رزومه
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :عبداهلل عابدی فر
نام پدر :محمدکاظم
شماره شناسنامه1930:
محل تولد  :مازندران ،سوادکوه ،شهر شیرگاه
تاریخ تولد1367 :
وضعیت تأهل :مجرد
تلفن همراه09120264512 :
ساکن تهران ،چهارراه نظامآباد ،سبالن جنوبی ،کوچه بنبست خورشیدی پالک  18واحد6
پست الکترونیکیabdollahabedifar@gmail.com:
سوابق تحصیلی
کارشناسی
فلسفه محض
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
فلسفه محض
دانشگاه تهران
دکترا
فلسفه اخالق
دانشگاه قم
سوابق پژوهشی
پایاننامه کارشناسی ارشد با موضوع »گزاره تحلیلی و تألیفی از دیدگاه کواین و جان سرل« در دانشگاه
تهران با استاد راهنما دکتر محمود خاتمی و دکتر محمدعلی عبدالهی.
موضوع رساله دکتری ،تحلیل و ارزیابی نظریه عدالت در توماس آکویناس با تأکید بر تقریر السدیر
مکاینتایر ،استاد راهنما دکتر محسن جوادی ،استاد راهنمای دوم دکتر مریم اردشیر الریجانی آملی

کار علمی:
-1تألیف کتاب اخالق حرفهای برای مدارس وردی  97به اینسو ،سازمان تألیف فنی و حرفهای و کار-
دانش کشور
-2نظریه عدالت عام یا عدالت قانونی در نظرگاه قدیس توماس آکویناس  ،با همکاری دکتر محسن جوادی
در مجله علمی پژوهشی فلسفه و کالم دانشگاه قم سال8931
 -9فضیلت ،عدالت و قانون طبیعی از نگاه السدیر مک اینتایر؛ با همکاری دکتر مریم اردشیر الریجانی آملی؛
در مجله اخالق پژوهی ،سال 8011
-3واقعیت نهادی جان سرل و نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی بازخورد آن در اخالق در جشنواره
عالمه شعرانی
-4نسبت تکنولوژی و اخالق ،از منظر ارسطو و دنیای جدید)کنگره بینالمللی اخالق در علوم و فناوری(
-5مفهوم حریم خصوصی از منظر کانت وجان استورات میل)کنگره بینالمللی اخالق در علوم و فناوری(
-6دوراهیهای اخالقی در اخالق پزشکی)کنگره بینالمللی اخالق پرستاری(
رزومه فعالیت اجرائی
فعالیت در انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران سال فعالیت؛  1387تا1390
ارزیاب کتاب ،پایاننامه و رساله در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی؛ سال فعالیت1396
ارزیاب مقاالت در جشنواره عالمه شعرانی؛ سال فعالیت1395
ویراستار کتابهای متعدد در زمینههای گوناگون در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
همکاری با مجله هامون1395
دارای مدرک ویراستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران زیر نظر آقای دکتر حسن ذوالفقاری
شرکت در دوره روش تحقیق1396
همکاری با دایره تألیف وزارت آموزشوپرورش کشور1397
فعالیت پژوهشی و کاربستی ،اخالق در فضایی مجازی در مرکز ملی فضایی مجازی کشور1398

