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  محمد قربانيانومن ه
 گروه فلسفه دانشگاه اصفهاناستاديار 

  
  
   سوابق تحصيالت دانشگاهي: - 2

  كشورمحل  دانشگاه محل تحصيل  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي
  تحصيل

  تاريخ پايان  تاريخ شروع

 يميش يمهندس  كارشناسي
  (فرايندهاي شيميايي)

  31/6/83  1/7/78  رانيا  دانشگاه تهران

  16/4/87  1/7/84  رانيا  ت مدرسيدانشگاه ترب  منطق -فلسفه   رشدكارشناسي ا

  17/12/92  1/7/88  رانيا  ت مدرسيدانشگاه ترب  منطق -فلسفه   دكتري

ت يكسب مدرك صالح  هاي تخصصي ديگر دوره
  يمدرس

      رانيا  ت مدرسيدانشگاه ترب

  
 
  سوابق پژوهشي:  - 3
  

يف
رد

  
  تاريخ ارائه  نوع پژوهش  عنوان پژوهش

 پل هورويچ؛ تئوري  1
 دق و مسئلهحداقلي ص

  واقع گرايي علمي

  1388  مقاله علمي پژوهشي

 آشيل به الك پشت چه  2
  گفت؟

  1390  مقاله علمي پژوهشي

 دفاع از نظريه معناداري  3
 هورويچ در برابر برخي

  انتقادات

  1392  مقاله علمي پژوهشي

  1392  مقاله علمي پژوهشي  هنجاري بودن معنا  4
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 توليد معنا از قراردادهاي  5
 كي طبق مدلسمانتي

  شعاعي

  1393  مقاله علمي پژوهشي

  1399 يمتعال ياسالم و ارزش ها يمل شيهما نيچهارمارائه در   ينيبه اخالق د دنيدر معنا بخش ياله ينقش وح  6
دكارت  دگاهيو د واناتيتطور مفهوم حقوق ح ريس  8

  واناتيدرباره درد در ح
  فرايند پذيرش  مقاله علمي پژوهشي

 Doing Philosophyترجمه كتاب   9
Comparatively  

  در حال ترجمه  

  در حال ترجمه   Natural Goodnessترجمه كتاب   10
پارادوكس دروغگو  يبرا چيحل هورو  و نقد راه يبررس  11

 صدق يحداقل يةمطابق نظر
  

، 26دوره نشريه نقد و نظر،   يـ پژوهش يعلم
 ياپيشماره پ -  102شماره 

 صفحه 1400 تابستان 102
32 -61  
  

به  ياستدالل مطابق قواعد منطق ييتوانا نييچرا تب  12
  است؟ يناكاف يمفهوم يعنوان استعدادها

نشريه منطق پژوهشي،   يـ پژوهش يعلم
بهار و ،  1، شماره 12دوره 

، صفحه 1400تابستان 
155 -179  

  
دامت از  يخوانش انتقاد تيعلل عدم موفق نييتب  13

 نيتگنشتايفلسفه و
  

دوره نشريه منطق پژوهي،   يـ پژوهش يعلم
و  زيي، پا 2، شماره 11

، صفحه 1399زمستان 
209 -226  

  
دفاع از موصل بودن  يبرا يحل راه ،يمنطق ييابرازگرا  14

  يمنطق يها استدالل
  

دوره نشريه حكمت معاصر،   يـ پژوهش يعلم
شماره  -  1، شماره 12
و تابستان  بهار 1 ياپيپ

 245- 225 صفحه 1400
  

15 Conventionalism as the 
Component of Meaning: 

Examination of Davidson's View 
  

 The  يـ پژوهش يعلم
International 

Journal of 
Humanities  

2021; 28 )1: (12 -24  
  

گزاره ها بر اساس  يو محتوا يمعنادار نييتب  16
 صدق يفروكاهش يها هينظر

 

نشريه هستي و شناخت،   مروريـ  يعلم
شماره  -  1، شماره 7دوره 

 13 ياپيپ
 

 يمل شيهما نيولاارائه و چاپ مقاله كامل در   17
 در گام دوم انقالب يدانشگاه آرمان

  

https://armaniuma.ir/fa/  
  

الگوي عنوان مقاله: 
آموزش افالطوني به مثابه 
  مثال اعالي دانشگاه آرمان
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  افتخارات:- 4
  

يف  
رد

  

  دانشگاه  عنوان

  دانشگاه تربيت مدرس  ارشد رتبه اول كارشناسي  1

  دانشگاه تربيت مدرس  رتبه اول دكتري  2

  
  
  
  : ر انجمن منطقدسوابق   - 5

يف
رد

  

  تاريخ پايان  تاريخ شروع  نوع مسئوليت  واحدسازماني  نام محل كار

  1392  1389  بازرس  عضو هيات مديره  انجمن منطق ايران  1

  1395  1392  اييرئيس كميته اجر  عضو هيات مديره  انجمن منطق ايران  2

  1398  1395  رئيس كميته اجرايي  عضو هيات مديره  انجمن منطق ايران  3

  
  
  
  
  


