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 رزوهه

 

 ضىابك ػلمی
از  22/85با هؼذل يهایی  22/20/2852جرم( در جاریخ  22ضاػث در  825« )کايىو زباو ایراو»وره زباو ػربی از گىاهی پایاو د

222. 
 2222-28-28در جاریخ « يذای غکىه»زباو ايگلیطی  از دبیرخايه« Junior»گىاهی 

 .2850رجبه اول در آزهىو ضراضری کارغًاضی ارغذ ضال 
 .2855ی دکحری دايػگاه جهراو ضال رهدوم در آزهىو ورودی دو  رجبه

 دايػجىی اضحؼذاد درخػاو دايػگاه جهراو در همطغ کارغًاضی ارغذ.
 .222از  25ی با يمره  28/22/52لبىلی در آزهىو جافل دايػگاه جهراو در جاریخ 

يیکىالش رغر به راهًمایی دکحر از  هطالؼاجی در جاریخ هًطك دوره اضالهیيمذ و جحلیل بخع يخطث ی ارغذ: ػًىاو پایاو ياهه
 (.25,82 :با يمره ػالی 22/28/2855در جاریخ  احذ فراهرز لراهلکی و هػاورت دکحر هحمذ ػلی حجحی )دفاع غذه

يظریه هالؾذرا در جمایس حمل اولی راجی و حمل غایغ ؾًاػی و پیػیًه جاریخی آو به راهًمایی دکحر ی دکحرا: ػًىاو پایاو ياهه
 .(82/28 :با يمره ػالی 22/20/2882در جاریخ دفاع غذه ) لراهلکی و هػاورت هحمذ ػلی حجحیاحذ فراهرز 

 
 ها کحاب

 .2888جهراو: هؤضطه حکمث و فلطفه ایراو، چاپ اول، ، حمل اولی و غایغ: رهیافحی جاریخی. 2
بیرجًذ: يػر ، ش کحاب هرجغ(بًذی فؿل به فؿل بر اضا )دضحه ضىاالت آزهىو ضراضری کارغًاضی ارغذ فلطفه اضالهی. 2

 .2888 چاپ اول، چهار درخث،
 .2882، بیرجًذ: چهار درخث، ىػه داضحاو های فلطفه برای کىدک()از هجم غهر دورايذیػی. 8
 ، در دضث داوری.جأثیر هًطمی لرآو بر حکمث هحؼالیه )هًطك طریِك اوالیی(. 2
 

 هماالت پژوهػی
 (،)يىیطًذه هطؤول( هحمذ ػلی حجحیدکحر با  )هػحرک« لیذ هىضىع و لیذ گسارهبه ػًىاو حمل اولی و حمل غایغ ». 2

، بهار و جابطحاو 22و  8)دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه اؾفهاو(، دوره جذیذ، ضال ضىم، غماره  هحافیسیک
 .88-20، ؾؽ 2882

پژوهػگاه ػلىم ايطايی و ، لاضمؼلی کىچًايی(دکحر با هػحرک ) ««حمل»جمایس حملیى يسد هالؾذرا از هًظر جحىالت هؼًایی ». 2
 .82-220، ؾؽ 2882، ضال دوم، غماره دوم، پاییس و زهطحاو هًطك پژوهی هطالؼات فرهًگی:

، 22، جهراو: بًیاد حکمث اضالهی ؾذرا، غماره جاریخ فلطفه، «يمذ و بررضی جمطین ضه گايه حمل يسد هیرداهاد». 8
 .288-285، ؾؽ 2882زهطحاو 

)هػحرک با دکحر احذ فراهرز « در وجىد رهًی و کارایی آو« اجحماع دو همىله»راهکار هحمایس هالؾذرا از ابى ضیًا در رفغ ». 2
 .28-82، ؾؽ 2882، ضال چهل و غػن، غماره یکن، بهار و جابطحاو فلطفه و کالم اضالهیلراهلکی(، هجله 
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، ضال پًجن، غماره دوم، پاییس و زهطحاو هًطك پژوهی، ه ريجبر دارضحايی()هػحرک با ػاطف «هًطك طریك اوالیی در لرآو». 8
 .88-08، ؾؽ 2888

 .82-82، ؾؽ 2888، زهطحاو 25، غماره خردياهه، «حکمث هحؼالیه و هًطك طریك اوالیی». 0
 .222-225، ؾؽ 2882، ضال پًجن، غماره چهارم، بهار جاریخ فلطفه، «جا اؾالث وجىدخذا از حك بىدو ». 2
، 88غماره ضال بیطحن،  ،حکمث ضیًىی ،«حمیث خذاويذ در يظر ابى ضیًا و جأثیر آو بر يظریه وحذت وجىد در هالؾذرا». 5

 .28-22ؾؽ ، 2888بهار و جابطحاو 
 .28-02، ؾؽ 2888 بهار و جابطحاو، اول، غماره هفحنضال  ،هًطك پژوهی، «ضىره زخرف: از اضحثًاء جا اولىیث 52آیه . »8

، ؾؽ 2880 بهار و جابطحاو، اول، غماره هػحنضال  ،هًطك پژوهی، «هًطك فازی در لرآو: خلط هطحًبط و هًؿىؼ. »22
282-222. 

 
 هماله در هجمىػه هماالت

، به کىغع خىاجه پژوهی )هجمىػه هماالجی به للن گروهی از يىیطًذگاو(در: « آثار و آرای خىاجه طىضی در هًطك. »2
 .258-220، ؾؽ 2882راو: خايه کحاب، چاپ اول، هرداد ػبذالله ؾلىاجی، جه

خىاجه پژوهی )هجمىػه هماالجی به للن )هػحرک با رضا هحمذی يطب(، در: « رویکرد خىاجه طىضی به طبمه بًذی ػلىم. »2
 .222-282، ؾؽ 2882، به کىغع ػبذالله ؾلىاجی، جهراو: خايه کحاب، چاپ اول، هرداد گروهی از يىیطًذگاو(

)هجمىػه هماالجی در بررضی آراء، احىال و آثار فیض  فیض پژوهیدر: ، «فیض کاغايی وحذت حمل در جًالض از هًظر». 8
 .058-080ؾؽ ، 2882فروردیى جهراو: خايه کحاب، به کىغع دکحر غهًاز غایاو فر، ، کاغايی(

)هجمىػه هماالجی در هؼرفی آراء، احىال و آثار ابى ضیًا پژوهی در:  ،«جطحاری در پیػیًه جمایس حملیى در هًطك ابى ضیًا» .2
 .222-282، ؾؽ. 2882ابى ضیًا(، به کىغع دکحر فاطمه فًا، آباو 

 
 جخؿؿی هماالت

ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال ، هاهًاهه«ی اضالهیيمذ و بررضی هبايی هطالؼات يیکىالش رغر در جاریخ هًطك دوره». 2
 .88-02ات: ، ؾفح2852، آرر 28ی دوم، غماره

، 20ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال دوم، غماره، هاهًاهه)هػحرک با ضیذ جىاد حطیًی( «فارابی پژوهاو غیر ایرايی». 2
 .22-52، ؾفحات: 2852دی 

 .5-22، ؾفحات: 2852، بهمى 22ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال دوم، غماره، هاهًاهه«هًطمی ضًثفارابی و ». 8
، هرداد 28ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال ضىم، غماره، هاهًاهه«های هًطمی در آثار هًطمی ضهروردیزهآهى». 2

 .82-22، ؾفحات: 2855
، آباو 20ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال ضىم، غماره، هاهًاهه«و گسارغات ايحمادی در جاریخ هًطك ػربی هطالؼاجی». 8

 .88-222، ؾؽ: 2855
ی جخؿؿی کحاب ، هاهًاهه)هػحرک با داوود لرجالى( «کايث و گطحره ػملبررضی دیذگاه های ايحمادی در خؿىؼ کحاب ». 0

 .228-222، ؾؽ: 2858، فروردیى 82ی هاه فلطفه، ضال ضىم، غماره
، 2858 ، هرداد88ی ب هاه فلطفه، ضال ضىم، غمارهی جخؿؿی کحا، هاهًاهه«ابى ضیًای هًطمی در آثار يیکىالش رغر». 2

 .52-82ؾؽ: 
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 .88-22، ؾؽ: 2858 ، غهریىر80ی ب هاه فلطفه، ضال ضىم، غمارهی جخؿؿی کحا، هاهًاهه«يگاهی به هًطك کايث». 5
، 2858 ، ههر82ی ب هاه فلطفه، ضال ضىم، غمارهی جخؿؿی کحا، هاهًاهه«ؾذراهالروظ غًاضی فلطفه يگاهی به ». 8

 .28-82ؾؽ: 
، دی 22ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، ضال ضىم، غماره، هاهًاهه«هگل به للن هايص گئىرگ گاداهر دیالکحیک». 22

 .28-20، ؾؽ: 2858
، 2858، بهمى 22ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، غماره، هاهًاهه«هرهًىجیک فلطفی گاداهر به روایث رابرت دوضحال. »22

 .22-28ؾؽ: 
 .52-88، ؾؽ: 2882، اردیبهػث 22ی ، غمارهب هاه فلطفهخؿؿی کحای ج، هاهًاهه«هایذگر و هًطك». 22
، 20ی ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، غمارههاهًاهه، «)همذهه ای بر يظریه غًاخث( هؼرفث غًاضی يین يگاهی به کحاب». 28

 .28-25، ؾؽ: 2882جیر 
، 00ی جخؿؿی کحاب هاه فلطفه، غماره یهاهًاهه ،«و پرضع هایی در باب جمایس دو حملغًاضی  هًطك و غًاخث. »22

 .85-22، ؾؽ: 2882 اضفًذ
 

 ها همایعهماله در 
هجمىػه هماالت برگسیذه يخطحیى همایع بیى المللی هکحب فلطفی ، در: «يمذ و بررضی جمطین ضه گايه حمل يسد هیرداهاد». 2

، ؾؽ 2882، 2فلطفه ایراو، ج ، به کىغع ػلی کرباضی زاده اؾفهايی، جهراو: هىضطه پژوهػی حکمث و اؾفهاو
در هجله ػلمی پژوهػی جاریخ )ایى هماله هن در هجمىػه هماالت ایى همایع به چاپ رضیذه اضث و هن  .222-288

 چاپ ایى هماله در ایى دو هىضغ، در دضحىر کار همایع هسبىر بىده اضث.( فلطفه و
اجر دیبا و اکبر غایاو ضرغث(، کًگره بیى المللی زباو و )هػحرک با ه« فیلن پری: از جؿىف ابىضؼیذ جا ػرفاو ػلىی». 2

 ادبیات.
 

 راهًمای پایاو ياهه
، کارغًاضی ارغذ، با هػاورت زیًب يىروزی، «کحاو های فارضی در فلطفه برای کىد هؤلفه های فلطفی داض»ؾمذی، يرگص، 

 .2882دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه بیرجًذ، دی 
اکبر غایاو ضرغث، ، کارغًاضی ارغذ، با هػاورت «ررضی ایذه های فلطفی در آثار ضیًمایی داریىظ ههرجىییب»دیبا، هاجر، 

 .2888دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه بیرجًذ، غهریىر 
و ػلىم  ، کارغًاضی ارغذ، با هػاورت هرجضی هسگی يژاد، دايػکذه ادبیات«حمل اولی و غایغ يسد غهیذ هطهری»هلکی، ضؼیذ، 

 .2888 دیايطايی دايػگاه بیرجًذ، 
، کارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه «فطرت از هًظر غهیذ هطهری و ػالهه طباطبایی»بارايی، لیال، 
 .2888بیرجًذ، دی 

 دیطايی دايػگاه بیرجًذ، ، کارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم اي«کالهی-ػلن به اضماء از هًظر فلطفی»کاری، زهره، 
2888. 

، کارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی «کالهی-جایگاه آیات زهايی لرآو در يگرظ های فلطفی»، اضماء، خطروی
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 . در دضث کاردايػگاه بیرجًذ
رغًاضی ارغذ، ، کا«بررضی داضحاو های گروه ضًی الف کايىو پرورظ فکری از هًظر فلطفه برای کىدک»، زهرا، اکبری

 دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه بیرجًذ. در دضث کار
، کارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی «بررضی کحاب راهًمای داضحاو های فلطفه برای کىدک»ابىجرابی، جمیله، 

 دايػگاه بیرجًذ. در دضث کار
ارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه بیرجًذ. در ، ک«يمىد حکمث ػلىی در فلطفه هالؾذرا»يظری، حطیى، 

 دضث کار
، کارغًاضی ارغذ، دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی «يمذ و بررضی حمل اولی ايگاری حمل جًص و فؿل بر يىع»لطفی، الهه، 

 دايػگاه بیرجًذ. در دضث کار
 

 جذریص ضىابك
در همطغ کارغًاضی به  58-50 اول و دوم طاليیمهرکس غیراز در « )لذش ضره( غهیذ آیث الله بهػحی»ی جذریص در حىزه

 ػًىاو اضحاد هًطك و به هذت یک ضال.
در همطغ کارغًاضی و به  2855ی الهیات دايػگاه جهراو در ضال جذریص ػربی و جرجمه در هرکس غاهذ و ایثارگراو دايػکذه

 ضاػث. 22هذت 
در همطغ کارغًاضی  55-58ػکذه رواو غًاضی و ػلىم جربیحی دايػگاه جهراو در يیمطال اول جذریص هًطك لذین و جذیذ در داي

 ارغذ به هذت یک جرم.
، جاریخ فلطفه و فلطفه هػاء در دايػکذه ادبیات و ػلىم ايطايی دايػگاه (يهایة الحکمةو  بذایة الحکمة) جذریص فلطفه اضالهی

 .جا کًىو 2882از ههر بیرجًذ 
 جاکًىو. 2882هحؼالیه، اغراق و هػاء در همطغ ارغذ در دايػگاه بیرجًذ از بهمى  جذریص حکمث

 

 کارگاههای آهىزغی)غرکث در( 
 .28/22/2882، در جاریخ ضاػث 2 به هذت ،فضای هجازی و ضایبری با هىضىع کارگاه آهىزغی
 .25/28/2882در جاریخ ضاػث،  2به هذت آهىزغی با هىضىع فرهًگ ضیاضی، -کارگاه فرهًگی

 .25/25/2882ضاػث، در جاریخ  8کارگاه فرهًگی با هىضىع کالبذ غکافی ػػك، به هذت 
 .22/22/2882ضاػث، در جاریخ  2، به هذت 2 کارگاه آهىزغی با هىضىع فضای هجازی و ضایبری

 

 ضىابك کاری
 .2852ضال اغحغال در هرکس بهسیطحی به هذت ضه هاه به ػًىاو هربی دايع آهىزاو اضحثًایی در 

 
 کارپژوهع های در دضث 

 کحاب جأثیر هًطمی لرآو بر حکمث هحؼالیه
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 در هرحله داوری.، (به زباو ايگلیطی)« پیػیًه جاریخی حمل اولی راجی ؾذرایی»هماله پژوهػی با ػًىاو 
 ، در دایرة المؼارف جهاو اضالم، در هرحله داوری.«لطام آوحمل اولی و غایغ و ا»هماله دایرة المؼارفی 

 

 .25/8/2828دارای کارت پایاو خذهث به جاریخ وضؼیث يظام وظیفه: 

 

 


