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: تحصیالت

، بلژیک. )VUB ( - دکتري فلسفه از دانشگاه بروکسل1376
 فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران، – 1368
 لیسانس (کارشناسی) فیزیک کاربردي، دانشگاه تهران، تهران. – 1363
. دروس حوزوي-  1354تا 1364

  
   انگلیسی، عربیفارسی، :آشنایی با زبان هاي

 

 23 پایه استاد مرتبۀ علمی:
 عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی 

 14/11/1374مربی پیمانی از 
  30/1/1377استادیار رسمی آزمایشی از 

  12/8/1380استادیار رسمی قطعی از 
  10/11/1382دانشیار از 

  3/11/1386استاد از 
 

 اشتغال فعلی:
 مدیر عامل «موسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان»

 .گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطباییاستاد بازنشسته 
عضو انجمن علمی فلسفه دین ایران 

  موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیررئیس
 عضو گروه فلسفه، اخالق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی. 

 
 -سوابق خدمات علمی اجرایی:2

 28/8/1399 تا 15/2/1389رئیس هیات مدیره و موسس انجمن علمی فلسفه دین ایران از 
)  17/10/92 تا 10/2/88رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از 

 )1392 تا 1372 (از گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطباییاستاد و عضو هیئت علمی 
. 1390رئیس و موسس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از 

 .10/4/1376س «موسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان» از ؤسمدیر عامل و م
. 1390عضو هیات مدیره موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از 

  27/10/93عضو گروه فلسفه، اخالق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی از 
 .95 تا اسفند 19/10/94عضو کار گروه مطالعات علم و فناوري، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 
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 .1394 تا شهریور 1392عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضاي مجازي ازاول آذر 
 .1397 تا 1392عضو هیات امناي پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از  

) 30/3/85 تا 27/3/81مدیر گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی  (از 
) 29/12/1390 تا 10/12/1390دبیر کمیته داوري علوم انسانی و هنر شوراي نخبگان (از 

 )12/5/92 تا 21/11/88عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیات ممیزه مرکزي وزارت علوم (از 
 )12/5/92 تا 21/11/88عضو هیات ممیزه مرکزي علوم انسانی وزارت علوم (از

 )1392 تا آبان 88عضو شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شوراي عالی انقالب فرهنگی (از آبان 
 )89 تا آخر9/9/87عضو کمیته الهیات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی (

 )27/7/88رئیس شوراي عالی سیاست گذاري کتابخانهی دیجیتالی علوم انسانی تهران (از 
 ).17/10/92 تا 1389عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (از 

 .10/9/1391مدیر کارگروه فلسفه دین و کالم جدید شوراي تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ از 
 )90 تا مهر88دبیر کمیسیون علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) (ازبهمن

. 1388عضو هیات مدیره «انجمن ایرانی علوم انسانی» از 
 ).15/1/1386 تا  15/1/1384عضو هیات ممیزة دانشگاه عالمه طباطبایی (از 

 .1378عضو هیات مدیرة «بنیاد حکمت صدرا» از 
  واقع در دانشگاه آکسفورد.1386) از British Society for Philosophy of Religion(عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» 

 . 1389 تا1385عضو هیات مدیرة انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از 
 1387 تا 1386مدیر گروه فلسفه دین و الهیات، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشۀ دینی، دانشگاه تربیت مدرس از 

  1375-1380»  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی«ت علمی گروه کالم و دین پژوهی ئعضو هی 
 .1382 -1381عضو مرکز اخالق پزشکی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، 

 1381 تا 1379رئیس هیات مدیرة «موسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از 
 )14/10/76 تا 21/3/75مسئول روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی (از

 . 1998، از  واقع در بلژیک»)Centrum voor Islam in Europaمرکز اسالم در اروپا («عضو بین المللی 
 .1382دبیر «انجمن بین المللی مالصدرا»، از 

 .1381دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از 
 

:  تخصص

 به بعد، فلسفه بیکن از آراء فیلسوفانه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسالمی، فلسفه تکنولوژي، اخالق در تکنولوژي، علم و دین، منطق، لسفف
 علم، فلسفه سیاست، فیزیک.

 
:  و در حال تدریس در دانشگاه عالمه طباطباییدروس تدریس شده

 کارشناسی:
)، 7، تاریخ فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم ()4)، تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم (5)، فلسفه سیاست (2)، روش تحقیق (2 و 1منطق (نیمسال

 )3)، تاریخ  علم (4)،  فلسفه علم (4)، فلسفه اخالق (5و4و3)، فلسفه اسالمی (7و6)، متون فلسفی به زبان عربی (6تاریخ فلسفه قرن نوزدهم (
 کارشناسی ارشد

، فلسفه تطبیقی، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه هگل، منطق، مسائل کالمی جدید، فلسفه دین، چیستی دین، علم و دین، عقل و فلسفه دکارت
  تاریخ فلسفه دین،ایمان، تجربه دینی، براهین اثبات خدا، متون فلسفی به زبان عربی، متون فلسفی به زبان انگلیسی

 دکتري:
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فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فلسفه برگسون، چیستی فلسفه تطبیقی، تاریخ و فلسفه تکنولوژي، اخالق در علم و تکنولوژي، مطالعات تطبیقی 
 ، براهین اثبات خداوند، فلسفه ذهن، علیت در فلسفه تطبیقی.در رابطه خدا و جهان آفرینش، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی

 
 سوابق تدریس در دانشگاههاي دیگر:

 دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد): فلسفه دین، مقوالت ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی 
 دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسیِ): فیزیک

 دانشگاه  تهران (کارشناسی): فلسفه دین
 دانشگاه آزاد  اسالمی واحد علوم  و تحقیقات (کارشناسی ارشد): فلسفه علم، (دکتري): فلسفه تطبیقی، علم و دین.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتري): فلسفه تکنولوژي، فلسفه ذهن، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات وجود خدا، 
اخالق در تکنولوژي. 

جامعه المصطفی العالمیه: فلسفه غرب، فلسفه تطبیقی ( کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی) 
 مدرسه عالی شهید مطهري: علیت تطبیقی (دکتري)

 
 :کتابهاي منتشرشده

 
ن- 23 در سام پ ت  هیا در ال دگاهها  دی ی  اب رزی ن و ا  1400پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  (ویراست جدید)، تبیی

 
ا-  22 رون ن ک حرا سفه و ب  [لینک آکادمیا]  ، تهران.1399، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه فل

 
21- Comparative Philosophy: Islamic and Western, Moldova, Lambert Academic 

Publishing, 2018. [link in Academia] 

 
20- Вопросы Феминологии. Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016. This book is 

Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View" [link in 

Academia] 
 

عنوي - 19 ت م ن و حاال دی شی  دوره آموز س  در راهنماي م ب  ، به 1395دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ، کتا
 [لینک آکادمیا] همراهی علیرضا دري نوگورانی و حسین اجتهادیان.

 
18- Современное религиоведение, Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015. This 

book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies". [link in 

Academia] 

 
ن- 17 ا زن ت  عا در مطال ی  سالم ی ا ش های  [لینک آکادمیا] 1393 (گردآوري و مقدمه) انتشارات فهم، نگر

 
16- Women Studies from an Islamic Viewpoint, (compiled and introduced by Hamidreza 

Ayatollahy) English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013. [link in 

Academia] 

https://www.academia.edu/43905898
https://www.academia.edu/43905898
https://www.academia.edu/43905898
https://www.academia.edu/37296599
https://www.academia.edu/30614911/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.academia.edu/30614911/
https://www.academia.edu/30614911/
https://www.academia.edu/28357715/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
https://www.academia.edu/28357715/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
https://www.academia.edu/28958233
https://www.academia.edu/28958233
https://www.academia.edu/26962620/
https://www.academia.edu/26962620/
https://www.academia.edu/27566422
https://www.academia.edu/27566422
https://www.academia.edu/27566422
https://www.academia.edu/27906149
https://www.academia.edu/27906149
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صر-  15 عا ژوهی م پ ن  دی در  ی  جه های  [لینک آکادمیا] 1392، (تصنیف) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سن

 
م)،- 14 سو پ  ن  (چا دی سفه   [لینک آکادمیا] 1391 (با ویراست جدید) انتشارات حکمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فل

 
م)،- 13 دو پ  ن (چا در سام پ ن  در جها ن  دی دا و  [لینک  1388 (با ویراست جدید) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، خ

 آکادمیا]
پ اول)،12 چا ی ( تطبیق ژوهی  دینپ سفه و  در فل ی  رهای ا ست        [لینک آکادمیا]  1386 (تصنیف) انتشارات طه، قم، - ج

 
م)،-11 دو پ  ن (چا دی سفه   [لینک آکادمیا] 1384 (ترجمه از نوشته نورمن گیسلر) جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت،   فل

 
10- The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant 

and Hume, Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 
2005. [link in Academia] 

 
ن   -9 دی سفه  خ فل ری ا 1ت 9 8 0-1 8 7 [لینک . 1383، تهران،  فرهنگ و اندیشه اسالمیژوهشگاهپ(ترجمه از نوشته آلن پی اف سل) ، 5

 آکادمیا]
 
ی  -8 الملل ن  ش بی سی همای ت فار 2مقاال 0 ت، 0 ز کان س ا سال پ  3 ذر 0 م آ دو ن و اول و  ا 1 آب 3 8 م و 3 تنظی ه،  هی ت ) ،

اري)، ست را   گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، انتشرات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.وی
 

7- English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant (November 
2 0 -2 4 , 2 0 0 4 ) (as Editor), Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, 

Iran.  [link in Academia] 

 
ت-6 س سیا ن و دی م،  در: عل ن ما  دی ا ش هاي بنی چال  [لینک آکادمیا] 1384، (تالیف) موسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین   
 
ن  -5 در سام پ ن  در جها ن  دی دا و  پ اول)،خ چا  [لینک آکادمیا] 1381  تهران،آفتاب توسعه،(ترجمه از نوشته دیوید ري گریفین)   (

 
ن  -4 دی سفه  سایل فل م و م  [لینک آکادمیا] 1381 ،مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران (تالیف) ،مفاهی
 
ن  -3 دی سفه  پ اول)،فل چا  [لینک آکادمیا] 1375 ، تهران،انتشارات حکمتجلد اول، (ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)   (
 
یکتاب - 2   1362،  وزارت آموزش و پرورش، همکار در تالیف، سال اول راهنماییعرب
 
یکتاب درسی - 1  1361 ،وزارت آموزش و پرورش(تالیف)  سال سوم راهنمایی، عرب
 

https://www.academia.edu/8181034
https://www.academia.edu/8181034
https://www.academia.edu/27984308
https://www.academia.edu/27984308
https://www.academia.edu/27446293
https://www.academia.edu/27446293
https://www.academia.edu/27446293
https://www.academia.edu/38467408
https://www.academia.edu/38467408
https://www.academia.edu/8187996
https://www.academia.edu/28441066
https://www.academia.edu/28441066
https://www.academia.edu/28441066
https://www.academia.edu/8205274
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 مشارکت در تدوین بخشی از کتاب:
  صص، 1399 ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، جلد سوم، آزمون کرونا، دیدگاهها و راهبردهادر  ،“فعل خداوند و بالي کرونا” -8

 310 تا 299
 
7- “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs 

for the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck, 

Austria, 2008.  pp. 81-91. [link in Academia] 

 
6- “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of 

Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi, 
India, 2006, pp. 136-141. 

 
5- “Islam and Globalization” in International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander 

N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006. 
 

، محمدرضا جوادي یگانه و حمید عبداللهیان دین و رسانه، در “براي دین نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهاي جهانی شدن” -4
  [لینک آکادمیا]. 41-58، صص 1386(ویراستاران)، دفتر پژوهش هاي رادیو، تهران، 

 
، انتشارات دانشگاه  شهرام یوسفی فر (ویراستار)گها،عرفان پلی میان فرهندر  “دیدگاه پروفسور آنه ماري شیمل در باره زن در اسالم” -3

  [لینک آکادمیا].309-315،  صص1، ج1383، تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
 
فرهنگ ژوهشگاه ، پ، علی اکبر رشاد (ویراستار) یادنگار نکوداشت منزلت علمی استاد عالمه جعفري،شریعه خرددر  “برهان وجودي یا وجوبی” -2

 [لینک آکادمیا]. 403-416، صص1376واندیشه اسالمی، 
 
نمدخل «- 1 قی دی ن ص رها  [لینک آکادمیا] .300-4، صص1376 اسفند ،، بنیاد دائره المعارف اسالمی3ج  ،دانشنامه جهان اسالم» در ب

 
 مقاالت در مجالت علمی معتبر بین المللی:  
 

15- "Coronavirus Crisis and Philosophizing" Journal of Philosophical Investigations, University of 
Tabriz, Volume 15, Issue 36 - Serial Number 36, Autumn 2021, Pages 132-141. [Link in Academia]   Personal 

Site Link     

Doi: 10.22034/jpiut.2021.46876.2893 
14- “Characteristics of an Islamic View of Cyber-Ethics” Journal of Philosophical-Theological 

Research, Vol.22, No.3, Serial No. 85, Autumn 2020, Pp. 35-49   [Personal site link ]  
10.22091/JPTR.2020.5762.2370 

 

، رقم االستغراب- براهین علم الکونیات، بحث مقارن بین الرویتین االسالمیة و الغربیة، 13
  ]Personal site link   [ [link in Academia] .245 الی 223. ص 2017، لبنان، ربیع 7
- نظریة الوجود بین الوجودیة و اصالة الوجود، دراسة مقارنة بین هیدغر و مالصدرا، 12

https://www.academia.edu/8035985/
https://www.academia.edu/31696559
https://www.academia.edu/31696559
https://www.academia.edu/8291978
https://www.academia.edu/8291978
https://www.academia.edu/8278053
https://www.academia.edu/8278053
https://www.academia.edu/8278053
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_13853.html?lang=en
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/issue_1451_1535.html?lang=en
https://www.academia.edu/61843781
https://www.ayatollahy.net/papers/fl/355-15
https://www.ayatollahy.net/papers/fl/355-15
https://www.ayatollahy.net/papers/fl/355-15
http://pfk.qom.ac.ir/article_1716_855eccebbf8f3bd23f4ab2d655c979f3.pdf
https://ayatollahy.net/papers/fl/350-14
https://www.academia.edu/38775956
https://www.academia.edu/38775956
https://ayatollahy.net/papers/fl/304
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 ]Personal site link  [ [link in Academia] .248 الی 214. ص 2016، لبنان، خریف 5، رقم االستغراب
 

11- “A Comparison between Existence in Existentialism and Sadraean Principality of Existence”, 
Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.6, 2015. [link in Academia]   

 [Personal site link ] 
 

، 1427، ذوالحجه شؤون االوسط، اشکالیة الدین و الدولة فی العالم االسالمی غیر العربی- 10
 ]Personal site link  [ [link in Academia]. 97 الی 89، من صفحه 125العدد 

 
9- “Divine Justice According to Allama Mutahhari and Said Nursi”. Ishraq (Illumination), Islamic 

Philosophy Yearbook, Moscow, No.4, 2013. [link in Academia]       
[ Personal site link] 
 
8- “Interaction of Islamic and Western Philosophies” Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy 

Yearbook, Moscow, No.1, 2010. [   Personal site link] 
 
7- “The Relation between Religion and the State: An Islamic Point of View” Journal of Shi’a 

Islamic Studies, Volume 1 Number 2, April 2008, pp. 40-51. [link in Academia][     Personal site link] 
 
6- “The Role of Media in the Threats and Opportunities of Globalization for Religion” Journal of 

Media and Religion, Volume 7 Issue 1&2 January 2008, pp.34–44. [link in Academia][   Personal site link] 
 
5- “Remarks on Comparative Philosophy: Islamic and Western Philosophies”, Falsafeh, The 

Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran, Vol.36, No.3, Autumn 2008, pp. 91-102[  
 Personal site link] 
 
 

4- “The Iranian Philosophical Trend in Its Present and Past Culture”, Divinatio, Vol. 24, Autumn-
Winter 2006. [link in Academia] [ Personal site link] 

 
3- “Philosophy in Contemporary Iran”, Revista Portuguesa de Filosofia, Volume 62, Number 2-4, 

April-December 2006. (International indexed journal in Philosopher's Index)[   Personal site link] 
 
2- “The Principality of Existence and the Problem of Evil”, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2 

No. 1, spring 2006, Cambridge. [link in Academia] [ Personal site link] 
  
1- “Liveliness of Philosophy in Iran”, C.I.E. Journal. (Center for Islam in Europe), Vol.2, No. 1-2, 

University of Gent, Belgium, September 2000. [ Personal site link] 
 

 
: خارجیي مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها

https://www.academia.edu/41328714 Intellect and the Wholly Otherness of God. 

https://www.academia.edu/8050954 Active Role or Passive Presence of Religions Specially Islam in 

Globalization 
 

https://ayatollahy.net/articles/articles-in-abroad-journals/305
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-abroad-journals/305
https://www.academia.edu/8063808/
https://www.ayatollahy.net/articles/articles-in-abroad-journals/172-11
https://www.academia.edu/9980847
https://www.academia.edu/9980847
https://ayatollahy.net/papers/fl/171-10
https://ayatollahy.net/papers/fl/171-10
https://www.academia.edu/8063867/
https://ayatollahy.net/papers/fl/159-09
https://ayatollahy.net/papers/fl/159-09
https://ayatollahy.net/papers/fl/159-09
https://ayatollahy.net/papers/fl/158-08cv
https://www.academia.edu/8045075/
https://ayatollahy.net/papers/fl/157-07
https://ayatollahy.net/papers/fl/156-06
https://ayatollahy.net/papers/fl/155-05
https://www.academia.edu/8034962/
https://ayatollahy.net/papers/fl/154-04
https://ayatollahy.net/papers/fl/154-04
https://ayatollahy.net/papers/fl/154-04
https://ayatollahy.net/papers/fl/153-03
https://ayatollahy.net/papers/fl/153-03
https://ayatollahy.net/papers/fl/153-03
https://www.academia.edu/8036011
https://ayatollahy.net/papers/fl/152-02
https://ayatollahy.net/papers/fl/152-02
https://ayatollahy.net/papers/fl/152-02
https://ayatollahy.net/papers/fl/151-01-
https://ayatollahy.net/papers/fl/151-01-
https://ayatollahy.net/papers/fl/151-01-
https://www.academia.edu/41328714
https://www.academia.edu/8050954
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31- Threat of Globalization for Humanitarian Activities and Opportunity of  Solidarity among 
Independent Humanitarian Groups, an abstract for "Solidarity in the Humanitarian field" 
Conference by European Solidarity Corps Resource Centre. 

 
30- The Purpose of Interreligious Dialogue: Coexistence or Cooperation, New Philosophical and 

Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue. International Conference co-organized by 
Science and Research Centre Koper (Slovenia) Iranian Association for Philosophy of Religion 
(Iran) Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, University of Paderborn (Germany) 
European Academy of Sciences and Arts (EASA) – World Religions Class (Austria) Venue: Hotels 
Bernardin, Portorož, Slovenia May 27-29, 2019. [link in Academia] 

 
29- The False Presuppositions of Atheists Based on the Weak Explanations of Theists, Models of 

Contemporary Atheism, Panel of Italian association for Philosophy of Religion, European 
Academy of Religion, First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-6 March 2018. [link in Academia] 

 
28- Divine Activity as the Most Important Presupposition Underlying the Problems of Philosophy 

of Religion, European Academy of Religion, “First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-9 March 
2018. [link in Academia] 

 
27- The Necessity of Strategic Planning for Future Activities of European Academy of Religion 

with Some Suggestions, European Academy of Religion, Ex Nihilo - “Zero Conference”, Bologna, 
Italy, June 18th–June 21st, 2017. [link in Academia] 

 
26- “Metaphysical Concepts: A Comparison between Kant’s Limitation and Mulla Sadra’s 

Solution”, in Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra Shirazi”, 
Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014. 

 
25- “The Modern Man’s Need for Justice: Pioneer Role of Islam and Christianity in Establishment 

of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in the Contemporary 
World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican, Rome, 19-21 
November 2012. [link in Academia] 

 
24- “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists, 

Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012. 

  

23- “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of 
Comparative Philosophy on the Question of Philosophy and Science in the Cultures of East and 
West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012. 

 

22- “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahāyī” in UNESCO, Paris, Dec. 2010. [link in 
Academia] 

 
21- “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia: 

International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 20-
23 May, 2009. [link in Academia] 

 
 

https://www.academia.edu/39348185/
https://www.academia.edu/36263787/The_Mistake_Presuppositions_of_Atheists_Based_on_the_Weak_Explanations_of_Theists
https://www.academia.edu/36263787/
https://www.academia.edu/34772023/
https://www.academia.edu/41671693
https://www.academia.edu/8076117/
https://www.academia.edu/8072696
https://www.academia.edu/8072696
https://www.academia.edu/8044887
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20- “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western 
Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008. 
[link in Academia] 

 
 

19- “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic 

Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union 
University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008. 

 
18- “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and 

Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College, 
University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008.  [link in Academia] 

  
17- “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi”, "International 

Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007. [link in Academia] 

 
 
16- “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International 

Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November 
2006, Istanbul, Turkey. 

 
15 - “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference "Global 

Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006. 
 
14- “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change:  Perspectives on Science 

and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA. [link in Academia] 

 
13- "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and the 

renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious 
discourse in the non-Arab Islamic world? Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS), 
Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006. 

 
12- “Trends of Contemporary Islamic Philosophy”, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria, 

November 24, 2005. 
 
11- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition”, X 

Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005. 
 
10- “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical 

Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June 
2004. 

 
9- "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international 

conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004. [link in Academia] 
 
8- “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference, 

Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003. 

https://www.academia.edu/8076276/
https://www.academia.edu/8045072/
https://www.academia.edu/8076116/
https://www.academia.edu/8044917/
https://www.academia.edu/36942126


 9 

 
7- “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the 

World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002 
 
6- “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan: 

L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003. 
 
5- “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, 

September 1999. 
 
4- “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference, 

Gent, Belgium, September 1999. 
  
3- The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference 

on “Science and Culture”, November 2001. 
 
2- Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual 

AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington 
DC, USA, October 2000. [link in Academia] 

 
المؤتمر الدولی الثامن للفلسفه االسالمیه حاضر العالم االسالمی، اسباب ، التعامل الفکري للمسلمین مع الغرب و ایماءات حول الترجمه -1

 م،  2003 ابریل 20،21هجري، 1424 صفر 19 و 18التخلف و عوامل النهوض، القاهره، مصر، ا
 
 

   سایر مقاالت منتشر شده خارجی:

11- The Importance and Relevance of the Issue of Social and Human Sciences for Islamic 
Communities in the Contemporary World, An Exclusive Interview with Professor Hamidreza 
Ayatollahy, in the third international conference on "Thoughts of Human Sciences in Islam" 
Jakarta, November 16-17th, 2016 [link in Academia] 

 
10- Bibliography of /about Western Philosophers 1500-1990, This is a collection of the title of 

books which is written by Western philosophers with a brief explanation of his book, and know 
more about the books which is written by famous writers about that philosopher. This is about 
philosophers of modern era (from 1500 to 1990) which is based on the Bibliography of 
Routledge Encyclopedia of Philosophy [link in Academia] 

 
 

 
9- Codes of Ethics for Virtual Space  The present research attempts to present simply ethical 

directives in different conditions of virtual space for different officials involved in virtual space 
[link in Academia] 

   
 
8- Islamic Approach to Ethics in Virtual Space: Distinctions, and Methods  For the formulation of 

Islamic attitude to ethics in virtual space, specific and fundamental considerations should be taken 

https://www.academia.edu/8045074
https://www.academia.edu/38191307
https://www.academia.edu/27601428/Codes_of_Ethics_for_Virtual_Space
https://www.academia.edu/27601428
https://www.academia.edu/27709790/Islamic_Approach_to_Ethics_in_Virtual_Space_Distinctions_and_Methods


 0 

into account so that its Islamic spirit would be preserved. [link in Academia] 
 
 
7- Rights and Duties of Stake Holders in Virtual Space This part is the third part of a greater works 

on Ethics in Virtual Space [link in Academia] 
 
 
6- A model for the intrinsecus structus of Islamic Medical Ethics. This paper is an attempt to 

propose a model for the principles of Islamic Medical Ethics upon which we can show 
characteristics of Islamic approach are distinguished from secularist answers. [link in Academia] 

 
 
5- Gadamer’s Contribution to the Philosophy of Human Sciences  This is the abstract of a paper on 

this topic in Persian [link in Academia] 
 
 
4-Topics of Lecture on an Islamic Approach to Philosophy of Religion This lecture is presented in 

University of Glasgow. [link in Academia] 
 

 
   [link in Academia] المذهب األخالقی للفضاء اإللکترونی-3
   [link in Academia]  المنهج اإلسالمی لألخالق فی الفضاء االفتراضی؛ االختالفات واألسالیب-2
   [link in Academia]واجبات وحقوق المشترکین فی الفضاء االفتراضی- 1

 
 

  در مجالت معتبر علمی داخلی:مقاالت
ن-72 راي آ راهکاري ب ر و موفق و  ی موث دین م  ه عل ت یک نظری زاما ال ، بهار 23، پیاپی 1 شماره 12، سال پژوهش هاي علم و دین،  

 [لینک در سایت شخصی]  .   1400

 10.30465/srs.2021.37445.1880 

ی- 71 رفت ع ن خطاهاي م تبیی در  ت  دکار ی  سف ، مجله گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، سال اول، شماره اندیشه فلسفی، خطاهاي فل
       [لینک سایت شخصی]   [لینک آکادمیا]. 1400، بهار 2
ن- 70  دیا ر ا ی سا ن  ود احق ب ر ن دي  ب توحی ن  ا دی دعاي ا ري ا دا ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی جستارهاي فلسفه دین ،روا

  77-99، صص20، شماره پیاپی 1399فلسفه دین ایران سال نهم شماره دوم، پاییز و زمستان 
Doi: 10.22034/rs.2021.36474.1432 

ی- 69 ر عل ز غی ی ا ط عل رواب ز  ی تما ه  سئل در م س  وئی دگاه ل دی ی  اب رزی ، مجله گروه فلسفه دانشگاه عالمه حکمت و فلسفه ،ا
[ لینک سایت    [لینک آکادمیا] مسئول) نویسنده(. به همراه خانم مریم حیدري 109-135، صص 1398، پاییز 59، شماره 15طباطبایی، سال 

   شخصی]
10.22054/WPH.2019.41331.171 

ت -68 ب علی ا در ب س و مکی  وئی م، ل دگاههاي هیو دی ی  تطبیق سی  رر ، پاییز و 16، سال هشتم، شماره پژوهشهاي هستی شناسی ،ب
  [ لینک سایت شخصی] [لینک آکادمیا]  مسئول).نویسنده(، به همراه خانم مریم حیدري 1-16، صص 98زمستان 

10.22061/ORJ.2020.1201      

https://www.academia.edu/27709790/
https://www.academia.edu/27790648/Rights_and_Duties_of_Stake_Holders_in_Virtual_Space
https://www.academia.edu/27790648
https://www.academia.edu/8049923/A_model_for_the_intrinsecus_structus_of_Islamic_Medical_Ethics
https://www.academia.edu/8049923
https://www.academia.edu/8107400/Gadamer_s_Contribution_to_the_Philosophy_of_Human_Sciences_abstract_
https://www.academia.edu/8107400/
https://www.academia.edu/8095367/Topics_of_Lecture_on_An_Islamic_Approach_to_Philosophy_of_Religion
https://www.academia.edu/8095367/
https://www.academia.edu/26902453/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.academia.edu/26902453/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.academia.edu/26902453
https://www.academia.edu/26902453
https://www.academia.edu/26798364/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://www.academia.edu/26798364/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://www.academia.edu/26798364
https://www.academia.edu/26798364
https://www.academia.edu/27076854/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.academia.edu/27076854/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.academia.edu/27076854/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.academia.edu/27076854/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.academia.edu/27076854/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.academia.edu/27076854
https://www.academia.edu/27076854
https://www.academia.edu/27076854
https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_6701.html
https://www.ayatollahy.net/papers/fa/352-72
https://www.ayatollahy.net/papers/fa/352-72
https://dx.doi.org/10.30465/srs.2021.37445.1880
https://dx.doi.org/10.30465/srs.2021.37445.1880
https://jpt.modares.ac.ir/article-34-51129-fa.html
https://jpt.modares.ac.ir/article-34-51129-fa.html
https://www.academia.edu/61482153/
https://www.academia.edu/61482153/
https://www.ayatollahy.net/papers/fa/354
https://www.ayatollahy.net/papers/fa/354
http://journal.philor.org/article_6510.html
http://journal.philor.org/article_6510.html
https://dx.doi.org/10.22034/rs.2021.36474.1432
https://wph.atu.ac.ir/article_10121.html
https://wph.atu.ac.ir/article_10121.html
https://www.academia.edu/43848676
https://www.academia.edu/43848676
https://ayatollahy.net/papers/fa/347-69
https://ayatollahy.net/papers/fa/347-69
https://ayatollahy.net/papers/fa/347-69
https://ayatollahy.net/papers/fa/347-69
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2019.41331.1715
https://orj.sru.ac.ir/article_1201.html?lang=fa
https://orj.sru.ac.ir/article_1201.html?lang=fa
https://www.academia.edu/42651849
https://www.academia.edu/42651849
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/333
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/333
https://dx.doi.org/10.22061/orj.2020.1201
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شکی- 67 ز پ ن  ا شجوی دان ی  خالق ء ا قا ت ر ي ا را ی ب رهاي عمل  مجله فرهنگستان علوم پزشکی، نشریه فرهنگ و ارتقاء سالمت،، راهکا
 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی]  . 115-103، صص 1398سال سوم، شماره اول، بهار 

ی-  66 درای ص ت  ه حکم ا نگاهی ب عنوي ب راك م شت ا ا ی راك لفظی  شت ی؛ ا ع ت طبی زیکی، علی افی ت مت  مجله خردنامه صدرا، ،علی
، به همراه خانم مریم حیدري 105-118، صص 1398، بهار  )95 پایپی( 3، شماره 24علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا، دوره 

 [ لینک سایت شخصی] [لینک آکادمیا]  .  مسئول)نویسنده(
د- 65 ون دا خ ت وجود  ثبا ن ا راهی ره ب ا درب ی  دي آمل جوا هللا  ت ا دگاه آی دی سی  رر  مجله علمی پژوهشی بنیاد وحیانی حکمت اسراء،، ب

 [لینک آکادمیا] [  لینک سایت شخصی] . 5-41، صص1396 بهار و تابستان 29 شماره پیاپی ،۱،شماره 9اسراء، سال نهم، دوره 
ن -64 ی آ ت ا هی ال م  ز وا ت وجود و ل د ب وح ا در ب ی  دي آمل جوا ی، مطهري و  ای اطب دگاه طب دی ه  دان قا ی ن اب زی ر جستارهاي فلسفه  ،ا

، 109-91، صص15، شماره پیاپی 1397 سال هفتم شماره اول، بهار و تابستان ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین ایراندین
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] و آقاي دکتر سعیدي مهر. مسئول) نویسنده(به همراه خانم مرضیه رضائی 

س- 63 ت نف اعلی ر ف ی ب سان ت نف ت و کیفیا قیا خل ج،  زا ر م ثی ا ت ره  ا درب درا  ی نظریه مالص زخوان ا ، شماره 4،دوره حکمت اسالمی، ب
 و آقاي دکتر محمد سعیدي  مسئول)نویسنده(، به همراه خانم راحله درزي 57-33، صص 97) بهار 1396زمستان (15چهارم، شماره پیاپی 

   [ لینک سایت شخصی][لینک آکادمیا] مهر.
ه  -62 هی ت ش  ی و رو ی چرا ی،  ست م؛ چی و در عل ی  خالق امه ا رامن ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه کالمی–پژوهش هاي فلسفی ، م

 [لینک آکادمیا]    به همراه آقاي سعید اکبري زردخانه. 45-24) ، صص 74( شماره پیاپی4،شماره1396، زمستان 4قم، سال نوزدهم شماره 

  [ لینک سایت شخصی]
10.22091/pfk.2017.2023.1632 

ت- - 61 تباطا ر سفه ا ه فل دي ب درآم ره ها،  ا پ ه  خت ت ب  ی کتا اب رزی  سال چهارم شماره فصلنامه نقد کتاب «اطالع رسانی و ارتباطات» ا
، تهران: انتشارات پژوهشگاه تخته پاره ها، درآمدي به فلسفه ارتباطات) 1395 محسن (بدره مهدي؛ کتاب یوسفی،درباره  1396 پاییز15

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]ه. صفح237فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
ز -60 وکین دا ی  خالق ت ا س یتگا زا ه  نتقادي نظری ا سی  رر ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین جستارهاي فلسفه دین، ب

 . مسئول)نویسنده( به همراه خانم فاطمه احمدي 1-21، صص 1395پائیز و زمستان ،  12شماره پیاپی  سال پنجم، 2ایران، شماره 
 [لینک آکادمیا]    [ لینک شخصی] 

ی -59 دین اور  ه ب وجی ت ه  زمین در  پ  شا ن بی جا جیمز و  م  ا دگاه ویلی دی سه  ، مجله علمی پژوهشی انجمن جستارهاي فلسفه دین مقای
 نویسنده(، به همراه خانم شیما شهرستانی51-76، صص 1395)،  سال پنجم، بهار و تابستان 11(پیاپی 1شماره ، 5علمی فلسفه دین، دوره

 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی]  .مسئول)
ی وحی- 58 صورت ی  دة ب ی ش ا رداز پ در  ت  غالطا شف م  تا 117، صص 1394، سال ششم شماره دوم، پائیز و زمستان معرفت کالمی، ک

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده(، به همراه خانم فائزه برزگر تبریزي 135
هم - 57 ز ف روي ا را در ف ی وي  اکام ر و ن دگ ن های دی ا سی بنی شنا ستی در ه ذل)  صیل ( مبت اا ن ن زما م  سی مفهو رر ب

ی ع طبی دال ع ، به 21تا1 صفحات1394، بهار و تابستان 7، دوفصلنامه علمی-پژوهشی، سال چهارم شماره پژوهشهاي هستی شناختی، ماب
  [ لینک سایت شخصی][لینک آکادمیا].  مسئول)نویسنده(همراه آقاي رضا دهقانی

ن- 56 رها ن ب عا ف دا ر و م سوب جهه  سی موا رر دقیق: ب م  تنظی ن  رها ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی  جستارهاي فلسفه دین، ب
 [لینک آکادمیا] .  مسئول)نویسنده(، به همراه آقاي حسین شوروزي 88-73، صص1393 سال سوم، پائیز و زمستان 2فلسفه دین، شماره 

  [ لینک سایت شخصی]
سی- 55 دمکرا ره  ا درب ی  وی دی ن  جا ه  ش هاي نظری ، مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه سیاست چال

[لینک آکادمیا]  [ لینک سایت .  مسئول)نویسنده( به همراه خانم اعظم قاسمی 296 تا 279، صفحات 1389 پائیز 3 شماره 40دانشگاه تهران، دوره 

 شخصی]
سم- 54 روینی دا ره  ا درب پالنتینگا  دگاه  دی ی  اب رزی سی و ا رر ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهش هاي علم و دین ب

http://ijhp.ir/browse.php?a_id=152&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://ijhp.ir/browse.php?a_id=152&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://kherad.mullasadra.org/Article/13970804165223
http://kherad.mullasadra.org/Article/13970804165223
http://hikmat.isramags.ir/article_75131.html
http://hikmat.isramags.ir/article_75131.html
http://journal.philor.org/article_3161.html
http://journal.philor.org/article_3161.html
http://journal.philor.org/article_3161.html
http://fhi.hekmateislami.com/article_63049.html
http://fhi.hekmateislami.com/article_63049.html
https://www.academia.edu/36887337
https://www.academia.edu/36887337
http://pfk.qom.ac.ir/article_1037.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_1037.html
https://www.ayatollahy.net/en/article/articles-in-the-country-journals/184-61
https://www.doi.org/10.22091/pfk.2017.2023.1632
https://www.academia.edu/35574303/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://www.academia.edu/35574303/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://www.academia.edu/35574303
https://www.academia.edu/35524847/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.academia.edu/35524847/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.academia.edu/35524847
https://www.academia.edu/35524847
https://ayatollahy.net/papers/fa/167-55
https://ayatollahy.net/papers/fa/167-55
https://ayatollahy.net/papers/fa/167-55
https://ayatollahy.net/papers/fa/167-55
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 [لینک آکادمیا] .  مسئول)نویسنده(، به همراه خانم فاطمه احمدي 1392مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 [ لینک سایت شخصی]      
ی53 ه سازي - طب ۀ ب اب ن مث تبیی وژي؛ ول د و تکن ا نق ه توجه ب راي ب ر، آ دگ ن، های رگما ب در فینبرگ و ب سفۀ با وژي،  فل ول تکن

، 1392 ، پاییز و زمستان 6، شماره پیاپی 6،  شماره 3، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره فلسفه علم
 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی] . و مهدي معین زاده مسئول) نویسنده(. به همراه آقایان علیرضا منجمی 118-99صص

ن52 در ن هاي وجودي م رها در ب دا  خ ري وجود  ذی پ ن  ، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین،  جستارهاي فلسفه دین،- امکا

 [لینک آکادمیا] . مسئول)نویسنده( به همراه خانم سمیه فریدونی 18-1، صص 1392، پاییز و زمستان 4 سال دوم، شماره پیاپی 4شماره 

  [ لینک سایت شخصی]
د در شک سهيمقا- 51 ت ي شهيان ور و دکار نيب دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و ، غرب شناسی بنیادي، دا

 نویسنده( به همراه آقاي خشایار برومند 51-69، صص 1392، پاییز و زمستان 2 سال چهارم ، شماره پیاپی 2مطالعات فرهنگی، شماره

  سایت شخصی][لینک آکادمیا] [ لینک .  مسئول)
سی- 50 رر د و ب ق دا رابطه ن ن و خ ش جها رین را در  آف م يآ د ن مق ای شت ، مجله علمی پژوهشی ، جستارهاي فلسفه دینویتگن

 نویسنده( به همراه خانم مریم شادي 19-1، صص 1392، بهار و تابستان 2 سال دوم، شماره پیاپی2انجمن علمی فلسفه دین، شماره 

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] مسئول).
ن- 49 دی ی  حلیل ت سفۀ  ی فل صل ژگی هاي ا ی و وی ان ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال کالمی–پژوهش هاي فلسفی ، مب

 [لینک آکادمیا]  .   مسئول)نویسنده( به همراه خانم فائزه برزگر 50-25، صص 1391، پائیز 53اول، شماره پیاپی چهاردهم شماره 

 [ لینک سایت شخصی]      
10.22091/PFK.2012.81 

ی- 48 دیوی سم  تی راگما پ ر  ن ب بتناي آ ا ن  زا ه می ا نظر ب ن ب ا ن وجوا ن و ن راي کودکا سفه ب امۀ فل رن حلیل ب ت سی و  رر تفکر و   ،ب
، 1390زمستان پاییز و  ، 4 شماره پیاپی ،4، شماره 2دوره  دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کودك،
 [لینک آکادمیا] ، مسعود صفایی مقدم، رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی. مسئول)نویسنده( به همراه سعید ناجی 100-79صفحه 

  [ لینک سایت شخصی]      

ی- 47 سان م ان و سفه عل در فل ر  دام ت گا ساهم ، 9دوره فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی حکمت و فلسفه ، م
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] به همراه آقاي مهدي معین زاده (نویسنده مسئول). 75-92 ، صفحه 1392 بهار ، 33 شماره پیاپی ،33شماره 

10.22054/WPH.2013.5861 

سیال»- 46 ره هاي  زا ی «گ جایگزین ت» و  اب ث ره هاي  زا ظ «گ ۀ حف اب ه مث ت ب ، سال فلسفه علم، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی عقالنی
[لینک آکادمیا] [ لینک سایت .  مسئول)نویسنده( به همراه آقاي غالمحسین مقدم حیدري 143-161صص  ،1390اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 شخصی]

ر45 سردا ن  دی ا ال ضی دگاه هاي  دی حلیل  ت سی و  رر م؛ ب سازي عل ی  سالم ، سال هفتم،  فلسفه دین، فصلنامه علمی پژوهشی- ا
[لینک آکادمیا] [ لینک سایت  . مسئول)نویسنده( به همراه آقاي قدرت اهللا قربانی 28-5، صص 1389،  تابستان 475671شماره ششم، شماره 

 شخصی]
رز)- 44 پیت د  ت ور و  رب ا ث، ب را ء مک گ را ر آ د ب اکی ت ا  حی (ب سی د م دی ت ج هیا در ال ن  دی م و  ط عل رواب ي  سه ا سی مقای رر ، ب

 به همراه خانم فاطمه احمدي 28-11، صص 1388فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، سال چهل ویک شماره اول، پاییز و زمستان 
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده(

https://ayatollahy.net/papers/fa/166-54
https://ayatollahy.net/papers/fa/166-54
https://www.academia.edu/8218211
https://www.academia.edu/8218211
https://ayatollahy.net/papers/fa/164-52
https://ayatollahy.net/papers/fa/92-51
https://ayatollahy.net/papers/fa/92-51
https://ayatollahy.net/papers/fa/90-49
https://ayatollahy.net/papers/fa/90-49
https://dx.doi.org/10.22091/pfk.2012.81
http://fabak.ihcs.ac.ir/?_action=article&vol=72&issue=122&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390
http://fabak.ihcs.ac.ir/?_action=article&vol=72&issue=122&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390
https://www.academia.edu/8114565
https://www.academia.edu/8114565
https://ayatollahy.net/papers/fa/89-48
https://ayatollahy.net/papers/fa/89-48
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2013.5861
https://ayatollahy.net/papers/fa/87-46
https://ayatollahy.net/papers/fa/87-46
https://ayatollahy.net/papers/fa/87-46
https://ayatollahy.net/papers/fa/87-46
https://ayatollahy.net/papers/fa/86-45
https://ayatollahy.net/papers/fa/86-45
https://ayatollahy.net/papers/fa/86-45
https://ayatollahy.net/papers/fa/86-45
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ن- 43 سو رگ درا و ب دگاه مالص دی ز  ن ا ، 1388، سال هفتم، شماره دوم، زمستان 26، فصلنامه علمی پژوهشی شماره معرفت فلسفی، زما
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده(به همراه آقاي علی فتحی  ۱۳۱-۱۵۰صص 

چالمرز- 42 سفه  در فل ی  تبیین شکاف  جایگاه  نتقادي  ا حلیل  ، سال نامۀ مفید، مجله علمی پژوهشی 2 شماره4، جلد نامۀ فلسفی، ت
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده(، به همراه آقاي علی سنایی 1387، آبان 68چهاردهم، شماره 

ز - 41 ژوهی (ا پ ن  دی حوزه  در  شره  ت منت حلیل مقاال ت ه و  جزی 1ت 3 7 ا 6 ت  1 3 8 ، مجله علمی-پژوهشی پژوهشگاه )، قبسات3
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]. 163-194، صص 1387، سال سیزدهم، پاییز 49فرهنگ و اندیشه اسالمی، شماره 

ض- 40 سم مح ده آلی ی ا ا ی ی  عالی ست سم ا ده آلی ی سرل: ا سی هو شنا ر دا دی ، 24، فصلنامه علمی پژوهشی شماره معرفت فلسفی ، پ
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده( به همراه خانم فهیمه دهباشی 172-139، صص 1388تابستان سال ششم، شماره اول، 

حلیل- 39 د و ت ن نق ستمی درو دا جایگاه سی د در خ ه یت شی وا وی پ سی  شنا ن  ، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه ، نامه حکمتجها
 [ لینک سایت [لینک آکادمیا] . مسئول)نویسنده(، به همراه رستم شامحمدي 1387زمستان و پاییز امام صادق (ع) سال ششم شماره دوازدهم،

 شخصی]
ختلف فهم- 38 هاي م حت سا در  وتیکی  دگاههاي هرمن دی سی  رر ، 11. پیاپی 1387، زمستان 11، شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ب

 [لینک آکادمیا]   [ لینک سایت شخصی] 57-44صص 
ن محوري- 37 سا ت فکري ان حاکمی ضمحالل  ی و ا سالم ب ا ، سال مجله علمی-ترویجی خط اول: رهیافت انقالب اسالمی، انقال

 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی]. 1387، زمستان 7دوم، شماره 
سالمی- 36 شکی ا ز پ ی اخالق  صل ر ا ا خت سا راي  ی ب دل ، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجله اخالق و تاریخ پزشکی، م

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]. 1388، بهار 2، شماره 2تهران، سال دوم دوره 
ز- 35 وکین دا دي  حا ی) و ال تکامل ه ( ان ی دگاه علمگرا دی ه  ث ب را ت مک گ دا نتقا ا سی  رر ، سال فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، ب

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی].  مسئول)نویسنده( به همراه خانم فاطمه احمدي 1387ششم، شماره اول، زمستان 
دگاه هاي- 34 دی نتقادي  ا سی  رر ی ب خالق هاي ا دهآل ی ز ا ی ا وی دی ن  جا ی  ، فصلنامه علمی کالمی–پژوهش هاي فلسفی ، سلب

[لینک آکادمیا]  [ لینک .  مسئول)نویسنده( به همراه خانم اعظم قاسمی 146-121صص ،1386پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم شماره اول پائیز 

 سایت شخصی]
10.22091/PFK.2007.227 

ی- 33 دیوی ن  جا ی  خالق دگاه هاي ا دی ی  سف ی فل ان دي مب نتقا ا سی  رر ، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن اخالق در علوم و فناوري، ب
  [لینک آکادمیا].  مسئول)نویسنده(، به همراه خانم اعظم قاسمی 1386، سال 2 و 1ایرانی اخالق در علوم و فناوري، سال دوم، شماره هاي 

  [ لینک سایت شخصی]
سالمی-  32 سفۀ ا ا فل ن ب سۀ آ ب و مقای د غر دی سفۀ ج در فل ت  حلیل علی ت تطور  سی  رر ، فصلنامه علمی- خردنامه صدرا، ب

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] 74-53.صص 1386، تهران، تابستان 48پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا،  شماره 
وزا- 31 سپین س و ا ش، الیبنیت ران رلب ی: ما رت دکا سوف  سه فیل دگاه  دی ز  ب ا سفۀ غر در فل دا  خ م  حول مفهو ت ر و  نامۀ ، سی

، به همراه آقاي صالح حسن زاده 1386، فروردین 59، سال سیزدهم، شماره نامۀ مفید، مجله علمی پژوهشی 1 شماره3، جلد فلسفی
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] .  مسئول)نویسنده(

ب 30 د کتا ق سی و ن رر ت Cambridge Companion to Postmodern Theology- ب هیا در ال ج  ری  «راهنماي کمب
ن»، در سام  [لینک آکادمیا]. 1385، آبان 56، سال دوازدهم، شماره نامۀ مفید، مجله علمی پژوهشی 2 شماره2، جلدنامۀ فلسفی پ

  [ لینک سایت شخصی]  
ی-  29 درای ص وجود  ت ال صال سم و ا الی سی ان ست زی در اگ سه وجود  ، مجله علمی پژوهشی دانشکده پژوهشنامه علوم انسانی، مقای

   لینک سایت شخصی][لینک آکادمیا] [.  85، بهار 49ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
ی، 28 دین ی و  سف ن فل رجمه متو ت در  وتیکی  ت هرمن ، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال چهارم، شماره مطالعات ترجمه- مالحظا

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] . 1385پانزدهم، پائیز 

https://www.academia.edu/35642490
https://www.academia.edu/35642490
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/80-39
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/80-39
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/80-39
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/80-39
https://ayatollahy.net/papers/fa/75-34
https://ayatollahy.net/papers/fa/75-34
https://ayatollahy.net/papers/fa/75-34
http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2007.227
https://www.ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/74-33
https://www.academia.edu/35820205
https://www.academia.edu/35820205
https://ayatollahy.net/papers/fa/70-29
https://ayatollahy.net/papers/fa/70-29
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سالمی27 سفۀ ا در فل ب  ن و وجو ن امکا رها ا ب ن ب سه آ ی و مقای خت شنا ن  ن هاي جها رها ز ب ی ا حلیل ت ، فصلنامه قبسات، - 
[لینک آکادمیا] [ لینک سایت . 112-95، صص 1385، زمستان 41علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، سال یازدهم، شماره 

 شخصی]
ی26 درای ص دگاه  دی ر  ی ب سی مبتن سیا شۀ  دی ۀ ان ئ را ا ت  ضرور ، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسالمی صدرا،  خردنامه صدرا، - 

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]. 1385، تهران، بهار 43شماره 
ی، 25 سف ز منظري فل ن ا در سام پ ی  ت ا هی ال ش هاي  ی نگر اب رزی  شده بین المللی گروه Index مجله تخصصی حکمت و فلسفه،- ا

 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی] 37-23، صص 1385، بهار پنجم فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، سال دوم، شماره 
10.22054/WPH.2006.6669 

ن24 دی ن  ا زب ري  دا ا عن ه م سال ه  م ی ب سالم سفی- ا ش فل ، مجله علمی- پژوهشی انجمن زبان ، مجله زبان و زبان شناسی- نگر
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]. 1384شناسی، سال اول شماره دوم، پائیز و زمستان 

صناعی- 23 ع  شای ی و  ت ذا ی  ول ب حمل هاي ا ا در ب ض  ه ظاهر متناق دو قول ب سی  رر ، فصلنامه ،  پژوهش هاي فلسفی-کالمیب
 به همراه سعید انواري 73-54، صص 1384، تابستان 24شماره بیست و چهار، شماره مسلسل  علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم

 PFK.2005.321/10.22091 ینک سایت شخصی]  [لینک آکادمیا] [ ل. مسئول)نویسنده(
م، 22 سفه عل ه فل ري ب رویکرد کامپیوت حلیل  ت  شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه عالمه Index، مجله تخصصی حکمت وفلسفه- 

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] .  مسئول)نویسنده( به همراه آرش موسوي 1384طباطبایی، سال اول شماره دوم، تابستان .
10.22054/WPH.2005.6659  

ده21 ین حال و آ سفه  ی، فل ی درا ص الیه  ع ت مت ، 39، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسالمی صدرا،  شماره ، خردنامه صدرا- حکم
 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی]. 1384تهران، بهار 

ی20 سرل سی هو شنا ر دا دی پ ش  در اخالق و رو د مطهري  ا ست ی ا سف حلیل فل ت ش  سه رو ، نشریه ، مقاالت و بررسیها- مقای
[لینک آکادمیا] [ لینک سایت  ، سال سی و ششم.1382، زمستان 74علمی- پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، دفتر 

 شخصی]
صوره19 ضیه هاي مح در ق سطه  ی وا ج هاي ب ستنتا ت ا ثبا ،  پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزñ، نشریه علمی - ا

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]. 191، شماره مسلسل 47، سال 1383تبریز، تابستان
م،18 ت عل شرف پی در  ی  دین ر  ست ر ب ثی ا ت  پنجمسال ، 17-18شماره دانشگاه قم،   علمی- ترویجیفصلنامه  پژوهش هاي فلسفی کالمی،- 

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]   .65-74، صص 1382پاییز و زمستان ،  و دوماولشماره 
ب- 17 درغر دا  خ ث وجود  سال سوم شماره سوم ، 11شماره دانشگاه قم،   علمی- ترویجیفصلنامه پژوهش هاي فلسفی کالمی، ،مباح

 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی] .140-157، صص 1381وچهارم، بهار و تابستان 
10.22091/PFK.2002.367  

م- 16 دی ی منطق ق ست غالطه وجودي و کا  ، دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی، فصلنامه علمی-ترویجی زبان و ادب مجله ،م
    LTR.1999.6202/10.22054[لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] . 135-125، صص 1378 ، بهار و تابستان8 و 7شماره 

ن - 15 دی سفه  سایل فل م و م ،  75  زمستان، شماره دوم فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،،قبسات  ،مفاهی
 [لینک آکادمیا]    [ لینک سایت شخصی] . 73-68صص 

دگاه هگل- 14 دی ز  ن ا الکتیک افالطو  ،شماره اول  سال پانزدهم،، علوم انسانی و مطالعات فرهنگیژوهشگاهپمجله علمی  ،فرهنگ ،دی
 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی]  .1381بهار 

اطل- 13 ز ب ز حق ا تمی ساي  در وانف ع)  ی ( ی عل ی دا ز ت  ر  مجله علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، ،دانشگاه انقالب ،حی
 ] لينک سايت شخصی[   [لینک آکادمیا].  1380، بهار 113شماره 

شی12 رز د ا چن ی منطق هاي  جمال ی ا رف ع ، فصلنامه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، سال ششم یگانه، - م

https://ayatollahy.net/papers/fa/68-27
https://ayatollahy.net/papers/fa/68-27
https://ayatollahy.net/papers/fa/68-27
https://ayatollahy.net/papers/fa/68-27
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2006.6669
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/64
https://ayatollahy.net/articles/articles-in-the-country-journals/64
https://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.321
https://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.321
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2005.6659
https://www.ayatollahy.net/en/article/articles-in-the-country-journals/61-20
https://www.ayatollahy.net/en/article/articles-in-the-country-journals/61-20
https://www.ayatollahy.net/en/article/articles-in-the-country-journals/61-20
https://www.ayatollahy.net/en/article/articles-in-the-country-journals/61-20
https://dx.doi.org/10.22091/pfk.2002.367
https://dx.doi.org/10.22054/ltr.1999.6202
https://dx.doi.org/10.22054/ltr.1999.6202
https://www.academia.edu/37169980
https://www.academia.edu/37169980
https://ayatollahy.net/papers/fa/54-13
https://ayatollahy.net/papers/fa/54-13
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  [ لینک سایت شخصی].  1380، زمستان 22شماره 
نبررسی و نقد کتاب «- 11 دی سفه   فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه قبسات،ترجمه حمیدرضا آیت اللهی،  نوشته نورمن ال. گیسلر، ،»فل

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخص] . 75شماره دوم، زمستان فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و قبسات، ،David f. Fordویراسته   Modern Theologiansببررسی و نقد کتا- 10
  [ لینک سایت شخصی] [لینک آکادمیا] 1376سال دوم، ، شماره اول اندیشه اسالمی،

 فصلنامه ،قبسات، N. Walterstorff, A. Plantinga نوشته و ویراسته Faith and Rationality  بررسی و نقد کتاب- 9
  لینک سایت شخصی] [[لینک آکادمیا].   1377شماره اول، بهار ،  سال سومعلمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه ، قبسات ،Jennifer Trustedنوشته ، Physics and Metaphysicsبررسی و نقد کتاب - 8
 [لینک آکادمیا]  [ لینک سایت شخصی] . 1376سال دوم، ، شماره اول  فرهنگ و اندیشه اسالمی،

 ، قبسات،David    Ray Griffinنوشته  ،God and Religion in the Postmodern Worldبررسی و نقد کتاب - 7
 [ اینک سایت شخصی]  [لینک آکادمیا] .  1377  بهار،شماره اول  سال سوم،فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

، قبسات، Q. Smithو  W. L. Craigنوشته ، Theism, Atheism and Big Bang Cosmologyبررسی و نقد کتاب - 6
  لینک سایت شخصی]   [[لینک آکادمیا].  1377شماره اول، بهار ،  سال سومفصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

 فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قبسات،، J. Hickنوشته ، The Rainbow of Faiths بررسی و نقد کتاب - 5
 [ لینک سایت شخصی]  [لینک آکادمیا]. 1377 بهار ،سال سوم  شماره اول،اسالمی،

 فصلنامه علمی-قبسات،، W. L. Reeseنوشته ، Dictionary of Philosophy and Religion بررسی و نقد کتاب - 4 
 [ لینک سایت شخصی]  [لینک آکادمیا]. 1377 ،3و2 شماره ، سال سومترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه   ،قبسات، Mary Midgleyنوشته ، Evolution as a Religion بررسی و نقد کتاب - 3
 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی] .  1377 ،3و2شماره   سال سوم،فرهنگ و اندیشه اسالمی،

 .Jویراسته   ،Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religionبررسی و نقد کتاب - 2
Hick، [لینک آکادمیا]. 1377 ،3و2شماره   سال سوم، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،،قبسات 

  [ لینک سایت شخصی]
 فصلنامه علمی-،قبسات ،D. Brianنوشته ، The Reality of Time and the Existence of God بررسی و نقد کتاب - 1

 [لینک آکادمیا] [ لینک سایت شخصی]  .1377، 3و2شماره ،  سال سومترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

  
 ي داخلی:مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها

هشتمین دور از گفتگوي شیعه و »  نیاز بشریت کنونی به عدالت و نقش راهبري اسالم ومسیحیت در برپایی عدالت «-49
 20کاتولیک در واتیکان با عنوان «مشارکت اسالمی و کاتولیکی در ارتقاء عدالت در جهان» ارائه شده است. این گفتگو بین حدود 

  [لینک آکادمیا]  بوده است) 1391( 2012 نوامبر21 تا 19اندیشمند ایرانی شیعه و اندیشمندان سرشناس واتیکان در تاریخ از 
  [لینک آپارات]. 1399 فروردین 31وبینار دانشگاه صنعتی شریف،  «چگونه می توان درباره بحران کرونا فلسفه ورزي کرد؟» -48

مقاله ارائه شده در هشتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر »  « قضاوت بین ادیان بر اساس مدعیات ناظر به واقع-47
، برگزار کننده: انجمن علمی فلسفه دین ایران با مشارکت دفتر تبلیغات 2020 فوریه 5 و 4، 1398 بهمن 16و 15«تنوع ادیان»، مشهد،  

 [لینک آکادمیا]اسالمی مشهد، 
هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده ، »مقایسه اي بین فلسفه دین قاره اي و فلسفه دین تحلیلی«- 46

 [لینک آکادمیا]. 2019 ژانویه30 و 29؛ 1397بهمن ماه  10 و9سه شنبه و چهارشنبه ، انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی
» دراولین کنفرانس بین المللی «دین، فرهنگ و تکنولوژي»، یافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دینی تکنولوژي« -45

 [لینک آکادمیا] .1397 اردیبهشت 4دانشگاه باقرالعلوم قم با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 
در ششمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «فلسفه دین » فلسفه دین مقایسه اي در نسبت با فلسفه میان فرهنگی «-44

https://ayatollahy.net/papers/fa/53-12
https://ayatollahy.net/papers/fa/53-12
https://ayatollahy.net/papers/fa/51-10-
https://ayatollahy.net/papers/fa/51-10-
https://www.academia.edu/38092102
https://www.academia.edu/38092102
https://ayatollahy.net/papers/fa/42-9
https://ayatollahy.net/papers/fa/42-9
https://www.academia.edu/38123580
https://www.academia.edu/38123580
https://ayatollahy.net/papers/fa/40-7
https://ayatollahy.net/papers/fa/40-7
https://www.academia.edu/38167594
https://www.academia.edu/38167594
https://ayatollahy.net/papers/fa/39-6-
https://ayatollahy.net/papers/fa/39-6-
https://www.academia.edu/38042841
https://www.academia.edu/38042841
https://ayatollahy.net/papers/fa/38-5
https://ayatollahy.net/papers/fa/38-5
https://www.academia.edu/37209801
https://www.academia.edu/37209801
https://ayatollahy.net/papers/fa/37-4
https://ayatollahy.net/papers/fa/37-4
https://www.academia.edu/37355701
https://www.academia.edu/37355701
https://ayatollahy.net/papers/fa/35-2
https://www.academia.edu/36441304
https://www.academia.edu/36441304
https://www.aparat.com/v/OluKa
https://www.aparat.com/v/OluKa
https://www.academia.edu/42103299
https://www.academia.edu/42103299
https://www.academia.edu/38511896
https://www.academia.edu/38511896
https://www.academia.edu/36580482
https://www.academia.edu/36580482
https://www.academia.edu/35945936/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_Comparative_Philosophy_of_Religion_in_Relation_to_Intercultural_Philosophy_.pdf
https://www.academia.edu/35945936/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_Comparative_Philosophy_of_Religion_in_Relation_to_Intercultural_Philosophy_.pdf
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 [لینک آکادمیا]. 1396 بهمن ماه 7-8مقایسه اي»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 
در دومین همایش علمی بین المللی اربعین، دانشگاه »، راهپیمایی اربعین فرصتی براي تحقق برترین تجلی دین عاشقانه- «43

  [لینک آکادمیا]. 1396 آبان 3و2عالمه طباطبایی و دانشگاه کربال، کربال، 
 در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «خدا، انسان و جهان»، » تکاملي خودبخودندي در فرآي الهتي فاعلنییتب «-42

 [لینک آکادمیا] .1395 بهمن ماه 5-6انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  تهران، 
، بنیاد حکمت "جهان عاري از فلسفه" در بیستمین همایش بزرگداشت مالصدرا، «ناتوانی از فلسفی نگري بجاي حذف فلسفه»- 41

 [لینک آکادمیا]. 1395اسالمی صدرا، تهران، اول خرداد 
 در اولین همایش ملی فلسفه اسالمی و پرسشهاي پیش «بسط عمقی در فلسفه اسالمی و بسط سطحی در فلسفه غرب»- 40

 [لینک آکادمیا]. 21/2/1395رو، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، 
 انجمن "دین، فلسفه و زندگی" در چهارمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر «ارزیابی تعارض سبکهاي زندگی دینی»- 39

 [لینک آکادمیا]. 1394 بهمن ماه 7و6علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، 
توسط " چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران" در «از آموزش اخالق پزشکی بسوي ارتقاء منش اخالق پزشکی»- 38

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پزشکی 
 [لینک آکادمیا] .1394 بهمن ماه 9 تا6جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 

، "ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته اي" در اولین همایش بین المللی «عوامل فکري گسترش میانرشتگی»- 37
 [لینک آکادمیا]. 1394دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر 

، بنیاد "فلسفه و نظم عمومی" در نوزدهمین همایش بزرگداشت مالصدرا، «انسان بودن در نسبت غایت افعال با نظم اعمال»- 36
 [لینک آکادمیا]. 1394حکمت اسالمی صدرا، تهران، اول خرداد 

، انجمن "دین، اخالق و فرهنگ"در سومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، «تالزم عقل در تمامی مراحل اخالق دینی» - 35
 [لینک آکادمیا]. 1393 دي 17 و 16علمی فلسفه دین ایران و گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، 

، بنیاد "فلسفه و صلح جهانی" در هجدهمین همایش بزرگداشت مالصدرا، «فلسفی اندیشی پیش نیاز هرگونه صلح جهانی»- 34
 [لینک آکادمیا]. 1393حکمت اسالمی صدرا، تهران، اول خرداد 

، تهران، "فلسفه دین معاصر"در دومین کنگره بین المللی «فاعلیت الهی مهم ترین پیش فرض در مسائل فلسفه دین» -  33
 [لینک آکادمیا]1392 . دیماه24 و23انجمن علمی فلسفه دین ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

رفتارهاي "علمی  اولین همایش ، دراسالم و جهانی سازي رفتارهاي حمایتگرانه در مقابل تهدیدهاي جهانی شدن- 32
 سالن غدیر مجتمع ، محل برگزاري:مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کمیته امداد امام خمینی، "حمایتگرانه در عصر جهانی شدن

 [لینک آکادمیا] 1393 آبان ماه 27سه شنبه (ره)، تهران فرهنگی والیت کمیته امداد امام خمینی
فلسفه و "در هفدهمین همایش بزرگداشت مالصدرا،  ضرورت تحلیل فلسفی فناوریهاي رو به گسترش در جامعه ما -31

 [لینک آکادمیا]. 1392، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران، اول خرداد "فناوري
تعلیم و تربیت اسالمی، مبانی، منابع، " در همایش ملی «رویکرد اسالمی به تربیت در جهت هدایت نه کسب مهارت» – 30

  [لینک آکادمیا].1391 اسفند 10 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، "اصول
 در کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، تهران انجمن علمی «نگرشی اسالمی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی»- 29

 [لینک آکادمیا] .1391 آذر 11-12ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
در کنگره بین المللی گفتگوي اسالم و مسیحیت، تهران، در «تقابل ارزشها در جهان کنونی و نقش اسالم و مسیحیت» - 28

 [لینک آکادمیا] .1390گفتگوي ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
 در دومین کنگره ملی علوم انسانی در بستر فرهنگ و «چالش هاي فرارو در مدیریت هاي پژوهش در علوم انسانی»- 27

 [لینک آکادمیا] ، تهران.1390ارزشهاي اسالمی،  آذر 
، انجمن علمی فلسفه دین "معرفت دینی" در همایش ملی «محدودیت هاي بنیادین معرفت تجربی براي معرفت الوهی»- 26

  [لینک آکادمیا].1389 بهمن 20و19ایران، تهران، 

https://www.academia.edu/35945936
https://www.academia.edu/35945936
https://www.academia.edu/37675799
https://www.academia.edu/37675799
https://www.academia.edu/32036071
https://www.academia.edu/32036071
https://www.academia.edu/26384169
https://www.academia.edu/26384169
https://www.academia.edu/26057263
https://www.academia.edu/26057263
https://www.academia.edu/41572052
https://www.academia.edu/41572052
https://www.academia.edu/37045078
https://www.academia.edu/37045078
https://www.academia.edu/25671080
https://www.academia.edu/25671080
https://www.academia.edu/25840834
https://www.academia.edu/25840834
https://www.academia.edu/37486470
https://www.academia.edu/37486470
https://www.academia.edu/25702454
https://www.academia.edu/25702454
https://www.academia.edu/8050954
https://www.academia.edu/8050954
https://www.academia.edu/8050954
https://www.academia.edu/9980934/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://www.academia.edu/9980934/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://www.academia.edu/9980934
https://www.academia.edu/9980934
https://www.academia.edu/32478428/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%A7
https://www.academia.edu/32478428/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%A7
https://www.academia.edu/32478428
https://www.academia.edu/32478428
https://www.academia.edu/34354543
https://www.academia.edu/34354543
https://www.academia.edu/36286840
https://www.academia.edu/36286840
https://www.academia.edu/30614266
https://www.academia.edu/30614266
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، پژوهشگاه "تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی" در کنگره بین المللی «مهدویت در عصر جهانی: امید منفعالنه و حضور فعال»- 25
 [لینک آکادمیا]. 89 مردادماه 4تا2علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

همایش بین المللی معرفت شناسی دینی: گفتگوي فیلسوفان مسلمان و مسیحی "در «عقل و بکلی دیگر بودن خداوند» - 24
 [لینک آکادمیا]. 1389 فروردین تا دوم اردیبهشت 31، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قم، تهران و قم، "آمریکایی

تربیت فلسفی جوان " در چهاردهمین همایش بزرگداشت مالصدرا، «شاخصه هایی براي تربیت عام و خاص فلسفی جوانان»- 23
 [لینک آکادمیا]. 1389، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران، اول خرداد "امروز

 4-2، بنیاد فارس شناسی، شیراز، "مکتب فکري شیراز" در کنفرانس «تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و مالصدرا»- 22
 [لینک آکادمیا]. 1367خرداد 

در یازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازي مالصدرا با عنوان  «هدف یا معناي زندگی؟ دیدگاه مالصدرا»  -21
 [لینک آکادمیا] ، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران.1387، اول خرداد "حکمت متعالیه و تدبیر منزل"

، 1387 فروردین 30 تا 28 در دومین کنگره بین المللی اخالق پزشکی ایران، «تبیین برخی مبانی اخالق پزشکی اسالمی»- 20
  [لینک آکادمیا]دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

، دوم "شهید بهشتی و آموزش و پرورش"» در همایش تحلیلی از ویژگی هاي فکري و روشی کتابهاي تعلیمات دینی- «19
 [لینک آکادمیا] ، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید بهشتی، تهران.1386آبان 

 در دهمین همایش بزرگداشت حکیم «تعالیِ هویت سیالِ انسانی در افعال اختیاري او: دیدگاهی از حکمت متعالیه»- 18
 [لینک آکادمیا]، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران. 1386، اول خرداد "حکمت متعالیه و انسان"صدرالمتألهین شیرازي مالصدرا با عنوان 

» در همایش بررسی ساختار و کارکردهاي فلسفه در غرب و مقایسۀ آن با جایگاه و کارکردهاي فلسفه در ایران«- 17
 [لینک آکادمیا] .1385 دانشگاه الزهرا (س)، اول اسفند "مائده هاي تفکر بر خوان فلسفه"سراسري 

در نشست و کارگاه تخصصی مطالعات تطبیقی در حوزه هاي فلسفه، کالم و عرفان،  «معنا، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی» -16
 [لینک آکادمیا]. 1385پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سوم اسفند 

، نهمین همایش حکیم صدر المتالهین مالصدرا، تهران، اول ضرورت ارائه اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی» «-15
  [لینک آکادمیا] .1385خردادماه 

»، سمینار فلسفۀ میان فرهنگی و عالم معاصر، دانشگاه عالمه تحلیل مبانی گفتگوي ادیان در تعامالت میان فرهنگی «-14
 [لینک آکادمیا]. 1385 اردیبهشت 18 و 17طباطبایی، تهران، 

ن- 13 د ش ی  جهان هاي  رصت دها و ف دی ه ت در  ه  سان ش ر ن نق دی راي  ، همایش بین المللی دین و رسانه، تهران، دانشگاه تهران با ب
  [لینک آکادمیا].1384همکاري صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، آبان 

درا12 ص سی مال  سیا ه  ی نظری صل حورهاي ا ی م اب رزی ن و ا تبیی ، هشتمین همایش حکیم صدر المتالهین مالصدرا، تهران، اول - 
 [لینک آکادمیا]  .1384خردادماه 

م- 11 سفه و کال ی فل امه اي و متن رن رهاي ب عف ها وراهکا ض سی  رر ، همایش بررسی متون و منابع حوزه هاي فلسفه، کالم، ادیان  ب
فروردین تا اول 30و عرفان (اسماء)، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمراه چند موسسه پژوهشی دیگر، تهران، 

 [لینک آکادمیا] .1384اردیبهشت 
ه وجودي10 ی و ن دي منطق ن قی وا ه عن ت ب ضرور ب و  در مالحظه وجو ت  دگاه کان دی د  ق دویست سال "،    همایش بین المللی - ن

  [لینک آکادمیا].1383 آبان و اول ودوم آذر 30، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، "پس از کانت
ی9 خت شنا ی  ای زیب ه  جرب ت ی و  دین ه  جرب ت سه  ، همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوي ادیان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  - مقای

  [لینک آکادمیا].1383 مهرماه 20-21
ا8 وی پ د  شمن دی ن یک ان وا ه عن د مطهري ب شهی ی  صیت شخ صه هاي  شاخ ، همایش جهانی حکمت مطهر، تهران، صداو سیماي - 

  [لینک آکادمیا].1383جمهوري اسالمی ایران به همراه چند دانشگاه مهم ایران، اردیبهشت 
ده -7 ین حال و آ سفۀ  ی، فل ی درا ص الیه  ع ت مت . 1383، دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و مالصدرا، تهران، اول تا پنجم خرداد حکم

 [لینک آکادمیا]

https://www.academia.edu/40933598
https://www.academia.edu/40933598
https://www.academia.edu/40400525
https://www.academia.edu/40400525
https://www.academia.edu/8050936
https://www.academia.edu/8050936
https://www.academia.edu/8238971
https://www.academia.edu/8238971
https://www.academia.edu/35263263
https://www.academia.edu/35263263
https://www.academia.edu/36656865
https://www.academia.edu/36656865
https://www.academia.edu/37006858
https://www.academia.edu/37006858
https://www.academia.edu/35233695
https://www.academia.edu/35233695
https://www.academia.edu/36400626
https://www.academia.edu/36400626
https://www.academia.edu/8107838
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م- 6 سال در ا ن  ره ز ا در ب شیمل  ه ماري  سور آن روف پ دگاه   [لینک آکادمیا]. 1381، کنفرانس عرفان پلی میان فرهنگ ها، آذرماه دی
ی  -5 دین ر  ی هن سف ی فل ان   [لینک آکادمیا].1380  دي، دانشگاه تهران، کنفرانس هنر دینی،مب
ن - 4 دی سفه  در فل د  ق ه ن   1377 اسفند ماه ، عالمه طباطبایی. دانشکده ادبیات د، دومین سمینار نقد فلسفی،زمین
ن  -3 را ی در ا ن  م ودی ه عل سال ی م ی وا حت خی و م ری ا ت سی  رر  .قم ،1377 آذر ، سمینار علم دینی،ب
ن -2 دی سفه  ت و فل  .1376 دي،  تهران، عالمه طباطبایی. دانشکده ادبیات د، سمینار دکارت بنیانگذار فلسفه معاصر،دکار
ی -1 عال ریت ا ت ب ثبا ا در  م  ت وهیو راي کان د آ ق درا و ن ن مالص دیقی ص ن  رها لینک  [1378 خرداد ،، تهرانا کنگره جهانی مالصدر،ب

 آکادمیا]
 

 سایر مطالب منتشر شده فارسی:
 

ز- 51 سا ده  نيسا عا دي م ون دا خ ا  رابطه ب   23/7/1400 منتشره در سایت آکادمیا  
ش- 50 سرو ط آقاي  س تو ت»  س ت ا در ن ق ء «دی قا ال ي  را ت ب س س دعاهاي  ج و ا عو شی م را ت ت  عی ق  دي 16، خبرگزاري مهر، وا

 [لینک در سایت شخصی] .1399
ش- 49 ا آموز ه ب شود ن ی  ن م خلق ممک ت ا  ت ب ربی ، مرداد 10، مجله دیده بان اندیشه، موسسه فرهنگی رسانه اي شناخت، شماره ت

.1399 
ا،- 48 رون ن ک حرا ره ب ا درب سفه ورزي   [لینک آکادمیا] . .1399فروردین  چگونگی فل
ی،- 47 جهان عه  جام در  ی  ای ستثن ت هاي ا ز فرص ده ا ستفا ن ا ا و امکا رون  مجله دیده بان اندیشه، موسسه فرهنگی رسانه اي ک

  [لینک سایت شخصی] ، [لینک آکادمیا]  1399، اردیبهشت 2شناخت، شماره 
ن- 46 د ش خلق  ش هاي مت » دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ارتقاء اخالق و تعامالت دینداري«در نشست هاي  ،چال

 [لینک آکادمیا]. 98 خرداد 20
عه -45 ج ت فا هیا ره ال ا مطلبی منتشر شده در شبکه هاي اجتماعی درباره پرسش هاي دکتر نجاتی حسینی از مسائل الهیاتی بدنبال ، درب

 [لینک آکادمیا]وقوع فاجعه سیل. 
د- 44 دی ب ج ري مطال دگی ا در ی حور  ه م سال  . ارائه روش مساله محور،رویکرد م

 [لینک آکادمیا] 
شکی -43 ز پ ن  ا شجوی دان در  ی  خالق ش ا ء من قا ت ر ي ا را ی ب شهاي عمل راهنماي رو رچه  ، این دفترچه ماحصل طرح پژوهشی دفت

» که به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی انجام شده است. بررسی راهکارهاي عملی براي ارتقاء اخالق دانشجویان پزشکیبا عنوان «
 [لینک آکادمیا]

ش -42 دوره آموز در  شکی  ز پ ن  دا حرفه من ی  خالق ء ا قا ت ر ي ا را ی ب رهاي عمل راهکا سی  رر ح ب صیل طر فرهنگستان علوم ، تف
پزشکی طرحی را با عنوان «بررسی راهکارهاي عملی براي ارتقاء اخالق دانشجویان پزشکی» پیشنهاد کردند که مجري آن باشم. پس 

به تصویب رسید. این متن بیان  20/3/96از تدوین طرحنامه در چهل و نهمین شوراي پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی به تاریخ 
 [لینک آکادمیا].  تفصیلی و نهایی طرح اتمام یافته فوق است

ع- 41 دق ( صا م  ی اما شه هاي نظري و عمل دی و ان رت پ در  ضر  حا صر  ت ع ربی ت م و  علی ت ی  ان ن مب دوی ، این مقاله به سفارش )ت
ره و گفتار امام صادق(ع) در حوزه اخالق اجتماعی  «سیدانشگاه آزاد اسالمی تهیه شده است که یک مقاله از کتابی است که تحت عنوان

 [لینک آکادمیا]» منتشر خواهد شد. متناسب با مقتضیات عصر حاضر
سفه- 40 ن فل ش آموختگا دان یِ  غل ش ت هاي  عی سی موق رر  4پنجشنبه ، سخنرانی در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی، تهران، ب

 ]آکادمیا[لینک ، 17:00 الی 15:00 ساعت: 1397بهمن ماه 
ت؟- 39 س د ا عتما ابل ا رجمه ها ق ت ز  د ا درص د  [لینک . 3966 مصاحبه با روزنامه ایران و منتشر شده در روزنامه سال چهاردهم شماره چن

 ]آکادمیا

https://www.academia.edu/36506957
https://www.academia.edu/36506957
https://www.academia.edu/36751470
https://www.academia.edu/36751470
https://www.academia.edu/36751470
https://www.academia.edu/36751470
https://www.ayatollahy.net/papers/other-fa/357-51-
https://www.ayatollahy.net/papers/other-fa/357-51-
https://www.mehrnews.com/news/5114378
https://www.mehrnews.com/news/5114378
https://www.ayatollahy.net/papers/other-fa/356-50
https://www.ayatollahy.net/papers/other-fa/356-50
https://www.academia.edu/43498594
https://www.academia.edu/43498594
https://www.academia.edu/42463168
https://www.academia.edu/42463168
https://www.ayatollahy.net/articles/other-articles-in-persian/341
https://www.ayatollahy.net/articles/other-articles-in-persian/341
https://www.academia.edu/39872508
https://www.academia.edu/39872508
https://www.academia.edu/38637632
https://www.academia.edu/38637632
https://www.academia.edu/38587714
https://www.academia.edu/38587714
https://www.academia.edu/43823917
https://www.academia.edu/37827535
https://www.academia.edu/37827535
https://www.academia.edu/40449882
https://www.academia.edu/40449882
https://www.academia.edu/38817563
https://www.academia.edu/38817563
https://www.academia.edu/43700733
https://www.academia.edu/43700733
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ن38 عی رب ی ا راهپیمای در  ی  دین اور  ء ب ا ق ت ر حوه ا اور و ن ر ب زو کا سا  لینک[  در مصاحبه تلویزیونی که متن آن در1398 مهرماه 27. - 
  قابل مشاهده است.تلویبیون   منتشر شده است و فیلم این برنامه درآکادميا]

شهري- 37 امه هم خردن ا  ه ب حب صا ی م سان م ان و در عل حول  ت ی  ریت دی ختاري و م سا ع  سی موان رر ، منتشر شده در  ویژه نامه ب
  ]     آکادميا [لینک .1390خردنامه همشهري، نوروز 

د؟ - 36 ده ت نظر  شرف پی ره الگوي  ا درب د  وان ت ی  دامیک م سالمیک سفه ا ا فل ی دي  ها جت ت ا ؟ مصاحبه با مجله الگوي عقالنی
   [لینک آکادمیا].  1393 دیماه 6اسالمی ایرانی پیشرفت منتشر شده در شماره 

ت35 س ن ا در ت م س پ شی  وی پ ت  هیا ا ال ی  [لینک آکادمیا]. 1381 دیماه 4؟ مصاحبه با روزنامه انتخاب و منتشر شده در - آ
سالمی»- 34 ب ا روزي انقال پی ز  س ا ن پ دی سفه  ث فل ت مباح تطورا ه  م نگاهی ب ت علمی: «نی س ش ح ن شرو  آذر 15پنج شنبه  م

دبیر علمی: محمد ، ارائه دهندگان: دکتر ابوالفضل ساجدي، دکتر حمیدرضا آیت اللّهیدر محل سالن مجمع عالی حکمت در قم،  1397
    [لینک آکادمیا] جعفري

زیک-  33 سفه و فی ع فل زا ه، ن ست زی ن  زما ا  ی ن  زما ضا-   شهریور ماه 15سخنرانی در نشست علمی «زمان در چند افق» در تاریخ ، ف
 [لینک آکادمیا].  در محل دائره المعارف بزرگ اسالمی1397

م»-  32 ی عل جهان ن  ا ه «زب ش ب ی نگار ضل ر فا دکت هی و  الل ت  ر آی دکت در برنامه تلویزیونی زاویه و منتشر شده در روزنامه  ،مناظره 
 [لینک آکادمیا] .1397 مهر 14، 2601فرهیختگان شماره 

ش- 31 دوره آموز در  شکی  ز پ ن  دا حرفه من ی  خالق ء ا قا ت ر ي ا را ی ب رهاي عمل راهکا سی  رر  طرحی که به سفارش گزارش کامل، ب
 [لینک آکادمیا] .فرهنگستان علوم پزشکی اجرا شده است

صر- 30 عا ژوهی م پ ن  دی در  ی  جه های سن ب  سی کتا رجمه رو ت ز  ی ا رونمای در  ی  ران متن سخنرانی در جمع آکادمی فلسفه ، سخن
 [لینک آکادمیا]. روسیه در مسکو

صه ها- 29 یشاخ رای مي ب سال ش ا بي نگر در ط  . 8/9/96ي،   علوم پزشکفرهنگستان در  يمتن سخنران ، 
 [لینک آکادمیا]

ت؟- 28 س ر ا دا ا عن در م چق ی  سالم ح ا صطال ه ا ب ب  دکتر مرتضی مجاهدي مسئول کارگروه نظام سالمت در اسالم دفتر  باصاحبهم ط
  لینک آکادمیا][. 1396 مردادماه 4 .طب سنتی وزارت بهداشت 

جازي-  27 ضاي م در ف ی  خالق امه ا رامن  به سفارش مرکز ملی فضاي مجازي 1394 این مرامنامه ماحصل طرحی است که در سال  م
 [لینک آکادمیا] انجام شده است

شها- 26 زها و رو تمای جازي:  ضاي م در ف ه اخالق  ی ب سالم   این متن به بررسی مبانی مرامنامه اخالقی در فضاي مجازي رویکرد ا
 [لینک آکادمیا] پرداخته است. 

جازي- 25  ضاي م ن ف را درکا ت ان س . این متن بخش سوم طرح بزرگتري مرامنامه اخالقی در فضاي مجازي است حقوق و وظایف د
 [لینک آکادمیا] تهیه و منتشر شده است.  1394که به سفارش مرکز ملی فضاي مجازي در سال 

رهنگ- 24 ت ف عا ی و مطال سان م ان و شگاه عل ژوه پ ن و  جراهاي م  حکم ریاست پژوهشگاه 14/2/1388از زمانی که در تاریخ ،  يما
که این مسئولیت به دیگري سپرده شد فعالیتهایی در پژوهشگاه انجام دادم که می تواند خود بخشی از  16/10/92 بنام من زده شد تا 

خانم فائزه توکلی پژوهشگرِ رشته تاریخ در پژوهشگاه همت کردند تا تاریخ شفاهی د. تاریخ افت و خیزهاي علوم انسانی کشور باش
 [لینک آکادمیا] پژوهشگاه را تنظیم کنند

سالمی -23 ی و ا تفکر غرب در  د  ون دا خ ت وجود  ثبا هاي ا رهان ی ب اب رزی  این متنِ طرحی پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم  ا
     [لینک آکادمیا] انجام شده است 1392انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 

ن منطقی- 22 تبیی خی و  ری ا ت حلیل  ت ن:  دی م و  این متنِ طرحی پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  رابطه عل
  [لینک آکادمیا]  انجام شده است1391فرهنگی در سال 

ن- 21 دی سفه  در فل هاي علمی  الیت ع ن ف ا جری ره  ا درب هی  الل ت  ضا آی در ر حمی دکت ا  شهري ب امه هم خردن حبه  صا  ،م
 [لینک آکادمیا]     
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http://www.telewebion.com/episode/2132980
http://www.telewebion.com/episode/2132980
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م- 21 در علو ی  خالق امه ا رامن ه م هی ت سی  شنا ش  ح رو ش طر زار روش شناسی تهیه " این مطلب گزارش مکتوب و نهایی طرح گ
  [لینک آکادمیا] انجام شده است 1396 به کارفرمایی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، تهران، "مرامنامه اخالقی در علوم

ی- 20 سان م ان و سفه عل ه فل ی ب سالم  [لینک آکادمیا] رویکردي ا
وژي- 19 ول تکن سفه  س فل ث در  مجموعه مباحثی متشکل از مقاالت برتر و مهم فلسفه تکنولوژي در درس 1392ترم اول سال   مباح

 آنها را جمع آوري و تدوین نموده اند.فلسفه تکنولوژي براي دانشجویان دکتراي فلسفه علم مطرح کردم که خانم دکتر الهه سروش 
 [لینک آکادمیا]

ش -18 ژوه پ ه  ت ب سب ی نیازي ن س ب سا ح م و ا دي عل رآم اکا شی، ن ژوه پ ز  ا ز و نی ا       متن مصاحبه درباره مشکالت پژوهش در کشور ن
 [لینک آکادمیا]

ی -17 های خ ب شی ی  خالق دگاه ا [لینک  به مناسبت جایزه جهانی ابن سینا 2010متن ترجمه شده سخنرانی در یونسکو، پاریس در دسامبر  دی

  آکادمیا]
س- 16 ر ا عتب م م دا ا وحی ک ی  [لینک آکادمیا]   گزارشی از میز گردي تحت این عنوان با آقایان دکتر برنجکار و دکتر افضلی ت،عقل 
دیگر -15 ز نگاهی  ی ا دین م   [لینک آکادمیا]  متن منتشر شده مصاحبه با خبرگزاري تسنیم   عل
ن- 14 سلما حی و م سی ن م سوفا ی - گفتگوي فیل دین سی  شنا ت  رف ع ی م الملل ن  ش بی ش همای زار   اندیشیهم   گزارش.گ

 و مشارکت انجمن فیلسوفان مسیحی  و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قمانسانی علوم پژوهشگاه همکاري با دینی» «معرفت شناسی
 به ترتیب در دانشگاه تهران، دانشگاه قم 1389 اردیبهشت ماه 2 فروردین ماه لغایت 31 از تاریخ  استاد برجسته آن6آمریکا و حضور 

 [لینک آکادمیا]. برگزار شد
زگاري- 13  سا ن  هاي  ا تخطا   تبیی دکار زد  دیدگاهی بدیع در بررسی اندیشه فلسفی دکارت است که خانم دهکردي آن را تنظیم کرده   ن

 [لینک آکادمیا]   اند.
ر- 12 دا دین جازي و  ضاي م  سخنرانی در کرسی یونسکو با عنوان عام فرهنگ وفضاي مجازي: دو فضایی شدن جهان در تاالر ایران يف

    [لینک آکادمیا] 1395 آبان 17دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در تاریخ دوشنبه 
ن»م - 11 دی ا  ن ب ت آ سب م و ن ی عل ست ره «چی ا درب ا  ی ا پ ر  دکت ا  اظره ب این مطلب پیاده شده مناظره اي است ه با آقاي دکتر پایا  ن

    [لینک آکادمیا]. درباره چیستی علم و معناي علم دینی در دانشگاه صنعتی شریف
سالمی- 10 ی ا سان م ان و ره عل ا درب م  زیباکال دق  صا هی و  الل ت  ضا آی در وژي؟ مناظره حمی ول دئ ی ا ا ی م   دکتر صادق بامناظره . عل

 شهیدبهشتی سالن در1392  زیباکالم، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره علوم انسانی اسالمی، روز دوشنبه بیستم آبان ماه
 [لینک آکادمیا]  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییدانشکده

زي -9 سفه و فی ،  ، در همایش روز جهانی فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف و به همت اندیشکده مهاجر و انجمن ژرفا93آذر3 سخنرانی كفل
 [لینک آکادمیا]

شر -8 ه  سأل وجود و م ه ال صال   این مقاله ترجمه مقاله اي است که در مجله انگلیسی زبان «فلسفه اسالمی» در آمریکا منتشر شده است ا
   [لینک آکادمیا]

هی -7 الل ت  ر آی دکت ا  دي ب جاه ر م دکت حبه  صا ت؟ م س ر ا دا ا عن در م چق ی  سالم ح ا صطال ه ا ب ب متن مصاحبه دکتر مرتضی   ط
مجاهدي مسئول کارگروه نظام سالمت در اسالم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با آقاي دکتر حمید رضا آیت اللهی استاد فلسفه 

  4/5/96دانشگاه عالمه طباطبایی با تخصص ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم و فلسفه تکنولوژي در تاریخ 
 .درباره امکان و معنا و مفهوم آنچه به نام طب اسالمی مشهور شده است و بیان نسبتش با طب سنتی

 [لینک آکادمیا]
درنیته -6 ز م ت ا حلیل کان ت  در محل خانه 1393 اردیبهشت 16سخنرانی در نشست علمی با این عنوان در سه شنبه  مطهري و 

 [لینک آکادمیا]  ،اندیشمندان و با حضور دکتر علی اکبر احمدي افرمجامی و دکتر حمید طالب زاده
عه ما -5 جام ه  سال وژي م ول تکن اري  خت خود م وژي،  ول تکن سفه  سخنرانی در نشست علمی با این عنوان در محل خانه اندیشمندان  فل

 [لینک آکادمیا] 1393 اردیبهشت 23علوم انسانی در سه شنبه 
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https://www.academia.edu/27178257/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.academia.edu/27178257
https://www.academia.edu/27178257
https://www.academia.edu/19833064/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://www.academia.edu/19833064/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://www.academia.edu/19833064
https://www.academia.edu/35430995/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%B1
https://www.academia.edu/35430995/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%B1
https://www.academia.edu/35430995
https://www.academia.edu/35430995
https://www.academia.edu/34199248/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.academia.edu/34199248/%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.academia.edu/34199248
https://www.academia.edu/8280428/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.academia.edu/8280428/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.academia.edu/8280428
https://www.academia.edu/8280428
https://www.academia.edu/8280334/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%A7
https://www.academia.edu/8280334/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%A7
https://www.academia.edu/8280334
https://www.academia.edu/8280334
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م -4 در عل ی  خالق امه ا رامن ه م هی ت ش  راهنماي رو ر   این دفتر راهنمابرگرفته از پژوهشی با همین عنوان است که براي صندوق دفت
    [لینک آکادمیا] .حمایت از پژوهشگران تهیه شده و در آن مرکز منتشر گردیده است

ت علمی -3 شریا ی ن خالق امه ا رامن این مرامنامه تحت نظارت و هدایت من در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط آقاي  م
 [لینک آکادمیا]  و در آن پژوهشگاه منتشر شده استدکتر آیت اهللا میرزایی تدوین گردیده است

هاي  -2 صل سرف ن  دوی ت ح  ش طر زار 3گ ی7 سان م ان و سی عل شنا ر شته کا    [لینک آکادمیا]   ر
ن-1 دی سفه  ئل فل سا م و م ر مفاهی ا سگفت  در موسسه توسعه دانش معاصر 1379این درسگفتار در تاریخ اول و هشتم اردیبهشت سال  در

 [لینک آکادمیا]  ارائه شده است
 

 مدیر مسئول مجالت علمی:
ن1 دی سفه  رهاي فل ا ست  1390، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از - ج
سفه2 ت و فل  شده بین Index، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، مجله - حکم

 .1386 تا 1383المللی، از 
صر3 عا ت م  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - حکم
رهنگی4 ژوهی ف پ عه  جام  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
تفکر و کودك5  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
خی6 ری ا ت رهاي  ا ست  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ج
جتماعی7 خ ا ری ا ت ت  حقیقا ت  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
ن8 دی م و   1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - عل
م9 سفه عل  1392 تا 1390، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - فل

1 رهنگ0 ه و ف سان  1392 تا 1390، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ر
1 سی1 ب فار د امه ا ن ن  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - که
1 صر2 عا سی م ار پ ت  دبیا  1392 تا 1390، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ا
1 صر3 عا سی م سیا رهاي  ا ست  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ج
1 تطبیقی4 د  صا قت  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ا
1 سی بنیادي5 شنا ب   1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - غر
1 امه علوي6 ش ن ژوه پ  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 ت7 شناخ ن  ا زب  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 ن8 ا زن امه  ش ن ژوه پ  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 نتقادي9 ا امه  ش ن ژوه پ  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
2 ژوهی0 پ  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از -  منطق 
2 ن1 دی م و  ش هاي عل ژوه پ  1392 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 

 

 سردبیر مجالت علمی:
ن1 دی سفه  رهاي  فل ا ست  1390، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از - ج
سفه2 ت و فل  شده Index،  مجله دوزبانه  (فارسی و انگلیسی)  علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی،  مجله - حکم

 1386 تا 1383بینالمللی، از 
صر3 عا ت م  1392 تا  1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - حکم

https://www.academia.edu/33874644/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.academia.edu/33874644/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.academia.edu/33874644
https://www.academia.edu/33874644
https://www.academia.edu/10375222/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://www.academia.edu/10375222/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://www.academia.edu/10375222
https://www.academia.edu/10375222
https://www.academia.edu/10375824/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_37_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.academia.edu/10375824/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_37_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.academia.edu/10375824
https://www.academia.edu/10375824
https://www.academia.edu/25888412/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.academia.edu/25888412/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.academia.edu/25888412
https://www.academia.edu/25888412
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ن4 ا زن امه  شن ژوه پ  1390 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
سی5 سیا رهاي  ا ست  1390 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ج
 

 عضو هیات تحریریه مجالت علمی:
خارجی   الف- 

1- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA. 
2- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK. 
3- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith 

Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines. 
4- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India. 

 
ب- داخلی 

سفه1 ت و فل  شده Index، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، مجله -حکم
 1386 تا 1383بین المللی، از 

تطبیقی2 ت  هیا  1387، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از - ال
زیک3 افی  1387، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از -  مت
ت4 سا  1383، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از -  قب
ن5  1387، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از -  ذه
ن6 ا زن ت  عا  1393 تا 1383، مجله علمی پژوهشی شوراي فرهنگی اجتماعی زنان از -  مطال
سالمی-7 ب ا ت انقال اف رهی ط اول  . 1390 تا 1387، مجله علمی ترویجی از   خ
سفه -8  1387، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از  فل
سفه9 خ فل ری ا ت  1388، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از -  

1 ت0 شناخ  1388، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از - 
1 ن1 ا زن امه  شن ژوه پ  1393 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 امه علوي2 شن ژوه پ  1393 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 تفکر و کودك3  1393 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - 
1 صر4 عا ت م  1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - حکم
1 صر5 عا سی م سیا رهاي  ا ست  1393 تا 1389، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - ج
1 م6 سفه عل  1393 تا 1390، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از - فل

 
 :اجرا و همکاري در طرح هاي پژوهشی

کارفرما:  " در دوره آموزش بررسی راهکارهاي عملی براي ارتقاء اخالقی حرفه مندان پزشکی"- مجري طرح 38
 .1396-7فرهنگستان علوم پزشکی، 

 
، کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «فلسفه دین مقایسه اي»، "ششمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- رئیس 37

 .1396 بهمن ماه 7-8انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 
 

 1396 کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، تهران، "روش شناسی تهیه مرامنامه اخالقی در علوم"- مجري طرح 36
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 «خدا، انسان و جهان»، انجمن علمی فلسفه دین ایران با مشارکت "پنجمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- رئیس 35

 .1395 بهمن ماه 5-6دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  تهران، 
 

، «دین، فلسفه و زندگی» انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد "چهارمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- دبیر 34
 1394 بهمن ماه 7و6اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، 

 
تهیه و اجراي برنامههاي فرهنگی- آموزشی با رویکرد روان شناختی، تربیتی و اجتماعی به منظور "- همکار طرح 33

، مجري آقاي دکتر محمد خدایاري، کارفرما: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و "اعتالي دینداري دانشجویان
 .1394 وزارت علوم، تهران، مطالعات فرهنگی و اجتماعیةپژوهشکدفناوري به همراه 

 
، «دین، اخالق و فرهنگ»، انجمن علمی فلسفه دین ایران و "سومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- رئیس و دبیر 32

. 1393 دي 17 و 16گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، 
 

، کارفرما "تدوین مرامنامه هاي اخالقی در فضاي مجازي و ارائه راهکارهایی براي اجرایی کردن آن" مجري طرح- 31
. 1393مرکز ملی فضاي مجازي 

 
، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاري پژوهشگاه علوم انسانی "دومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- رئیس و دبیر 30

. 1392 دي 11و 10و مطالعات فرهنگی، تهران، 
 
. 1392پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، " مرامنامه اخالقی مجالت علمی"- مسئول طرح تدوین 29

 
. 1392پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول و دوم آبان، تهران، " کنگره بین المللی الغدیر"- رئیس و دبیر 28

 
. 91، کارفرما معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، در سال "ممیزي رشته فلسفه دین"- مجري طرح 27

 
، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاري پژوهشگاه علوم انسانی "اولین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"- رئیس و دبیر 26

. 1391 آذر 12 و 11و مطالعات فرهنگی، تهران، 
 

 کارفرما جامعه المصطفی العالمیه "تدوین متن مرجع در «مطالعات زنان از منظر اسالمی» به زبان انگلیسی"- مجري طرح 25
 به مدت یکسال و نیم. 10/11/90از 

 
 کارفرما سازمان پدافند غیر عامل از سال " کتاب درسی دانشگاهی با رویکرد اسالمی ایرانی12تدوین "- مسئول طرح 24

1390 .
 

، کارفرما: " درس کارشناسی رشته هاي علوم انسانی دانشگاهها38تدوین مجدد سرفصل ها و منابع "- مجري طرح 23
 میلیون ریال. 2500 با حجم 11/10/1389معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ 

 
، در کمیسیون علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر شوراي عالی "شبکه ارتباطی بین پژوهش هاي علوم انسانی"- مجري طرح 22

. 1389علوم تحقیقات و فناوري، 
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، شوراي بررسی متون و کتب " کتاب طراز جهانی در علوم انسانی100 کتاب ملی و 500نقد و بررسی "-  مسئول طرح 21

. 1390علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 
 

، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت "پرتال جامع علوم انسانی"- مسئول طرح 20
. 1390 هزار بازدید در روز، از سال 40 هزار مقاله علمی و بیش از 300علوم، تحقیقات و فناوري با حجم حدود 

 
، شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و "دومین کنگره ملی علوم انسانی کشور"- دبیر 19

. 1390مطالعات فرهنگی آذر 
 

، کمیسیون علوم "تدوین اولویت ها و طرحهاي کالن ملی در زمینه علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر"- مجري طرح  18
. 90 تا 1389انسانی، معارف اسالمی و هنر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري، سال 

 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. . "تدوین ساختار توسعه یافته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"- 17

1390 .
 

 برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در "همایش بین المللی تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی"- دبیر 16
. 1389 مردادماه 4-2محل کتابخانه جمهوري اسالمی، تهران، 

 
 کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از "تدوین متن درسی با موضوع «عرفان اسالمی» به زبان انگلیسی"- مجري طرح 15

. 22/4/90 تا 22/10/88
 

 کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از "تدوین متن درسی با موضوع «کالم اسالمی» به زبان انگلیسی"- مجري طرح 14
. 22/4/90 تا 22/10/88

 
، کارفرما: ")1383 تا 1376بررسی و تحلیل رویکردهاي فرهنگی در آثار منتشره در حوزة دین پژوهی (فاز اول از "- 13

. 1384دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزي اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
 

12- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, 
California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and 
Development", Peace Palace, The Hague, The Netherlands, 20-22 September 2004. 

 
، مرکز ملی تحقیقات علوم "گفتگوي علم و دین: مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردي"عضو هیات علمی همایش - 11

. 1384 اردیبهشت 15- 12پزشکی، تهران، 
 
. 1383، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، "دویست سال پس از کانت"- دبیر همایش بین المللی 10
 
.  1383، تهران، اول تا پنجم خرداد "حکمت متعالیه و مالصدرا"دومین همایش جهانی - دبیر 9

 
 1383، دانشکده ادبیات  دانشگاه عالمه طباطبایی، "بررسی آثار منتشره دربارة فلسفۀ دین در ایران"- مجري طرح پژوهشی 8
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  1381، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، تهران، "اخالق پزشکی"- همکار علمی در طرح ملی 7
 
 1379، کارفرما مرکز ملی گفتگوي تمدنها، "گاهشمار فیلسوفان"- همکار اصلی طرح 6

 
  1378، کارفرما شورایعالی انقالب فرهنگی، "همکاري حوزه و دانشگاه و راهکارهاي آن"- همکار اصلی طرح ملی 5
 
، شورایعالی انقالب فرهنگی، مجري پژوهشگاه علوم انسانی و "تاسیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی"- همکار علمی طرح 4

  1377مطالعات فرهنگی،  تهران، 
 
 1376، دانشگاه عالمه طباطبایی، "برنامه ریزي اجرایی اسالمی کردن دانشگاه ها"- همکار اصلی طرح 3
  
 1369، وزارت آموزش و پرورش، "هدف هاي پرورشی نظام آموزش وپرورش"- همکار علمی در طرح 2
 
  1362، "تالیف کتب درسی عربی وزرات آموزش و پرورش"- برنامه ریزي و تدوین طرح 1

 
  دکتري:راهنمایی پایان نامه هاي

 8/4/86» آقاي صالح حسن زاده، سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه- «1
 26/9/86   » خانم اعظم قاسمیبررسی انتقادي دیدگاه هاي اخالقی جان دیویی و هیالري پاتنام- «2
 25/3/88 آقاي رستم شامحمدي »بررسی انتقادي جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد«- 3
  آقاي علی »مساله آگاهی در برخی نظریات فیزیکالیستی معاصر (اینهمانی مصداقی و کارکردگرایی): نقد، نظریات و تعارضات هریک«- 4

 10/11/88سنایی 
 15/11/88 خانم فهیمه دهباشی »بررسی نظریه شهود در دیدگاه هوسرل«- 5
 2/3/89 آقاي قدرت اهللا قربانی »نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی«- 6
 89» آقاي مهدي خادمی شهریورسیالیت وجود انسان نزد کی یر کگور و مالصدرا- «7
 90» آقاي غالمحسین مقدم حیدري مهرماهعقالنیت و فایرابند- «8
 91» آقاي معین زاده، مهرماه علوم انسانی از دیدگاه گادامر- «9

. 1392 آقاي احمدرضا معتمدي، »"باالژ" و "کراکوئر" با تأکید بر آراء"واقع گر" و "شکل گرا"بررسی تحلیلی -  انتقادي نظریه - « 10
 .1393» خانم فاطمه احمدي، خرداد تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه عالمه طباطبایی و پالنتینگا- «11
»، آقاي علی رضا « نقد و ارزیابی رویکردهاي اصلی موجود در فلسفۀ پزشکی  و ارائه مدلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک گادامر  -12

 .1393منجمی، بهمن 
 1394- «زمان در اندیشه هایدگر و مالصدرا؛ گامی در جهت پلی لوگ» آقاي رضا دهقانی، اردیبهشت 13
 .1394خانم شیما شهرستانی بهمن «بررسی تاثیر اراده بر باور با تاکید بر دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ» -  14
 .1396خانم راحله درزي تابستان - «گونه هاي فاعلیت انسان در حکمت متعالیه» 15
 .1396 آقاي سید حسین حسینی، بهمن -  «تحلیل اصول روششناختی تولید نظریۀ علم دینی و الگوي ارزیابی آن»16
» خانم مرضیه رضائی، شهریور  وجود از دیدگاه پیروان معاصر حکمت متعالیه، مقایسه آراء طباطبایی، مطهري، جوادي آملیت- «وحد17

1397. 
  و مطهري استاد (معاصر اسالمی فلسفه و)  لوئیس دیوید، مکی. ال. جی (تحلیلی فیلسوفان منظر از طبیعی علّیت انتقادي - «بررسی18

 . 1398خانم مریم حیدري، بهار صدر)»  باقر اهللا آیت
 



 6 

  دکتري:مشاوره پایان نامه هاي
 25/11/86 آقاي محمدرضا عبداهللا نژاد « استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعالیی به متافیزیک توصیفی» -1
 .1391» آقاي عبدالرسول عمادي تیرماه «مقایسه تطبیقی و تحلیل آراي ابن سینا و ابوالبرکات بغدادي در حوزه طبیعیات -2
 .91 آقاي سعید ناجی، مهرماه ونوجوانان» کودکان براي فلسفه برنامۀ با علم فلسفۀ هاي «رابطۀ نظریه -3
 .1394 آقاي رحمان شریف زاده تابستان «نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظر کنشگر شبکه برونو التور» -4
 .1394 آقاي سید محمد تقی موحد ابطحی تابستان «ارزیابی انتقادي نظریه هاي مختلف علم دینی از منظر فلسفه علم» -5
 
 

 راهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد:
  11/76 /12»، آقاي رحیم علی اصغرپور ممقانی، تاریخ دفاع  پیکره سیاسی توماس هابز« -1
 24/11/78»، خانم فاطمه السادات اخوي، "آیا خدایی هست"ترجمه ونقد وبررسی کتاب « -2
 11/10/79 خانم مهناز توکلی، »،"برهان وجود شناختی"ترجمه و نقد وبررسی کتاب « -3
 30/11/79»، خانم مریم صادقی، "تنها اساس ممکن براي اثبات وجود خدا"ترجمه و بررسی کتاب « -4
 27/12/79»، آقاي احمد روتیوند غیاثوند، دیدگاه نیچه در باب دموکراسی« -5
   80»، آقاي امیر احسان کرباسی زاده، دانشگاه صنعتی شریف، آبان تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت« -6
  31/6/81»، آقاي محمدرضا عبداهللا نژاد، مقایسه تصورات فطري دکارت با صورت هاي ماتقدم کانت« -7
 27/11/81»، آقاي حسینعلی رحمتی، اومانیسم دوره رنسانس و تاثیر آن بر فلسفه دکارت« -8
  82 »، آقاي آرش موسوي، دانشگاه صنعتی شریف، خردادPIبازسازي تفکر علمی در مدل کامپیوتري « -9

  28/4/82»، آقاي فرهاد عمورضایی، مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن« -10
  26/6/82»، خانم مریم حاجی بنده، تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته « -11
 20/11/82»، اقاي مهدي سلطانی گازار، تحلیل و بسط تجربه خالق در فلسفه پویشی « -12
  15/4/83»، خانم سیده طاهره شیرازي، ارتباط واحد و کثیر « -13
  25/5/83»، خانم هدیه معلم، تاریخ رابطه علم و دین، بررسی یک کتاب « -14
  31/6/83»، آقاي علی سنایی، تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید « -15
 1/7/83»، آقاي نعمت اهللا عبدي اقدم، سیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه غرب « -16
  25/9/83»، خانم نغمه خرمی، تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت « -17
 5/10/83»، خانم زینب شکیبی، رابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا و راسیونالیست ها « -18
 «مواجهه آراءتنی چند از متفکران یهودي، مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هریک از دیگري» خانم مائده  -19

 5/12/83السادات حسینی، 
  10/4/84 مساله فناناپذیري در  فلسفه دین معاصر»، اقاي محمد تقی محمدیان،  « بررسی -20
 15/4/84» آقاي مهدي خادمی،  « رابطه عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کی یر کگور -21
 8/6/84» آقاي مهدي خبازي کناري،  «هایدگر به روایت دریدا -22
  4/9/85 آقاي رشید کاکه،  «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»، -23
  11/9/85 آقاي میثم امانی،  «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسالمی»،  -24
 12/11/85 خانم نجمه حاج مومجی،  «استدالل جهان شناختی کالم»، -25
 10/3/86خانم زهرا میر مهدي «بررسی نظام معرفت شناسی عالمه طباطبایی»  -26
  10/12/87 خانم زهرا مشجر  «دین و مبانی اخالق زیستی»   -27
  26/3/87 آقاي امیر صادقی  «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی برخداوند» -28
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 25/7/87 آقاي بهروز اسدي  فرهنگی آراء فروید دربارة دین»–«بررسی مبانی فکري  -29
» خانم خدیجه حسن  «مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسالمی (به تقریراستاد مطهري) و فلسفه معاصرونسبت آن بافیزیک نوین -30

  5/4/88بیک زاده، 
 25/6/88خانم آزاده فضلی  »«دین در عصر پسامدرن با تکیه بر آراء جان دي. کاپوتو -31
 25/11/88منطق کوانتمی» آقاي احمد علی پور  « -32
 89خانم مریم برخوردارپور، بهمن «بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازي با مساله شر»  -33
 90» آقاي محمد محمدي الموتی تیرماه  «بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش -34
 .91» آقاي احسان صفایی مقدم شهریور  «رابطه دین و تکنولوژي -35

36- Plato’s and Mulla Sadra’s Epistemological Approaches to the Question of Knowledge, Jetmir Çela, 
October 2018. 
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 82»، خانم مریم السادات سرمدي، مهرو تحلیلی از آن"حکمت جاودان هاکسلی"ترجمه اي از کتاب « -7
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 10/11/88 «بیقراري امر سلبی در هگل به روایت ژان لوك نانسی» خانم عفت رحیمی  -26
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