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 :خالصه سوابق

 داًطگاُ علَم پسضکی کرهاًطاُاستادیار 

 ،هتاّل1364هتَلذ 

 لن داًطگاُ؛ دکتری فلسفِ اخالق

 ارضذ فلسفِ اخالق؛داًطگاُ لن

 (سِ ًَیت)داًطگاُ لن در همطع ارضذ ٍ دکتریپژٍّطگر برتر 

 ،ISCهمالِ  15دارای 

 ،یالولل ّای بیي همالِ در ّوایص 7

 ّای هلی، همالِ در ّوایص 4

 تالیف دٍ هجلذ

 ...ٍیک هجلذ ترجوِ 

  
 :تزین سوابق فهزست مهم

 

 (مقاله 15)ISCمقاالت منتشزه در فصلنامه های *  

 1398. هجلِ علوی پژٍّطی آیٌِ هعرفت. از عمالًیت اهیذ تا اخالق اهیذ .1

 1398. هجلِ علوی پژٍّطی تاهالت فلسفی. استعارُ هفَْهی ٍ تحلیلی ًَ از ًمص آى در اخالق .2

هجلِ علوی . ًصیر ٍ جعفر کطفیابي هسکَیِ، خَاجِ : بررسی ًگرش سِ حکین هسلواى بِ فضائل چْارگاًِ .3

 1398. پژٍّطی تاریخ فلسفِ

 1398.هجلِ علوی پژٍّطی تاریخ فلسفِ. ًگرش فلسفی خَاجِ ًصیرالذیي طَسی بِ هذیریت ٍ التصاد خاًَادُ .4

 1397. هجلِ علوی پژٍّطی پژٍّطٌاهِ اخالق. تحلیل اخاللی افطاگری .5

هجلِ علوی پژٍّطی . ارسطَ، آکَئیٌی ٍ خَاجِ ًصیرالذیي طَسیتحلیل برتریي ٍ بذتریي اٍصاف اخاللی از هٌظر  .6

 1397/فلسفِ داًطگاُ تْراى

پژٍّطٌاهِ پژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / تخیل ٍ تخلك؛ تعریف ٍ ًوًَِ ّایی از ًمص تخیل در اخالق اسالهی .7

 1394/اخالق

 1394/هجلِ فلسفِپژٍّطی   -فصلٌاهِ علوی/ اٍصاف اخاللی هستمل ٍ ٍابستِ؛ تعریف ٍ تمسیوی ًَیي در اخالق .8

  1394/فلسفِ دیيپژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / ٍجَد خذا ٍ صرفِ هٌذی اخالق .9
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با ) سَهیي کٌگرُ بیي الوللی علَم اًساًی اسالهی/ضٌاسی در اخالق ٍ ًسبت آى با جاهعِ ضٌاسی اخالق اهعِج .10

 1394(/ هجَز علوی پژٍّطی

(/ با هجَز علوی پژٍّطی) گرُ بیي الوللی علَم اًساًی اسالهیسَهیي کي/ ٍاکاٍی ٍ ًمذ همذهِ رسالِ یک کلوِ .11

1394 

 1393/پژٍّطٌاهِ اخالقپژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / تحلیل فضائل جْل از هٌظر جَلیا درایَر .12

  1391/هطرق هَعَدپژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / اخالق، دٍلت ٍ ًسبت آًْا در آرهاًطْر .13

 1390/پژٍّص ّای اخاللیپژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / اسالهیاخالق   طرح ٍ تبییي جاهعِ ضٌاسی ـ درـ .14

 1390/هطرق هَعَدپژٍّطی  -فصلٌاهِ علوی / سیاست خارجی دٍلت دیٌی با تاکیذ بر هفاّین تمیِ ٍ اًتظار .15

  

 (مقاله7)مقاالت پذیزفته شذه در کنفزانس های بین المللی* 

  

1- Ethical functions of TV. IJIS.3 international conference in paris.2013 

2- prove the superiority of solar energy by Islamic ethics.ICGTEC.international  conference in 

Malaysia.2012  

3- sociology of morality. The International Institute of Social and Economic 

Sciences.universiti of economics in prague.2012 

4- sociology in morality and its priority on sociology of morality.IJIS.3 

 international conference in americak university in rome.italy.2012 

 1387.ّوایص بیي الوللی غربطٌاسی.جاهعِ الوصطفی العالویِ.پرٍتستاًیسن ٍ توذى غربی -5        

 1386آررهاُ .ّوایص بیي الوللی تَسعِ بیوِ.ٍ تَسعِ بیوِ ّای عورآهَزُ ّای دیٌی      -6

 1392.هطْذ.ّوایص بیي الوللی تحَل ًظام آهَزضی. ًمص تخیل اخاللی در تحَل ًظام آهَزضی     -7

  

 (مقاله 4)مقاالت منتشزه در همایش های ملی* 

 1394.اخالقّوایص هلی فلسفِ . گرایی اخاللی ًگرش خاظ دیَیذ ٍلواى بِ ًسبی -1

 1387.پژٍّطگاُ علَم ٍ اًذیطِ اسالهی/ الساهات ٍرٍد حکوت هتعالیِ در سیاست  -2



 1386.کاًَى اًذیطِ جَاى/ ًمذی بر ًظریِ ٍحذت هتعالی ادیاى -3

 1391.اصفْاى. ّوایص هلی رساًِ ٍ هسائل اجتواعی/ سیٌوا، تلَیسیَى ٍ تخیل اخاللی -4

  

 مقاالت منتشزه در مجالت تخصصی

 دُدٍفصلٌاهِ هطالعات زًاى ٍ خاًَا. ٍجِ اخاللی حجاب ٍ سرضت ّوذالًِ آى  -1

 فصلٌاهِ کتاب رٍاًطٌاسی ٍ اخالق. هسیر ضخصیت در       -2

 بسیارًَیسی یا پربارًَیسی؟ فرٌّگ اهرٍز  -3

 فرٌّگ اهرٍز/ چالص داعص ٍ اجتْاد هجتْذ ضطبستری -4

 هجلِ سَرُ/ فلسفِ فساد -5

ًگ اهرٍز فرُ/ ًمذ کتاب اخالق دیي ضٌاسی -6

       

 کتاب ها* 

 1386.برًذُ جایسُ تمذیری کتاب سال داًطجَیی( رابطِ دیي ٍ دٍلت)ًیایص دهکراتیک -1       

 1387.طرحی ًَ در عاضَراپژٍّی/ اًمالب اضک  -2        

 

 :عناوین و افتخارات*  

 1393. جَاى برتر استاى در عرصِ فرٌّگ ٍ ٌّر -1

 1386کتاب سال داًطجَیی برًذُ جایسُ تمذیری  -2

 1394.پژٍّطگر برتر داًطگاُ لن در همطع دکتری -3

 1391.پژٍّطگر برتر داًطگاُ لن در همطع دکتری -4

 1388.پژٍّطگر برتر داًطگاُ لن در همطع ارضذ -5

 ..بِ اًتخاب کاًَى هساجذ ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی ٍ 1387چْرُ پژٍّطی سال  -6

 1386. در عرصِ پژٍّص جَاى برتر استاى -7



Summary of records: 

 

Assistant Professor  

Born in 1985, married 

PH.D of Philosophy of Ethics; University of Qom 

Master of Philosophy of Ethics; University of Qom 

Top Researcher at Qom University 

15 ISC articles 

7 papers in international conferences 

4 papers in national conferences 

 


