 1391

تبليف هقبلِ )هجالت 

 (علوي پظٍّطي
 1392 كبًت ، فَكَ ٍ سٌت اًتقبدي

، 41فصلٌبهِ تخصصي فلسفِ داًطگبُ تْشاى ، دٍسُ 

 . 26-9، صفحِ 1392، تبثستبى 1ضوبسُ 

تبليف هقبلِ )هجالت 

 (پظٍّطيعلوي 
 1392 َكَ ٍ سٌت اًتقبديكبًت ، ف

، 41فصلٌبهِ تخصصي فلسفِ داًطگبُ تْشاى ، دٍسُ 

 . 26-9، صفحِ 1392، تبثستبى 1ضوبسُ 

تبليف هقبلِ )هجالت 

 (علوي پظٍّطي

ديلتبي ٍ ثٌيبدگزاسي علَم 

 اًسبًي
1392 

،  77فصلٌبهِ سٍش ضٌبسي علَم اًسبًي ، ضوبسُ 

 .92-65.صص 1392صهستبى 

 

 مقاالتسايرب( 
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  135كتبة هبُ ديي ش )فيلسَف تحليلي خذاثبٍس(:دسآهذي ثش صًذگي ، آثبس ٍ هضبهيي عوذُ فكشي سَئيي ثشى :1

  137سِ دِّ فلسفِ ديي ٍ كالم جذيذ دس ايشاى:كتبة هبُ ديي ش: 2

  141تٌَع ديي دس سٍصگبس هب كتبة هبُ ديي ش: 3

  150پشسص اص چيستي ايوبى كتبة هبُ ديي ش: 4

  151بة ديي ٍ هعشفت كتبة هبُ ديي شتبهلي دس كت: 5

  143عقالًيت ٍ تسبّل دس اسالم كتبة هبُ ديي ش: 6

  135كتبة هبُ ديي ش. كتبة ًبهِ ٍ هقبلِ ًبهِ سَئيي ثشى: 7

  31كتبة هبُ فلسفِ.ش:كبًت ٍ ًضاع داًطكذُ ّب: 8

  31ساٌّوبي هطبلعِ سٌجص خشد ًبة:كتبة هبُ فلسفِ.ش: 9

  31كتبة هبُ فلسفِ.شهبًيفست فلسفِ ًبة:: 10

 (27/4/88)4262سقَط فلسفِ آكسفَسد:سٍصًبهِ ايشاى ضوبسُ : 11

  (28/4/88)4263سٍصًبهِ ايشاى ضوبسُ  :سٍستي ٍ هشص هيبى فلسفِ تحليلي ٍ كبًتيٌٌتبل: 12

  153دٍفلسفِ ديي ٍيتگٌطتبيي: كتبة هبُ ديي.ش: 13

 25سفِ شاصهذسًيتِ تبسيخي تبهذسًيتِ فلسفي: كتبة هبُ فل: 14

 38 ش فلسفِسيچبسد سَييي ثشى ،كتبة هبُ  "ايوبى ٍعقل ": عقل ضٌبسي سَييي ثي،ًقذي ثش كتبة 15

 38،ش فلسفِ: سَييي ثشى ،هيبى فلسفِ ٍكالم ،كتبة هبُ 16

 157. تبسيخ كالم يب تبسيخٌگبسي كالهي ،ًقذي ثش كتبة سيشي دس تطَس كالم ضيعِ ،كتبة هبُ ديي ش17

 40ظَهِ فكشي ّوِ ضوَل ،كتبة هبُ فلسفِ ،ش: ّشهٌَتيک ،ه18ٌ

 40: ّوبيص گبداهش دس داًطگبُ سيبتل ،كتبة هبُ فلسفِ ،ش19

 دس دست اًتطبساسٍپبهحَسي ٍهذسًيتِ.هجلِ سَسُ اًذيطِ .: 20

 1390هشدادّبًشي كشثي ٍتبسيخٌگبسي فلسفِ اسالهي،هجلِ سَسُ اًذيطِ.: 21 

 1390خشداد بهِ ّيذگش كتبة هبُ فلسفِ.ّيذگش ًٍبهِ دسثبة اٍهبًيسن.ٍيظُ ً: 22

 1390خشداد كتبة هبُ فلسفِ.. اعتشاضبت دكبست ، الگَي ًقذ فلسفي، 23 

 1390ديلتبي ٍثٌيبدّبي فلسفي علَم اًسبًي كتبة هبُ فلسفِ ضْشيَس 24
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 1390كتبة هبُ فلسفِ ، آرس  هسبئل تبسيخٌگبسي فلسفِ ،دس آهذي كتبثطٌبختي ، :25

 1390 آرسكتبة هبُ فلسفِ ،يش حكوت دس اسٍپب، : تبسيخٌگبسي س26

 1391كتبة هبُ فلسفِ ،تيش هب ٍ هيشاث فكشي غضالي ، 27

 1390كتبة هبُ فلسفِ ، دي تبسيخٌگبسي فلسفِ ٍآهَصش فلسفِ،  :28

 1390هْش ًقذ فالسفِ تحليلي ثش فلسفِ رّي دكبست . كتبة هبُ فلسفِ. .30

  1392، كتبة هبُ فلسفِ ، هْش 73ش هحوذ لگٌْبٍسي ، ايشاى ، : ًسجت هک ايٌتبيش ثب فلسفِ هعبصش|31

 1392، كتبة هبُ فلسفِ ، هْش 73، ش: اّويت ديٌي فلسفِ هک ايٌتبيش 32

ظيلسَى ٍ سٍيكشد هيبى سضتِ اي ثِ تبسيخ فلسفِ ، هجلِ غشة ضٌبسي ثٌيبدي ؛ پظٍّطگبُ علَم اًسبًي ٍ هطبلعبت  -33

 1391، صهستبى  4فشٌّگي ،ضوبسُ 

 1390افالطَى ٍ خبستگبّْبي فلسفِ صثبى ، هجلِ آفبق حكوت ، ضوبسُ دٍم ، تبثستبى  -34

 


