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 بسن اهلل الرحوي الرحین

 

 

 هشخصات

  ذی:  حو ًام

 فر ی: اهاهیخاًَادگ ًام

 ترم آخر  یدوتر ی: داًطجَیٍ داًطگاّ یحَزٍ التیتحص

 لن. ِیرُ ٍ طلبِ هطغَل بِ سطح چْارم در حَزُ ػلو یٌیهَسسِ اهام خو یرضتِ فلسفِ ػلَم اًساً در

 یهربَطِ : فلسفِ ػلَم اًساً یػلو گرٍُ

  Hamidemami95@yahoo.com:لیویا

 

 :  یلیتحص سَابق

 . 9831رُ ،  یٌیاهام خو یپژٍّط یهَسسِ آهَزض ات،ی:  فلسفِ ٍ الْ یوارضٌاس

 9818رُ ،  یٌیاهام خو یپژٍّط ی(، هَسسِ آهَزضیمیارضذ : فلسفِ )تطب یوارضٌاس

تْراى(. ، داًطگاُ هحل دفاع: هَسسِ  نیهذرس)حى یآلا ػل ذگاُیاز د یهؼاد جسواً یًاهِ:   بررس اىیپا ػٌَاى

 9811رُ  ، سال دفاع:  یٌیاهام خو یپژٍّط یآهَزض

 .لی(، هطغَل بِ تحصصی)گرا ی: فلسفِ ػلَم اًساً یتخصص یدوتر

 ،  یػلَم اًساً یاًساى ضٌاخت یتىاهل بر هباً ِیًظر ریتاث یاًتماد یبررس
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 : یَزشآه سَابق

دٍرُ  هی سیٍ فلسفِ اخالق ٍ سابمِ تذر یخذاضٌاس ،یدر درٍس هؼرفت ضٌاس تیطرح ٍال ی. استاد رسو9

در هطْذ  19در سال  یٍاحذ درس 3ٍ دٍ دٍرُ فلسفِ اخالق هؼادل  11در سال  یٍاحذ درس 4هؼادل  یهؼرفت ضٌاس

 .سَابك.یٍاحذ درس 3ٍ فلسفِ اخالق هؼادل  یدٍ دٍرُ هؼرفت ضٌاس 19ٍ سال 

  یٍاحذ درس 22 یدر سطح وارضٌاس یزباى ػوَه ی. تذرس2

رُ.  یٌیدر هَسسِ اهام خو ِیٍ پرٍرش سِ دٍرُ داًص پژٍُ در هماطغ هتَسطِ ٍ ػال  یسیهىالوِ زباى اًگل سی. تذر8

 ٍاحذ.  21هؼادل 

 82هؼادل  31تا  39 یاز سالْا یلیسال تحص نیً 9ٍ هٌطك در ضْرستاى اران بِ هذت  ذیدرٍس ػما سی. تذر4

 . یٍاحذ درس

 یٍاحذ درس 21هؼادل   11تا  14 یدر سالْا یلیسال تحص نیً 4بِ هذت  4ٍ  8 ذیهٌطك ٍ ػما سی. تذر1

بِ  19السالم لن در سال  ْوایػل يییػسىر يیاهاه یرُ در هذرسِ فمْ ییالحىوِ ػالهِ طباطبا ِیوتاب بذا سی. تذر9

 یٍاحذ درس 92هؼادل  یلیسال تحص نیهذت دٍ ً

بِ  19السالم لن در سال  ْوایػل يییػسىر يیاهاه یرُ در هذرسِ فمْ ییالحىوِ ػالهِ طباطبا ِیوتاب ًْا سی. تذر9

 یٍاحذ درس 92هؼادل  یلیسال تحص نیهذت ٍ ً

 یٍاحذ درس 3رُ   یٌیارضذ هَسسِ اهام خو یرضتِ فلسفِ دٍرُ وارضٌاس یزباى تخصص سی. تذر3

 

 : یپژٍّشسَابق 

 یضٌاخت یٍ ّست یاًساى ضٌاخت یهباً ،یػلَم اًساً یارزض یهباً ،ی:  تىاهل ٍ ػلَم اًساً یپژٍّط ٌِیٍ زه كیػال

 .یػلَم اًساً
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 ارشذ  یًاهِ کارشٌاس اىی. پاالف

 نیهذرس)حى یآلا ػل ذگاُیاز د یهؼاد جسواً یرُ با هَضَع بررس یٌیدر هَسسِ اهام خو 11 واُیدفاع ضذُ در د

 تْراى(.

 :یپژٍّش ی. هقاالت هٌتشر شذُ با رتبِ  علوب

 ی: چاپ ضذُ در هجلِ ػلویدربارُ هؼاد ػٌصر یهذرس زًَز یالا ػل ِیاضىاالت ٍارد ضذُ بر ًظر یبررس .9

 . یحىوت اساله یپژٍّط

وٌفراًس  يیچاپ ضذُ در اٍل ذیی: تایػلَم اًساً یاًساى ضٌاخت یتىاهل بر هباً ِیًظر ریتاث یاًتماد یبررس .2

 19بْوي  یدر ػلَم اًساً یپژٍّط یػلو یىردّایرٍ یالولل يیب

 یواله یاػتماد یچاپ ضذُ در هجلِ پژٍّطْا ،یهذرس زًَز ذگاُیاز د یًَ بِ هؼاد جسواً یًگاّ .8

 داًطگاُ آزاد ساٍُ

چاپ ضذُ در در  ذییتا ساىیرُ در الو ییػالهِ طباطبا ذگاُید تیاز گٌاُ در لرآى با هحَر اهبراىیػصوت پ .4

 داًطگاُ آزاد ساٍُ. یواله یاػتماد یهجلِ پژٍّطْا

 .ذیی. در دست چاپ ٍ توام شذُ هٌتظر تاج

ی)اهادُ چاپ در حال ًْایی پَپر ٍ وارورد آى در ػلَم اًساً ییگرا ابطال یرٍش ضٌاخت ِیًظر ی. ًمذ ٍ بررس9

 سازی(

 ترجوِ هقاالت :

 سیستاًسیالیسن از دایرُ الوؼارف راتلجترجوِ ٍ ًمذ ٍ بررسی همالِ الْیات اگ

 ترجوِ ٍ ًمذ ٍ بررسی همالِ لرآى ٍ فلسفِ ًَضتِ الیَر لیواى از دایرُ الوؼارف لرآى ٍ فلسفِ
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 دستگاُ(: ای، ًرم افسار  یخارج یّا ) تسلط بر زباى ّا هْارت

 دیپلن واهپیَتر، آضٌایی با ًرم افسارّای ٍرد ٍ پاٍرپَیٌت ٍ ....

 تسلط واهل بِ زباى اًگلیسی در حذ هىالوِ ٍ خَاًذى ٍ ًَضتي 

 تسلط بِ زباى ػربی در حذ خَاًذى.


