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 .۱سوابق تحصیلی

(دانشگاهی | حوزوی)

* سابقه تحصیلی دانشگاهی
۱۳۹۶ـ۱۳۹۲
دکترای رشته فلسفه گرایش منطق
دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ معدل ۱۸.۳۱

۱۳۸۹-۱۳۹۱
کارشناسی ارشد رشته فلسفه گرایش منطق
دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ معدل ۱۹.۳۹

۱۳۸۶-۱۳۸۹
کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیامنور واحد کرج ـ معدل ۱۷.۸۵

* سابقه تحصیلی حوزوی
۱۳۹۸ـ ۱۳۸۷
طلبه رسمی حوزه علمیه
اتمام دروس پایهی دهم

۱۳۹۰-۱۳۹۴
سطح دو حوزه علمیه (کارشناسی فقه و اصول)
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

 ۱۳۹۰ـ ۱۳۸۷
سطح یک حوزه علمیه (معادل کاردانی)
مدرسه علمیه مروی تهران
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 .۲سوابق پژوهشی (رسالهدکترا | پایاننامهارشد )

* رساله دکترا
دفاعشده با درجهی خیلیخوب ( )۱۸/۶در تاریخ  ۲۷دی ۱۳۹۶

مسئله عینیت در رئالیسم درونی
استاد راهنما :دکتر محمد سعیدیمهر؛ استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
استاد مشاور نخست :دکتر رضا اکبری؛ استاد فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)
استاد مشاور دوم :دکتر داود حسینی؛ استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
داوران :دکتر علیاکبر احمدی افرمجانی ،دکتر سیدمحمدعلی حجتی ،دکتر حسین شیخرضایی ،دکتر ساجد طیبی

* پایاننامهی کارشناسی ارشد
دفاعشده با نمره  19/5در تاریخ  15بهمن 91

تحلیل منطقی برهان وجودی آنسلم بر پایه تصورپذیری
استاد راهنما :دکتر داود حسینی؛ استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
استاد مشاور :دکتر محمد سعیدیمهر؛ استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
داوران :دکتر لطفالله نبوی ،دکتر محمود مروارید

 .۳انتشارات

(کتاب | مقاالت پژوهشی | ترجمه | مقاالت غیرپژوهشی)

* کتاب
ـــ ذهن و جهان :روایتی از رئالیسم درونی هیالری پاتنم ( ،)۱۳۹۹قم :انتشارات طه

* مقاالت پژوهشی
ـــ تعارض درونی در رئالیسم درونی (در دست انتشار) ،فصلنامهی حکمت و فلسفهی دانشگاه عالمه طباطبایی.
ــــ آیا ممکن است بار استدالل بر دوش خداباور نباشد؟ ( ،)۱۳۹۹فصلنامهی اندیشهی فلسفی دانشگاه تربیت مدرس ،دورهی اول،
شمارهی اول ،صص ( ۵۹-۴۷نویسندهی مشترک :سیدکیوان وهابی)
ــــ آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟ ( ،)۱۳۹۹دوفصلنامهی علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی فلسفهی دین (نامهی
حکمت) دانشگاه امام صادق (ع) ،دوره  ،۱۷شماره ( ۲پیاپی  ،)۳۶پاییز و زمستان
ــــ در باب نقد بوغوسیان بر رئالیسم درونی پاتنم ( ،)۱۳۹۹دوفصلنامهی علمی ـ پژوهشی فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران ،دوره  ،۴۸شماره  ،۱بهار و تابستان
ــــ دفاع از دفاع ناگاساوا از برهان وجودی آنسلم ( ،)۱۳۹۸فصلنامهی علمی ـ پژوهشی اندیشهی دینی دانشگاه شیراز ،دوره ،۱۹
شماره  ،۷۳زمستان
ــــ پاتنم ،برونگرایی معنایی و استدالل مدلتئورتیک ( ،)۱۳۹۷دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی منطقپژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان (نویسندهی مشترک :دکتر محمد سعیدیمهر)

ــــ پاتنم ،نسبیگرایی مفهومی و رئالیسم متافیزیکی ( ،)۱۳۹۶مجله علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی،
شماره چهل و نهم ،بهار (نویسندهی مشترک :دکتر محمد سعیدیمهر)
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ــــ برهان وجودی آنسلم به تقریر زالتا و نقد آن ( ،)1392مجله علمی ـ پژوهشی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران ،سال چهل و
ششم ،شماره یکم ،بهار و تابستان (نویسندهی مشترک :دکتر داود حسینی)
ــــ برهان وجودی آنسلم و مسئله مقایسه با خود ( ،)1392دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی منطقپژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،شماره هفتم ،تابستان (نویسندهی مشترک :دکتر داود حسینی)

* ترجمه
ــــ جیمز اسمیت (در دست انتشار) ،چگونه سکوالر نـ(باشیم) :قرائتی از چارلز تیلور ،تهران :انتشارات ترجمان علوم انسانی
اخالق آ کسفورد ،تهران :انتشارات سمت
ــــ ماریو روزا آنتوگزانا (در دست انتشار) ،عقلگرایی در :دستنامهی تاریخ
ِ

ــــ ریشارد داویت پرشت ( )۱۴۰۰من کیام؟ روایتی فلسفی از هویت ،تهران :انتشارات ترجمان علوم انسانی

ــــ مایکل اسکات ( ،)۱۳۹۹زبان دینی ،تهران :انتشارات سمت
ــــ مارتا نوسباوم ( ،)۱۳۹۸سلطنت ترس :نگاهی فلسفی به بحران سیاسی ،تهران :انتشارات ترجمان علوم انسانی
ــــ روبرتو سیمانفسکی ( ،)۱۳۹۸پسمانده :تأملی فلسفی در رسانة نو ،تهران :نشر اسم

ــــ مایکل لینچ ( ،)۱۳۹۸اینترنت ما :عصر دانستن بیشتر و فهم کم ،تهران :نشر اسم
ــــ آتول گاواندی ( ،)۱۳۹۸مرگ با تشریفات پزشکی ،تهران :انتشارات ترجمان علوم انسانی
ــــ مارتین بوکهارت ،درک هوفر ( ،)۱۳۹۷همه و هیچ :آخرالزمان دیجیتال ،تهران :نشر اسم
ــــ میرتل النگلی ( ،)۱۳۹۶دانشنامهی مصور ادیان ،تهران :نشر سایان
ــــ ویلیام مککنتس ( ،)۱۳۹۵رستاخیز داعش ،تهران :نشر اسم

 .۴سوابق سخنرانیها/مقاالت همایش
خرداد ۱۴۰۰
پادکست و ترویج فلسفهی دین (بهفارسی) ،نهمین همایش بین المللی فلسفهی دین معاصر؛ فلسفهی دین:
آموزش و پژوهش ،انجمن علمی فلسفهی دین ایران
اسفند ۹۹
آنتونی کنی و زبان دینی استعاری (بهفارسی) ،همایش بینالمللی عقالنیت ،خداباوری و خداناباوری ،تهران:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
بهمن ۹۸
ارجاع متعین به ساحت االهی (به فارسی) ،هشتمین همایش بینالمللی فلسفهی دین ،مشهد :دفتر تبلیغات
اسالمی.
دی ۹۸
معیار حساسیت به عدم امکان در برهان وجودشناختی (به فارسی) ،هفتمین همایش ساالنهی انجمن منطق
ایران ،تهران :دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی
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۹۵ آبان
 سومین همایش دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت،) نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی (به فارسی،پاتنم
مدرس
۹۵ آبان
 سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس،)پاتنم علیه رئالیسم (به فارسی
91 اردیبهشت
 سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس،) زالتا و تصورپذیری (به فارسی،برهان وجودی آنسلم

June 2021

“Impossibility-sensitivity in the Ontological Arguments” (in English), The International
Conference on the Existence and Nature of God and Other Deities, University of
Birmingham. (co-author: Mohsen Feyzbakhsh)
Dec 2012
“The Problem of Impossible Conceivable for Anselm’s Ontological Argument” (in
English), Philosophical Lectures in English (PLE), Philosophy Department of TMU.
May 2014
“The Problem of Truth-Functional Conditionals: An Objection to Edgington ” (in
English), Philosophical Lectures in English (PLE), Philosophy Department of TMU.

 فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.۵
* تهیهکنندهی پادکست فلسفی لوگوس
* دبیر انجمن دانشآموختگان گروه فلسفه و منطق دانشگاه تربیت مدرس
* عضو انجمن فلسفهی دین ایران
* عضو انجمن دینپژوهی ایران
* عضو انجمن منطق ایران

