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 تحصيلی سوابق

 مقطع

 تحصيلی
 گرايش رشته

 محل

 تحصيل

 

 کشور
 توضيحات معدل پايان تاريخ شروع تاريخ

 ديپلم

 علوم

 انسانی

 (ديپلم)

 
 دبيرستان

 فرهنگ
 ۱۴.۴1 ۶۱/۶/۱۶۷4 ۱/۷/۱۶۷2 ايران

 و سوم سال در

 اول، نفر چهارم،

 ۱1 باالی معدل

  فلسفه کارشناسی
 دانشگاه

 تهران
 ۱4.۷1 ۱6/۴/۱۶۴7 ۱۶۷4/۷/۱ ايران

 در اول انتخاب

 کنکور

 کارشناسی

 ارشد
 فلسفه

 ی فلسفه

 غرب

 دانشگاه

 تهران
 ۱4.۴1 1/۱7/۱۶۴۶ ۱۶۴7/۱۱/۱6 ايران

 در 4 ی رتبه

 کارشناسی آزمون

 ارشد

 فلسفه دکتری

 ی فلسفه

 و جديد

 معاصر

 غرب

 دانشگاه

 شهيد

 بهشتی

  ۱۴.۱1 6/۱۱/1۱ ۱/۷/۱۶۴۷ ايران
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 ها مقام/  جوايز

 کسب سال کننده برگزار رتبه/مقام فرعی عنوان اصلی عنوان

 ۱۶۷4 کشور آموزش سنجش سازمان (کشوری) ۷ انسانی علوم گروه سراسری کنکور

 ۱۶۷4 جوان پژوهان دانش باشگاه نقره  ادبی المپياد

 

 

 تدريس سوابق

 تدريس در نقش پايان ترم شروع ترم تدريس مقطع عنوان درس تدريس محل

 استاد ۴1-۴۴ دوم نيمسال ۴1-۴۴ اول نيمسال کارشناسی فلسفه کليات طباطبايی عالمه شگاهدان

 

 

 خارجی زبان مدارک

 مالحظات اعتبار مدت اخذ تاريخ عنوان

  سال دو 2۱/۱2/۱۶۴۴ توليمو

 

 پژوهشی سوابق

 تأليف تهران دانشگاه ۱۶۴۶ انسان ی وظيفه و کيرکگور ارشد ی نامه پايان

 کترید ی رساله
 با اخالقی مالحظات ی رابطه ی مسأله و و اخالقی انگاری واقع

 عمل
 تأليف بهشتی شهيد دانشگاه 6/۱۱/1۱

 

 شیھپژو علمی ایھ مقاله

 .۱۶۱-11(: 2)۷4 بررسيها، و مقاالت. کيرکگورد نزد عشق بنيادين تحول(. ۱۶۴۶) علی سيد اصغری،

 .۱7۷-۷۷(: 44)6 شناخت،. اخالقی انگاری واقع سطوح(. ۱۶1۱) علی سيد اصغری،

 علمی)  متافيزيک دوفصلنامه. "اخالقی شناخت ی تحويلگرايانه تبيين ایھدشواری"(. ۱۶16) علی سيد اصغری،



 .۶4-۱۷(: 2۱)۴ ،(وزارتين شیھپژو

 علمی)  متافيزيک دوفصلنامه. "اخالقی شناخت ی انگارانه طبيعی تبيين ایھکاستی"(. ۱۶14) علی سيد اصغری،

 .۱77-۴۶(: 2۶)1 ،(زارتينو شیھپژو

 علمی) انسانی علوم در ای رشته ميان مطالعات فصلنامه. "توسعه؟ تقييد: پايداری"(. ۱۶1۷) علی سيد اصغری،

 .64-۶۶(: ۶1)۱7 ،(وزارتين شیھپژو

 تامالت فصلنامه دو. "اخالق ی درباره گرايی عينيت و عينيت به اخالق بودن معطوف"(. ۱۶11) علی سيد اصغری،

 .) وزارتين شیھپژو علمی) فیفلس

 ."فردگرايی کالسيک يمھمفا با آن نسبت و ايران در فردگرايی شناسی ومھمف"(. ۱۶11) علی سيد اصغری،

 .۶7-1(: ۱6)۷ ، اجتماعی ایھادھن شناسی جامعه فصلنامه

 

 ترويجی علمی ایھ مقاله

 فصلنامه. "اسپينزا و رواقيان: خالقیا کمال به نيل در آن نقش و ان،ھج و فرد ساختار". علی سيد اصغری،۱.

 ۷، 24( ۱۶14:) 41-1۱) . ترويجی علمی(  اخالق

 دستورکار در پايدار توسعه اصلی جريان تداوم بستر بر پايدار توسعه آرمان ارزيابی". علی سيد اصغری،2.

 ۴، ۱2( ۱۶14:) 2۷-6۱) . ترويجی علمی(  علم ترويج فصلنامه دو27۶7."

 

 ديگر مقاالت

 ۱۶۴6 آبان 2۱ جم، جام معارفِ صفحهی در ،"اديان؟ کثرت يا وحدت: مسألهی در معرفتی شکاف". سيدعلی اصغری،

 

 

 اجرا حال در ایھطرح

 آن، به پاسخ و اخالقی فکر در عمل جزئی دالئل بر مبتنی تشخيص و اخالقی ایھاصل جايگاه مسألة تبيين۱.

 ،جاری ۱۶1۷/۱7/7۱

 



 يافته پايان ایھطرح

 ۱۶1۴/7۷/۶7 يافته، پايان توسعه، ایھبرنامه بر تأکيد با ايران در زيست محيط بحران بررسی و نقد۱.

 نقد ايران؛ در اخالق وضعيت تبيين چارچوب مثابه به اجتماعی شناخت ایھقلمرو منظر ایھ قالب بررسی2.

 ۱۶1۴/۱7/22 يافته، پايان گرايی، جمع -فردگرايی دوگانه تحليل و

 

 تأليفی کتابهای

: تهران. عقالنيت دستاوردهای و بنيادها در کنکاشی(. ۱۶۴۴) حسين شقاقی، سيدعلی، اصغری سيدمحمد، اصغری،

 .اسالمی آزاد دانشگاه

 بنياد: تيرانا .واژه( آلبانيايی) شيپ ـ  فارسی فرهنگ(. ۱۶۴۴) لحيا ادين ٬حادری بحريه ٬اصغری ليال٬اصغری علی

 .المصطفی نشر و ترجمه المللی بين مرکز: قم و آلبانی، رومی

 شده ترجمه ایھکتاب

 و انسانی علوم شگاهھپژو:رانھت.کانت اخالق فلسفهی در مطالعهای: مطلق امر. علی سيد اصغری،۱.

 ۱۶1۷.نگی،ھفر مطالعات

 

 ويراسته کتابهای

 .متحک انتشارات اصغری، ليال سيده ی ترجمه نتون، ريچارد يان ی نوشته متعال، خدای: کتاب علمی ويراست

 انتشارات اصغری، سيداميرحسين ترجمهی و چيتيک ويليام نوشتهی جان علم جهان، علم: کتاب علمی ويراست

 .اطالعات

 

 شده ترجمه مقاالت

 ی ماهنامه در ،(هيک جان دين، بر تفسيری سيزدهم فصل ترجمهی) "دينی تجربهی و معنا". علی سيد اصغری،

 .۱۶۴4 ارديبهشت ،2 ش دوم، سال معرفت، و حکمت اطالعات پژوهشیِ

 پژوهشیِ ی ماهنامه در ،(هيک جان دين، بر تفسيری چهاردهم فصل ترجمهی) "کثرتانگاری فرض". علی سيد اصغری،

 .۱۶۴4 مرداد ،6 ش دوم، سال معرفت، و حکمت اطالعات



 ی خردنامه در ،(پُويمن لوييس اخالق، نظريهی دوازدهم فصل از ترجمه) "عدالت ليبرال نظريهی". علی سيد اصغری،

 .۱۶۴4 شهريور همشهری،

 ی خردنامه در ،(پُويمن لوييس اخالق، نظريهی دوازدهم فصل از ترجمه) "نيکخواهی و عدالت ". علی سيد اصغری،

 .۱۶۴4 شهريور همشهری،

 نقطه ی نامه ويژه در ،(هيک جان دين، بر تفسيری دهم فصل ترجمهی) "دينی باور و عقالنيت". علی سيد اصغری،

 .۱۶۴4 فروردين 2۶ ،(جم جام)

 مقاالت و ،۴6 خرداد هشتم، سال خودرو، صنعت نشريهی در «سازمان اخالق و اخالق در تأملی». علی سيد اصغری،

 .نشريه همين در ديگر

 

 ... و اھياتھ ا،ھ کميته ا،ھ کارگروه ا،ھشورا در شرکت

 ۱۶1۷/71/7۶ بردی،ھرا برنامهی تدوين کارگروه عضو۱.

 

 شده نجاما ایھداوری

 ۱ فارابی، بينالمللی جشنواره مينھن۱.

 


