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علميپيشينه



  مسعود: نام

 عليا: خانوادگي نام

 4531: تولد سال

 تهران: تولد محل

 

تحصيليپيشينه■

 .4531 ايران،  فلسفه و حكمت پژوهشي  مؤسسه غرب،  فلسفه  رشته در دكتري مقطع  آموخته دانش* 

 .4511 ي،بهشت شهيد دانشگاه غرب،  فلسفه  رشته در ارشد كارشناسي مقطع  آموخته دانش* 

 . 4511 تهران، دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان  رشته در كارشناسي مقطع  آموخته دانش* 

 

آموزشيپيشينه■

هنر از منظر پديدارشناسي و زيبايي شناسي و »،«2شناسي مباني زيبايي»، « 4 شناسي زيبايي مباني» تدريس* 

، «آشنايي با آراي متفكران در زمينه هنر»،«سمينار»،«هرمنوتيک»،«جامعه شناسي هنر»،«فلسفه هاي اگزيستانس

مرمت پژوهش هنر،  هنر،  فلسفه هاي  رشته در ...و«معرفت شناسي»« فلسفه قرون وسطيتاريخ »،«زبان تخصصي»

و دكتري طي سال هاي  در مقاطع كارشناسي ارشددر دانشگاه هنر ، و تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي ،،

 .4513تا  4531

فلسفه جديد و »، «تفسير متون فلسفي»، «پراگماتيسم » ،«فلسفه هاي اگزيستانس»، «فلسفه هنر»تدريس *

دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد و كارشناسيطع دكتري ،ادر رشته فلسفه، مق«مابعدالطبيعه در غرب»، «معاصر

 .4513تا  4533طي سال هاي ،

و « متون فلسفي اروپايي»، «اسي و فلسفه هاي اگزيستانسزيبايي شناسي و هنر از منظر پديدارشن»تدريس *

در رشته هاي فلسفه هنر و فلسفه در مقاطع  كارشناسي ارشد و كارشناسي، «مباني زيبايي شناسي»
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 .4531تا  4533دانشگاه عالمه طباطبايي، طي سال هاي 

قات دانشگاه آزاد در سال در رشته فلسفه، مقطع كارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقي« فلسفه هنر»تدريس *

4511. 

طي سال و موسسه هاي پرسش،  معرفت و پژوهش ،و رخداد تازه تدريس در كالس هاي آزاد شهر كتاب * 

 .4515تا  4514هاي 



پژوهشيپيشينه■



تاليف

.4533، نشر ني ،  كشف ديگري همراه با لويناسكتاب * 

 .4514، ، نشر هرمساخالق  فلسفه توصيفي فرهنگ كتاب  *

 

هترجم

 . 4535 ، ققنوس، انتشارات ،شناسي زيبايي بر درآمدي: هنرها  فلسفه گراهام، گوردون. 4

 2 در دست ترجمه) ، انتشارات ققنوس منزله تجربههنر به،جان ديويي.2

 . 4534، ققنوس، انتشارات ،ادبي  نظريه و فلسفي هرمنوتيک ،واينسهايمر جوئل. 5

 .4512خرد،مينوينشر،(دوجلد)جنبش پديدارشناسي،هربرت اسپيگلبرگ.1

 . 4511، انتشارات ققنوس، (دو جلد)حيات ذهنهانا آرنت، . 3

 .4515ققنوس،، انتشارات  وضع بشرهانا آرنت ، .6

 . 4532 ققنوس، انتشارات ،اخالق  فلسفه مباني هولمز،. ال رابرت.1

 . 4535 ققنوس، انتشارات ،طيوس قرون  فلسفه بر اي ديباچه كاپلستون، فردريک. 3

 . 4536 ايران،  فلسفه و حكمت پژوهشي  مؤسسه انتشارات ،لويناس  انديشه بر درآمدي ديويس، كالين. 1

 .4534مركز  نشر ،اساطير و مسيح بولتمان، رودلف. 41

 .4511 ققنوس، انتشارات ،اخالق و اگزيستانسياليسم ،وارنوك مري.44
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 4533. ققنوس، انتشارات ،فلسفه الفباي واربرتون، نايجل .42

  4536.ققنوس، انتشارات ،فيلسوفان روايت به فلسفه: مينروا  غدج اودل، جک و بونتمپو چارلز. 45

 . 4532 ققنوس، انتشارات ،فلسفه كالسيک آثار واربرتون، نايجل.41

 .4531،  شناسي هستي بدون اخالق پاتنم، هيلري. 43

 .4515،، انتشارات ققنوس تيپون، مرلومارك تيلور .46

 .4511، انتشارات ققنوس،فلسفه صميميت: شرايط عشقجان آرمسترانگ، .71

 .4515وودراف اسميت، ديويد، پديدارشناسي، انتشارات ققنوس،.43

 4511.پل استراترن، آشنايي با افالطون، نشر مركز،.41

 .4534پل استراترن، آشنايي با هگل، نشر مركز، . 21

. الرنس كهون، نشر ني: ، گردآورندهاز مدرنيسم تا پست مدرنيسمدر ترجمه چند مقاله از كتاب  مشاركت .24

4511. 



پژوهشي-علميمقاله■

.، دانشگاه تهران  4531، زمستان  1، شماره  56،سال  فلسفه، نشريه « تمايز مسئله و راز در انديشه مارسل». .7

دانشگاه شهيد ،  31پاييز و زمستان ،  4، شماره  شناخت  نشريه ،«لويناس  انديشه در زبان اخالقي ساحت». 2

 .بهشتي 

، 46شماره ،هنر كيمياي، نشريه (نويسنده همكار)«نسبت سوبژكتيويته و بيناسوبژكتيويته در نظريه ذوق كانت». 5

4511.  

 .4515، 45، شماره كيمياي هنر، نشريه (نويسنده همكار)«نسبت متن و ديگري در انديشه باختين» .1



ويرايش■

 .4536 ققنوس، انتشارات جمادي، سياوش  ترجمه ،زمان و هستي هايدگر، مارتين. 4

 . ايران  فلسفه و حكمت پژوهشي  مؤسسه انتشارات افضلي، علي  ترجمه ،دكارت  نامه واژه كاتينگم، جان. 2

 .4536 تا 4533 ايران،  فهفلس و حكمت پژوهشي  مؤسسه انتشارات يزدي، حائري مهدي آثار مجموعه. 5
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 . 4531 ققنوس، انتشارات جمادي، سياوش  ترجمه ،نيچه ياسپرس، كارل. 1

 .4511، ترجمه فريده فرنودفر، نشر چشمه، آنچه هنر استآرتور دانتو، . 3

 .ديگر فلسفي  و ده ها كتاب

 

 جوايز علمي■

اب سال جمهوري اسالمي ايران جايزه كتغرب در بخش فلسفه  4511در سال  حيات ذهنترجمه كتاب . 4

 .شايسته تقدير شناخته شد

جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي غرب در بخش فلسفه  4512در سال  جنبش پديدارشناسيترجمه كتاب . 2

 .ايران شايسته تقدير شناخته شد

 . برگزيده جايزه كتاب فصل شناخته شد 4514در سال جنبش پديدارشناسي ترجمه كتاب . 5

 

 

خارجيهايزبانبااييآشن■

 .فرانسه و انگليسي* 

 

  

 

پژوهشيعالئق■

 ،اخالق  فلسفه ،کهرمنوتي اگزيستانس، هاي فلسفه ،فلسفه لويناسپديدارشناسي هنر، پديدارشناسي،  هنر،  فلسفه

  .فلسفه قاره اي


