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۞  ۞  ۞ 

 

 

  :حتصيالت

 (2411 ،دانشگاه هترانهتران، ) و الكم اسالىم فلسفه :ىدكت  ــ

 ( 2431، ىد مطهّر يشه  عاىل ه  هتران، مدرس) و حمكت اسالىم فلسفه :اکرش نایس ارشد ــ

 (2431، ىشهيد مطّهر  عاىل ه  هتران، مدرس) علوم و معارف اسالىم :اکرش نایس ــ

 

  :ىدکت  ل  رسا

 ماّلصدرااثر  احلدوث )حدوث العامل( يف ةلرسا ىحتقيق و تصحيح انتقاد ــ

 

 اکرش نایس ارشد: ه  مان پااين

 (ات و مسائل علوم )اب تأ كيد بر علوم برهاىنارتباط بني موضوع ه  درابر  پژوهىش ــ
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 :)حتقيق و تدريس( پژوهش و آ موزش ىها زمينه

 یخطّ ی ها نسخه ه  بر پاي متون ختّصىص ىتصحيح انتقادحتقيق و ، ، منطق قدمي و جديداسالىم ه  فلسف ــ

 

 :شده  منترش آ اثر

 . مقاالت:2        

ّ » ــ  2414 ، شهريور1 ه  ، شامر صدرا ه  خردانم :در ؛«آ ن اب ديدگاه اکنت ه  مقايسو  صدرا در اب  ملماّل  ه  گذرى بر نظري

ّ  ه  چهر » ــ  2411هبار  ،21 ه  ، شامر صدرا ه  خردانم :در ؛«حركت جوهرى ه  حدوث عامل در پرتو نظري

  2412اتبس تان  ،12 ه  ، شامر مقاالت و بررس يها :در ؛«سينا ماهّيت از ديدگاه ابن» ــ

  2411، هبار جديد ه  ، دور1 ه  ، شامر جاويدان خرد :در ؛«سينا اثر ابن نكت املنطق  حتقيق و تصحيح انتقادى رسال  » ــ

(، سال 1، شامره 4جدل فلسفى،  ه  مان)  مفيد ه  مان :در ؛«‘حمكت’و  ‘حقيقت’در ی سينا و ابزانديش و ابن فارایب تعليقات »ــ 

 31 ه، شامر 2411

زمس تان جاويدان خرد،  :در ؛اب سعيد انواری( ک)مشت« يض اکشاىناثر ف  ال جحار الشداد  حتليل و تصحيح انتقادی رسال  »ــ 

2411  

 2411هبار ، پژوهی فيض در: ؛اب سعيد انواری( ک)مشت« برریس حمتوایي تأ ليفات فيض اکشاىن»ــ 

هتران، مؤّسسه  پژوهشی حمكت و  ،اس تاد اعواىن( ه  انم )ارج سالک حمكت در: ؛«سينا ابن تعليقاتهای  ها و برجس ته نکته»ــ 

 2411فه  ایران، فلس

هتران، مؤّسسه  پژوهشی حمكت  ،(ديناىناس تاد  ه  انم )ارج فکرتسالک  در: ؛«اب حتقيق و تصحيح جديد سينا ابن تعليقات کتا »ــ 

 2411و فلسفه  ایران، 

 : ها كتا . 1        

  2411صدرا، هتران، بنياد حمكت اسالىم  ؛ماّلصدرااثر  رساةل يف احلدوث )حدوث العامل(تصحيح و حتقيق  ــ

 2412هتران، مؤّسسه  پژوهشی حمكت و فلسفه  ایران،  ؛سينا اثر ابن التعليقاتحتقيق و تصحيح كتا  مقّدمه، ــ 

 2411هتران، مؤّسسه  پژوهشی حمكت و فلسفه  ایران،  ؛اثر فارایب التعليقاتحتقيق و تصحيح كتا  مقّدمه، ــ 

 2411مدرسه  عاىل شهيد مطهّری،  ی،اب سعيد انوار کمشت ؛(1) اکشاىنمجموعه رسائل فيض حتقيق و تصحيح  مقّدمه،ــ 

 

 نشده:  آ اثر منترش

 سينا ابن تنبيهات شارات وا رشىح بر منط چهارم كتا  ــ

 سينا( ى ابنبرهان شفاچهارم كتا   مباحىث در اب  حّد و برهان )رشىح بر پنج فصل پاايىن مقال   ــ

 عقىل امور در حواس از بردارى هبره كيفيّت و حواس طريق از معلولّيت و عليّت اثبات ناعامت  در سينا ابن نظر تبيني ــ

 «عمل اعىل است شود و مسائل این دو عمل نزي مبادى براى مبادى عمل طبيعى و تعلميى در عمل اعىل مربهن ىم»دوريّت:  ه  هــ تقریر ش ب 

 ماّلصدرا ه  مكونه در حمكت متعالي بنا ه  مهتایي واجب الوجود و دفع ش به برهان یبتبيني ــ 

ّ ــ   ماّلصدرا ه  خلود در دوزخ و نظري

 هاى صدق تئورى ه  درآ مدى بر مطالعــ 

 (از انگليىس به فاریس ــ يّات )ترمجهآ بالرد و مشلك كّ ــ 

  متام(ان ـاز انگليىس به فاریس ـ)اثر دكت نرص  صدرادلین شريازى و حمكت متعاليه كتا  ه  ترمج ــ
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 دست اجرا: در پژوهىش ىها طرح

نبّوات و منامات، مناز،  ،كواته در حمكت معىل هایي بلند و نوش ته هایي سينا شامل رسال اثر از ابن 24ــ حتقيق و تصحيح انتقادى 

ثبات النبّوة، )4( الس ياسة، )4( الرّب واالإمث، )1( ال خالق، )2)  نيايش و ...:  ( 1)روايت اوّل(، ) ( العهد1) ( الصالة،3( تعبري الرؤاي، )1( اإ

( 24( احلّث عىل الاش تغال ابذلكر، )21( الورد ال عظم، )22( كامت الش يخ الرئيس، )21، ) ( الكم الش يخ يف املواعظ1)روايت دوم(، ) العهد

 ( احلزن وآ س بابه24ادلعاء،  )

از كتا   شايد پنجم( ششم و حّت  ه  ر در سد)به احامتل بس يا كهن پاریس ه  ترمج ارزمشند ه  نسخ ـ حتقيق و تصحيح انتقادىـ

 (التعليقاتمقايسه اب منت عریب و  منتی انتقادتصحيح  )در مرحل   سينا اثر ابن التعليقات

 نگارى( مقـّدمه )در مرحل   سينا ابناثر  تعليقاتاخملتارات من ال   ــ حتقيق و تصحيح انتقادى رسال  

 )مقال ـ در دست نگارش(ی از عبدالرمن بدو سينا ناب تعليقات و نقد تصحيح پيشني برریس ــ

 

 ها: اب دیگر زابن آ ش نایي

 ، انگليىسعریب ــ

 

 :ها مس ئولّيت

    2411ایران، از خرداد  ه  پژوهىش حمكت و فلسف ه  مؤّسس اسالىم ه  گروه فلسف ىعضو هيئت علم ــ

          2411ات آ ذر  2412هريور ایران، از ش  ه  حمكت و فلسف پژوهىش ه   مؤّسسو ماىل ىمعاون ادار  ــ

 2411پااين ات  2414پژوهىش حمكت و فلسفه ایران، از فروردین   ه  سمؤسّ  ىهيئت امنا ىعضو مكيس يون دامئ ــ

  2411ات همر  2413سينا، از همر  آ اثر ابن ىـ انتقاد ىتصحيح علم طرح حتقيقاىت دبري اجراىئ ــ

 2411سينا، از ارديبهشت  بوعيل یو فرهنگی بنياد علمی علمی ــ عضو شورا

     2411ی از د ،سيناش نایس بوعىلیی طرح تأ مني منابع خمطوط و چاپ  انظرــ 

  2414ارديبهشت سينا، از  ابن طرح الكناجراىئ  مدیرــ 

 

 :ها هیز جا

 ةلرساكتا  و حتقيق  تصحيح ىبرا ،(2411ماه  ، آ ابنكتا  ه  هفت ه  )هنمني دورمجهورى اسالىم ایران سال  ىتشويقكتا   ه  جایز  ــ

 ماّلصدرااثر  يف احلدوث )حدوث العامل(

 التعليقات حتقيق و تصحيح كتا مقّدمه، (، براى 2412، زمس تان هدور وچهارمني شايس ته  تقدیر بيست اثر)فصل كتا   ه  ــ جایز 

 سينا اثر ابن

 حتقيق و تصحيح كتا مقّدمه، (، براى 2411ماه  آ ابن، هدور برگزيده  سزيدمهني اثر) آ يني بزرگداشت حاميان نُسخ خّطی ه  ــ جایز 

 سينا اثر ابن التعليقات

 حتقيق و تصحيح كتا مقّدمه، (، براى 2411ماه  ، هبمنهدور ویمكني برگزيده  یس اثركتا  سال مجهورى اسالىم ایران ) ه  ــ جایز 

 سينا اثر ابن التعليقات
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 :هاى علمى در هاميششده   مقاالت ارائه

ّ  ه  چهر  ــ  2411 خرداد ،ماّلصدرا هتران، خنس تني هاميش هجاىن ؛ىحركت جوهر  ه  حدوث عامل در پرتو نظري

استاس بورگ، فرانسه، هاميش  ؛The Origination of the World and Sadra's View based on Trans-Substantial Motion ــ

 (April ) 2411، فروردین «از قرطبه ات اصفهان» امللىل بني

مسائل   و فارایب مرياث» امللىل هاميش بني ، قزاقس تان،آ ملاىت ؛«حمكت»و « حقيقت»در  سينا و ابزانديىش و ابن تعليقات فارایب ــ

 (May ) 2411ارديبهشت  ،«ها بني فرهنگ ىگفتگو 

 

 دكتى: رسال   ه  مشاور

 2413مطهّرى،   عاىل شهيد ه  ؛ دانشجو: انرص محمّدى، مدرسسينا ابن آ ن اب ه  حمكت و تأ ويل در مباىن تفسري صدراملتأ لهني و مقايســ 

 ،ولینی اصغر جعفر ؛ دانشجو: عىلسينا آ ن اب آ راء ابن ه  و مقايس رشح املطالعبه روايت ی ادلین راز منطق تصّور از نگاه قطبــ 

 2411مطّهرى،   دانشگاه شهيد

 

 ارشد: اکرش نایس ىها انمه پااين راهامنیي

 2411 خرداد ،پژوهشگاه علوم انساىن ،؛ دانشجو: رضا عارفمغالطات ه  یس آ راء منطقى اکتىب قزويین درابر برر ــ

 2411زمس تان  ،پژوهشگاه علوم انساىن ؛ دانشجو: نغمه خرسوى،اسفار حتقيق در منابع كتا  ــ

شارات الواصلني یحتقيق و تصحيح انتقادــ  شارات الواصلني( و حبراىن بن سلامين عىل ثرا) اإ ؛ دانشجو: (حبراىن ابن ميمث ثرا) رشح اإ

 2412 زمس تان ی،شهيد مطهّردانشگاه ابف،  یفاطمه مشك

ثبات الواجب یحتقيق و تصحيح انتقادــ   2411 پايزي ی،شهيد مطهّردانشگاه  ،رقيّه شاهریخ؛ دانشجو: (یابواحلسن ابيورد ثر)ا اإ

 

 هاى اکرش نایس ارشد: انمه پااين ه  مشاور

 2411 شهريور  ،پژوهشگاه علوم انساىن ،؛ دانشجو: محمّد حسني خلجىشاه اصفهاىن حبث در احوال، آ اثر و افاكر نورعىل ــ

ّ  ــ  2411اتبس تان          ،پژوهشگاه علوم انساىن ،مرضيه درمان؛ دانشجو: رضورى ميان علت و معلول ه  رابط ه  رشد درابر  ابن ه  نظري

 2411اتبس تان  ،؛ پژوهشگاه علوم انساىنمحمّد جواد داکىم؛ دانشجو: فلسفه و حمكت اسالىمفاعليّت و اقسام آ ن در  ــ

 2412اتبس تان  ،انساىن پژوهشگاه علوم ،اسكندر مريزاده؛ دانشجو: عمل حضورى از ديدگاه سهروردى و صدراملتأ لهني ه  مقايس ــ

اتبس تان  ،پژوهشگاه علوم انساىن ،محمود زارعى بلش ت؛ دانشجو: اسالىم ه  ففلس ه  املعارف فلسفى راتلج درابر  مقاالىت از دائرة ه  ترمج ــ

2414 

 شهريور ،پژوهشگاه علوم انساىن ،داوود آ تشگاىه؛ دانشجو: ميان قرآ ن و حمكت متعاليهک واژگان مشت ه  برریس و مقايس ــ

2414 

شهيد دانشگاه  ،روزهباىن زهرا عبّایس؛ دانشجو: (ید خفرمحمّ  ثرا) «يف رشح حمكة العنيسواد العني »ی حتقيق و تصحيح انتقادــ 

 2412 پايزي ی،مطهّر

لهّيات ابملعین ال خّص » خبش یحتقيق و تصحيح انتقادــ  فاطمه ؛ دانشجو: (اثر ماّلمشسای گيالىن) احلمكة املتعالية کتا  از «االإ

 )در دست اجرا( ی،شهيد مطّهردانشگاه  ،مبلّغ

ّ ــ  ّ یيدر منطق ارسطوبنيادی  ه  برریس و حتليل دو نظري ّ ات )ات( و در رايضيّ يّ كّ  ه   )نظري  ؛ دانشجو: مرمي طاطار،ها(مجموعه ه  نظري

 )در دست اجرا( ،دانشگاه اصفهان
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 :های اخري تدريس

 2411ـ  11، سال حتصيىل ایران ه  حمكت و فلسفی اجنمن علم ،آ زاد ه  منطق جديد؛ دور ــ

 2411ـ  11، سال حتصيىل )علوم و حتقيقات( دكتى، دانشگاه آ زاد ه  منطق جديد؛ دور ــ

 2411ـ  11، سال حتصيىل )علوم و حتقيقات( دكتى، دانشگاه آ زاد ه  د فيلسوفان مسلامن؛ دورعمل نز  ه  مباحث بنيادى فلسف ــ

 2411ـ  11ى ـ، سال حتصيلشهيد مطهّرىدانشگاه ، اکرش نایس ارشد ه  (؛ دوراشارات و تنبيهات منط چهارم) سينا ابن ه  فلسف ــ

 2411ـ  11سال حتصيىل ، )خوارزمی( اکرش نایس، دانشگاه تربيت معمل ه  منطق قدمي؛ دورــ 

 2411ـ  11، سال حتصيىل )خوارزمی( اکرش نایس، دانشگاه تربيت معمل ه  زابن عریب جديد؛ دور ــ متون فلسفى به

دانشگاه اکرش نایس ارشد،  ه  ؛ دور(شواهد ربوبيّهمشهد سوم صدرا )ماّل  ه  ( و فلسفاشارات و تنبيهات منط چهارمسينا ) ابن ه  ــ فلسف

 2411ـ  11سال حتصيلـى ، )خوارزمی( تربيت معمل

 2411ـ  11، سال حتصيلـى )خوارزمی( اکرش نایس ارشد، دانشگاه تربيت معمل ه  ديد؛ دورــ منطق ج

 2411ـ  11ایران، سال حتصيىل  ه  حمكت و فلسفی آ زاد، اجنمن علم ه  (؛ دوراشارات و تنبيهاتسينا )منط هش مت و هنم  ابن ه  ــ فلسف

 2412ـ  11، سال حتصيىل دانشگاه عاّلمه طباطباىئ، اکرش نایس ارشد ه  (؛ دوراشارات و تنبيهات)منط هش مت سينا  ابن ه  ــ فلسف

 2412ـ  11، سال حتصيىل دانشگاه عاّلمه طباطباىئ، اکرش نایس ارشد ه  (؛ دوراشارات و تنبيهات منطق) منطق قدميــ 

 

 هاى دیگر: تـاليّ ـفعّ 

 لسفى )فاریس و عریب(ف  ىهاى خطّ  ــ حتقيق، ش ناسایي و ارزش يایب نسخه

 (و عریب )فاریس ىمتون فلسف و فیّن  ىعلم ىویراس تار  ــ

   صدرا  اسالىم حمكت بنياد اب ىمهاكر  در ماّلصدرا آ اثر جديد تصحيح از جمدّلاىت فیّن  و ىعلم ىویراس تار  ــ

 ارشد اکرش نایس ىها انمه و پااين ىدكت  ىها رسال ىداور ــ

 ی ـ پژوهشی علمی ها يّهنرش ی مقاالت برای ــ داور

 كتا  سال  ىداور ــ

 فارایب ه  جش نوار  ىداور ــ

 

۞  ۞  ۞ 


