
 

 

 َ  اجزایی پژٌَشي ،آمُسشي پیشیىً

 

 : فزدی مشخصات

 تُلد تاریخ ملیت خاوُادگی وام وام
 جىظیت

 پایً مزتبً علمی تاٌل َضعیت
 مُوث مذکز

  اضتادیار هتاُل  ■ 0691 ایراًی احوذی زادٍ حطي

  

 تلفه
email fax 

 ٌمزاي کار محل مىشل

 16088005330 10065900770 Hasan.ahmadizade@gmail.com  

 : تحصیلی سٌابك

 کشُر شٍز داوشگاي وام تحصیلی رشتً تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 0637 ایراى لن هفیذ فلطفَ کارغٌاضی

 0633 ایراى اصفِاى اصفِاى فلطفَ غرب کارغٌاضی ارغذ

 0605 ایراى تِراى عالهَ طثاطثائی فلطفَ تطثیمی دکتری

 تررضی تطثیمی ًظریَ عمل فعال در فلطفَ اتي ضیٌا ّ تْهاش آکْیٌاش: اوضلیظ فُق وامً پایان عىُان 

 توایس ّ جْد ّ هاُیت تر اضاش تفطیر آًتًْی ِکٌی ّ ژیلطْى از تْهاش آکْئیٌی در همایطَ تا هالصذرا: دکتزی رطالً عىُان

 : اجزایی ىای پست

 کار محل شٍز طاسماوی پظت
 تاریخ

 داوشگاي یا مُطظً وام
 خاتمً شزَع

     

     

     

     

 : دکتزی ً لیسانس فٌق دًره ىای پزًژه بزای راىنما استاد

 وامً پایان عىُان داوشجُ تحصیلی مقطع داوشجُ خاوُادگی وام َ وام ردیف

 کارغٌاضی ارغذ فلطفَ ّ کالم اضالهی زُرا غیاثًْذ 
یت حیات پص از هرگ، تر اضاش کیف

 اتي ضیٌا  ذیػَی ًفص ّ تذى در اً راتطَ

 یارغذ فلطفَ ّ کالم اضاله یکارغٌاض هرین ًْرهحوذی  

تررضی تراُیي جِاى غٌاختی تر اثثات 

ّجْد خذا در فلطفَ هالصذرا ّ تْهاش 

 آکْئیٌی

 کارغٌاضی ارغذ فلطفَ ّ کالم اضالهی طیثَ غالهی  
ّ  یًفص در کالم اضاله یجطن اًگار

 یمیتطث ی: ًمذ ّ تررضطنیکالیسیف

 یارغذ فلطفَ ّ کالم اضاله یکارغٌاض لِام حثیة الِیا 
تررضی هعٌای زًذگی تر اضاش اخالق 

 فضیلت غسالی

 یارغذ فلطفَ ّ کالم اضاله یکارغٌاض هٌِاز علیرضاییاى  
هعمْلیت تاّر دیٌی در اًذیػَ پاضکال ّ 

 ضٌت اضالهی

    

A

vatar 



 

 

  :سٌابك تذریس

 تزم آخز -شزَع تزم   تحصیلی مقطع تعداد َاحد وام درص ردیف

  کارغٌاضی ارغذ 5 هالصذرا 1

  کارغٌاضی ارغذ 5 فلطفَ غرب 2

  کارغٌاضی ارغذ 5 هٌطك جذیذ 3

  کارغٌاضی 5 هعرفت غٌاضی 4

  کارغٌاضی 5 رّاى غٌاضی دیي 5

  کارغٌاضی 7 آهْزظ زتاى عرتی 6

 : شذه منتشز کتب

 کتاب عىُان
 کار وُع

 واشز
 تزجمً تالیف

 اًتػارات علوی ّ فرٌُگی ■  کلیذی در فلطفَ دیي اصطالحات

    

    

 : مجالت ً نشزیات در شذه چاپ مماالت

 
 

دَري َ طال  رتبً وشزیً  وشزیً وام عىُان
 اوتشار

 ی ارضطْ ّ اتي ضیٌا تٌاُی ّ عذم تٌاُی زهاى ّ هکاى در فلطفَ
علوی  حکوت ّ فلطفَ

 پژُّػی
0630 

ی تْهاش آکْئیٌی ّ حکوت  غٌاختی عمل فعال در فلطفَ کارکرد هعرفت

 هتعالیَ
 رُي 

علوی 

 پژُّػی
0601 

ی دیذگاٍ اتي ضیٌا ّ ارضطْ در خصْؼ هاُیت ًفص ّ ًتایج ایي  همایطَ

 دیذگاُِا در خصْؼ زًذگی پص از هرگ
 اًذیػَ ًْیي دیٌی 

علوی 

 پژُّػی
0605 

لیلْی تْیژٍ آًتًْی کٌْی تَ ُای تح ًمذ ّ تررضی رّیکرد تْهیطت

 ّجْدغٌاضی تْهاش آکْئیٌی
 فلطفَ )داًػگاٍ تِراى(

علوی 

 پژُّػی
0606 

 فلطفَ دیي ی پْیػی ّ حکوت هتعالیَ ی غر در فلطفَ هطألَ
علوی 

 پژُّػی
0608 

 جطتارُای فلطفَ دیي ی هطیحی هعاصر ًمذ ّ تررضی ضَ تصْر از خذا در فلطفَ
علوی 

 پژُّػی
0607 

 اخالق ّحیاًی اللی ُگل در پرتْ اًتمادات اّ تر دیذگاٍ اخاللی کاًتهْضع اخ
علوی 

 پژُّػی
0608 

 غٌاضی تطثیمی ازخْاًی ّ ًمذ کتاب ُرم ُطتی: تحلیلی از هثادی ُطتیت

)پژُّػگاٍ  پژُّػِای اًتمادی

علْم اًطاًی ّ هالعات 

  فرٌُگی(

علوی 

 0608 پژُّػی

 ضفارا همایطَ رّظ غٌاضی هالصذرا ّ ُایذگر
علوی 

 0607 تخصصی

 ترجواى ُای هک ایٌتایر ّ هعیارُای اضتعالیی ضٌت ترای تْجیَ عمالًیت ضٌت
علوی 

 0606 تخصصی

 ًمذ کتاب فلطفَ، کالم ّ عرفاى ُایی در آثار علوی ّ فلطفی تْعلی ضیٌا تررضی کتاب پژُّع
علوی 

 0607 تخصصی

 ّ عرفاى ًمذ کتاب فلطفَ، کالم ّ هیراث اًطاى گرایي اراضوْش
علوی 

 0608 تخصصی



 

 

 : پژًىشی ىای پزًژه - طزح

 کىىدي حمایت مُطظً وقش  عىُان

 تٌیاد هالصذرا پژُّػگر تاثیر فلطفَ ُای غرلی ترفلطفَ افلْطیي 

 اًتػارات علوی فرٌُگی هترجن ّ پژُّػگر رّظ الِیاتی 

 اًجوي فلطفَ دیي ایراى پژُّػگر خذاغٌاضی در الِیات پْیػی

   

   

 : پژًىش ً تحمیك بزای عاللو مٌرد مٌضٌعات

 کالم جذیذ -فلطفَ اخالق -فلطفَ تطثیمی -فلطفَ دیي

 

 

 :داخلی ً خارجی  کنفزانسيای ً سمینارىا بو شذه ارائو مماالت

 سمان بزگشاری کىفزاوض محل عىُان

Descartes and Mulla sadra on Causation (1
st
 World 

Congress on Logic and Religion, Joao Pessoa, Brazil, 

2015) 

  

 5109 ترزیل

 0607 تِراى )ُوایع تیي الوللی فلطفَ دیي( ایٌِواًی غخصی در رّیکردُای هختلف تَ هعاد جطواًی

   

   

 : شذه اخذ مذاليای ً افتخاری مذارک ً جٌایش

 کشُر کىىدي اٌدا مُطظً یا طاسمان عىُان

 ایراى ٍ کاغاىداًػگا اضتاد ًوًَْ آهْزغی

   

 : علمی ىای انجمن در عضٌیت

 عضُیت طال کشُر مُطظً وام

 0605 ایراى اًجوي فلطفَ دیي ایراى

   

 

 

 

 
 5931دیماه : cvتاریخ دریافت 

 

  :cvتاریخ ارسال 

 
 ادبیات ً سبانيای خارجی مزبٌط بو دانشکذه:


