رٍالفمبس ًبصشی
هحمك سسوی گشٍُ فلسفِ
ٍ دثیش تحشیشیِ هجلِ ًمذ ٍ ًظش
هحل وبس :پژٍّطىذُ فلسفِ ٍ والم

الف) ٍضعیت تحصیالت
 .1حَصٍی
ضشوت دس ثشخی دسٍس ثِ صَست غیشسسوی
 .2داًطگبّی
وبسضٌبسی فلسفِ؛  1381داًطگبُ تْشاى؛ فلسفِ
وبسضٌبسیاسضذ فلسفِ؛  1384داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی؛ فلسفِ
دوتشی فلسفِ دیي؛ داًطگبُ تْشاى ،پشدیس فبساثی؛ فلسفِ دیي

ة) سَاثك ضغلی
 .1صذاٍ سیوب (هشوض پژٍّص ّبی اسالالهی ٍ سادیالَ هعالبس ) 1384 - 1381؛ ٍیشاسالتبس دس هشوالض
پژٍّصّبی اسالهی صذا ٍ سیوب ٍ سشدثیش ٍ ًَیسٌذُ ثشًبهِ دس سادیَ هعبس .
 .2هؤسسِ آهَصضی ٍ پژٍّطی اهبم خویٌی (سُ)  ( 1388- 1386هحمك ٍاحذ التیي).
 .3پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی (اص  388تبوٌَى؛ هحمك سسوی گشٍُ فلسفِ ٍ دثیالش تحشیشیالِ
فصلٌبهِ ًمذًٍظش).

ج) سَاثك ٍ حَصُّبی هطبلعبتی ٍ تخصصی
 .1سضتِ تخصصی:
 .1فلسفِ ًفس  3سبل ثب چٌذ همبلِ علوی.
 .2فلسفِ دیي (صثبى دیي ،تجشثِ دیٌی ،هعٌبی صًذگی ،ایوبى ٍ عمالًیالت ،علالن ٍ دیالي ،علالن دیٌالی ٍ
هسئلِ ضشّ).
 .2آضٌبیی ثب صثبىّبی خبسجی (عشثی ٍ اًگلیسی)
 .3هْبستّبی غیشهطبلعبتی:
1

گزساًذى دٍسُ  MSRT ٍ TOEFLدس جْبد داًطگبّی لن؛
یه دٍسُ

اص هعبًٍت هٌبثع اًسبًی دفتش؛

2

دٍسُ ًشمافضاس تحمیمی

3

دٍسُ ًگبسش ٍ ٍیشایص دٍ دٍسُ

4

خَضٌَیسی دس حذّ هوتبص اص  1375اًجوي خَضٌَیسبى لن؛

5

دٍسُ آهَصش صثبى اًگلیسی ( 7تشم اص  1381صثبًىذُ گَیص).

اص ٍاحذ ًطش پژٍّطگبُ؛

د) سَاثك آهَصضی
 .1ولیبت فلسفِ (داًطگبُ تْشاى ،پشدیس فبساثی ؛ یه تشم تحصیلی)
 .2آهَصش علَم لشآًی (تجَیذ ٍ لشائت)؛ وبًَى ّبی لشآًی هسبجذ ٍ پبیگبُ ّبی ثسیج (ّالش سالبلِ دس
هبُ هجبسن سهضبى)؛

ُ) ّوىبسی علوی ال اجشایی ثب هشاوض ٍ هؤسسبت

 .1هحمك ٍاحذ التیي

هشوض دائشُ الوعبس

علَم عملی اسالهی؛ .1388-1386

ٍ .2یشاستبس ،سشدثیش ٍ ًَیسٌذُ ثشًبهِ دس صذاٍ سیوب (هشوض پژٍّص ّالبی اسالالهی ٍ سادیالَ هعالبس
(.)1386-1381
 .3حضَس فعبل دس ّوبیص سٍص جْبًی فلسفِ ثِ ّوت اًجوي حىوت ٍ فلسفِ ایشاى (ثب اسائالِ همبلالِ
چبحضذُ .)1388
 .4حضَس فعبل دس ّوبیص ثیي الوللی آهَصُ ّبی دیٌی ٍ هسئلِ ًفس ٍ ثذى؛ پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ
اسالهی –ّوىبسی علوی –اجشایی ثب اسائِ دٍ همبلِ چبحضذُ (اسفٌذهبُ .)1389

ٍ) سَاثك تحمیمبتی ٍ فعبلیتّبی علوی ال جٌجی
 تحمیمبت اتوبمیبفتِ: .1جضٍٓ ولیبت فلسفِ غشة؛ هتي دسسی ( 1392ثشای داًطالجَیبى دٍسُ لیسالبًس پالشدیس فالبساثی،
داًطگبُ تْشاى)
 .2همبلِ «هعٌبی صًذگی دس حیبت دیٌی ٍ حیبت سىَالس؛ ًمذ دیذگبُ سیچبسد تیلالَس » تالللیف 1393؛
اسائِضذُ ثِ هجلِ علوی – پژٍّطی؛
 تحمیمبت دس دست اجشا: .1ساثطِ ًفس ٍ ثذى اص هٌظش لبضیسعیذ لوی؛
 .2همبلِ «تجییي هسئلِ ضشّ ثش اسبس سٍیىشد پبسادایوی ثِ علَم عملی اسالالهی»؛ تحمیالك دٍسُ دوتالشی
1393؛ آهبدُ اسائِ؛
 .3ثشسسی اًتمبدی سٍیىشدّبی سلیت دس پبسخ ثِ هسئلِ ضشّ ثش اسبس دیذگبُ ثشایالبى دیالَیس؛ (عٌالَاى
هصَة سسبلِ دوتشی دس پشدیس فبساثی)؛
 .4تشجوِ وتبة :Ahmett karamostafa, SUFISM; THE FORMATIVE PRIOD

 .5عذالت ٍجَدی ٍ هسئلِ ضشّ؛

 همبالت تللیفی هٌتطشضذُ:« .1همبم اًسبى اص هٌظش حىوت هتعبلیِ ٍ ٍضعیت صالٌعت فشٌّگالی دس غالشة» (تالللیف 1388؛ دس:
هجوَعِهمبالت وٌگشُ سٍص جْبًی فلسفِ – اًجوي حىوت ٍ فلسفِ ایشاى)؛
« .2آهَصُ لشآًی فطشت ٍ لَاصم آى ثشای ًفسضٌبسی صذسایی» (تللیف  1391دس :وتبة ًفالس ٍ ثالذى
دس اخالق ٍ اًسبىضٌبسی؛ ًطش پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی)؛
« .3آهَصُ هعشاج ٍ لَاصم آى ثش ًظشیِ ّبی ًفس ضٌبسی» (تللیف  1391دس :وتبة ًفس ٍ ثذى دس اخالق
ٍ اًسبىضٌبسی؛ ًطش پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی)؛
« .4ثشسسی سسبلِ "حیّ ثي یمظبى" اثي طفیل اص هٌظش رات گشایی ٍ سبخت گشایالی» (تالللیف  1393دس:
فصلٌبهِ علوی -پژٍّطی ًمذًٍظش ،ش .)72
« .5آیب هسیحیبى ثِ ًفس ًیبص داسًذ؟ سٍیىشدّبی هجتٌی ثش الْیبت ٍ وتبة همذس دسثبسُ طجیعت اًسبى»؛
(تشجوِ  1392دس :وتبة هسیحیت ٍ هسئلِ رّي ٍ ثذى؛ ًطش پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی)؛
« .6دیبلىتیه سٍضٌگشی ٍ اسبست اًسبى» (تللیف  1393دس :هجلِ اسفبس ،ش .)3
« .7ضىبویت ٍ تعشیف ضٌبخت» (هعشفی وتبة  1392دس :فصلٌبهِ علوی -پژٍّطالی ًمالذًٍظش ،ش
.)56
« .8چیستی فلسفِ اسالهی» (هعشفی وتبة 1392

دس :فصلٌبهِ علوی -پژٍّطی ًمذًٍظش ،ش .)61

« .9تعشیف علن دیٌی ثش اسبس سبحت ّبی ٍجَدی اًسبى» (تللیف 1394؛ اسائِ ثِ ّوبیص علن دیٌالی
دس پژٍّطگبُ فشٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی).
« .11ثشسسی ثشّبى دسجبت ووبل ثش اثجبت ٍجَد خذا» (تللیف 1395؛ پزیشفتِضذُ دس فصلٌبهِ علوی –
پژٍّطی فلسفِ دیي (داًطگبُ تْشاى ،پشدیس فبساثی).

« .11ثشسسی اًتمبدی ساُحلّبی هسئلِ ضشّ ثش اسبس سٍیىشد ًَتَهیستی ثشایبى دیَیس» (تللیف 1396؛
فصلٌبهِ علوی-پژٍّطی لجسبت).
« .12پبساداینّبی فلسفی -الْیبتی ٍ هسئلِ ضشّ؛ ثب تلویذ ثش آسای ثشایبى دیَیس» (تللیف 1396؛ فصلٌبهِ
علوی-پژٍّطی ًمذًٍظش ،ش .)86
 حضَس دس اًجويّبی علوی .1لطت علوی فلسفِ دیي

(پژٍّطگبُ فشٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی).

 .2اًجوي علوی فلسفِ دیي

(پژٍّطگبُ علَم اًسبًی).

ص) اسصیبثی تحمیمبت ٍ آثبس
 .1اسصیبثی همذهبتی همبالت سسیذُ ثِ فصلٌبهِ علوی – پژٍّطی ًمذًٍظش؛ اص اثتذای سبل 1393؛
 .2همبالت اسسبلی اص ّوبیص دیي ،جبهعِ ٍ سالهت.
یبدآٍسی:
گفتٌی است حمیش تبوٌَى ثیص اص  31عٌَاى وتبة دس حَصُ تخصصی فلسفِ ٍ والم ٍ ًیض چٌالذیي
ًطشیِ علوی – پژٍّطی سا ٍیشاستبسی (فٌی ،هحتَایی ٍ علوی) وشدُام ٍ ّوچٌیي ثیص اص  31عٌَاى
وتبة ثب ٍیشایص علوی ایٌجبًت دس پژٍّطگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی ثِ چبح سسیذُ است.

