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 سوابق تحصیلی
 :3131دکترای تخصصی فلسفة علم؛ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
عنوان رساله دکتری :استلزامهای هستیشناختیِ اخالق تکنولوژی اطالعات مبتنی بر سه رهیافت فلسفی :موجبیتگرایی
تکنولوژیکی ،برساختگرایی اجتماعی تکنولوژی و پدیدارشناسی تکنولوژی
استاد راهنما :دکتر مجید اکبری
استاد مشاور :دکتر محسن جوادی
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 :3131کارشناسی ارشد فلسفة علم؛ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :بررسی امکان تفسیری همگرا از علوم تجربی مبتنی بر مفاهیم رایانش و اطالعات
استاد راهنما :دکتر شاپور اعتماد
استاد مشاور :دکتر الله قدکپور
 :3131کارشناسی مهندسی کامپیوتر؛ دانشگاه صنعتی سجاد (مشهد)
 کتابهای انتشاریافته
 هوشمصنوعی از رهیافت علوم شناختی (با رویکردی میانرشتهای)؛ انتشارات دولتمند؛ تهران ( 1533گردآوری وتألیف)
 چالشهای اخالقی در عصر اطالعات :جستارهایی در اخالق اطالعات؛ انتشارات چاپار؛ تهران ( 1533گردآوری،تألیف و ترجمه)
 درآمدی بر اخالق پووهش در فاای مجازی؛ در کتاب اخالق پووهش؛ مبانی و مسائل؛ انتشارات پووهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران ( 1501تألیف)
 چکیده مقاالت تخصصی اخالق فناوری اطالعات؛ انتشارات شورای عالی اطالعرسانی با همکاری دانشگاه قم؛تهران ( 1502گردآوری و ترجمه)
 اخالق رایانه؛ تجزیه و تحلیل فناوری اطالعات؛ انتشارات شورای عالی اطالعرسانی با همکاری دانشگاه قم؛ تهران( 1502ترجمه با همکاری ایمان آقابابایی و پیمان لؤلؤییان)
 واژهنامة تخصصی اخالق رایانش و اطالعات؛ انتشارات شورای عالی اطالعرسانی با همکاری دانشگاه قم؛ تهران( 1502گردآوری و تألیف)
 اخالق فناوری اطالعات از دیدگاه دبورا جانسون؛ در کتاب اخالق فناوری اطالعات؛ از آغاز تا امروز؛ انتشاراتشورای عالی اطالعرسانی با همکاری دانشگاه قم؛ تهران ( 1505با همکاری پیمان لؤلؤییان)
 پیشنویس سند راهبردی اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات؛ شورای عالی اطالعرسانی؛ بهار ( 1505مشارکت درتهیه و تدوین)
 مقاالت علمی-پژوهشی
 رویکردی طبقهبندیشده به حوزة مطالعاتی اخالق اطالعات؛ فصلنامه علمی-پووهشی اخالق در علوم و فناوری(وابسته به انجمن اخالق در علوم و فناوری) ،سال چهارم ،شمارههای 1و  ،2بهار و تابستان 1533
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 نگاهی جامعهشناختی به رابطة میان مهندسی و جامعه؛ دو فصلنامه علمی-پووهشی پووهشهای فلسفی (وابسته بهدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران) ،سال پنجم ،شماره  ،13بهار و تابستان 1533
 آیا تاریخ مهندسی به فلسفة مهندسی نیاز دارد؟؛ دو فصلنامه علمی-پووهشی پووهشهای فلسفی (وابسته بهدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران) ،سال ششم ،شماره  ،11بهار و تابستان 1530
 بررسی ماهیت مسائل اخالقی پووهش در فاای مجازی؛ فصلنامه علمی-پووهشی اخالق در علوم و فناوری(وابسته به انجمن اخالق در علوم و فناوری) ،سال ششم ،شماره  ،5پاییز 1501
 اخالق فناوری اطالعات :نگاهی به گذشته و چشماندازی به آینده؛ فصلنامه علمی-پووهشی تحقیقات اطالعرسانیو کتابخانههای عمومی (وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور) ،سال نوزدهم ،شماره  ،5پاییز 1505
 اخالق فناوری اطالعات مبتنی بر رهیافت موجبیتگرایی فناورانه؛ فصلنامه علمی-پووهشی اخالق در علوم وفناوری (وابسته به انجمن اخالق در علوم و فناوری) ،سال دهم ،شماره  ،1زمستان ( 1505با همکاری دکتر مجید
اکبری و دکتر محسن جوادی)
 مقاالت علمی-تخصصی
 فلسفة علوم رایانشی؛ ضرورتی آموزشی؛ فصلنامه کتاب کلیات ماه ،شمارههای  00و  ،111تابستان ( 1531تألیف) فلسفة علم؛ مطالعات معاصر؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه ،شماره  ،15تابستان ( 1531تألیف با همکاری دکتر کیوانالستی)
 از اخالق رایانش تا رایانش اخالقی؛ ماهنامه علمی-تخصصی اطالعات حکمت و معرفت ،سال ششم ،شماره ،81مرداد ( 1501ترجمه مقاله در ویوهنامة اخالق فناوری اطالعات)
 مقاالت همایش
 هوش مصنوعی از دیدگاه علوم شناختی و شاخههای آن؛ پنجمین کنفرانس سیستمهای هوشمند دانشگاه فردوسیمشهد ،مهر ( 32با همکاری مجتبی پورمحقق)
 تبیین جهان چندپارادایمی؛ کنفرانس سراسری علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،آذر 31 فلسفة علوم رایانشی؛ ضرورتی آموزشی؛ یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن کامپیوتر ایران ،تهران ،پووهشکدهعلوم کامپیوتر؛ پووهشگاه دانشهای بنیادین ،بهمن 31
 فلسفة اطالعات به منزلة فراروش؛ تهران ،نخستین همایش بینالمللی گفتوگوی علم و دین ،مؤسسه پووهشیحکمت و فلسفه ایران و مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی ،اردیبهشت 33
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 جامعة اطالعاتی و مسئلة هویت؛ همایش جهانیسازی و تأثیرات آن بر تعامالت اجتماعی ایران؛ دانشگاه آزاداسالمی واحد شهرکرد ،آبان 33
 معرفی و بررسی نقّادانة کتاب درسی اخالق رایانه؛ اولین کنگره فناوری اطالعات و بهزیست شهروندی ،تهران،انجمن کامپیوتر ایران و شورایعالی اطالعرسانی ،خرداد 30
 سخنرانیهای تخصصی
 روشهای علمی در علوم رایانشی؛ دانشگاه پیام نور واحد مشهد؛ دی 1531 فلسفة علوم رایانشی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ اسفند 1530 از اخالق رایانش تا رایانش اخالقی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ خرداد 1501 اخالق فناوری اطالعات از دیدگاه دبورا جانسون؛ انجمن علمی اخالق در علوم و فناوری؛ فروردین 1502 علم اطالعات و اخالق اطالعات؛ کتابخانة حسینیة ارشاد؛ اردیبهشت 1501 دیگر فعالیتهای حرفهای ،پژوهشی و آموزشی
 کارشناس فنی و آموزشی چندرسانهایهای آموزشی کودکان شرکت نرمافزاری دانشپووهان؛ سالهای  1531و1533
 مدیر فنی و آموزشی چندرسانهایهای کمک آموزشی به سفارش کانون فرهنگی آموزش؛ سالهای  1533و 1538 تدریس «اخالق فناوری اطالعات» برای گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه پیامنور واحد مشهد؛ سال تحصیلی1531-1538
 تدریس «منطق ریاضی» برای گروه مهندسی کامپیوتر؛ دانشگاه پیامنور واحد مشهد؛ سال تحصیلی 1531-1538 عاو گروه پووهشی برنامة تدوین «تاریخ مهندسی در ایران» برای فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران؛ سال1533
 عاو علیالبدل هیئت مدیرة انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری؛ از دی  1502تا کنون عاو کمیتة تخصصی اخالق اطالعات انجمن مدیریت اطالعات ایران؛ از تیر  1505تا کنون دبیر میزگرد «بررسی نسبت میان اخالق و حقوق در فناوری اطالعات» با همکاری انجمن ایرانی اخالق در علوم وفناوری و انجمن مدیریت اطالعات ایران؛ بهمن 1505
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