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 اعضای شورای علمی 

 

طباطبائی عالمه دانشگاه اللهیآیت حمیدرضا  

 دانشگاه مرمره آجار رحیم

 دانشگاه آنکارا آجار الرحمانحلیل

 دانشگاه خرونینگن آندریچ گرزد

طباطبائی عالمه دانشگاه اخوان مهدی  

 دانشگاه پادربورن استوش فون کالوس

 دانشگاه لوبیانا اشکوف لنارت

تبریز دانشگاه اصغری محمد  

ع() صادق امام دانشگاه اکبری رضا  

فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه اکرمی امیر سید  

خوارزمی دانشگاه بهرنگی محمدرضا  

بهشتی شهید دانشگاه پورسینا میترا  

مذاهب و ادیان دانشگاه پورمحمدی نعیمه  

 کالج قدیس اوالف تالیاور چارلز

اصفهان دانشگاه توکلی غالمحسین  

زنجان دانشگاه جاهد محسن  

قم دانشگاه جوادی محسن  

ایران فلسفۀ و حکمت پژوهشی مؤسسۀ خداپرست امیرحسین  

خوارزمی دانشگاه پوررسولی رسول  

ترزدانشگاه اک رضوی سجاد  

مدرس تربیت دانشگاه مهرسعیدی محمد  

 دانشگاه آرکانزاس سنیور تامس

تهران دانشگاه زمانیعلی امیرعباس  

خوارزمی دانشگاه قربانی اهللقدرت  

شیراز دانشگاه کاکایی قاسم  

 دانشگاه یوباسکوال کاوکوا یاری

مشهد فردوسی دانشگاه مسعودی جهانگیر  

خمینی امام المللیبین دانشگاه مالیوسفی مجید  

نورپیام دانشگاه نژادمهدوی محمدحسین  

 دانشگاه بیرمنگام ناگاساوا یوجین

الزهراء دانشگاه نظرنژاد نرگس  

 دانشگاه روچستر ویرنگا. ر ادوارد
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 فارسیهای نشست
 استاد دانشگاه تربیت مدرس |مهر محمد سعیدی استاد دانشگاه عالمه طباطبائی |اللهی حمیدرضا آیت

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |مالک شجاعی جشوقانی  دانشگاه امام صادق )ع(عضو هیئت علمی  |مجید احسن 

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |امیر صادقی  استادیار دانشگاه پیام نور |زهرا اخالقی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه معارف استادیار  |مسعود صادقی  طلبۀ سطح عالی حوزۀ علمیه |محمدرضا اردشیر الریجانی 

 دانشجوی دکتری دانشگاه خرونینگن |جواد طاهری  دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شیراز |امید ارجمند 

 و مطالعات فرهنگی انسانیدکتری فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم |مسعود طوسی سعیدی  دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی |مهدی اخوان 

 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی |زاده عباس مهدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه معارف استادیار  |بهروز اسدی 

 دانشیار دانشگاه تهران |امیرعباس علیزمانی  دانشیار دانشگاه تبریز |محمد اصغری 

 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران |میثم فصیحی رامندی  استاد دانشگاه امام صادق )ع( |رضا اکبری 

 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی |نیا رضا قائمیعلی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران |رضا برنجکار 

 اه آزاد اسالمی اصفهان، واحد اردستاناستادیار دانشگ |اکبر قربانی  کارشناسی ارشد فلسفۀ دین دانشگاه تهران |فرد فروشمهسا پوست

 دانشیار دانشگاه خوارزمی |اهلل قربانی قدرت استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب |نعیمه پورمحمدی 

 استاد دانشگاه تهران |قراملکی  فرامرز  احد دانشیار دانشگاه زنجان |محسن جاهد 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه معارف استادیار  |محمد کرمی  استاد دانشگاه قم |محسن جوادی 

 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث |احمد کریمی  استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران |امیرحسین خداپرست 

 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور |اردشیر محمودی  دانشیار دانشگاه پیام نور |غالمحسین خدری 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد |جهانگیر مسعودی  دکتری فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف |د درویش آقاجانی جوا

 دانشیار دانشگاه پیام نور |نژاد مهدوی محمدحسین دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران |مهدی ذاکری 

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |سعید ناجی  استاد دانشگاه آزاد اسالمی |انشاءاهلل رحمتی 

 ایران شناسیانسان انجمن دین گروه مدیر |سیدمحمود نجاتی حسینی  دانشگاه خوارزمی استادیار |پور رسول رسولی

 صادق )ع(دانشیار دانشگاه امام  |حسین هوشنگی  دکتری فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |زینب ساالری 

  

  انگلیسیهای نشست
 دانشیار دانشگاه هیروشیما |کورتیس ریگزبی  استاد دانشگاه نوتردام |رابرت آئودی 

 استاد دانشگاه پادربورن |کالوس فون استوش 
 اسزاستاد دانشگاه آرکان |تامس سینور 

 (Faith and Philosophy)سردبیر مجلۀ 

 نیادیب هایدانش پژوهشگاه تحلیلی، فلسفۀ پژوهشکدۀ علمی هیئت عضو | صائمیامیر  زمیراخودانشگاه استاد  |محمدرضا بهرنگی 

 دکتری فلسفۀ دین دانشگاه تهران |بخش محسن فیض دانشگاه کالیفرنیااستاد  |دانکن پریچارد 

  استاد مرکز الهیات و علوم طبیعی |تد ف. پیترز 

 (Theology and Science)سردبیر مجلۀ 
 هند احمدآباد دانشگاه فلسفه، استادیار |موسی محمدیان 

 استاد دانشگاه پرتوریا |تدئوس متز  استاد کالج قدیس اوالف |چارلز تالیور 

 استاد دانشگاه روچستر |ادوارد ویرنگا  استاد دانشگاه کالون |کوین تیمپی 

 کونکوردیااستاد کالج  |جاشوا هولمان  ترزدانشیار دانشگاه اک |سجاد رضوی 

  

 ها کلیک کنید لطفاً دقایقی پیش از شروع هر نشست روی آدرس

 مرتبط شوید. philorconf@gmail.comو در صورت بروز مشکل با ایمیل 

file:///C:/Users/Author/Downloads/philorconf@gmail.com
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 (2011خرداد  9یکشنبه، ) روز اول

 (http://philor.org/?page_id=1851) 1::9تا  9:11ساعت  |همایش  افتتاحیۀ

 دین )فارسی( ۀعلوم تجربی و فلسف: اول نشست

 رضا اکبری: نشستمدیر  21:51تا  1::9 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

 9::0تا  0:39 تحلیل مفهومی و تولید محتوا در فلسفۀ دین تحلیلی: مورد یوجین ناگازاوا و لیندا زگزبسکی زینب ساالری 1

 19:19تا  9::0 انداز علمی و مسائل الهیاتی: بررسی پروژۀ فعل الهی رصدخانۀ واتیکانچشم جواد درویش  2

  میثم فصیحی 3
های قدیمی، معرفی اجماعی رویکرد شناختی به های نو به پرسشعلوم شناختی دین: پاسخ

 مطالعات دین
 19:39تا  19:19

 9::19تا  19:39 پرسش و پاسخ

  11:19تا  9::19ساعت  | ☕استراحت 

 رو )فارسی(دین و موانع پیش ۀفلسف: دوم نشست

 نژادمهدوی محمدحسین :نشستمدیر  1::21تا  22:21 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

 11:39تا  11:19 ایران در دین ۀفلسف رویپیش موانع اهلل قربانیقدرت 1

 9::11تا  11:39 های ایرانفلسفۀ دین در دانشگاهموانع گسترش  اکبر قربانی 2

3 
اردشیر محمودی، 

 زهرا اخالقی
 12:19تا  9::11 های فلسفۀ دینعدم توجه به ابعاد فرهنگی و انضمامی دین در همایش

 12:39تا  12:19 پرسش و پاسخ

 :14:1تا  12:39ساعت  | ☕استراحت 

 دین )فارسی( ۀفلسف و پژوهش آموزش: سوم نشست

 اهلل قربانیقدرت: نشستمدیر  25:15تا  20:25 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 14:49تا  :14:1 پوررسول رسولی 1

 :9::1تا  14:49 مهرسعیدی محمد 2

 :2::1تا  :9::1 پرسش و پاسخ

 :4::1تا  :2::1ساعت  | ☕استراحت 

http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
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 ادگیری فلسفۀ دین )فارسی(دانشگاه و یچهارم:  نشست

 مهدی اخوان: نشستمدیر  25:55تا  25:05 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:19تا  :4::1 طاهریجواد  1

 :11:3تا  11:19 مسعود طوسی سعیدی 2

 :::11تا  :11:3 پرسش و پاسخ

 

 :11:1تا  :::11ساعت  | ☕استراحت 

 

 فلسفۀ دین )فارسی( دانشگاه و استادانپنجم:  نشست

 مهرمحمد سعیدی: نشستمدیر  22:15تا  21:25 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:49تا  :11:1 اللهیحمیدرضا آیت 1

 :10:9تا  11:49 امیرعباس علیزمانی 2

 :10:2تا  :10:9 پرسش و پاسخ

 

 :10:4تا  :10:2ساعت  | ☕استراحت 

 

 فلسفۀ دین )انگلیسی( استادان دانشگاه و: ششم نشست

 پوررسول رسولی: نشستمدیر  29:55تا  22:05 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 10:19تا  :10:4 رابرت آئودی  1

 :10:3تا  10:19 ادوارد ویرنگا 2

 :::10تا  :10:3 پرسش و پاسخ

 

 پایان روز اول همایش

http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
http://en.philor.org/?page_id=853
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 (2011خرداد  21روز دوم )دوشنبه، 

 دین )فارسی(ۀ الگوهای آموزش فلسفاول:  نشست

 محسن جاهد: نشستمدیر  21:51تا  1::9 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

 Wordتحلیل و بررسی یک مجموعۀ آنالین در حیطۀ فلسفه/فلسفۀ دین:  مسعود صادقی 1

Philosophy-1000 
 9::0تا  0:39

2 
فرد، فروشمهسا پوست

 سعید ناجی
 19:19تا  9::0 ورود مسائل فلسفۀ دین به مدارس با تأکید بر مسئلۀ علم و دین

3 
 بهروز اسدی، 

 محمد کرمی
 19:39تا  19:19 (؛ رویکردی نوین در آموزش فلسفۀ دینPBLآموزش مبتنی بر حل مسئله )

 9::19تا  19:39 پرسش و پاسخ

  11:19تا  9::19ساعت  | ☕استراحت 

 دین )فارسی( ۀهای درسی فلسفبرنامه :دوم نشست

 جهانگیر مسعودی: نشستمدیر  1::21تا  22:21 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

 11:39تا  11:19 نوررشتۀ فلسفۀ دین در دانشگاه پیام SWOTتبیین و تحلیل ماتریس  غالمحسین خدری 1

 9::11تا  11:39 ارشد: نقاط قوت و ضعفرشتۀ فلسفۀ دین در مقطع کارشناسی برنامۀ درسی جدید مهدی ذاکری 2

 امیر صادقی 3
 ، آیا علمی ارجح است؟«علم و دین»رابطۀ 

 «(علم و دین»انسانی در برنامۀ درسی درس )بررسی و نقد جایگاه علوم 
 12:19تا  9::11

 12:39تا  12:19 پرسش و پاسخ

 :14:1تا  12:39ساعت  | ☕استراحت 

 )فارسی(مراکز علمی فلسفۀ دین سوم:  نشست

 رضا اکبری: نشستمدیر  25:15تا  20:25 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 14:49تا  :14:1 نیارضا قائمیعلی 1

 :9::1تا  14:49 محسن جوادی 2

 :2::1تا  :9::1 پرسش و پاسخ

 :4::1تا  :2::1ساعت  | ☕استراحت 

http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
http://philor.org/?page_id=1851
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 (انگلیسی) ، حال و آیندهفلسفۀ دین: گذشتهچهارم:  نشست

 بخشفیض محسن :نشستمدیر  25:55تا  25:05 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:19تا  :4::1 سجاد رضوی 1

 :11:3تا  11:19 محمدرضا بهرنگی 2

 :::11تا  :11:3 پرسش و پاسخ
 

 :11:1تا  :::11ساعت  | ☕استراحت 
 

 )فارسی( پردازی در فلسفۀ دینایدهپنجم:  نشست

 زادهمهدی عباس: نشستمدیر  22:15تا  21:25 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:49تا  :11:1  فرامرز قراملکی احد 1

 :10:9تا  11:49 رضا برنجکار 2

 :10:2تا  :10:9 پرسش و پاسخ
 

 :10:4تا  :10:2ساعت  | ☕استراحت 
 

 )انگلیسی(مجالت فلسفۀ دین  ریسردبی: ششم نشست

 مهرمحمد سعیدی: نشستمدیر  29:55تا  22:05 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 10:19تا  :10:4  تامس سینور 1

 :10:3تا  10:19 پیترزف. د تِ 2

 :::10تا  :10:3 پرسش و پاسخ

 

 همایش  دومپایان روز 

 

http://en.philor.org/?page_id=853
http://philor.org/?page_id=1851
http://en.philor.org/?page_id=853
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 (2011خرداد  22شنبه، روز سوم )سه

 )فارسی(فلسفۀ اسالمی  شناختیروش هایو ظرفیتدین  ۀفلسف اول: نشست

 حسین هوشنگی: نشستمدیر  21:51تا  1::9 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

1 
احمد کریمی، محمدرضا 

 اردشیر الریجانی 
سازی فلسفۀ دین های جهانیاهلل مطهری و ظرفیتروش آموزش فلسفه در آثار آیت

 اسالمی
 9::0تا  0:39

 مجید احسن 2
ی ؛ بررسی موردپژوهانه هستفلسفۀ دینکاربست اصطالحات فلسفه اسالمی در فهم 

 فلسفۀ دینو چیستی 
 19:19تا  9::0

 19:39تا  19:19 شهید مطهری: بررسی موردی برهان هدایت ۀدر اندیش فلسفۀ دینسازی مسائل معاصر امید ارجمند 3

 9::19تا  19:39 پرسش و پاسخ

  11:19تا  9::19ساعت  | ☕استراحت 

 )فارسی( شناختی فلسفۀ غربهای روشفلسفۀ دین و ظرفیتدوم:  نشست

 محمد اصغری :نشستمدیر  1::21تا  22:21 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان عنوان سخنران ردیف

 11:39تا  11:19 جایگاه دانشکدۀ الهیات و نسبت آن با دانشکدۀ فلسفۀ از دیدگاه کانت حسین هوشنگی 1

 سیدمحمود نجاتی حسینی 2
گرایی فلسفۀ دین و شناسیِ فلسفیِ دین: به سمت همبرنامۀ پژوهشیِ جامعه

 شناسی دینجامعه
 9::11تا  11:39

 مالک شجاعی جشوقانی 3
برای آموزش فلسفۀ دین در ایران )با « پایان فلسفۀ دین»هایی از ایدۀ درس

 تأکید بر آرای نیک تراکاکیس(
 12:19تا  9::11

 12:39تا  12:19 پرسش و پاسخ

 :14:1تا  12:39ساعت  | ☕استراحت 

 )فارسی( فلسفۀ دینو ترجمه در  تألیفسوم:  نشست

 امیرحسین خداپرست: نشستمدیر  25:15تا  20:25 ساعتزمان: 

 http://philor.org/?page_id=1851: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 14:49تا  :14:1 انشاءاهلل رحمتی 1

 :9::1تا  14:49 نعیمه پورمحمدی 2

 :2::1تا  :9::1 پرسش و پاسخ

 :4::1تا  :2::1ساعت  | ☕استراحت 
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 فلسفۀ دین )انگلیسی( آموزشی هایگروهچهارم:  نشست

 جواد طاهری: نشستمدیر  25:55تا  25:05 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:19تا  :4::1 فون استوش وسکال 1

 :11:3تا  11:19 جاشوا هولمان 2

 :::11تا  :11:3 پرسش و پاسخ
 

 :11:1تا  :::11ساعت  | ☕استراحت 
 

 (انگلیسی) فلسفۀ دینمراکز جهانی  پنجم: نشست

 پوررسول رسولی: نشستمدیر  22:15تا  21:25 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 11:49تا  :11:1 کورتیس ریگزبی 1

 :10:9تا  11:49 صائمیامیر  2

 :10:2تا  :10:9 پرسش و پاسخ
 

 29:39تا  :10:2ساعت  | ☕استراحت 
 

 )انگلیسی( فلسفۀ دین سازیعمومی: ششم نشست

 موسی محمدیان: نشستمدیر  21:49تا  29:39 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 زمان سخنران ردیف

 :::29تا  29:39 دانکن پریچارد  1

 21:29تا  :::29 کوین تیمپی 2

 21:49تا  21:29 پرسش و پاسخ

 پایان روز سوم همایش 
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 (2011خرداد  21)چهارشنبه، روز چهارم 

 اختتامیه

  میزگرد

 29تا  21 ساعتزمان: 

 http://en.philor.org/?page_id=853: آدرس اتاق

 با حضور

 پور رسول رسولیو مهر محمد سعیدی، تدئوس متز، چارلز تالیور

 

 گزارش دبیر علمی همایش
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