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 باسمه تعالی

 
 
 
 
 

 

 رضا نام: -

 : اکبرينام خانوادگی -

 7431 تاريخ تولد: -

 7411از سال  الهيات، معارف اسالمي و ارشاددانشکده ت علمي گروه فلسفه و کالم ئعضو هي سمت: -

 
 

 تحصيلی سابقه ■

شههروور   تها   7411از  / عليهه السهالم  : فلسفه وکالم / دانشگاه امام صادق پيوسته . کارشناسي ارشد7

7411 

 دن از دودگاه متکلمان و فيلسوفان مسلمان و غربو ب: رابطه نفس نامهعنوان پايان    

  7431مهر تا  7411از بهمن  فلسفه و کالم / دانشگاه تهران / . دکتري: 2

 پراوس: بررسي تطبيقي جاودانگي و معاد با تکيه بر آراء صدرالمتألهين شيرازي و نامهعنوان پايان

 

 آشنايی با زبان های مختلف■

 زبان عربي و زبان انگليسي

 در حد آشناوي اوليه و زبان آلماني  زبان ووناني و زبان عبري

 

 سوابق کاری ■

. عضو گروه فلسفه  و کالم دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه امام صادق عليه السهالم از  7

 سال 

 : مربي 7411-7431

 : استادوار 7431-7431

 : دانشيار 7437تا  7431

 تا کنون: استاد 7437
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، تربيت مهدر،،  عالمهه اباابهاوي،    براي تدروس در مقطع دکتري در دانشگاه هاي. استاد مدعو 2

قم، پژوهشگاه علوم انساني، واحهد   موسسه حکمت و فلسفه اوران، مدرسه عالي شهيد مطهري،

، موسسهه  ز، دانشهگاه پيهام نهور تههران    تهران و اصهفهان و اههوا  علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 

 آموزشي و پژوهشي امام خميني 

 7431تا اردوبهشت  7431. رئيس مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السالم از مهر سال 4

. عضو گروه الهيات و فلسفه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري از 3

 7431تا حدود سال 7431سال 

 تا کنون  7432. عضو کارگروه نشروات وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال . 1

 تا کنون 7433. عضو هيئت مميزه دانشگاه امام صادق عليه السالم از  سال 1

تها   7431. عضو کارگروه علوم انساني شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سهال  1

7432 

معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه امام صادق عليه السالم از مههر   معاون پژوهشي دانشکده الهيات، 3

 7433تا مهر  7432سال 

 تا کنون 7433. عضو هيئت مميزه دانشگاه اوالم از سال 3

 تا کنون 7431. عضو هيات مميزه دانشگاه حکيم سبزواري از سال 71

  7431. عضو هيات مميزه دانشگاه پيام نور کشور از سال 77

 7433هيات مميزه دانشگاه علوم قضاوي از سال . عضو 72

 7433. عضو هيات مميزه ب در دانشگاه آزاد اسالمي از سال 74

 7433. عضو هيات مميزه دانشگاه هاي حوزوي کشور از سال 73

 7431. عضو هيات مميزه مرکزي وزارت علوم از سال 71

 7431. عضو کميسيون مرکزي علوم انساني وزارت علوم از سال 71

 

 

 کتاب  ■

  تأليف کتاب ■

 7437/ چاپ دوم 7432. جاودانگي / بوستان کتاب / 7

 7431/چاپ دوم 7433/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميگروي / . اومان2
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 مشارکت در تأليف کتاب ■

 7431/مالصدرا به رواوت ما 1

بها آقهاي   اندوشه اسالمي/ نهاد نماوندگي ولي فقيه در دانشگاه ها/ کتاب درسي/ مشهتر    2

 7433دکتر کيا شمشکي و دکتر صادق نيا/

 شرح منظومه حکمت در باب وجود و عدم )مشتر  با آقاي سيد محمد منافيان( 3

مطهري و فلسفه دون مجموعه مقاالت به اهتمام بنده، بنياد علمي و فرهنگي استاد شههيد   4

 7431مرتضي مطهري/

 

  کتاب ترجمه ■

/  عليهه السهالم   ها / دفتر نشهر دانشهگاه امهام صهادق     جمله منطق . درآمدي نو بر منطق نمادون:7

 7434/چاپ چهارم7437/ چاپ سوم7433/چاپ دوم 7434

/  عليهه السهالم   ها / دفتر نشر دانشگاه امهام صهادق   . درآمدي نو بر منطق نمادون: منطق محمول2

 7434/ چاپ چهارم7437/ چاپ سوم7433/چاپ دوم 7434

/ دفتر نشهر دانشهگاه   اواويبموجهات،  هاي قياسي، استقراوي،. درآمدي نو بر منطق نمادون: منطق4

 7433/چاپ دوم 7434/ عليه السالم امام صادق

 

 مقاالت ■    

 4931تا سال  برخی از مقاالت علمی پژوهشی مستقل يا مشترک ■

 گروي سنتي از منظري دوگرمبنا .7

 در فلسفه مالصدرا و زوباشناسيرابطه وجودشناسي  .2

 از بداهت موجود تا بداهت وجود .4

 مسئله دشوار شعور و ثنوي گروي ذاتي .3

 اکرم خليلي( دکتر اومان گرا )مقاله مشتر  با خانم -ابن سينا فيلسوف عقل .1

 مباني معرفت شناختي نظروه کثرت گروي جان هيک .1

 حل تعارضات اخالقي بر پاوه اخالق فضيلت .1

مطالعه موردي خبر و خبر رساني ) مقاله مشتر  با آقهاي   اخالق فضيلت محور در رسانه .3

 روحاني(

 ابتکارات فلسفي مال صدرا و نقش آنها در نظروه عالم صغير و انسان کبير .3

 منصوري(عباسعلي دودگاه مال صدرا در باره عصمت انبيا از گناه)مقاله مشتر  با آقاي  .71

 تصوور زندگي پس از مرگ در فلسفه ابن سينا .77
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دوشه ابن عربي و ارتباط آن با اعتقاد به وجود خدا )مقالهه مشهتر  بها آقهاي     فطرت در ان .72

 (غفوري نژاددکتر 

ههادي  خواار رحماني و خواار شيطاني از دودگاه مال صهدرا )مقالهه مشهتر  بها آقهاي       .74

 (رضائيان

 يگرو نهوبه قر نايمختلف به مسئله وجود خداوند و نگاه ابن س يکردهاورو .73

 اخالق به دون )مقاله مشتر  با آقاي دکتر جواد دانش(وابستگي معناشناسانه  .71

 تفاسير ارائه شده از دودگاه ابن سينا در خصوص شناخت انسان از وحدت و کثرت .71

 الگوهاي خداباوري در دوره معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسالمي .71

 نظروه کاربردي معنا و تاثير آن در معرفت شناسي دوني .73

درا در تصوور معاد جسماني )مقاله مشتر  با آقاي سيد واکاوي اصول مورد استفاده مالص .73

 علي مومني(

وجود مصداق ندارد: دودگاه سهروردي در نفي تحقهق عينهي و جهود و کاربسهت آن در      .21

 قاعده الحق ماهيته انيته

 مردم توسط امام رضا )ع( يخداشناس حيبه تصح يليتحل يگاهن .27

 ينورو هنر آف ويباوز ۀمال صدرا دربار دگاهود يبازساز .22

 ؟يدو نظام فلسف او يمواجهه دو مسئله فلسف تياصالت وجود و اصالت ماه .24

)مقاله مشتر  بها آقهاي    داوود ريدر مزام قومفهوم صالح در قرآن با مفهوم صد ي سهومقا .23

 محسن فيض بخش(

 يو معرفهت شهناخت   يانسان شهناخت  ،يوجود شناخت يبر اسا، مبان يقيحق فوامتناع تعر .21

 )مقاله مشتر  با آقاي ابراهيم راستيان( مال صدرا

 فرشته شناسي در اندوشه مالصدرا/ مقاله مشتر  با اقاي محمد هادي محمودي .21

 يکيهرمنهوت  شهوبر اند هيبا تک موقرآن کر يموضوع ريصدر در تفس ديشه هونظر يبازخوان .21

 / مقاله مشتر  با آقاي محمد حسن شيرزاد و محمد حسين شيرزادگادامر

28.  Hick pluralism and category mistake 
29.  Gunumuz iranida felsefi hayata genel bir bakis )مقالهه    

 مشتر  با آقاي دکتر ااهر الوچ(
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 قاالت علمی پژوهشی مستخرج از پاياان ناماه کارشناسای ارشاد و رسااله دکتاری      برخی از م ■

 4931تا سال  دانشجويان

/ مقاله مستخرج از پاوان نامه نظروه تصميم سازيتحليل و نقد شرايه پاسکال با توجه به  .7

 فارساني خسرويعبا، آقاي  کارشناسي ارشد

نامه  انو/ مقاله مستخرج از پابررسي انتقادي تقرور ووليام جيمز از شرايه پاسکال .2

 يفارسان يعبا، خسرو يارشد آقا يکارشناس

مقاله مستخرج از پاوان / بررسي انتقادي استدالل شرط بندي پاسکال در اثبات وجود خدا  .4

 فارساني خسرويعبا، آقاي  نامه کارشناسي ارشد

)مقاله مسهتخرج   ادبي-اعتبار معرفتي قران از دودگاه نصر حامد ابوزود رووکردي فرهنگي .3

 دکتر ميثم توکلي( از رساله 

 از رساله / مقاله مستخرجتبيين رووکرد سلبي فخر رازي به زبان دوني با تأکيد بر مباني آن .1

 دکتر معصومه ساالري مشتر  با دکتر محمد حسين مهدوي نژاد و دکتر علي رضا پارسا

 / مقاله مستخرج از رسالهتبيين فلسفي مسئوليت اخالقي از دودگاه محمدحسين ابااباوي .1

 دکتر سليمان حبيبي

دکتر سهعيده فخهار   / مقاله مستخرج از رساله محور و مسئله توجيهشناسي فضيلتمعرفت .1

 نوغاني مشتر  با دکتر جهانگير مسعودي

/ مقالهه  نيآگوسهت  يدر نظهام فکهر  و لطهف   مانوادو اصل  يبر مبنا يمشکل گناه ذاتحل  .3

مستخرج از رساله دکتر زهرا محمود کالوه مشتر  با دکتر محمهد سهعيدي مههر و دکتهر     

 رضا اکبروان

/ مقالهه مسهتخرج از رسهاله دکتهر جعفهر      کيبه مسئله عالم ذر در مکتب تفک يليگاه تحل .3

 اصفهاني 

/ مقاله مستخرج از رسهاله دکتهر   در دو موضوع نفس و معاد ناياز ابن س يغزال يرورپذيتأث .71

 نسرون سراجي پور مشتر  با دکتر عبدالرسول کشفي

/ مقاله مستخرج از رساله دکتر ارنست سوسا دگاهوو معرفت آسان از د يدور معرفت ۀمسئل .77

 سعيده فخار نوغاني مشتر  با دکتر جهانگير مسعودي

/ مقاله مسهتخرج از رسهاله دکتهر    دودگاه خواجه نصيرالدون اوسيگستره عصمت انبيا از  .72

 علي پرومي مشتر  با دکتر علي رضا پارسا و ناصر محمدي

 

 

 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096447/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%ae%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090838/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1068190/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b6%db%8c%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87
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 مقاالت منتشر شده در مجالت علمی ا ترويجی ■

 . وجود ذهني از منظري دوگر 7

 . اتحاد عاقل و معقول از منظري دوگر 2

 اوريب برن و اصل زودتجربه دوني، سوئين . 4

 طۀ نفس و بدن از دودگاه مالصدرا. راب3

  واسطه و با واسطهگروي بي. ادراکات حسي، واقع1

  . معقوليت سنتي1

 هيک در بوته نقد. نظروه کثرت گراوانه جان1

 شناسي استفاده کرد توان از علوم تجربي در معرفت. آوا مي3

 

 تخصصی-مقاالت منتشر شده در مجالت علمی ■

 . گاتينک و تجربه دوني 7

 . از بازي زباني تا باور اوماني، از تراکتاتو، تا دربارۀ وقين2

 . آوا کامپيوتر داراي ذهن است 4

  لسوفان پس دکارتي. رابطه نفس و بدن از دودگاه ف3

  . کثرت گروي جان هيک، از منظري دوگر1

 گراوي. ابيعت1

 . صور جاودانگي1

 عرفت شناسي اصالح شده به الهيات ابيعي . نگاه انتقادي م3

 گروي . اومان3

 . احکام قضاوا71                              

 (با آقاي دکتر شمس . تحليل مهم ترون براهين ابطال تناسخ از نظر مالصدرا )مقاله مشتر 77    

 
 

 دايره المعارف ها مقاالت  ■ 

 در دست انتشار . شر/ داوره المعارف اسالمي7

 در دست انتشار . تکثر گراوي/ داوره المعارف قران کروم2
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 ایمقاالت ترجمه ■

 ای در مجالت علمی ا ترويجیمقاالت ترجمه ■

 . دو نوع علم: نقدي بر شکاکيت 7

 قبسات. دون و غرابت اخالق، 2

 . فلسفه دون در قرن بيستم 4

 

  هاخالصه مقاالت منتشر شده در همايشبرخی از  ■

 ق در منازعات فيلسوفان مسلمان تنظروه مش. نقش 7

 انگاري در فلسفه علم  . ابزار2

 کبير. نقش مباني فلسفي مالصدرا در نظروه انسان 4

 ونلکاو. بررسي تطبيقي نظروه فطرت در اندوشه مطهري 3

 . جاودانگي از دودگاه غزالي و سوئين برن 1

 مالصدراشناسي و وجودشناسي در فلسفه . ربط وثيق زوباوي1

 اي واقعي است. مسئله دشوار شعور مسئله1

 .هاي فلسفه اسالمي، ارائه راهي نوها و گراوش. نقد و بررسي آموزش فلسفه اسالمي در رشته3

 . گراوي.گراوي و غاوت گراوي تا فضيلت. از وظيفه3

) مقالهه بهه    صدراوي()با تأکيد بر نظام حکمت  هاها و پرسشچالش؛ معلولي -. نياوش و نظام علّي71 

 آقاي پيمان صفري( صورت مشتر  با

 معنووت و فضيلت گراوي در دوره معاصر ،. عرفان77

 فضاول و رذاول معرفتي؛ نگاهي معرفت شناختي به رواوات رضوي .72

 . فطري بودن اعتقاد به خداوند در فلسفه مال صدرا74

 . ضرورت فلسفه به مثابه تبيين و زندگي روزمره73

 تأثير تلقي ابن سينا از نفس بر تصوور او از جاودانگي. 71

71 .Avicenna and evidentialism regarding Belief in God 

71 .ignorance as an epistemic vice and the problem of divine hiddenness 

 

 

  هاقاالت کامل منتشر شده در همايشبرخی از م ■

 نشتاونتگگروي و وو. اومان7

 ل از منظري دوگر )به زبان انگليسي( عقواتحاد عاقل و م. 2
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 برن. . جاودانگي از دودگاه غزالي و سوئين4

 هاي فلسفه اسالمي، ارائه راهي نو.ها و گراوش. نقد و بررسي آموزش فلسفه اسالمي در رشته3

 نگاهي دوباره به قضا و قدر با تأکيد بر رواوات امام رضا عليه السالم .1

نقش عوامل غير معرفتي در روند آموزش با توجه به سيره تعليمهي پيهامبر اکهرم صهلي اي عليهه و      . 1

 زهير انصاروان( آله)به صورت مشتر  با آقاي 

 . جابگاه مباني فلسفي مال صدرا در تبيين فضيلت گراوي در خانواده1

 

 

  هادر همايش های انجام شده خنرانیبرخی از س ■

 شناسي و وجودشناسي در فلسفه مالصدراوي. ربط وثيق زوبا7

  .. استدالل معرفت در نقد فيزوکاليسم2

  .برن. جاودانگي از دودگاه غزالي و سوئين4

 .اي واقعي است. مسئله دشوار شعور مسئله3

  .. از وظيفه گراوي و غاوت گراوي تا فضيلت گراوي1

 سيره تعليمي پيامبر اکرم صلي اي عليه و آله.. نقش عوامل غير معرفتي در روند آموزش با توجه به 1

 . مفهوم داللت در حيطه اسالني و نظروه هاي قصدگرا و کاربردگرا در باب معناداري1

 . جاوگاه نظروه حرکت جوهري در تبيين فضيلت گراوي در خانواده3

 خفاي الهي و غفلت به عنوان وک رذولت معرفت شناختي. 3

 خداوند در فلسفه مال صدرا. فطري بودن اعتقاد به 74

 . ضرورت فلسفه به مثابه تبيين و زندگي روزمره73

 . تأثير تلقي ابن سينا از نفس بر تصوور او از جاودانگي71

 . ماهيت هنر اسالمي از دودگاه مال صدرا71

 

 جوايز ■

 

 جوايز کشوری ■

 7437نامه برتر دانشجووي در مقطع دکتري / جهاد دانشگاهي / . پاوان7

 7437. پژوهش برگزوده : جاودانگي / کنگره دون پژوهان کشور / 2

 7432/  کشور . پژوهش برگزوده: اومان گروي / کنگره دون پژوهان4

 7434دانشجووي در حوزه فلسفه و دون: جاودانگي / جهاد دانشگاهي /  برتر . کتاب سال3
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 7432دوني: مبناگروي سنتي از منظري دوگر /  مطبوعات جشنواره تر. مقاله بر1

. مقاله ممتاز در بيست و چهارمين مسابقات بين المللي قران کروم در اوران، بخش مقالهه نووسهي،   1  

 ()مقاله مشتر  با آقاي واسين شکراني 7431تابستان 

اخهالق در بخهش   در گروه فلسهفه کهالم ادوهان و    پنجمين جشنواره بين المللي فارابي . رتبه دوم 1   

 7431بزرگسال: کتاب جاودانگي/  آبان 

 بابت کتاب شرح منظومه حکمت 7431زمستان  ،. کتاب برگزوده فصل3    

 (عليه السالمجوايز داخلی )دانشگاه امام صادق  ■

 7437-32. پژوهشگر برتر دانشگاه / 7

 7432. کتاب برگزوده: جاودانگي / 2

 7433درآمدي نو به منطق /  . کتاب برگزوده در بخش ترجمه:4

 7431. پژوهشگر برگزوده دانشکده الهيات، معارف اسالمي و ارشاد 3

 7431. پژوهشگر برگزوده دانشکده الهيات، معارف اسالمي و ارشاد 1

 

 های تحقيقاتی انجام شده پروژه ■

   7431گروي / پژوهشکده فلسفه و کالم وابسته به دفتر تبليغات حوزه علميه قم. اومان7

هاي جاودانگي در کالم و فلسفه اسالمي و الهيات / پژوهشهکده فلسهفه و کهالم    . درآمدي به نظروه2

 وابسته به دفتر تبليغات 

  7413 حوزه علميه قم

 عليهه السهالم  / دانشگاه امهام صهادق    A Modern Introduction to logic. ترجمه کتاب 4

7432 

 7411 المي. دون و شکاکيت / سازمان تبليغات اس3

دانشجووان فلسهفه   )کار مشتر  با7431 . باوسته هاي مطالعاتي هنرمندان/حوزه هنري استان تهران1

  دانشگاه امام صادق عليه السالم

 

 (4931تا سال  )خارج از همايشعلمی های خنرانیبرخی از س ■

 گراوي دوني / دانشگاه علوم اسالمي رضويت شناختي کثرمباني معرفت .7

 عليه السالم ادرا  حسي / دانشگاه امام صادق  .2

 عليه السالم گروي سنتي / دانشگاه امام صادق انبررسي و نقد مب .4

 عليه السالم نتينگا / دانشگاه امام صادق گروي و پالاومان .3

 عليه السالمگروي و کرگکور / دانشگاه امام صادق اومان .1
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 ليه السالمعشتاون / دانشگاه امام صادق تگنگروي و وواومان .1

 عليه السالمتجربه دوني و مسأله محتوا / دانشگاه امام صادق  .1

 عليه السالممسئله کيفيات ذهني /  دانشگاه امام صادق  .3

حهوزه   اسهالمي  قرونه گراوي در باب وجود خداوند: مقاوسه دودگاه ابن سينا و سوئين برن/ دفتهر تبليغهات   .3

     7431   علميه مشهد /زمستان

 /مرکز تحقيقات فيزوک نظري و رواضيات، پژوهشکده فلسفه تحليلي7431گراوي/اومان  .71

 .7433رد ادله فراروانشناختي تناسخ/ دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه مشهد/ تابستان  .77

نظروه کاربردي معنا و تاثير آن در معرفت شناسي دوني / پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/پاويز  .72

7433 

 7433 / خرداد آموزش کالم در الهيات مسيحي/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي روش هاي .74

پژوهشهگاه علهوم انسهاني و مطالعهات فرهنگهي/       رووکرد قرونه شناسانه ابن سينا در اثبات وجود خداوند/ .73

 7433اردوبهشت 

انسهاني و مطالعهات    الگوهاي خداباوري در فلسفه معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسالمي/ پژوهشگاه علهوم  .71

 7431خرداد  فرهنگي/

 

 به صورت مکرر عناوين برخی از کارگاه های اجرا شده ■

 کارگاه مقاله نووسي  .7

 کارگاه پروپوزال نووسي .2

 کارگاه اومان گروي .9

 دکارگاه نقد الگوهاي معرفت شناختي الحا .1

 کارگاه الگوهاي معرفت شناختي خداباوري .1

 کارگاه جاودانگي .6

 پژوهش کارگاه مسئله وابي .7

 

                 

 های دانشجويینامهپايانرساله و  ■

  (4931تا سال  برخی از موارد) رساله دکتریراهنمايی  ■

معرفت  جاوگاه کلي ابيعي در فلسفه مالصدرا: تحليل لوازم وجود شناسانه و .7

) راهنماوي  دکتري – امام صادق عليه السالم دانشگاه علي علم الهدي/شناسانه/سيد 

 مشتر  با حضرت آوت اي مصطفوي(
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اثبات وجود خدا: مقاوسه دودگاه ابن سينا و سووين برن / محمد تقي کرمي / دانشگاه امام  .2

 ) راهنماوي مشتر  با حضرت آوت اي مصطفوي(دکتري -صادق عليه السالم

ي تاجيهک/  نوآوري هاي فلسفي صدرالدون دشتکي و تاثير آنها بر مالصدرا/ سعيد حهاتم  .4

  دکتري / دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

دودگاه عالمه مجلسي و مال صهدرا در بهاره زنهدگي انسهان پهس از مهرگ بها توجهه بهه           .3

دودگاههاي مکتب تفکيک/ جعفر اصفهاني/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات/ دکتري 

 7431)راهنماوي مشتر  با دکتر رضا برنجکار(/ تابستان 

دانشهگاه آزاد واحهد علهوم و     /سراجي پور نسرونجاودانگي از نظر غزالي و سووين برن/  .1

 37تحقيقات/ دکتري )راهنماوي مشتر  با دکتر عبد الرسول کشفي(/ زمستان 

 / دانشگاه آزاد اسالمي )راهنماوي مشتر  با دکتر محسن جوادي(آقاي هژور مهري .1

 / دانشگاه معارف قمآقاي جواد استاد محمدي .1

 / دانشگاه آزاد اسالميخانم عيدي .3

 آقاي خداپرست/ موسسه حکمت و فلسفه اوران .3

 آقاي زون العابدون/ دانشگاه قم )راهنماوي مشتر  با آقاي دکتر جوادي(  .71

 آقاي حسيني/ دانشگاه قم )راهنماوي مشتر  با آقاي دکتر اله بداشتي( .77

 آقاي دکتر پارسا(اقاي پرومي/ دانشگاه پيام نور تهران )راهنماوي مشتر  با  .72

 آقاي زند سليمي/ دانشگاه آزاد )راهنماوي مشتر  با آقاي دکتر هوشنگي( .74

 خانم جراحي/ دانشگاه آزاد )راهنماوي مشتر  با اقاي دکتر کشفي( .73

 آقاي اماني/ دانشگاه آزاد .71

 آقاي اوسي/ دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان .71

 م )راهنماوي مشتر  با آقاي دکتر پاکتچي(آقاي ابااباوي/ دانشگاه امام صادق عليه السال .71

 خانم ساالري/ دانشگاه پيام نور )راهنماوي مشتر  با اقاي دکتر مهدوي نژاد( .73

آقاي نادرپور/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقهات )راهنمهاوي مشهتر  بها آقهاي دکتهر        .73

 لطيفي(

آقهاي دکتهر   خانم ملکي/ دانشگاه آزاد واحهد علهوم و تحقيقهات )راهنمهاوي مشهتر  بها        .21

 هوشنگي(

خانم هاشمي/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقهات )راهنمهاوي مشهتر  بها آقهاي دکتهر        .27

 عليزماني(

 آقاي پورقاسم/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران .22

 آقاي سلطانيان/ دانشگاه پيام نور تهران .24
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 آقاي بهرامي/ دانشگاه معارف قم .23

 آقاي دري/ پژوهشگاه علوم انساني .21

 اي صادقي/ پزوهشگاه علوم انسانيآق .21

 
 

 (4932تا سال  برخی از موارد) پايان نامه کارشناسی ارشدراهنمايی  ■                        

 

بررسي تطبيقي نظروه فطرت از دودگاه شهيد مطهري و تجربه دوني از دوهدگاه گاتينهگ /    .7

 /عليه السالم  دانشگاه امام صادقصيدي گواري/ 

مههدي  اعاده معدوم نزد متکلمان مقدم و نظروه بدل جان هيک /  اي نظروهبررسي مقاوسه .2

 /عليه السالم  دانشگاه امام صادقناجي/ 

دانشهگاه  سيد احمد حسيني/  شناسي معرفت/ نظام فلسفي حکمت متعاليه از منظر جامعه .4

 / عليه السالمامام صادق 

در منهابع اسهالمي و الهيهات مسهيحي/      شناختي و اخالقي استدالل شهراي ارزش معرفت .3

 /عليه السالم دانشگاه امام صادق عبا، خسروي فارساني/

 /عليه السالمدانشگاه امام صادق مهدي فرجي/  حقيقت مرگ در فلسفه اسالمي /  .1

شناسي اصالح شده نيازي اعتقاد به وجود خدا از اقامه استدالل: بررسي موردي معرفتبي .1

 / عليه السالمدانشگاه امام صادق سن نوروزي/ محمد حو نظروه تفکيک/ 

تعامل اخالق مداري و قانون گراوي در مکتب حقوقي اسالم مطالعه موردي اندوشه ههاي   .1

حقوقي عالمه ابااباوي/ جواد مصطفي لو/ دانشگاه امام صهادق عليهه السالم/کارشناسهي    

 7431ارشد/ پاويز 

از عرفهان عملهي بها تکيهه بهر اخهالق       مقاوسه تطبيقي اخالق ارسطووي و اخالق بر امده  .3

نيکوماخس ارسطو و لب اللباب عالمه ابااباوي/ سيد سعيد آروا نژاد/ دانشگاه امام صادق 

 7431عليه السالم/ کارشناسي ارشد/ بهار 

/ رحهيم  تحليل علم خداوند به ذات خود، بررسي مقاوسه اي دوهدگاه مالصهدرا و جيلهي    .3

 32السالم/ تابستان حسن زاده/ دانشگاه امام صادق عليه 

/ سيد علي بنهي هاشهمي جمهاراني/    عوامل غير معرفتي موثربر معرفت از دودگاه مالصدرا .71

 32 دانشگاه امام صادق عليه السالم/ تابستان

بررسي رابطه بين عقل و دون از دودگاه ابن سينا و غزالي/ بهمهن غالمهي پهور/ دانشهگاه      .77

 7437شهيد رجاوي/ دي ماه 
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ي و ابن سينا در باره قواي نفس/ مهروم شهکيبا مهنش/ دانشهگاه تربيهت      مقاوسه آراي فاراب .72

 مدر،/ 

آثار توحيد در اندوشه و عمل از دودگاه عالمه اباابهاوي/ زههرا محمهدي/ دانشهگاه آزاد      .74

 7437واحد علوم و تحقيقات/ 

 (4931تا سال  )برخی از موارد و رساله نامهپايان مشاوره: ■

مقاوسه مباني کالمي ه فلسفي تأوول در مکتب معتزله و حکمت متعاليه با تأکيد بر قاضهي    .7

 کارشناسي ارشد-عليه السالم دانشگاه امام صادق عبدالجبار / 

- عليهه السهالم  دانشهگاه امهام صهادق    جاوگاه معرفتي ادرا  حسي در فلسفه مالصدرا /  .2

 کارشناسي ارشد

عليهه  دانشهگاه امهام صهادق     هادي ربيعهي/  فلسفه هنر / سينا در موردبازسازي دودگاه ابن .4

 کارشناسي ارشد- السالم

 کارشناسي ارشد- عليه السالمدانشگاه امام صادق سرشت وحي در فلسفه اسالمي /  .3

رابطه دون و فلسفه از دودگاه غزالي و ابن رشد/ علي رضها اددر / دانشهگاه امهام صهادق       .1

 دکتري - عليه السالم

ووتگنشتاون/ محمد حسين مهدوي نژاد/ دانشگاه ر رازي ودودگاه فخفلسفه ازرابطه دون و  .1

 دکتري - عليه السالمامام صادق 

 کارشناسي ارشد- علم به وجود/ زهير انصاروان/ دانشگاه امام صادق عليه السالم .1

زوادت وجود بر ماهيت و لوازم آن در فلسفه ابن سينا/ سيد محمدمنافيان/ دانشهگاه امهام     .3

 کارشناسي ارشد   -عليه السالم صادق 

قاعده پيروي از قواعد ووتگنشتاون متاخر و تاثير آن بر مسئله معنهي و فهم/اومهان اوانهي/     .3

 کارشناسي ارشد- دانشگاه تهران، پردوس قم

سهيد   -فروتيهوف شهوان   -علم مقد، ونسبت آن با علم دوني در سنت گراوي)رنه گنهون  .71

 صادق عليه السالم/ دکتري حسن نصر(/ مسعود فکري/ دانشگاه امام

اکتناه ناپذوري در اندوشه مال صدرا و کانت/مههدي کاوندي/دانشهگاه امهام صهادق عليهه       .77

 7433السالم/کارشناسي ارشد/ زمستان 

پيش فرض هاي انسان شناختي در مهدوروت اسهالمي/نور الهدون عابهدي/ دانشهگاه امهام        .72

 7431صادق عليه السالم/ کارشناسي ارشد/ رمستان 

معرفت شناسي گهزاره ههاي اخالقي)بررسهي تحليلهي نظروهه ادراکهات اعتبهاري عالمهه          .74

ابااباوي(/ سيد مرتضي حسيني/ دانشگاه امام صهادق عليهه السهالم/ کارشناسهي ارشهد/      

 7431تابستان 
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مقاوسه مفهوم خدا از دودگاه مال صدرا و موسي بن ميمون/ احمد محمهد/ دانشهگاه امهام     .73

 7433ي/پاويز صادق عليه السالم/ دکتر

نحوه وجود معقوالت ثانيه فلسفي و پيامدهاي منطقي آن در حکمت متعاليهه/ رضها کاوهد     .71

 7431خورده/ دانشگاه امام صادق عليه السالم/ کارشناسي ارشد/ بهار 

خداي عشق و مسئله شر بررسي مباني ادله و  لوازم تئودوسه اورنائوسي جان هيک/ اکهرم   .71

 7431لوم و تحقيقات/ دکتري/ تابستان خليلي/ دانشگاه آزاد واحد ع

 

  عضويت در مجالت علمی ■

 علمي پژوهشهي  دو فصلنامه سردبير .7

نامهههه ) پژوهشهههنامه فلسهههفه دوهههن

  کنونتا  1از شماره  ( حکمت

سردبير دو فصلنامه علمي پژوهشهي   .2

از شهماره اول تها    حکمت صهدراوي 

 شماره ششم

علمهي   مجلهه  عضو هيئت تحروروۀ  .4

پژوهشي حکمهت سهينوي دانشهگاه    

امههام صههادق عليههه السههالم پههردوس 

  خواهران

عضو هيئت تحروروهه مجلهه علمهي     .3

دانشگاه تههران  فلسفه دون پژوهشي 

 پردوس فارابي

عضو هيئت تحروروه مجلهه علمهي     .1

پههژوهش هههاي  هسههتي   پژوهشههي

 يشناخت

عضو هيئت تحروروهه مجلهه علمهي     .1

 پژوهشي منطق پژوهي

عضو هيئت تحروروه مجله علمهي و   .1

پژوهشي ادوهان و عرفهان دانشهکده    

 الهيات دانشگاه تهران 

عضو هيئت تحروروهه مجلهه علمهي     .3

 حکمت صدراويپژوهشي 

عضو هيئت تحروروهه مجلهه علمهي     .3

 تخصصي نامه فرهنگ

عضو هيئت تحروروهه مجلهه علمهي     .71

بهه مهدت دو    تخصصي نقهد و نظهر  

 سال

 

 

 داوری مقاالت مجالت علمی و پژوهشی از جمله:  ■

/ دانشهگاه  فلسفه و کهالم اسهالمي   .7

 تهران

 / دانشگاه شيرازاندوشه دوني .2

/ فلسهفي و کالمهي  پژوهش ههاي   .4

 دانشگاه قم
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/ دانشههگاه امههام حکمههت سههينوي .3

صههادق عليههه السههالم پههردوس    

 خواهران

مطالعهههات اسهههالمي/ دانشهههگاه   .1

 فردوسي مشهد

 آونه معرفت/ دانشگاه شهيد بهشتي .1

پههژوهش هههاي فلسههفي/ دانشههگاه  .1

 تبروز

جستارهاي فلسهفه دوهن/ انجمهن     .3

 علمي فلسفه دون اوران

پههژوهش هههاي هسههتي شههناختي/  .3

 ه شهيد رجاويدانشگا

دوههن و ارتبااههات/ دانشههگاه امههام  .71

 صادق عليه السالم

 مطالعات قران/ دانشگاه پيام نور .77

حکمت معاصر/ پژوهشگاه علهوم   .72

 انساني

نقههد و نظههر/ پژوهشههگاه علههوم و  .74

 فرهنگ اسالمي قم

ادوان و عرفهان/ دانشهکده الهيهات     .73

 دانشگاه تهران

فرهنگ رضوي/  بنيهاد امهام رضها     .71

 عليه السالم

 هاي اخالقي/ دانشگاه قمپژوهش  .71

 متافيزوک/ دانشگاه اصفهان .71

 الهيات تطبيقي/ دانشگاه اصفهان .73

فلسههفه دوههن/ پههردوس فههارابي     .73

 دانشگاه تهران در قم

غرب شناسي بنيهادي/ پژوهشهگاه    .21

 علوم انساني

 کيمياي هنر/ فرهنگستان هنر .27

 

 عضويت در انجمن های علمی ■

 منطق  علمي انجمن .7

)عضهو   اوهران  فلسفه دون علمي انجمن .2

 (7431تا  هيئت مدوره

 انجمن ملي مال صدرا .4

 انجمن بين المللي مال صدرا .3

 انجمن تاروخ فلسفه .1

 

 تدريس دروس دانشگاهی ■

 مقطع کارشناسی ■

عليهه   تجوود / دانشهگاه امهام صهادق     .7

 السالم

عليهه   / دانشگاه امام صادق  (7) منطق .2

 السالم

( / دانشگاه امام صادق  عليهه  2منطق ) .4

 السالم

منطق صناعات خمس / دانشهگاه امهام    .3

 صادق  عليه السالم
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 اصول عقاوهد / دانشهگاه امهام صهادق       .1

 عليه السالم

فلسههفه اسههالمي )شههرح منظومههه( /     .1

 عليه السالم دانشگاه امام صادق 

عليهه   فلسفه / دانشهگاه امهام صهادق      .1

 السالم

کالم )تجرود االعتقاد( / دانشگاه امهام    .3

 عليه السالم صادق 

فلسفه ذهن/ دانشگاه امام صادق عليهه   .3

 السالم

/  (2و ) (7مسههائل جدوههد کالمههي )    .71

 السالمعليه  دانشگاه امام صادق 

فلسفه اخهالق / دانشهگاه امهام صهادق       .77

 عليه السالم

/ دانشهکاه امهام صهادق    منطق جمله ها  .72

 عليه السالم

/ دانشگاه امهام صهادق   منطق محمول ها .74

 عليه السالم

آشناوي با نظهام ههاي فلسهفي اسهالمي       .73

 /دانشگاه امام صادق عليه السالم(7)

آشناوي با نظهام ههاي فلسهفي اسهالمي       .71

 امام صادق عليه السالم/دانشگاه (2)

آشناوي با نظهام ههاي فلسهفي اسهالمي       .71

 /دانشگاه امام صادق عليه السالم(4)

هرمنوتيک کتاب مقد،/ دانشهگاه امهام    .71

 صادق عليه السالم

 

 مقطع کارشناسی ارشد ■

فلسفه مشاء / دانشگاه امهام صهادق    .7

 عليه السالم

فلسههفه مالصههدرا / دانشههگاه امههام   .2

، دانشهگاه آزاد،   عليه السهالم  صادق

 واحد علوم و تحقيقات

شناسي / دانشگاه امام صادق معرفت .4

 ، دانشگاه تربيت مدر،عليه السالم

فلسفه تطبيقي / دانشگاه امام صادق  .3

 عليه السالم

کثرت گروي دوني / دانشگاه عالمهه   .1

  ابااباوي

شناسي دوني / دانشگاه تهران معرفت  .1

 و دانشگاه عالمه ابااباوي 

کالم تخصصي/ دانشگاه امام صادق   .1

 عليه السالم

 تجربه دوني/ دانشکاه عالمه ابااباوي  .3

آشناوي با فلسهفه تحليلهي/ دانشهگاه     .3

 امام صادق عليه السالم

هستي شناسي فلسفي/ دانشگاه امهام   .71

 صادق عليه السالم

فلسفي/ دانشهگاه امهام   انسان شناسي  .77

 صادق عليه السالم

 

 مقطع دکتری ■
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فلسههفه مالصههدرا / دانشههگاه امههام   .7

، دانشگاه عالمهه  عليه السالم صادق 

و دانشگاه آزاد واحد علوم  ابااباوي

 تهران و اهواز و تحقيقات

آزاد، واحهد  نفس و بدن / دانشهگاه   .2

 علوم وتحقيقات

مدرسهه عهالي    مرگ و جهاودانگي /  .4

دانشههگاه عالمههه   شهههيد مطهههري؛ 

واحد علهوم   دانشگاه آزادابااباوي، 

 تهران و اصفهان وتحقيقات

، دانشهگاه قهم  معرفت شناسي دوني/  .3

موسسه آموزشهي و پژوهشهي امهام    

انشگاه آزاد، واحد علهوم  دو  خميني

 تهران و اصفهان وتحقيقات

شناسههي بهها موضههوع دوههن و  دوههن  .1

 اخالق/دانشگاه پيام نور

دانشهگاه  دانشگاه قهم،  / 7فلسفه دون .1

 پيام نور

دوهن و عقالنيهت/ پژوهشهگاه علهوم      .1

 انساني

معنههاي زنههدگي/ پژوهشههگاه علههوم   .3

 انساني

انسان شناسي صهدراوي/ پژوهشهگاه    .3

 علوم انساني

/  بها نگهاه اسهالمي    معرفهت شناسهي   .71

 دانشگاه تربيت مدر،

اسههالمي/ دانشههگاه تربيههت  فلسههفه  .77

 مدر،

 

 عضويت در شورای داوران جوايز علمی کشوری ■

 7431جشنواره فارابي/ گروه فلسثفه و دون  دومين عضو .7

 7433عضو گروه فلسثفه و دون  سومين جشنواره فارابي/ .2

 7433عضو گروه فلسثفه و دون  چهارمين جشنواره فارابي/ .4

 7431گروه فلسفه و دون پنجمين جشنواره فارابي/عضو  .3

 7432عضو گروه فلسفه و دون هفتمين جشنواره فارابي/  .1

 7431عضو گروه فلسفه و دون هشتمين جشنواره فارابي/ .1

 7431عضو گروه فلسفه و دون نهمين جشنواره فارابي / .1

 7431عضو گروه فلسفه و دون دهمين جشنواره فارابي/ .3

 7433وازدهمين جشنواره فارابي/ عضو گروه فلسفه و دون .3

/ در بخهش کهالم   کتاب سال جمهوري اسهالمي اوهران   دوره هفتمينبيست و  عضو داوران .71

7431 

دوره کتاب سال جمهوري اسالمي اوهران در بخهش کهالم/    هشتمين عضو داوران بيست و  .77

7433 
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/ اخهالق دوره کتاب سال جمهوري اسهالمي اوهران در بخهش     نهمين و عضو داوران بيست .72

7431 

 7437دوره کتاب سال جمهوري اسالمي اوران در بخش اخالق / سيمينعضو داوران  .74

 7432دوره کتاب سال جمهوري اسالمي اوران در بخش اخالق/ سي و وکمعضو داوران  .73

 7434دوره کتاب سال جمهوري اسالمي اوران در بخش اخالق/ و دومينعضو داوران سي  .71

دوره کتاب سهال جمههوري اسهالمي اوهران در بخهش اخهالق        سومينعضو داوران سي و  .71

/7433 

 7431عضو داوران سي و چهارمين کتاب سال جمهوري اسالمي اوران در بخش اخالق/  .71

 7431عضو داوران سي و پنجمين کتاب سال جمهوري اسالمي اوران در بخش اخالق/ .73

ق، منطهق،  عضو داوران سي و ششمين کتاب سال جمهوي اسالمي اوهران در بخهش اخهال    .73

 7431فلسفه اسالمي و فلسفه غرب/

عضو داوران سي و هفتمين کتاب سال جمهوري اسهالمي اوهران در بخهش ههاي اخهالق،       .21

 7433منطق، فلسفه اسالمي و فلسفه غرب/

 عضو داوران کتاب فصل جمهوري اسالمي اوران در دوره هاي مختلف .27


