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 سوابق تحصیلی( 1

 7533، ی ٌّر، داًطگبُ علَم ٍ تحقیقبت تْراى ( دکتری فلسف7-7ِ

 «ّبی هوکي ضٌبختی: تحلیل ًسبت ًقذ اخالقی ٍ ًقذ زیببیی»: عٌَاى رسبلِ

 7537 ی ٌّر، داًطگبُ علّبهِ طببطببیی، ضذ فلسفِکبرضٌبسی ار (7-2

ٌّر ٍ قلورٍ ”ی  دفبع از ًقذ اخالقی ٌّر )بب تکیِ بر آراء ًَئل کرٍل در دٍ هقبلِ»: رسبلِعٌَاى 

 «“(ٌّر ٍ ًقذ اخالقی”ٍ “ اخالق

 

 سوابق اجرایی (2

تب  7533)از ٍ ٌّر اسالهی  ّبی پژٍّطگبُ فرٌّگ هطبٍر علوی ضَرای تخصّصی اهَر استبى (2-7

7531) 

یک گبم ”اسر کطَر ی ٌّری سرّب ًخستیي ّوبیص آثبر ٍ تَلیذات حَزُ پژوهشداٍر بخص  (2-2

 (7533“ )بِ پیص

 ازی )ٌّری حَزُی اساله ٌّر ٍ فرٌّگگبُ پژٍّط “ٍ ارزیببی یکبرضٌبس” ٍاحذ هسئَلِ (2-5

 (7533 تب 7533

 (7533 تب 7531 ازی )ٌّری َزُحی اساله ٌّر ٍ فرٌّگ گبُپژٍّط تیسب ریسردب (2-4

 (7537 تب 7533 از) نابیب ٌّریِـ  فرٌّگی ی دٍهبٌّبهِ یِ یّریتحر ریدب ٍ ریسردب هعبٍى (2-3

 (7534) ٌّرّبی تجسّوی کتبةی  ًطریِّ جبًطیي سردبیر( 2-1

 (7534) ّبی ٌّری سراسر کطَر چْبرهیي ّوبیص آثبر ٍ تَلیذات حَزُ( داٍر بخص پژٍّص 2-1

 

 



 تابک( 3

ی کرهی علی ترجوِ بِ ،دیمج قرآنی ترجوِ حِیٍتصحصیرایٍ ٍیی ًْب کٌترلِ دری ّوکبر( 5-7

 7533، ، ًطر حلنیذًیفر

 7532ی ًَئل کرٍل، اًتطبرات ققٌَس،  ی ٌّر ٍ قلورٍ اخالق، ًَضتِ ترجوِ( 5-2

 7534، کطیذگبى ٍ خَارضذگبى، فیَدٍر داستبیفسکی، اًتطبرات ًیلَفر ی رًج ( ترجو5-5ِ

 ی ًَئل کرٍل، در هراحلِ فٌّی ، ًَضتِهنر و حیات اخالقیی  ( ترجو5-4ِ

 ی کٌِِت پِگلر، در هراحلِ فٌّی ّبی بسرگ، ًَضتِ ضٌبسی ٍ پرسص ی زیببیی ( ترجو5-3ِ

 

 لهمقا( 4

 الف( ترجمه

ییببیزی ژُیٍ) 22ی  ضوبرُ ،نابیبی ِیًّطر ٌسَى،یراب فریجٌی ًَضتِ ،“یضٌبس زیببیی هسبئلِ”( 4-7

 (ٌّری فلسفِ ٍی ضٌبس

 ٍی ضٌبسییببیزی ژُیٍ) 22ی  ضوبرُ ،نابیبی ِیًّطر، تسیاستَلٌ جرٍمی ًَضتِ ،“یزضت”( 4-2

 (ٌّری فلسفِ

 22ی  ضوبرُ ،نابیبی ِیًّطر ی هبریبى برٍکٌذ، ًَضتِ ،“ی تصَیر بْطت ببغ بِ هٌسلِ”( 4-5

 پژٍّطگبُ فرٌّگ ٍ ٌّر اسالهی، کوبل نیسلی ًَضتِ ،“یفبراب هٌظرِ از ضعری  فلسفِ”( 4-4

 ،نابیبی ِیًّطر ی فراًسَا داستر، ًَضتِ ،“ضٌبسیِ پذیذارضٌبختیِ هبرتیي ّیذگر زیببیی”( 4-3

 25-24ی  ضوبرُ

ی ّبًس گئَرگ گبداهر،  ًَضتِ ،ی دیَیذ لیٌگ بِ ّوراُ هقذّهِ “ضٌبسی ٍ ّرهٌَتیک زیببیی”( 4-1

 23-21ی  ضوبرُ ،نابیبی ِیًّطر

، ی هْر سَرُی ٌّر ٍ اخالق،  ًبهِ : ٍیژٌُّرّبی تجسّوی، بریس گبت، کتبة “اخالق ٍ ٌّر( ”4-1

7535 

ی ٌّر ٍ  ًبهِ : ٍیژٌُّرّبی تجسّوی، کٌت پگلر، کتبة “تَاًذ خطرًبک ببضذ؟ آیب ٌّر هی( ”4-3

 7535ی هْر،  اخالق، سَرُ

 

 الف( تألیف

 ٌّرپژٍّبى صیّوب يیًخستی ذُیبرگسی هقبلِ“ )یلّهی ٌوبیسدر ببة چٌذ ٍ چَى هفَْم ”( 4-3

 7533ی هْر،  ، سَرُدر پی آوای حقیقتدر کتبة  (ــ پژٍّطگبُ فرٌّگ ٍ ٌّر اسالهی جَاى

 7533، هْری سَرُ اًتطبرات ًژاد، بببک رٍضٌی ،تیّاقلّ گفتمانِ و هنر ی کتبةِ ( هقذّه4-72ِ



 طگبُ فرٌّگ ٍ ٌّر اسالهیپژٍّ ،“ضٌبسی دیًَیسیَس هجعَل زیببیی” (4-77

 پژٍّطگبُ فرٌّگ ٍ ٌّر اسالهی ،“ًگبراًِ در ًقذ ٍ بررسی آثبر ٌّری رٍیکرد ضوبیل( ”4-72

 575ی  ضوبرُ، ی تٌذیس ًبهِ دٍّفتِ ،“ًقذ اخالقی ٌّر( ”4-75

ی ًخستیي  ، برگسیذُ“ضٌبختی: جستبی در دفبع از خَدآییٌی ًقذ اخالقی ٍ ًقذ زیببیی( ”4-74

 7534هبُ  ٌّر ٍ اخالق، فرٌّگستبى ٌّر، بْوي یاًذیط ّن

 7533پژٍّطیِ جستبرّبی فلسفی،  ی علوی ، دٍفصلٌبهِ“در ببة چیستی ٌّر اسالهی( ”4-73

 7533کیویبی ٌّر، پژٍّطیِ  یِ علوی فصلٌبهِ، “جستبری در دفبع از اهکبى ًقذ اخالقی ٌّر( ”4-71

ی  ، دٍفصلٌبهِ“ضٌبختی در اثر ٌّری زیببییّبی  ّبی اخالقی ٍ ارزش ًسبت هیبى ارزش” (4-71

 7533ضٌبخت، پژٍّطیِ  علوی
 


