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سوابق پژوهشی:
کتابهای منتشر شده:
الف) کتاب کامل:
 .٢سعیدیمهر ،محمد ،٢٧٣1 ،علم پیشین الهی و اختیار انسان ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی :تهران.

 .١سعیدیمهر ،محمد ،٢٧٣١ ،شرح جلد هشتم اسفار (تحقیق و نگارش دروس استاد مصباح یزدی) جلد
اول و دوم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره :قم.
 .٧سعیدیمهر ،محمد ،٢٧٣3 ،فلسفة دین؛ خدا ،اختیار و شر ،موسسه فرهنگی طه :قم.
 .1سعیدیمهر ،محمد ،٢٧٣٣ ،آموزش کالم اسالمی ،ج ،٢موسسه فرهنگی طه :قم.
 .1سعیدیمهر ،محمد ،٢٧11 ،آموزش کالم اسالمی ،ج  ،١موسسه فرهنگی طه :قم.
 .3سعیدیمهر ،محمد و امیر دیوانی ٢٧٣١ ،معارف اسالمی ،انتشارات معارف :قم.
 .٣سعیدیمهر ،محمد ،٢٧13 ،کارل پوپر (ترجمه) ،رویش نو :تهران.
 .1سعیدیمهر ،محمد ،٢٧11 ،گوتلوب فرگه (ترجمه) ،انتشارات علمی فرهنگی :تهران.
 .١سعیدیمهر ،محمد ،٢٧1١ ،کالم ( ،)٢سمت و مؤسسه طه :تهران.
 .٢1سعیدیمهر ،محمد ،٢٧١٧ ،تهاجم پوشالی؛ نقدی بر کتاب تهاجم اسالمی ،رویش نو :تهران.
 .٢٢سعیدی مهر ،محمد ،٢٧١1 ،کالم ( ، )١سمت و مؤسسه طه :تهران.
 .٢١سعیدی مهر ،محمد ،٢٧١1 ،ضرورت ،داللت و جهان های ممکن ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:
تهران.
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 .٢٧عباس دهقانی نژاد و محمد سعیدی مهر ،٢٧١1 ،خرد ومعجزه؛ قاضی عبدالجبار معتزلی و نظریه مواضعه
اعجاز ،قم :انتشارات طه.

ب) بخشی از یک کتاب:
 .٢سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧11 ،فلسفه تحلیلی» (ترجمه) ،در نگرش های نوین در فلسفه ،دانشگاه قم و
موسسه طه :قم.
 .١سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1٢ ،علم پیشین الهی و اختیار انسان» ،در جستارهایی در کالم جدید ،انتشارات
سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم :تهران.
 .٧سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1٧ ،ایمان ،خدا و جهان طبیعت» (ترجمه) در مبانی فلسفه دین ،پژوهشکده فلسفه
و کالم اسالمی ،بوستان کتاب ،قم
 .1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧١١ ،مروری تحلیلی بر دیدگاه حکیم سبزواری در باب حیثیات فلسفی» ،در
سبزواری پژوهی ،به کوشش انسیه برخواه ،خانه کتاب :تهران.
 .1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧١1 ،مطهری و مسأله شناخت خدا» در مطهری و فلسفه دین ،بنیاد علمی فرهنگی
شهید مطهری؛ تهران.

مقاالت منتشر شده:
الف) مجالت علمی پژوهشی:

 .٢سعیدی مهر ،محمد ،فاطمه میررحیمی و امید کریم زاده« ،٢٧١١ ،بازسازی استدالل خطای ادراکی برای
اثبات نظریه وجود ذهنی با نظر به ادله نظریه داده های حسی» ،پژوهش های معرفت شناختی ،سال ،١
شماره .٢١
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 .١سعیدی مهر ،محمد و مجید دهقان« ،٢٧١١ ،سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی» ،پژوهش های فلسفی،
سال  ،٢1شماره .٧٢

 .٧سعیدی مهر ،محمد و طاهر صالحی« ،٢٧١1 ،مبانی االهیاتی صلح وجنگ در سنت علوی» ،انسان پژوهی
دینی ،سال  ،٢3شماره .1١
 .1سعیدی مهر ،محمد ،مهدی جاللوند و اسحاق طاهری« ،٢٧١1 ،بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابه
مبنایی هستی شناسانه در آرای اجتماعی عالمه طباطبایی» ،پژوهش های هستی شناختی ،سال هشتم،
شماره .٢3

 .1سعیدی مهر ،محمد و حسین یزدی« ،٢٧١1 ،بازتعریف معقول اول بر اساس مفهوم وجود» ،معرفت
فلسفی ،سال  ،٢3شماره  ،٧صص .٧1-١١
 .3سعیدی مهر ،محمد و سید احمد حسینی سنگچال« ،٢٧١1 ،نقش مسأله بساطت یا ترکب مشتق در شکل
گیری استدالل شیخ اشراق بر اعتباریت وجود» ،آموزه های فلسفه اسالمی ،شماره  ،1صص .٢٣١-٢1٢
 .٣سعیدی مهر ،محمد و سید محسن اسالمی ،٢٧١1 ،گذر از سیاق بیناشخصی دلیل به درونی گرایی :نکاتی
انتقادی» ،فلسفه و کالم اسالمی ،سال  ،1١شماره  ،١صص .٢11-٢3١
 .1سعیدی مهر ،محمد ،و احمد صادقی علویجه« ،٢٧١1 ،چالش تبیین های کالمی در مشکله توحید افعالی
خداوند و فعل اختیاری انسان» ،اندیشه نوین دینی ،سال  ،٢1شماره  ،1٣صص .٢1-٣
 .١سعیدی مهر ،محمد ،حجت ایمانی کیا و سیدمحمدعلی حجتی« ،٢٧١1 ،بررسی دیدگاه مالصدرا در باره
استمرار اشیاء در زمان در پرتو اکنون گرایی اولویتی» ،پژوهش های عقلی نوین ،سال  ،1شماره  ،٣صص
.٣١-1١

 .٢1سعیدی مهر ،محمد و سید محسن اسالمی ،٢٧١3،وجودشناسی دالیل انگیزشی عمل» ،فصلنامه علمی-
پژوهشی اخالق پژوهی ،سال اول ،شماره  ،٧صص .١1-٣٢
 .٢٢سعیدی مهر و همکاران« ،٢٧١1 ،نقش نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت
خداوند» ،پژوهشنامه فلسفه دین (آماده انتشار)
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 .٢١سعیدی مهر و همکاران« ،٢٧١1 ،مطالعه تطبیقی رابطه عمل با جزا از دیدگاه مفسران قرآن» ،تحقیقات
کالمی( ،آماده انتشار)
 .٢٧سعیدی مهر و همکاران « ،٢٧١1 ،بازتعریف معقول اول بر اساس مفهوم وجود» ،معرفت فلسفی ،سال
 ، ٢3شماره ٧

 .٢1سعیدی مهر ،محمد و طیبه شاهوردیان « ،٢٧١1 ،نظریه چهار بعدگرایی لوئیس و مسئله تغییر» ،پژوهش
های هستی شناختی ،سال  ، 1شماره ٢1
 .٢1سعیدی مهر ،محمد و سکینه کریمی « ،٢٧١1 ،ذات در فلسفه ابن سینا» ،شناخت ،سال  ، ٢١شماره ،٢
صص .١٢١-٢٣١

 .٢3سعیدی مهر ،محمد و فاطمه رأفتی « ،٢٧١1 ،نظریه عدمی شر؛ چالش ها و پاسخ ها» ،جستارهای فلسفه
دین ،سال  ، ٢شماره  ،1صص .٢١٣-٢11
 .٢٣سعیدی مهر ،محمد ،طیبه شاهوردیان و سیدمحمد علی حجتی « ،٢٧١٣ ،نظریه مرحله ای و تحلیل بقا بر
اساس نظریه مشابهت زمانی» ،فلسفه ،سال  ، 13شماره  ،١صص .٢11-1٣
 .٢1سعیدی مهر ،محمد ،مریم باروتی و رضا اکبریان « ،٢٧١٣ ،معناشناسی علم الهی از دیدگاه عالمه
طباطبایی» ،حکمت معاصر ،سال  ، ١شماره  ،١صص .11-١٧
 .٢١سعیدی مهر ،محمد ،امیرحسین زادیوسفی و حسین زمانیها« ،٢٧١٣ ،نظریه ابن سینا در باره علم خداوند
به جزئیات :بررسی تفسیر مایکل مارمورا» ،پژوهشنامه فلسفه دین ،شماره .٧٢
 .١1سعیدی مهر ،محمد و زینب ابوالقاسمی دهاقانی« ،٢٧١٣ ،تبیین و ارزیابی انواع ناسازگارباوری اختیارگرا
در حل تعارض بین اختیار انسان و جهان جبری» ،پژوهش های فلسفی کالمی ،سال بیستم ،شماره سوم،
.١١-1
 .١٢سعیدی مهر ،محمد ،حسین شوروزی ،اعظم قاسمی و رضا ماحوزی« ،٢٧١٣ ،تبیین ماهیت علم خداوند
از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق» ،جستارهای فلسفه دین ،سال هفتم،
شماره دوم.٢١٣-٢1٧ ،
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 .١١سعیدی مهر ،محمد ،سیدرضا حسینی لواسانی ،رضا اکبریان و کاوس روحی برندق« ،٢٧١٣ ،بررسی
تقسیم بندی مالصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه های قرآنی آن» ،حکمت صدرایی ،سال هفتم،
شماره اول.11-11 ،
 .١٧سعیدی مهر ،محمد ،محمدجعفر جامه بزرگی و رضا اکبری« ،٢٧١٣ ،بازخوانی نظریه حدوث جسمانی
نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی» ،حکمت صدرایی ،سال ششم ،شماره .١1-٢٢ ،١
 .١1سعیدی مهر ،محمد ،سردار دکامی و رضا اکبریان« ،٢٧١٣ ،اصالت وجود یا اصالت ماهیت ،نزاعی لفظی
یا معنوی؟» ،آینه معرفت ،سال هجدهم ،شماره .13
 .١1سعیدی مهر ،محمد ،سردار دکامی و رضا اکبریان« ،٢٧١٣ ،اصالت وجود؛ مسأله ای بدیهی یا نظری؟»،
آموزه های فلسفه اسالمی ،شماره ،١٧
 .١3سعیدی مهر ،محمد ،مرضیه رضایی و حمیدرضا آیت اللهی« ،٢٧١٣ ،ارزیابی و مقایسه نقادانه دیدگاه
طباطبایی ،مطهری و جوادی آملی در باب وحدت وجودت و لوازم الهیاتی آن» ،جستارهای فلسفه دین،
سال هفتم ،شماره اول.٢1١-١٢ ،
 .١٣سعیدی مهر ،محمد ،مهدی جاللوند و اسحاق طاهری« ،٢٧١٣ ،مختصات عقالنیت فطری از منظر عالمه
طباطبایی» ،عقل و دین ،سال دهم ،شماره هجدهم.
 .١1سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧١3 ،پارادوکسهای سفر در زمان» ،پژوهش های هستی شناختی ،سال 3؛ شماره
.٢١
 .١١سعیدی مهر ،محمد و سید احمد حسینی سنگچال« ،٢٧١3 ،نوع و گستره نقش وجود در حمل های
ماهوی از منظر عالمه طباطبایی» ،معرفت فلسفی ،سال  ،٢1شماره ( ،١پیاپی )11
 .٧1سعیدی مهر ،محمد و مهدی ساعتچی« ،٢٧١3 ،معنای «نفی صفات» در آموزه های شیعی از دیدگاه
سیداحمد کربالیی و سیدمحمد حسین طباطبایی» ،معرفت کالمی ،سال  ،1شماره .٢
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 .٧٢سعیدی مهر ،محمد ،ابراهیم شیرعلی نیا و رضا اکبریان« ،٢٧١3 ،رویکرد عالمه طباطبایی به مسئله نسبیت
معرفت» ،پژوهش های معرفت شناختی ،ش .٢1
 .٧١سعیدی مهر ،محمد ،راحله درزی و حمیدرضا آیت اللهی« ،٢٧١3 ،بازخوانی نظریه مالصدرا در باره تأثیر
مزاج ،خلقیات و کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس» ،حکمت اسالمی ،سال  ،1شماره ..1٣-٧٧ ،1
 .٧٧سعیدی مهر ،محمد و اکرم صفرنوراله« ،٢٧١3 ،آگاهی مرتبه باالتر در فلسفه ابن سینا» ،حکمت سینوی،
سال  ،١٢شماره .11
 .٧1سعیدی مهر ،محمد ،زهرا محمود کالیه و رضا اکبریان« ،٢٧١3 ،عقالنیت از نظر آگوستین و مالصدرا»،
اندیشه دینی ،دوره  ،٢٣شماره .٢1١-٢١١ ،٢

 .٧1سعیدی مهر ،محمد ،رضا اکبری و فاطمه شاهین فر« ،٢٧١3 ،علم بالقوه نزد ابن سینا» ،فلسفه و کالم
اسالمی ،سال  ،11شماره .11-٧٢ ،٢
 .٧3سعیدی مهر ،محمد و غالمرضا حسین پور« ،٢٧١3 ،سلوک عملی در پرتو عرفان فلسفی ،قرائت امام
خمینی از منازل سلوکی فرغانی» ،عرفان اسالمی ،سال  ،٢٧شماره .1٢-٧٧ ،1١
 .٧٣سعیدی مهر ،محمد و امیر جعفری« ،٢٧١3 ،رابطه ی وجود ،موجود و ذات با تصور خداوند در نظام
فلسفی-الهیاتی توماس آکویینی» ،فصلنامه اندیشه دینی ،دوره  ،٢٣شماره .31-11 ،٢
 .٧1سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧١3 ،چیستی درد از دیدگاه ابن سینا» ،حکمت معاصر ،سال  ،1شماره .٣3-3٢ ،١
 .٧١سعیدی مهر ،محمد ،رضا اکبریان ،اصغر پوربهرامی و علی افضلی٢٧١3 ،؛ «تشکیک و تشابه وجود نزد
ابن سینا و توماس آکوئیناس» ،معرفت فلسفی ،سال  ،٢1شماره .٣1-1٣ ،٧

 .11سعیدی مهر ،محمد و حامد قدیری« ،٢٧١3 ،پاتنم ،نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی» ،حکمت و
فلسفه ،سال  ،٢٧شماره .٣1-31 ،٢
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 .1٢سعیدی مهر ،محمد و عباس دهقانی نژاد« ،٢٧١1 ،بررسی مبانی و روش های مشترک قاضی عبدالجبار
معتزلی و ریچاردسویین برن در مبحث معجزه» ،فلسفه دین ،دوره  ،٢٧شماره .1
 .1١سعیدی مهر ،محمد ، ،فخرالسادات موسوی کریمی ،میرسعید موسوی کریمی و رضا اکبریان٢٧١1،
«بررسی و نقد نظریه حذف گرایی ماده باور» ،هستی و شناخت ،ج ،٧ش.1١-٢١ ،١
 .1٧سعیدی مهر ،محمد ،حجت اله مرزانی ،رضا اکبریان و لطف اله نبوی« ،٢٧١1 ،بررسی و تحلیل دیدگاه
ارسطو در باره معرفت یقینی در فلسفه اولی» ،آموزه های فلسفه اسالمی ،شماره .٢١

 .11سعیدی مهر ،محمد ،نجف یزدانی و عباس ذهبی« ،٢٧١1 ،تحلیلی بر چیستی قوه عملی» ،مطالعات
اسالمی :فلسفه و کالم ،سال  ،11شماره .٢11-٢١1 ،١3
 .11سعیدی مهر ،محمد و سید احمد حسینی سنگچال« ،٢٧١1 ،بررسی انتقادی استدالل سید شریف جرجانی
بر بساطت مشتق» ،خردنامه صدرا ،شماره .11
 .13سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧١1 ،رویکردی معناشناختی به ضرورت خدا» ،پژوهشهای عقلی نوین ،سال ،٢
شماره .٧3-٢٢ ،٢
 .1٣سعیدی مهر ،محمد و اعظم اسالمی نشلجی« ،٢٧١1 ،واقع گرایی معرفت شناختی غیر مستقیم از دیدگاه
مالصدرا» ،حکمت صدرایی ،سال  ،1شماره .٢
 .11سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧١1 ،چرایی درد از دیدگاه ابن سینا» ،حکمت سینوی ،سال  ،١1پاییز و زمستان.
 .1١سعیدی مهر ،محمد ،معصومه سلیمانی میگونی ،رهام شرف« ،٢٧١1 ،واکاوی نظریه اخالقی خواجه نصیر
با رویکردی معرفت شناسانه» ،پژوهش نامه اخالق ،سال  ،١شماره .٧٢
 .11سعیدی مهر ،محمد ،سردار دکامی« ،٢٧١1 ،تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب
تعالی» ،فلسفه و کالم اسالمی ،سال  ،1١شماره .٢
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 .1٢سعیدی مهر ،محمد ،فاطمه مالحسنی« ،٢٧١1 ،سعادت از نظر ابن سینا ،غایت جامع یا غالب؟» ،حکمت
سینوی ،سال  ،١1بهار و تابستان.
 .1١سعیدی مهر ،محمد ،غالمرضا حسین پور« ،٢٧١1 ،عرفان به مثابه یک معرفت علمی؛ مقایسه دیدگاههای
قونوی و امام خمینی» ،پژوهش های معرفت شناختی ،شماره  ،٢٢بهار و تابستان .١1
 .1٧سعیدی مهر ،محمد ،جبار امینی« ،٢٧١1 ،اصالت ماهیت و عینیت وجود از دیدگاه مالرجبعلی تبریزی»،
حکمت معاصر ،سال ششم ،شماره سوم.٢1-٢ ،

 .11سعیدی مهر ،محمد ،زینب ابوالقاسمی دهاقانی« ،٢٧١1 ،ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت» ،حکمت
و فلسفه ،سال  ،٢٢شماره . ٧
 .11سعیدی مهر ،محمد ،امیر حسین زادیوسفی« ،٢٧١1 ،شرط بندی پاسکال و اشکال خدایان متعدد»،
جستارهای فلسفه دین ،سال  ،1شماره .١
 .13سعیدی مهر ،محمد ،محمد جعفر جامه بزرگی« ،٢٧١1 ،رویکرد نوخاستهگرایی به مسئله ذهن در پاسخ
به چالشهای آفرینشگرایی و فیزیکالیسم» ،شناخت ،شماره .٣٧/٢
 .1٣سعیدی مهر ،محمد ،محمد حسین عباسی و رضا اکبریان« ،٢٧١1 ،تحلیل مسئله تعقل از دیدگاه ارسطو
و ابن سینا» ،معرفت فلسفی ،سال  ،٢١شماره .٧
 .11سعیدی مهر ،محمد ،محمد مهدی سیار« ،٢٧١1 ،جایگاه نظریة عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی
االخص ابن سینا» ،پژوهشنامه فلسفه دین ،سال  ،٢٧شماره .١
 .1١سعیدی مهر ،محمد ،سیدرضا (زهیر) حسینی لواسانی« ،٢٧١1 ،کارآمدی راه حل های فیلسوفان و متکلمان
مسلمان در پاسخگویی به مسئله عملی شر» ،فلسفه دین ،دوره  ،٢١شماره .٢
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 .31سعیدی مهر ،محمد ،سیاوش اسدی ،رضا اکبریان و لطف اله نبوی« ،٢٧١1 ،تعابیر متفاوت از ماهیت نزد
مالصدرا و عالمه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود» ،پژوهش های هستی شناختی،
سال  ،1شماره .1
 .3٢سعیدی مهر ،محمد ،حامده خادم جهرمی« ،٢٧١1 ،بقای نفس انسان در دیدگاه ابن سینا و فخررازی»،
اندیشه نوین دینی ،سال  ،٢٢شماره .1٧

 .3١سعیدی مهر ،محمد ،حامده خادم جهرمی« ،٢٧١1 ،ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی» ،انسان پژوهی
دینی ،سال  ،٢١شماره .٧٧
 .3٧سعیدی مهر ،محمد ،عباس دهقانی نژاد« ، ٢٧١1 ،اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدا لجبار معتزلی
و ریچارد سویین برن» ،فصلنامه اندیشه دینی ،دوره  ،٢1شماره  ،١پیاپی .11
 .31سعیدی مهر ،محمد ،سیاوش اسدی ،رضا اکبریان و لطف اله نبوی« ،٢٧١1 ،تمایز وجود و موجود در
چارچوب نظریه داللت مستقیم (با تکیه بر آرای مالصدرا و عالمه طباطبایی)» ،فلسفه و کالم اسالمی،
سال  ،11شماره اول.
 .31سعیدی مهر ،محمد ،مرتضی پویان ،رضا اکبریان ،سید محمد علی حجتی« ،٢٧١٧ ،تقریر آقا علی حکیم
از برهان صدیقین در اثبات خدا» ،جستارهای فلسفه دین ،سال سوم ،شماره دوم.
 .33سعیدی مهر ،محمد ،محمد نجاتی« ،٢٧١٧ ،بازخوانی حرکت جوهری مالصدرا و برخی لوازم و پیامدهای
دین شناختی آن» ،پژوهشهای فلسفی – کالمی ،سال  ،٢1شماره .٧
 .3٣سعیدی مهر ،محمد ،وحید خادم زاده« ،٢٧١٧ ،استعاره های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف» ،شناخت،
شماره ٣٢/٢
 .31سعیدی مهر ،محمد ،سیاوش اسدی ،رضا اکبریان و لطف اله نبوی« ،٢٧١٧ ،تبیین وجودشناختی «حمل»
از نظر مالصدرا و عالمه طباطبایی» ،فلسفه و کالم اسالمی ،سال  ،1٧شماره اول.
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 .3١سعیدی مهر ،محمد ،زهرا محمود کالیه ،رضا اکبریان ،رضا اکبری« ،٢٧١٧ ،تبیین نظریة اشراق در آگوستین
با تکیه بر دیدگاه ژیلسون» ،حکمت و فلسفه ،سال  ،٢1شماره .1

 .٣1سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧١٧ ،وجود ذهنی و حقیقت علم؛ تفسیری تجزیه گرا از دیدگاه مالصدرا» ،حکمت
صدرایی ،سال سوم ،شماره اول.
 .٣٢سعیدی مهر ،محمد ،سمیه کامرانی ،سید عباس ذهبی« ،٢٧١٧ ،بررسی دیدگاه نفی حرکت در مجردات»،
ذهن ،شماره .1١
 .٣١سعیدی مهر ،محمد ،زینت آیت الهی ،لطف اله نبوی ،محسن جوادی« ،٢٧١٧ ،مسأله هست و باید و
پارادوکس پرایور» ،منطق پژوهی ،شماره  ،1سال .١
 .٣٧سعیدی مهر ،محمد ،روح اله فاتحی و سمیرا فرزین« ،٢٧١٧ ،ابن سینا و نظریه میل» ،هستی و شناخت،
ج ،٢ش .١
 .٣1سعیدی مهر ،محمد ،سید شهریار کمالی سبزواری« ،٢٧١٧ ،امکان ذاتی و امکان استعدادی از نظر مالصدرا
و عالمه طباطبایی» ،خردنامه صدرا ،شماره .٣1
 .٣1سعیدی مهر ،محمد ،اکبریان ،رضا و صفری ،پیمان« ،٢٧١٧ ،تحلیل منطقی برهان صدیقین عالمه طباطبایی
و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن» ،پژوهش نامه فلسفه دین ،١٧ ،صص ٣1-1١
 .٣3سعیدیمهر ،محمد ،کریمی ،سکینه؛ « ،٢٧١٧گذار ابن سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به
نتایج طبیعت شناسانه» ،حکمت سینوی ،سال ٢1
 .٣٣سعیدی مهر ،محمد ،فرزاد فتاحی« ،٢٧١٧ ،معرفت شناسی دینی؛ مقایسه دیدگاههای قاضی عضدالدین
ایجی و عالمه حلی» ،الهیات تطبیقی ،سال پنجم ،ش .٢٢

 .٣1سعیدی مهر ،محمد ،آذر کریمی« ،٢٧١٧ ،نسبت وجود و شیئیت در دیدگاه ابن سینا و نیثن سمن» ،معرفت
فلسفی ،سال یازدهم ،شماره سوم.
 .٣١سعیدی مهر ،محمد ،نجف یزدانی و سید عباس ذهبی« ٢٧١٧ ،رابطه عواطف و معرفت از نظر مالصدرا»،
جستارهای فلسفی ،شماره .١٧
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 .11سعیدی مهر ،محمد و خوشخو ،صادق« ،٢٧١٧ ،بازخوانی نظریه «نظام احسن» مالصدرا در سایه تحلیل
مبادی هستی شناسانه آن» ،پژوهشهای هستی شناختی ،سال  ،٧شماره .1
 .1٢سعیدی مهر ،محمد ،داود حسینی و نرگس کریمی« ،٢٧١١ ،تحلیل مفهوم معرفت از نظر ابن سینا بر
اساس معرفت شناسی معاصر» ،نقد و نظر ،سال  ،٢1شماره .٣٢
 .1١سعیدی مهر ،محمد ،سمیه کامرانی ،سید عباس ذهبی« ،٢٧١١ ،امکان حرکت در مجردات از منظر
مالصدرا» ،ذهن ،شماره .13
 .1٧سعیدی مهر ،محمد ،سید عباس ذهبی و روح اله علیزاده« ،٢٧١١ ،مقام فالسفه در تأویل قرآن از دیدگاه
ابن رشد» ،تاریخ فلسفه ،سال چهارم ،ش .٧

 .11سعیدی مهر ،محمد ،مالحسنی ،فاطمه ،اکبریان ،رضا؛ « ،٢٧١١کمالگرایی اخالقی در بوته نقد» ،اندیشه
دینی ،دوره  ،٢٧شماره .٧
 .11سعیدیمهر ،محمد ،کریمی ،سکینه؛ « ،٢٧١١اصول طبیعت شناسی ابن سینا» ،فلسفه علم ،سال  ،٧شماره
.١
 .13سعیدیمهر ،محمد ،توکلی ،محمدهادی؛ « ،٢٧١١بررسی برهان عالمه طباطبایی بر اتحاد عاقل و معقول»،
حکمت معاصر ،سال  ،1شماره .١

 .1٣سعیدیمهر ،محمد ،محمودکالیه ،زهرا« ،٢٧١١ ،تبیین عقالنی وحی از نظر ابن سینا» ،حکمت سینوی
(مشکوه النور) ،سال هفدهم ،شماره 11
 .11سعیدی مهر ،محمد ،رنجبر ،هما؛ حسینی ،داوود؛ « ،٢٧١١صورت بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات
بر پایه ی منطق محموالت مرتبه اول» ،حکمت سینوی (مشکوه النور) ،شماره 11
 .1١سعیدی مهر ،محمد ،دهقانینژاد ،عباس؛ « ،٢٧١١مدلول معجزه از دیدگاه قاضی عبد الجبار معتزلی و
ریچارد سویین برن» ،اندیشه نوین دینی ،شماره  ،٧٧صص  ١٧تا .٧1
 .١1سعیدی مهر ،محمد ،پوربهرامی ،اصغر؛ رضا اکبریان ،علی افضلی« ،٢٧١١ ،معیاری برای تمایز مواد ثالث
منطقی از وجوب و امکان فلسفی» ،معرفت فلسفی ،شماره ( ٢پیاپی )1٢
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 .١٢سعیدی مهر ،محمد ،محمودکالیه ،زهرا؛ اکبریان ،رضا؛ اکبری ،رضا« ،٢٧١١ ،حل مشکل گناه ذاتی بر
مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین» ،جستارهای فلسفه دین ،سال دوم شماره ٢
(پیاپی )٧
 .١١سعیدی مهر ،محمد ،دهقانی نژاد ،عباس؛ « ،٢٧١١امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و
فیلسوفان دین معاصر مسیحی» ،الهیات تطبیقی ،سال  ،1ش .٢1

 .١٧سعیدی مهر ،محمد؛ باروتی ،مریم« ،٢٧١١ ،صفات فعل خداوند از دیدگاه عالمه طباطبایی» ،پژوهشنامه
فلسفه دین ،شماره  ،١٢صص  3٢تا ٣1

 .١1سعیدی مهر ،محمد ،خادمزاده ،وحید؛ « ،٢٧١١بررسی شرایط سه گانه تسلسل محال» ،فلسفه و کالم
اسالمی ،شماره  ،3صص  1٢تا 31
 .١1سعیدیمهر ،محمد ،اسدی ،سیاوش؛ « ،٢٧١١معیار تمایز معقوالت سه گانه تحلیل نقدهای استاد مطهری
بر آرای صدرالمتالهین و حاجی سبزواری» ،حکمت و فلسفه ،شماره  ،٧٧صص  1٧تا 3١
 .١3سعیدی مهر ،محمد ،توکلی ،محمدهادی؛ « ،٢٧١١نقد و بررسی اشکاالت عالمه طباطبایی بر برهان
تضایف در اثبات اتحاد عاقل و معقول» ،حکمت معاصر ،شماره  ١صص  ٧٣تا .1١
 .١٣سعیدی مهر ،محمد ،حجتی ،سیدمحمدعلی حجتی ،شهریاری ،شهرام؛ « ،٢٧١١صدقهای منطقی
غیرضروری از منظر زالتا» ،متافیزیک ،جلد  ،1شماره .٢1
 .١1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧١٢ ،تفسیر فرازمانی از ازلیت خداوند» ،جستارهای فلسفه دین ،شماره  ،١صص
 3١تا 11

 .١١سعیدی مهر ،محمد؛ باروتی ،مریم« ،٢٧١٢ ،مبانی فلسفی توحید صفاتی از دیدگاه عالمه طباطبایی» ،فلسفه
دین ،شماره  ،١صص 1تا ١1
.٢11

سعیدی مهر ،محمد؛ دهقانی نژاد ،عباس« ،٢٧١٢ ،فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

و ریچارد سویین برن» ،پژوهشنامه فلسفه دین ،شماره  ،٢١صص  ١٧تا .٧3
.٢1٢

سعیدیمهر ،محمد ،مهدی ،فرجی پاک« ،٢٧١٢ ،نقد فخررازی بر نظریه عقول مشائیان» ،جاویدان

خرد ،سال نهم ،شماره اول ،شماره مسلسل .١٢
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.٢1١

سعیدیمهر ،محمد؛ مقدس ،سعید« ،٢٧١٢ ،بررسی نظریه عالمه طباطبایی در باب سازگاری

ضرورت علی و اختیار انسان» ،حکمت معاصر ،شماره  ،١صص  ١١تا ٢١1
.٢1٧

سعیدی مهر ،محمد؛ اسدی ،سیاوش« ،٢٧١٢ ،تمایز وجود اسمی و مصدری از دیدگاه صدر

المتألهین و کارکردهای فلسفی آن» ،خردنامه صدرا ،شماره شصت و هفت ،صص  ١١تا .٢٢١
.٢11

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧١٢ ،هستیشناسی رخدادها :تحلیلی بر استدالل دونالد دیویدسن»،

پژوهشهای هستی شناختی ،شماره  ،١صص  ٢١تا ٧3
.٢11

سعیدیمهر ،محمد ،کیان خواه ،لیال؛ اکبریان ،رضا؛ « ،٢٧١٢تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از

دیدگاه ابن سینا بررسی تاثیر رساله اغراض ما بعدالطبیعه فارابی» ،حکمت سینوی ،شماره  ،1٣صص ١٣
تا .1١
.٢13

سعیدیمهر ،محمد ،طیبنیا ،محمدصالح؛ اکبریان ،رضا؛ « ،٢٧١٢تفاوت رویکرد ارسطو و ابن

سینا در اثبات وجود خدا» ،الهیات تطبیقی ،شماره  ،٣صص ٢تا ٢1
.٢1٣

سعیدیمهر ،محمد ،پور بهرامی ،اصغر؛ اکبریان ،رضا؛ افضلی ،علی« ،٢٧١٢ ،تحلیل و بررسی

رویکرد توماس اکوئینی به برهان صدیقین ابنسینا» ،قبسات ،شماره  ،31صص  ٣1تا .٢13
.٢11

سعیدیمهر ،محمد ،نیکو صفت راد ،احمد؛ « ،٢٧١1فلسفه مدنی و علم مدنی؛ نگاهی به حکمت

عملی فارابی» ،پژوهشهای اخالقی ،شماره 1
.٢1١

سعیدیمهر ،محمد ،فرجی پاک ،مهدی؛ « ،٢٧١1ابن رشد ،فعل الهی و قاعده الواحد» ،پژوهشنامه

فلسفه دین ،شماره  ،٢1صص  1تا .١1
.٢٢1

سعیدیمهر ،محمد ،پورمحمدی ،نعیمه؛ « ،٢٧١1نظریه ایمان اشاعره» ،معرفت کالمی ،سال دوم؛

شماره  ،٢صص  1تا ٧١
.٢٢٢

سعیدیمهر ،محمد ،ذوالحسنی ،فرزانه؛ « ،٢٧١1مشهورات در اندیشه ابن سینا» ،حکمت سینوی،

شماره  ،13صص  3٧تا .٣1
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.٢٢١

سعیدیمهر ،محمد ،آهنچی مرکز ،امید؛ « ،٢٧١1بازخوانی مفهوم مزاج بر پایه پزشکی مدرن»،

فلسفه علم ،شماره  ،١صص  ٢تا ١1
.٢٢٧

سعیدی مهر ،محمد؛ کربالیی لو ،مرتضی؛ اکبریان ،رضا« ،٢٧١1 ،وجود منبسط به مثابه «جنس

حقیقی» در فالسفه مالصدرا» ،معرفت فلسفی ،شماره  ،٧٧صص  ٢3٧تا .٢٣1
.٢٢1

سعیدیمهر ،محمد ،موسوی ،سیده مریم؛ « ،٢٧١1رویکرد التفاتی به ادراک حسی» ،آینه معرفت،

شماره  ،١1صص  ٧٢تا .1١
.٢٢1

سعیدیمهر ،محمد ،کیان خواه ،لیال؛ اکبریان ،رضا؛ « ،٢٧١1محکی موجود بما هو موجود از

دیدگاه ابن سینا» ،حکمت سینوی ،شماره  ،11صص  ١٧تا .٢٢1
.٢٢3

سعیدیمهر ،محمد ،دهقانی نژاد ،عباس؛ « ،٢٧١1داللت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار

معتزلی» ،اندیشه دینی ،شماره  ،11صص  1٢تا .31
.٢٢٣

سعیدیمهر ،محمد ،زارع پور ،محمد صالح؛ حجتی ،سید محمد علی« ،٢٧١1 ،جبر گرایی الهیاتی

و راه حل های آن» ،معرفت فلسفی ،شماره  ،٧٢صص  ٢1٧تا .٢11
.٢٢1

سعیدی مهر ،محمد؛ موسوی ،سیده مریم« ،٢٧١1 ،مدلسازی ریاضی "حرکت توسطی" و

"حرکت قطعی"» ،فلسفه و کالم اسالمی ،شماره  ،٢صص  ٢٢1تا .٢٧3
.٢٢١

سعیدیمهر ،محمد ،نوشین عبدی ساوجیان« ،٢٧١1 ،وحدت نفس از نظر ابن سینا و آکوئینی»،

پژوهشهای فلسفی ،جلد  ،٣شماره .٢١
.٢١1

سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧1١ ،گزاره های موجّه؛ بحثی منطقی یا فلسفی؟» ،معرفت فلسفی ،سال

هفتم ،شماره سوم.
.٢١٢

سعیدی مهر ،محمد؛ حسین پور ،غالمرضا« ،٢٧1١ ،بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدالل زبان

خصوصی ویتگنشتاین» ،آینه معرفت ،شماره  ،١1صص  ٣١تا ٢11
.٢١١

سعیدیمهر ،محمد ،صانعی دره بیدی ،منوچهر؛ محمدی ،محمد علی« ،٢٧1١ ،نقد و بررسی

جایگاه علیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی» ،اندیشه دینی ،شماره  ،٧3صص  ٢تا ١1
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.٢١٧

سعیدیمهر ،محمد ،فاطمه مالحسنی« ،٢٧1١، ،ویلیام کریگ و تبیین ازلیت خداوند» ،نامه

حکمت ،جلد  ،1شماره .٢
.٢١1

سعیدیمهر ،محمد ،عویطی پور دیلمی ،امیر؛ « ،٢٧1١جایگاه معرفتی علت از منظر ابن سینا»،

خردنامه صدرا ،شماره  ،31صص  ٢1٢تا .٢٢1
.٢١1

سعیدی مهر ،محمد؛ لشکری ،کبری« ،٢٧1١ ،علم الهی از دیدگاه صدر المتألهین» ،اندیشه نوین

دینی ،شماره  ،١١صص  ٧٢تا .11
.٢١3

سعیدی مهر ،محمد؛ اختیاری ،لیال« ،٢٧1١ ،عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی» ،جستارهای

فلسفی ،سال ششم ،صص  ٢١1تا .٢11
.٢١٣

سعیدیمهر ،محمد ،خادم زاده ،وحید٢٧1١؛ «مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان با تکیه

بر آرای ابن سینا و مالصدرا» ،متافیزیک ،شمارههای  ٣و  ،1صص  1٧تا .3١
.٢١1

سعیدیمهر ،محمد ،سالم ،مریم؛ اکبریان ،رضا« ،٢٧1١ ،تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و

ابن سینا» ،حکمت سینوی ،شماره  ،11صص  ٢٢1تا ٢١١
.٢١١

سعیدیمهر ،محمد ،حسینی ،سید احمد؛ « ،٢٧1١ذات گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات گرایی

معاصر» ،حکمت سینوی (مشکوه النور) ،سال چهاردهم ،شماره 1٧
.٢٧1

سعیدیمهر ،محمد ،قاسمی ،زهرا؛ « ،٢٧1١مبناگرایی در بوته نقد» ،شناخت ،شماره 3١

.٢٧٢

سعیدی مهر ،محمد« ،٢٧11 ،حکمت الهی و مسأله قرینه ای شر» ،قبسات ،شماره .1١

.٢٧١

سعیدیمهر ،محمد ،خادم زاده ،وحید« ،٢٧11 ،تحلیل ایده «انسان معلق در فضا» بر اساس مدل

منطقی سورنسن» ،نامه حکمت ،جلد  ،٣شماره .١
.٢٧٧

سعیدیمهر ،محمد ،شایانفر ،شهناز« ،٢٧11 ،تعالی و حلول در فلسفه اسپینوزا با تکیه بر عرفان

اسالمی» ،اندیشه دینی ،شماره .٧٢
.٢٧1

سعیدیمهر ،محمد ،شایانفر ،شهناز« ،٢٧11 ،تعالی و حلول در فلسفه مالصدرا» ،خردنامه صدرا،

شماره 11
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.٢٧1

سعیدیمهر ،محمد ،خادم زاده ،وحید« ،٢٧11 ،بررسی برهانهای ریاضیاتی ابطال تسلسل بر اساس

نظریه مجموعه ها» ،فلسفه و کالم اسالمی (مقاالت و بررسیهای سابق) ،جلد  ،1١شماره یکم.
.٢٧3

سعیدیمهر ،محمد ،محمود مختاری« ،٢٧11 ،حرکت مکانی از طبیعیات ارسطویی تا فیزیک

نیوتنی» ،معرفت فلسفی ،سال ششم ،شماره سوم.
.٢٧٣

سعیدیمهر ،محمد ،سهرابی ،معصومه« ،٢٧1٣ ،مسأله اذهان دیگر و راه حل تمثیلی» ،مقاالت و

بررسیها ،شماره .1٣
.٢٧1

سعیدی مهر ،محمد؛ حسین پور ،غالمرضا« ،٢٧1٣ ،تأملی در استدالل زبان خصوصی

ویتگنشتاین» ،شناخت.٢ ،1١ ،
.٢٧١

سعیدیمهر ،محمد ،مصدقی حقیقی ،علیرضا« ،٢٧1٣ ،نقد عالمه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی

حکمت متعالیه در مفهوم شناسی اراده ذاتی خداوند» ،آینه معرفت ،شماره .٢1
.٢11

سعیدی مهر ،محمد و عاطفی ،مریم« ،٢٧1٣ ،حقیقت جسم در فلسفه شیخ اشراق و صدرا

المتالهین» ،پژوهش های فلسفی ،جلد چهارم ،شماره .٢٧
.٢1٢

سعیدیمهر ،محمد ،لیال کیانخواه« ،٢٧1٣ ،تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ» ،پژوهشهای فلسفی

(نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز) ،سال  ،1٢شماره .١11
.٢1١

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧13 ،نظریه بساطت ذات الهی :برخورد دو پارادایم فلسفی» ،پژوهشهای

فلسفی کالمی ،شماره  ٧و .1
.٢1٧

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧11 ،ابن سینا و مسأله اتحاد عاقل با معقول؛ یک معمای تاریخی» ،فصلنامه

انجمن معارف اسالمی ،شماره .١
.٢11

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧11 ،مالحظاتی در باب گزاره های موجه و معناشناسی آن در فلسلفه

اسالمی» ،نامه حکمت ،شماره .3
.٢11

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1٧ ،جهانهاى ممکن؛ بررسی دیدگاه کریپکی ،پلنتینگا و لوییس» ،نامه

مفید ،شماره .1٢
.٢13

سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1٧ ،کریپکی و اینهمانی های نظری» فلسفه،
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.٧  شماره، نامه حکمت،» «جهت جمله ای و جهت شیئی,،٢٧1٧ ، محمد،سعیدیمهر

.٢1٣

.٧١  شماره، نامه مفید،» «حدوث ذاتى و نیازمندى به علت،٢٧1١ ، محمد،سعیدیمهر

.٢11

 «بررسی تحلیلی اصل علیت در حکمت،٢٧1١ ، سعیده سادات شهیدی، محمد،سعیدیمهر

.٢1١

.٢3  و٢1  شماره، کالمی- پژوهشهای فلسفی،»متعالیه
.٧  شماره، اندیشه دینى،» «رابطه گزاره هاى پیشین و ضروری،٢٧11 ، محمد،سعیدیمهر

.٢11
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 .1سعیدی مهر ،محمد؛ حکمت ،نصراهلل؛ رسولی پور ،رسول؛ صلواتی ،عبد اهلل« ،٢٧١٢ ،رویکردی نو به
متافیزیک ابن سینا» ،کتاب ماه فلسفه ،شماره  ،11صص  ٧٧تا .11
 .1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧١٢ ،مبانی عقلی تعالیم رضوی در حوزه خداشناسی» ،مجموعه مقاالت همایش
ملی خدا و تجلی توحید در اندیشه رضوی ،نشر فقه،
 .3سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧11 ،عقل و اعتقاد دینی در یک نگاه» ،نقد نامه همایش اسما , ،صفحات
 .٣سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1٧ ،معنا و مفهوم فلسفه در اسالم» (ترجمه) ،آینه معرفت ،شماره .1
 .1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1١،فلسفه تحلیلى و دین پژوهى تحلیلی» قبسات ،شماره .١1
 .١سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1١ ،نقدى بر انسجام گرایى» (ترجمه) ،نامه حکمت ،شماره .٢

 .٢1سعیدیمهر ،محمد« ٢٧1١ ،آیا هدف خداوند مى تواند سرچشمه معناى زندگى باشد؟» (ترجمه) نقد و
نظر ،شماره  ١١و .٧1
 .٢٢سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧1١،معرفت شناسی دینی» (اقتراح) ،اندیشه حوزه ،شماره  1٢و .1١
 .٢١سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣3 ،جایگاه مقوالت در منطق» ،کیهان اندیشه ،شماره .٣٢
 .٢٧سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣3،دادورزی و تقریری نو از مسألة شر» ،نقد و نظر ،شماره .٢٢ – ٢1
 .٢1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣3 ،دفاع اختیارگروانه» ،نقدو نظر ،شماره .٢٢ – ٢1
 .٢1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣3،حقوق و الهیات» (ترجمه) ،نقد و نظر ،شماره  ٢1و .٢١
 .٢3سعیدیمهر ،محمد« ،فلسفة اخالق» (ترجمه) ،کیهان اندیشه ،شماره .1٧
 .٢٣سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣1،معرفت شناسی» (ترجمه) ،معرفت ،شماره ٢3

 .٢1سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣1 ،حق محوری از دیدگاه علی (ع)» ،مجموعة مقاالت اخالق مطبوعاتی ،سمینار
اخالق در مطبوعات.
 .٢١سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣1،تئوریهای معنا داری و اسم خاص» ،کیهان اندیشه ،شماره .3١
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 .١٢سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣1 ،نگرشی دوباره بر نزول قرآن» ،کیهان اندیشه ،شماره .٧1
 .١١سعیدیمهر ،محمد« ،٢٧٣1 ،نقدی بر تقسیمات وجود» ،کیهان اندیشه ،شماره .11

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی
«تحلیل معرفت شناختی مبانی کالمی پژوهش در نهضت عاشورا» کنگرة امام خمینی ره و فرهنگ عاشورا،
ایران٢٧٣٧ ،
«حق محوری از دیدگاه علی (ع)» ،سمینار اخالق مطبوعاتی ،ایران٢٧٣1 ،
«مفاهیم موجه و معناشناسی آن در فلسفه مالصدرا» ،دومین همایش جهانی مالصدرا ،تهران٢٧1٧ ،
«نگاهی به متون آموزشی کالم» ،همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه ،کالم ،ادیان ،عرفان
(اسما) ،تهران٢٧11 ،
«معناشناسی ضرورت فیزیکی و ضرورت متافیزیکی» ،همایش فلسفه علم ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد اسالمی با همکاری پژوهشکده فلسفه تحلیلی ،تهران٢٧11 ،

دوره های پژوهشی و کنفرانسهای بین المللی
Research Ph.D. Student, University of Sheffield, England, 1997-1998.
Divine transcendence and immanence in the Thought of Thomas Aquinas,
Third Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, The Netherland,
December 15-17, 2005
21

“The Logic of Perfection Process Theology vs. Islamic Theology”, 2nd
International Conference on Philosophy, Athens Institute for Education and
(AT.IN.E.R.), Athens, Greece, June 4-7, 2007.
“Ibn Sina and Mulla Sadra on the Corporeality of the Human Soul”,
Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra
Shirazi”, Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014.
“Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology”,
VI World Conference on Metaphysics, Pontifical University of Salamanca,
Salamanca, Spain, 12-14 November 2015.
“Solitude and Individualism; A Short Comparison between Islamic and
Budhist Mysticism”, International Conference of Korean Association for
Visual Culture: Geopolitics of Images and Cultural Heritage- University of
Korea- South Korea, 2017.
Research Visitor, Trinity College Dublin (TCD), 20 Sep.-10 Oct. 2017.
Research Visitor, The Centre for Philosophy of Religion, Notre Dame
University (ND), USA, 2017-2018.
“Islamic Mysticism and Muslim-Christian Dialogue”, New Philosophical and
Theological Foundations for Chriatian-Muslim Dialogue, 2019

:طرحهای پژوهشی اجراشده
 قم، مرکز تحقیقات استراتژیک، طرح شبهه شناسی دینی.٢
 قم,  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، نمایه سازی موضوعی کامپیوتری منابع علوم اسالمی.١
 قم,  موسسه فرهنگی طه، معماری از دیدگاه اسالم.٧
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، گفتگوی ادیان.1
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 .1نقش روحانیت در توسعه فرهنگی کشور ،مؤسسه فرهنگی
 .3الهیات و مسأله شرور ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جوایز:
 .٢برگزیده جشنواره کتاب دانشجویی (کتاب علم پیشین الهی و اختیار انسان)٢٧٣3 -
 .١برگزیده مقاله برتر در حوزه دین پژوهی (مقاله فلسفه تحلیلى و دین پژوهى تحلیلی ،قبسات ،شماره )١1
 .٧برگزیده جشنواره ابن سینا( ٢٧١1 -کتاب ضرورت ،داللت و جهانهای ممکن)
 .1برگزیده جشنواره دهخدا ( ٢٧١1 -کتاب ضرورت ،داللت و جهانهای ممکن)
 .1برگزیده جشنواره بین المللی فارابی ( ٢٧١3 -کتاب ضرورت ،داللت و جهانهای ممکن١
راهنمایی طرحهای پسادکتری
 .٢راهبری آقای دکتر مهدی اسدی ،دوره پسادکتری با طرح پژوهشی «حیث التفاتی در ابن سینا و هوسرل»
با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری ()٢٧١1
 .١راهبری آقای دکتر علیرضا مازاریان ،دوره پسادکتری با طرح پژوهشی و توسعه فناوری با عنوان بنیادهای
فلسفی هوش مصنوعی اخالقی ()٢٧١1
 .٧راهبری آقای دکتر سید محسن اسالمی ،دوره پسادکتری با طرح پژوهشی «ابعاد اخالقی مسأله شر» با
حمایت بنیاد ملی نخبگان ()٢٧١1

سایر موارد:
 .٢مدیر گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
 .١معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسی
 .٧عضو هیأت تحریریه  1مجله فلسفی ،کالمی و منطقی
 .1همکاری با  ٢1مجله علمی-پژوهشی در زمینه داوری مقاالت
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 .1راهنمایی /مشاوره حدود  11پایان نامه کارشناسی ارشد
 .3راهنمایی /مشاوره حدود  ٧1رساله دکتری
 .٣عضو گروه فلسفه شورای بررسی متون درسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
 .1مدیر گروه فلسفه ،کالم ،اخالق و عرفان جشنواره بین المللی فارابی (دو دوره)
 .١عضو گروه فلسفه ،کالم ،اخالق و عرفان جشنواره بین المللی فارابی (چهار دوره)
 .٢1عضو گروههای فلسفه اسالمی ،کالم و اخالق و مدیر گروه اخالق جشنواره کتاب فصل و کتاب سال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .٢٢نایب رئیس انجمن ملی فلسفه دین ایران (دو دوره)
 .٢١دبیر همایش بین المللی فلسفه دین (دو دوره ٢٧١1 :و )٢٧١3
 .٢٧عضویت در کارگروه تخصصی فلسفه وزارت علوم ،از فروردین ٢٧١1
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