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عنوان رساله١٨معدل . دکترای تخصصی، رشته فلسفه محض، دانشگاه تھران: ١٣٨٧-١٣٩٢ ، :

.»عرفانیـھای اشراقیساختارھای منطقی فلسفه«

١٣٨۴عنوان رساله١٨.١۴: معدل. کارشناسی ارشد، رشته فلسفه محض، دانشگاه تھران: ١٣٨۶ـ :

.»ھای فمینیستی؛ نسبتی میان ایمان و عقلشناسیمعرفت«

١٨.٩٨: معدل. کارشناسی، رشته فلسفه، دانشگاه تھران: ١٣٨۴ـ١٣٨٠

١٩.۴۵معدل . فیزیکـدیپلم ریاضی: ١٣٧٩

افتخارات و جوایز

ذيرفته شده رتبه نخست دوره دكتري در گروه الھیات و مطالعات ديني دانشگاه كمبريجپ: ١٣٩٠

رتبه اول آزمون تخصصی ورودی مقطع دکتری، رشته فلسفه محض، دانشگاه تھران: ١٣٨٧

کمک ھزینه تحصیلی ماھیانه بنیاد ملی نخبگان: تاکنون: ١٣٨٧

١٣٨۴ : ،رشته فلسفه محضرتبه اول آزمون عمومی ورودی کارشناسی ارشد

١٣٨۴ :رتبه دوم آزمون عمومی ورودی کارشناسی ارشد، رشته منطق

١٣٨۴ کمک ھزینه تحصیلی بنیاد استعدادھای درخشان، دانشگاه تھران: ١٣٨۶ـ

١٣٨۴-پژوھی دانشجویان کشور، دانشگاه صنعتی رتبه دوم در بخش ترجمه در اولین دوساالنه ملی قرآن

“Text and textuality, by: Jane Dammen Mc.Auliffe”: لهامیرکبیر، برای ترجمه مقا

١٣٨۴ :دانشجوی رتبه اول مقطع کارشناسی، رشته فلسفه، دانشگاه تھران

١٣٨: ١٣٨٠۴ :کمک ھزینه تحصیلی بنیاد استعدادھای درخشان، دانشگاه تھران

رتبه پنجم کشوری کنکور سراسری، رشته علوم انسانی: ١٣٨٠

زمینه ھای تخصص

ھا و الھیات فمینیستیشناسیمعرفت

فلسفه منطق

ھای اسالمیفلسفه

 اخالق اسالمی، قرآن پژوھی و نقد حدیث(مطالعات اسالمی(

مقاله ھا

”The structures of the world, the structures of the Language: Existence in Russell’s metaphysical
writings“

Theارائه به مجله  journal of Bertrand Russell studiesبرای پذیرش

”A Theology based on Ethics: A Levinasian approach to Theology” forthcoming



ھای صدرالمتألھین، با خانم مینا درفشی، برای رویکردی نو به عقالنیت بر پایه آموزه: فلسفه و رستگاری

١٣٨٩ھمایش روز ملی فلسفه در ایران، تھران

مجله مؤسسه علوم انسانی و اجتماعی جھاد : نقش بررسی واژگان دخیل در فھم متون مقدس، پژوھش

١٣٨۶دانشگاھی، پاییز و زمستان 

فصلنامه انجمن علمی فلسفه دانشگاه : ھای فلسفیکانت مسیحی؛ فلسفه از دیدگاه کانت، پژوھش

١٣٨۴تھران، شماره اول، زمستان 

١٣٨۶مجله ستاد عمره دانشجویی، تابستان : نامه الرحیلمقاله درباره فلسفه دین، در دوھفته١٠

 ١٣٩١زبان زنانه، نوشتار زنانه، مجله داستان نامه، ویژه نامه ادبیان زنان، زمستان

ھای تألیفی در دانشنامه جھان اسالممدخل

الحسیب

الدر المنثور

الحق

دروغ

حق

دعوت

دنیا

السالم

الرقیب

 با راحله نوشاوند(سالم(

 با راحله نوشاوند(رقیم(

 در دست تألیف(زن(

سجیل

 تألیفدردست (سبوح(

سجین

)انگلیسی به فارسی(ھا ترجمه

گاھنامه فلسفی جھاد دانشگاھی دانشکده : گرایی از دایرۀ المعارف فلسفی پل ادواردز، تردیدمدخل ایمان

١٣٨٣ادبیات دانشگاه تھران 

پژوھی در غرب، سرویراستارپیترز، مجموعه سیره. اف.تاریخی، نوشته ای) ص(وجوی محمددر جست :

١٣٨٨نیا، تھران مرتضی کریمی

ھا خاستگاه: تطور یک روایت، نوشته مارستن اشپیت، مجموعه حدیث اسالمی: میراث سعدبن ابی وقاص

١٣٩٠دارالحدیث مرتضی کریمی نیا، قم، انتشارات : و سیر تحول، سرویراستار

مھرداد : عبدالحمیدبن یحیی الکاتب، نوشته وداد القاضی، مجموعه رویکردھایی به قرآن، سرویراستار

١٣٩٠عباسی، تھران، انتشارات حکمت 

برد، نوشته ھارالد موتسکی، مجموعه مطالعات حدیثی یونبل، سرویراستارمطالعات حدیثی به کجا ره می :

)در دست انتشار(شارات حکمت، سید علی آقایی، تھران، انت



المعارف قرآن، المعارف قرآن، ویرایش جین دامن مک اولیف، برای انتشار در ترجمه دائرۀمدخل از دائرۀ٣٠

)در دست انتشار(تھران، انتشارات حکمت، 

 ،در حال انجام(قضایای فلسفی، نوشته جاناتان وستفال(

 در حال انجام با مریم نصر اصفھانی. (ھاردینگعلِم چه کسی، معرفتِ چه کسی؟ نوشته ساندرا(

کتاب

١٣٩١شناسانه به الھیات فمینیستی، نشر علم، رھیافتی معرفت: ایمان به مثابه عقل

 ،١٣٩٣منطق انديشه اشراقي، در دست بازبیني براي انتشار توسط انتشارات حكمت

پیشینه کاری

١٣٩۵:لوم انسانی و مطالعات فرھنگیعضو ھیات علمی گروه مطالعات زنان پژوھشگاه ع

 عضو قراردادی گروه مطالعات زنان پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی: ١٣٩۴- ١٣٩٣تابستان

١٣٨۶مفاھیم اخالقی و المعارف اسالمی، گروه قرآن و حدیث، شاخهعضو ھیأت علمی بنیاد دائرۀ: ـ تاکنون

اسماء حسنی

ھای جھانی، به ھای خطی آثار ابن سینا از مجموعهوری نسخهھمکاری در گروه پژوھشی گردآ: ١٣٨٧

سرپرستی دکتر محسن کدیور، انجمن حکمت و فلسفه ایران

١٣٨۵عضو تحریریه و دبیر علمی دوھفته نامه الرحیل: ١٣٨۶ـ

تدریس

 ،١٣٩٢و ١٣٩١مبانی فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی

١٣٩٣دانشکده ادبیات و علوم انسانی . دانشگاه تھران). قرن نوزدھم(تاریخ فلسفه جدید

١٣٩۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی . دانشگاه تھران. کلیات فلسفه

١٣٩۵-١٣٩۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی . دانشگاه تھران.متون فلسفی و کالمی

مشاوره رساله

ھای فمینیستی، خانم نرگس ی زن در قرآن و احادیث با نظریهبررسی تطبیقی نقش اجتماع: ١٣٩٠

٢٠: نمره نھایی. گیالنی، دانشگاه علوم و معارف قرآنی کریم

ھای کیرکگارد، خانم مھین صبوری، برای بررسی تطبیقی مفھوم رنج در نھج البالغه و دیدگاه: ١٣٩١ـ ١٣٩٠

، به راھنمایی دکتر مصطفی دلشاد دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث شھرری

٢٠: نمره نھایی. تھرانی

عضویت ھا

١٣٨۴ عضو انجمن علمی فلسفه دانشجویان دانشگاه تھران: ١٣٨۶ـ

١٣٨۶عضو انجمن زنان پژوھشگر علوم اسالمی: ـ تاکنون

زبان ھا

 پیشرفته(انگلیسی(

 پیشرفته در متون کالسیک(عربی(

 متوسط(فرانسوی(

 ابتدایی(یونانی(

 ابتدایی(عبری(


