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 . 1379 : دانشکده ادبیات و علوم انساني، کارشناسي ارشد) فلسفه(، دانشگاه تهران   

 . 1386(، فلسفه) دکتريدانشگاه تهران: دانشکده ادبیات و علوم انساني،    

 فرصت تحقیقاتي 

لینکلن )ایاالت متحده آمریکا(، فرصت تحقیقاتي در دوره دکتري، - نبراسکادانشگاه        

 ؛ 2006-2007

 اشتغال 

 ادامه دارد.  - 1392دانشگاه صنعتی شریف، استادیار، 

 1386-1383موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، مربی، 

 1391-1386موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، استادیار، 

 منتشر شده  آثار

 کتاب

 ( 1390آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره،  مؤسسه) معرفت پيشين   
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 هاي در نشریات  مقاله

1. “Avicenna’s Metaphysics of Universals”, Transcendent Philosophy: 

An International Journal for Comparative Philosophy and 

Mysticism,  23, December 2022, 55-74. 

 . 48-33:  (1400ز)پایي73 معرفت فلسفی، فلسفه اسالمی متأخر و مسئله اصالت وجود .2

.  152- 129،  (82)  21کالمی    -پژوهش های فلسفیفلسفه اسالمی متأخر و علم حضوری،   .3
doi. 1022091/jptr.2019.4351.2121. 

:  (98بهار و تابستان  )  7  پژوهش های عقلی نوین فلسفه اسالمی متأخر و مسئله هيومی عليّت،   .4

141-159 . 

)زمستان    78 ی کالمیپژوهش های فلسف  ، به جهان خارجما  فلسفه اسالمی متأخر و دانش   .5

97)  :164-147 . 

-81(:  1397)پایيز    61معرفت فلسفی  فلسفه اسالمی متأخر و راه حلّ سينوی مسئله استقراء،   .6

95 . 

 98-81(:  1391) 4تماشاگه راز  ،معقول ثانی و مسئله معرفت    .7

 129-107(: 1389)  28  معرفت فلسفی ،تجربه و تمایز ميان معرفت پيشين و پسين    .8

     116-89(: 1389) 5 آیين حکمت  ،فلسفه های مضاف؟!     .9

 تابفصل از ک 

، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی  (1395)رهيافت ها و ره آوردها  در    اصالت وجود و اعتباریت ماهيت،   

 . امام خمينی

 همایش ها

؛ تهران: دانشگاه دین همایش صلح، علم و    در    سالح های کشتار جمعی در محکمه اخالق .1

 1385، آذر صنعتی شریف

، قم،  همایش بين المللی اندیشه های فلسفی شهيد مطهری»معقول ثانی و مسئله معرفت«   .2

 93خرداد  7-8

3. The Incorrigibility of Some of Our Introspective Beliefs, 6th Annual 

International Conference on Philosophy, 30-31 May & 1-2 June 2011, Athens, 

Greece 

گرایی»    .4 انسان  یا  گرایی  طبيعت  انسانی:  انسانی  « علوم  علوم  فلسفی  مبانی  قم: همایش   ،  

 89اسفند  5، آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره مؤسسه
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؛  89آذر    2  - آبان  30،  تهران  ، همایش روز جهانی فلسفه  «اصول هنجاری: ضروری یا ممکن؟»  .5

مجموعه مقاالت همایش بين المللی بزرگداشت روز جهانی    فلسفه: نظر و عمل:منتشر شده در  

 713-708جلد اول:  2010فلسفه 

 جوایز

 1391رگزیده چهاردهمين همایش کتاب سال حوزه:  معرفت پيشين، اثر ب   

   75-74،   74- 73، ، 72-71، 71-70ی پژوهشی امام خمينی: آموزش  مؤسسه رتبه ممتاز در    

 شده  تدریسدروس 

 کارشناسي 

فلسفه اسالمی، فلسفه یونان، فلسفه  فلسفه دین،  متافيزیک،  معرفت شناسی،  در آمدی به فلسفه،     

     (کانت تا نيمه قرن نوزدهممدرن) بيکن تا هيوم(،  فلسفه مدرن)فلسفه قرون وسطی و رنسانس،  

 کارشناسي ارشد 

فلسفه  معرفت شناسی تطبيقی، متافيزیک تطبيقی، فلسفه غرب، فلسفه اسالمی، فلسفه تحليلی،      

 Islamic Philosophy، حکمت مشاء، اخالق، 

 دکتري 

فقه   : زمان و مکان،  تافيزیکم ،: وجود و عدمتافيزیکم ، عليت تطبيقی متافيزیک:  ،معرفت شناسی   

 : حرکت و زمان؛ فلسفه اسالمی، ، فلسفه سياسیسياسی

 پایان نامه ها راهنمایي 

 دکتري 

، موسسه آموزشی و پژوهشی امام  نقد و بررسی نظریه جان سرل در باره اعتباریاتجواد عابدینی،  

 خمينی

 کارشناسي ارشد 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی  مالک عرضيت عرض در فلسفه اسالمی،  سيد حسين هاشمی،   .1

 1390امام خمينی،  
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 ، دانشگاه صنعتی شریفواقع گرایی خام و داللت های هستی شناختی آنمسعود افشار،  .2

 

 علميدر مجامع سخنراني 

فلسفه های مضاف )ميزگرد همایش فلسفه های مضاف(، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،   .1

 95تهران پایيز 

 89انجمن معرفت شناسی حوزه علميه قم؛ بهار  ، معرفت پيشين .2

 88؛ دفتر تبلیغات اسالمي خراسان؛ زمستان ر آیات و روایات معنای عقل د  .3

 87دفتر تبليغات اسالمی اصفهان، زمستان ؛ خطا پذیری و توجيه پيشين .4

 87؛ مجمع عالی حکمت اسالمی؛ پایيز ضرورت عينی و ضرورت در قضایا .5

خمينی؛  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام  ، ارزیابی نظریه تعارض مبانی علم مدرن با مبانی دینی .6

 87پایيز 

 86معرفت پيشين، مجمع عالی حکمت اسالمی، زمستان      .7

 

Two Concepts of Knowledge; University of Nebraska-Lincoln; Philosophy Department, 

2006 

   The True Message of Islam; University of Nebraska-Lincoln; Department of Religious 

Studies, 2006 

The Primacy of Existence; University of Nebraska-Lincoln; Philosophy Department, 2007  

    

 زبان ها

 فارسی، عربی، انگليسی    

 انجمن ها و مجامع علميعضویت در 

 مجمع عالی حکمت اسالمی )عضو پيوسته(    

 انجمن فلسفه آمریکا )عضو بين المللی(    


