اطالعات شخصي:
نام و نامخانوادگی :عليرضا دري نوگوراني
پست الکترونیکیa.dorri@yahoo.com :
وب سایتhttps://ihcs.academia.edu/AlirezaDor :
تاریخ تولد 22 :تيرماه 1365

تحصيالت:
رشته تحصیلی دکتری تخصصی ناپیوسته :فلسفه دین (( )1397/07/16 – 1391/11/01اولين دوره دکتري فلسفه
دین در پژوهشگاه)
محل تحصیل :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (پژوهشگاه دولتي  -زیر نظر وزارت علوم)
معدل دکتری19/26 :
عنوان رساله« :توجيه مبتني بر گواهي باورهاي دیني»
نمره رساله19/85 :
-------------------------------------------------------------رشتۀ تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته :فلسفه ()1391/06/31 – 1388/07/01
محل تحصیل :دانشگاه شهيد بهشتي
معدل کارشناسی ارشد17/94 :
نمره پایان نامه ارشد19 :
-------------------------------------------------------------رشته تحصیلی کارشناسی :مهندسي صنایع ،گرایش توليد صنعتي ()1388/06/31 – 1383/07/01
محل تحصیل کارشناسی :دانشگاه علم و صنعت ایران
معدل کل کارشناسی16/49 :
نمره پروژه پایانی19 :
-------------------------------------------------------------رشته تحصیلی دبیرستان :ریاضي – فيزیک ()1383/04/04 – 1379/07/01
محل تحصیل دبیرستان :دبيرستان مفيد ( 1تهران ،بلوار شهيد تيموري)
معدل کل متوسطه دوم18.85 :؛ معدل کل پيشدانشگاهي18.43 :
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الف .بخش مهندسي)1388 -1383( :
فعاليتهای علمي و پروژهها:


انجام کاراموزي 1در کارخانهي صنام الکترونيک (پيرامون پروژه زمانسنجي تلویزیون
پروجکشن)



انجام کارآموزي 2در کارخانه ایران خودرو (تهيه درخت محصول براي بدنه سمند(سالن بدنه
سازي شماره ))2



انجام پروژهي ارزیابي کار و زمان در کارخانهي صنام الکترونيک (این پروژه غير از پروژه
کارآموزي  1است)



انجام پروژه طرح ریزي واحدهاي صنعتي در کارخانه انرژي



انجام پروژه نگهداري و تعميرات براي لوازم گرمایشي و سرمایشي دانشکده صنایع دانشگاه
علم و صنعت ایران



انجام پروژه شبيه سازي براي کاهش زمان دسترسي مسافران به چرخ دستي در ترمينال 4و 6
فرودگاه مهرآباد



تهيه فرایند نشر مجله سامانه در نرم افزار ( MSPبه منظور کنترل پروژۀ انتشار مجله سامانه(مجله
تخصصي مهندسي صنایع متعلق به دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه علم و صنعت))



دستیارآموزشي درس طرح ریزي (دکتر شهانقي) در نيمسال اول 87-86



انجام پروژه طراحي و ایجاد واحدهاي صنعتي کوچک براي محصول پگافرون (داروي ضد
هپاتيت)

 انجام پروژه سيستمهاي اطالعات مدیریت براي سيستم برنامه توليد یک واحد توليدي
دورههای تخصصي:


گذراندن دورهي الزامات و مستندسازي ایزو  9001ورژن  2000و دورهي مميزي و دریافت
مدرك آن (از طرف شرکت )DAS
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ب .بخش فلسفه ( – 1388تا کنون)
عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:


نقد مواجهه کانت با شکاکيت هيوم (نمره)19 :
استاد راهنما :دکتر اصغر واعظي ،استاد مشاور :دکتر علي اکبر مسگري
داوران :دکتر حسين واله و دکتر منوچهر صانعي دره بيدي

عنوان رساله دکتری:


توجيه مبتني بر گواهي باورهاي دیني (نمره)19/85 :



استاد راهنما :دکتر رضا اکبري



استادان مشاور :دکتر عبدالرسول کشفي ،دکتر رسول رسوليپور



داوران :دکتر ابراهيم آزادگان ،دکتر حسين هوشنگي ،دکتر هادي وکيلي

مقاالت تأليفي منتشر شده:


واعظي ،اصغر و عليرضا دري نوگوراني .)1391( .تحليل و بررسي بنيادهاي شکاکيت هيوم.
شناخت (علمي-پژوهشي)( .159-133 ،)1/66( ،این مجله در  ISCنمایه ميشود)



واعظي ،اصغر و عليرضا دري نوگوراني .)1392( .پاسخ کانت به شکاکيت هيوم و نقد آن .ذهن
(علمي-پژوهشي)( .136-109 ،)53(14 ،این مجله در  ISCنمایه ميشود)



دري نوگوراني ،عليرضا .)1395( .بررسي عقالنيت و ایمان از نگاه رابرت آئودي .مجله پژوهش
هاي فلسفي دانشگاه تبریز (علمي-پژوهشي)( .358-329 ،)18( ،این مجله در این پایگاه ها نمایه مي
شود)Doaj; Scientific World Index; ISC :



دري نوگوراني ،عليرضا .)1396( .تحليل و بررسي نظریۀ عالمهطباطبایي دربارۀ «منشأ پيدایش
معقوالت ثانيۀ فلسفي» با تکيه بر شرح شهيد مطهري .متافيزیک (علمي-پژوهشي)-33 ،)24( ،
( .56این مجله در این پایگاهها نمایه ميشود)SID ،ISC ، Philosopher’s Index:
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دري نوگوراني ،عليرضا( .پایيز و زمستان  )1397بررسي مقایسهاي توجيه باورهاي مبتني بر
گواهي و حجيت خبر واحد (با تمرکز بر آراء اليزابت فریکر و شيخ انصاري) .جستارهاي فلسفۀ
دین (علمي-پژوهشي) ،دوره  ،7شماره  - 2شماره پياپي  ،16صفحه ( ،101-81این مجله در این
پایگاهها نمایه ميشود)SID ،ISC :



دري نوگوراني ،عليرضا و رضا اکبري( .بهار  .)1398دیدگاه اليزابت فریکر درباره توجيه
باورهاي مبتني بر گواهي :بررسي انتقادي .پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبریز (رتبه  .)A+دوره .13
شماره  ،26ص ( .DOI: 10.22034/jpiut.2019.8035 .168 – 147این مجله در این پایگاه ها نمایه
ميشود)Philosophers index; Doaj; Scientific World Index; ISC; Civilica: :

مقاالت در حال نگارش:
Lackey and the lucky religious Beliefs

چکيده یا ارائه مقاله در همایشها:


ایمان گرایي در اسالم و مسيحيت (چکيده مقاله پذیرفته شده براي ارائه در دومين همایش بين
المللي فلسفه دین معاصر) (زمستان )1392



تحليل و بررسي نظریه منشا معقوالت ثانيه فلسفي با تکيه بر شروح شهيد مطهري( ،چکيده و
ارائه) ،همایش ساالنه دانشجویي فلسفه ،دانشگاه تربيت مدرس)1393/8/28( ،



امکانسنجي بررسي مقایسهاي حجيت خبر واحد و توجيه مبتني بر گواهي (با تمرکز بر آراء
شيخ انصاري و اليزابت فریکر)( ،چکيده و ارائه) ششمين همایش فلسفه دین معاصر ( 17و 18
بهمن )1396



تنوع ادیان و مسئله معرفتبخشيِ گواهيهاي دروندیني ،هشتمين همایش فلسفه دین معاصر،
( 15و  16بهمن ماه )98

4
عليرضا دري نوگوراني

a.dorri@yahoo.com

کتابها:


راهنماي مُدَرِّس :دین و حاالت معنوي (تجربه دیني) ،به همراه حسين اجتهادیان ،بر اساس
کالسهاي دکتر حميدرضا آیت اللهي (در حال چاپ)

فصلي از کتاب (ترجمه):


ترجمه دو مقاله زیر (در دست بررسي و انتشار در کتابي با همکاري مشترك انتشارات کتاب
طه و انتشارات کرگدن):

Macdonald, Graham. “A. J. Ayer.” In Twentieth-Century Philosophy of Religion, edited by Graham
Robert Oppy and Nick Trakakis, Vol. 5. The History of Western Philosophy of Religion,
ed. by Graham Oppy and Nick Trakakis ; Vol. 5. Durham: Acumen, 2013.
Rockefeller, Steven C. “John Dewey.” In Twentieth-Century Philosophy of Religion, edited by Graham
Robert Oppy and Nick Trakakis. The History of Western Philosophy of Religion, ed. by
Graham Oppy and Nick Trakakis ; Vol. 5. Durham: Acumen, 2013.

تجربههای تدریس:


دستيار استاد در دوره نسبت دین و حاالت معنوي(تجربهدیني) (برگزار شده در دانشکده
روانشناسي دانشگاه تهران) (استاد :دکتر آیتاللهي) (آبان و آذر )1393



دستيار استاد کالس مجازي و حضوري منطق قدیم (مقطع ارشد) ،دکتر احد فرامرزقراملکي،
دانشگاه تهران (ترم اول  1395-1394و ترم اول )1396 -1395



دستيار استاد کالس مجازي مشاء (1مقطع ارشد) ،دکتر قاسمعلي کوچناني ،دانشگاه تهران (ترم
اول )1395-1394



دستيار استاد کالس مجازي اشراق (1مقطع ارشد) ،دکتر مهدي عظيمي ،دانشگاه تهران (ترم اول
)1395-1394



دستيار استاد کالس مجازي روش تحقيق (مقطع ارشد) ،دکتر زینب برخورداري ،دانشگاه تهران
(ترم اول )1396 -1395



دستيار استاد کالس مجازي اخالق و احکام کسب و کار (مقطع ارشد) ،دکتر احد
فرامرزقراملکي ،دانشگاه مجازي مهر البرز (دستيار دو کالس به صورت همزمان) (ترم اول
)1396 -1395
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تدریس فلسفه براي کودکان در مقطع دوم و سوم دبستان ،دبستان عالمه طباطبایي (شعبه
نياوران) ،سال تحصيلي ( 98-97معلم کالس)



تدریس فلسفه براي کودکان در مقطع سوم و چهارم دبستان ،دبستان عالمه طباطبایي (شعبه
نياوران) ،سال تحصيلي ( 99-98معلم کالس)



تدریس فلسفه براي کودکان و نوجوانان در مقطع هفتم و هشتم (متوسطه دوره اول) ،مدرسه
طالیهداران زندگي ،سال تحصيلي ( 98-97معلم کالس)



تدریس فلسفه براي کودکان و نوجوانان در مقطع هفتم و هشتم و نهم (متوسطه دوره اول)،
مدرسه طالیهداران زندگي ،سال تحصيلي ( 99-98معلم کالس)



برگزاري کارگاه آموزشي نرم افزار مدیریت منابع علمي پژوهيار ،کالس روش تحقيق آقاي
دکتر ابوالمعالي ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شعبه تهران شمال (حکيميه) -کارگاه
رسمي از سوي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي (نور) (مدرس کارگاه) ()97/9/14



برگزاري کارگاه آموزشي نرم افزار مدیریت منابع علمي زوترو (( )Zoteroنرم افزار جمعآوري،
سازماندهي ،استنتاددهي و به اشتراكگذاري منابع پژوهشي) ،پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي 12 ،اردیبهشت ( 1398مدرس کارگاه)



برگزاري کارگاه آموزشي نرم افزار زوترو ( ،)Zoteroدر دومين دوره کارگاههاي مرکز هدایت
و توسعه روش تحقيق دانشگاه تربيت مدرس (مهارت) 19 ،خرداد ( 1398مدرس کارگاه)



برگزاري کارگاه آموزش نرم افزار پژوهيار ،در مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي (نور)
(شرکتِ توسعهدهنندۀ نرم افزار پژوهيار) 8 ،مرداد ( ،1398مدرس کارگاه)



برگزاري دوره کوتاه مدت فلسفه براي کودکان براي مدرسه امام صادق عليه السالم ،مقطع
هشتم و نهم ،تابستان 1398



برگزاري دوره کوتاه مدت باهماندیشدن (از طرف موسسه تيزفکري) براي مدرسه علوي
(مدرسه هزاره سوم) ،مقطع  10و ( 11براي سه شعبه پسرانه) (مجموعاً حدود  50جلسه 90
دقيقهاي) ،تابستان  ،1398زیر نظر دکتر حامد صفائيپور (مدیر موسسه تيزفکري)



برگزاري کارگاه آموزشي نرم افزار زوترو ( ،)Zoteroدانشگاه عالمه طباطبایي ،دانشکده ادبيات
و زبانهاي خارجي ( 1آبان )1398
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برگزاري کارگاه «یافتن منابع پژوهشي و دسترسي به متن آنها» ،دانشکده ادبيات فارسي و
زبانهاي خارجي دانشگاه عالمه طباطبایي (مختص دانشجویان و اساتيد فلسفه) (مدرس کارگاه)
(18آذر )1398



کارگاه «تفکر انتقادي در پژوهش» ،در سومين دوره کارگاههاي موسسه هدایت و آموزش روش
تحقيق دانشگاه تربيت مدرس (مهارت) 30 ،آذر ( 1398مدرس کارگاه)



کارگاه «تفکر انتقادي» براي مدیران شعبات مدارس عالمه طباطبایي 15 ،ديماه ( 1398مدرس
کارگاه)



کارگاه «تفکر انتقادي» براي معلمان مدرسه دخترانه عالمه طباطبایي (متوسطه اول)( ،شعبه
پاسداران)  22ديماه ( 1398مدرس کارگاه)



کارگاه معرفي برنامه فلسفه براي کودکان ،دانشگاه عالمه طباطبایي ،دانشکده ادبيات و زبانهاي
خارجي( ،به مدت  3ساعت) (مدرس کارگاه)  28بهمن 98



تدریس کالس «علم و تمدن در اسالم» (درس پایه رشته فلسفه – مقطع کارشناسي) دانشگاه
عالمه طباطبایي ،نيم سال دوم 99-98

مسئوليتهای اجرایي:


دبير اجرائي هفتمين دورۀ همایش بين المللي فلسفه دین معاصر :فلسفه دین مقایسهاي (تطبيقي)
 ،2انجمن علمي فلسفه دین ایران با همکاري دانشگاه خوارزمي ،نهم و دهم بهمن 1397

شرکت در دورهها و کارگاهها:


شرکت در مدرسه تابستاني فلسفه تحليلي ،مباحثي در متافيزیک تحليلي ( 24-27شهریور
 ،)1392پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (.)IPM



شرکت در دوره کوتاه مدت فلسفه دین با عنوان دین ،اخالق ،عقالنيت؛ (اردیبهشت تا تير
 ،)1393پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(.)IPM



شرکت در دوره ویراستاري (ویرایش زباني :فني و نگارشي)( به مدت  32ساعت) با نمره «خيلي
خوب» ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (زمستان )1392



شرکت در کارگاه «عقالنيت خداباوري» ،کلي کالرك ،دانشگاه خوارزمي ( 11تا  12خرداد
( )1393انگليسي)
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شرکت در مدرسه تابستاني فلسفه دینِ تحليلي( ،تابستان  ،)1393پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
(.)IPM



شرکت در مدرسه تابستاني «نظریه تکامل :از علم تا فلسفه»( ،تابستان  ،)1393موسسه پژوهشي
حکمت و فلسفه ایران.



شرکت در مدرسه تابستاني فلسفه تحليلي ،معرفت شناسي( ،شهریور  ،)1394پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي (.)IPM



شرکت در مدرسه تابستاني فلسفه تحليلي ،فلسفه ذهن 17 – 14( ،شهریور  ،)1395پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي (.)IPM



شرکت در کارگاه منطق و فلسفه اسالمي (چشماندازهاي تاریخي و معاصر)( ،خرداد ،)1397
پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (( .)IPMانگليسي)



شرکت در کارگاه آموزشي نگارش مقاالت علمي براي نشریات بين المللي ،دانشگاه تربيت
مدرس ،مدرس اصلي دوره :دکتر هاپوود (( )Nick Hopwoodاسفند ( )1394انگليسي)



شرکت در کارگاه آموزشي آشنایي با ویژگيها و مولفههاي داستانهاي برنامه فبک و راهنماي
آنها( ،اردیبهشت  ،)1396پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي



شرکت در دورههاي مقدماتي ،تکميلي وعملي فلسفه براي کودکان (پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي) (قبولي با امتيار عالي) (به مدت  72ساعت – سه دوره سه روزه )1396



شرکت در کارگاه بازيدرماني با رویکرد فلسفي ،دکتر مریم دیبا ،دانشگاه خوارزمي ()1396



کارگاه مقدماتي فلسفه و کودك بنياد حکمت صدرایي ()1396



کارآموزي تربيت مربي براي فلسفه براي کودکان (براي دانشآموزان مقاطع هفتم ،هشتم و نهم)
به مدت  3ماه زیر نظر دکتر روح اهلل کریمي ،دبيرستان مقطع اول مفيد قلهک ( )1397-1396و
کسب امتياز عالي براي دوره کارآموزي.



شرکت در کارگاه تمرین فلسفي (آموزش تفکر) (فلسفه براي کودکان) اليزابل ميلون ()1397



شرکت در کارگاه «آماده سازي کودکان پيشدبستاني و دورۀ ابتدایي براي کالس فلسفه براي
کودکان» ،خانم دکتر شهرتاش 13( ،تيرماه )1398



شرکت در کارگاه مرور کتاب «فلسفهورزي با داستانهاي تصویري» ،خانم شهرتاش 28( ،تيرماه
)1398
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شرکت در کارگاه تربيت مربي روش ميزان با گرایش دبيرستان دوره اول (هفتم ،هشتم ،نهم)،
با کسب امتياز  96از ( 100افراد با امتياز باالي  65مجاز به تدریس در مدارس مجري روش ميزان هستند)

( 24و  25مرداد )1398

مدارک:


(عالوه بر مدارک تحصيلي)

مدرك رسمي مربيگري مورد قبول وزارت آموزش و پرورش با امتياز عالي براي تدریس
فلسفه براي کودکان از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ()1397



مدرك رسمي مدرس نرم افزار «پژوهيار» (نرم افزار مدیریت و استناد منابع پژوهشي) (از سوي
مرکز تحقيقات کامپيوتري نور) (تير )1397

عضویت در انجمنها:


عضو هيات مدیرۀ انجمن علمي فلسفله دین ایران ( - 1396/02/20تاکنون)



عضو پيوسته انجمن علمي اخالق کاربردي (از  28فروردین )1398

زبان و سطح تسلط:


ترجمه ساختاري زبان انگليسي  :گذراندن  3ترم کالس فن ترجمه استاد آموخته (و ترم )4



توانایي در چهار مهارت زباني در حد



زبان عربي :متن خواني (متون کالسيک) (خوب)

Upper Intermediate

مهارتها:
نرمافزار(سطح تسلط):
 توانایي کار با تسلط:
Word
PowerPoint
Excel
)نرم افزار فيش برداري( Onenote






)نرم افزار ترسيم انواع نقشه و طوفان فکري( Visio



)نرم افزار مدیریت مراجع براي کارهاي پژوهشي( Jabref



)نرم افزار مدیریت فکر( Xmind



)نرم افزار مدیریت منابع علمي( Mendeley
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)یکي از بزرگترین نرم افزارهاي ارائه خدمات آموزش مجازي در سطح دنيا( Moodle



)نرم افزار مدیریت منابع علمي( Zotero



 نرم افزار پژوهيار (نسخه بومي شده نرمافزار زوترو متناسب با نيازهاي پژوهشگر فارسي زبان)

 تسلط در استفاده از اینترنت و آشنایي با جستجوگرهاي علمي (جستجوي مقاله ،پایان نامه و  )...ایراني و خارجي

افتخارات:


احتساب رتبه  1در دوره دکتري – رشته فلسفه – پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
(بين وروديهاي  91فلسفهدین)

 احتساب رتبه  2در دوره کارشناسي ارشد – رشته فلسفه – دانشگاه شهيد بهشتي (بين وروديهاي
)88


احتساب رتبه  19در امتحان کنکور کارشناسي ارشد در گرایش فلسفه غرب و رتبه  14در
گرایش فلسفه دین ()1388



احتساب رتبه  5در دوره کارشناسي – رشته مهندسي صنایع – توليد صنعتي – دانشگاه علم و
صنعت ایران (بين وروديهاي )83



دانشجوي برگزیدۀ آموزشي در مقطع کارشناسي نيمسال دوم  ،88-87رشته مهندسي صنایع،
گرایش توليد صنعتي(صفحه دانشگاه).



تقدیر از پایان نامه کارشناسي ارشد به عنوان یکي از پایان نامه هاي نمونه (توسط دانشکده
ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد بهشتي))1391( ،

عالقه مندیهای تخصصي:


فلسفه دین،



معرفت شناسي،



منطق و تفکر انتقادي،



فلسفه اسالمي (مخصوصاً مباحث پيرامون معقوالت ثانيه فلسفي)،



فلسفه براي کودکان و نوجوانان (فبک،)p4c /



اخالق حرفهاي
آخرین به روز رساني :اسفند 1398
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