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جلسه د به مدت چهار یه آن در دانشگاه مفیاز جزوه اول یکه بخش آزاددر منطق  یکتاب درس یبرا ی، )طرحمنطق آزاد .2
 س شده است(یتدر 

 ۀشوندل یتكم همواره یهاها و موجهات که جزوهها، محمولدر منطق گزاره یکتاب درس یبرا ی، )طرحنیمنطق نماد .3
 س شده است(یتدر  85تا  80از سال  یآموزش عالو  یحوزوآن در چند موسسه 

 ۀدر گروه فلسف 1390تا  1388 یهاکه در سال« یقیمنطق تطب» یکتاب درس یبرا ی، )طرحیقیمنطق تطب ۀنامدرس .4
 س شده است(یدانشگاه زنجان تدر 

 
 ها:شیهماها و ارائه مقاله در یسخنران 

 .11/9/1387، ییدانشگاه عالمه طباطبا تهران، ،دیم و جدیمنطق قد یزهایتماش ی، هما«دیمبحث مقوالت در منطق جد» .1
 .31/1/1388دانشگاه زنجان،  یه علوم انساندر دانشكد ی، سخنران«ید در فلسفه اسالمیمنطق جد یکاربردها» .2
، یاضیدانشكده رف، یشر ی، تهران، دانشگاه صنعتیاضیمنطق و فلسفه ر ۀنار دو روزی، سم«انیپایب ی، نزاعیتعهد وجود» .3

 .31/2/1388و  30گروه منطق، 
 یهاو چالش یالمفلسفه اس یالمللنیبش یش همایهماشی)پ ینویحكمت سش ی، هما«دین در منطق جدیقیبرهان صد» .4

 .21/8/1388، یفلسفه(، همدان، دانشگاه بوعل یبه مناسبت روز جهان، جهان امروز



 یهاو چالش یفلسفه اسالم یالمللنیش بیش همایهماشی)پ یداشت سهروردبزرگش ی، هما«یبتاته نزد سهرورد ۀیقض» .5
 .6/5/89فلسفه(، زنجان، دانشگاه زنجان،  یبه مناسبت روز جهانجهان امروز، 

، ین خوَنجیاثر افضل الد كشف االسرار عن غوامض االفكاركتاب  ی، جلسه معرف«یه نزد خوَنجیه و خارجیقیه حقیقض» .6
 .23/10/1389ران، یحكمت و فلسفه ا یپژوهش ۀتهران، موسس

 .8/8/1390ت مدرس، گروه فلسفه و حكمت، ی، تهران، دانشگاه ترب«یانواع تعهد وجود» .7
ت مدرس، گروه فلسفه و حكمت، ی، تهران، دانشگاه ترب«یخ منطق اسالمیمغفول در تار  یل، فصیاز فخر تا خونج» .8

17/7/1391. 
 یپژوهش ۀتهران، موسس ،ین طوسیر الدیخواجه نص یفكر ۀمنظوم یش بررسیهما، «یخوَنج یر و مكتب منطقیخواجه نص» .9

 .5/12/1391ران، یحكمت و فلسفه ا
 .2/2/92ن، دوشنبه، یادیبن یهاوهشگاه دانش، تهران، پژ«هیه و خارجیقیحق یایقضا» .10
ف، یشر یران، دانشگاه صنعتی، تهران، انجمن منطق ارانیانجمن منطق ا ۀش ساالنین همایاول، «عامه ۀر از مشروطیسه تفس» .11

26/2/1392. 
 .17/7/1392ران، یحكمت و فلسفه ا یپژوهش ۀ، تهران، موسسیش منطق سهروردی، هما«ینزد سهرورد یجاب بت  یا ۀینظر » .12
 .6/8/1392ت مدرس، گروه فلسفه و حكمت، ی، تهران، دانشگاه ترب«یجدولشیربط پ یهامنطق» .13
14. «A second Pretabular Classical Relevant Logic »یاضی، گروه ر ید بهشتی، دانشگاه شهیاضیمنطق ر  ۀش ساالنیهما ،

27/9/1392. 
 .18/12/1392ران، یفلسفه احكمت و  یپژوهش ۀ، تهران، موسس«یمنطق ربط نزد سمرقند» .15
 یپژوهش ۀران، موسسیمنطق ا ، تهران، انجمنرانیهای انجمن منطق اسلسله سخنرانی، «هیقیحق یایل پل تام از قضایتحل» .16

 .28/8/1393ران، یحكمت و فلسفه ا
ه تهران، دانشكده دانشگاران، ی، تهران، انجمن منطق ارانیانجمن منطق ا ۀش ساالنین همایدوم، «یمنطق ربط نزد سمرقند» .17

 .25/9/1393، اتیاضیر
 .8/2/1394، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، گروه منطق، «منطق فلسفی»كارگاه آموزشی  .18
 .14/2/1394ت مدرس، گروه فلسفه و حكمت، ی، تهران، دانشگاه ترب«برداشتی نو از قضایای حقیقیه» .19
، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران، كدۀ فلسفۀ تحلیلیپژوهشهای سلسله سخنرانی، «پل تامنزد قضایای حقیقیه » .20

23/1/1395. 
منطق ایران،  ، تهران، انجمنهای انجمن منطق ایرانسلسله سخنرانی، «منطق ربط، منطق ارتباط میان مقدمات و نتیجه» .21

 .30/4/1395، دانشگاه امیركبیر
 .14/10/1395، ات اسالمی، گروه فلسفۀ اسالمیدفتر تبلیغ، مشهد، «سمرقندی قیاس اقترانی شرطی نزد شمس الدین» .22
 .15/10/1395، دفتر تبلیغات اسالمی، گروه فلسفۀ اسالمی، مشهد، «نزد افضل الدین خونجی سه تفسیر از مشروطۀ عامه» .23
 نشست نخست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه و حكمت،، 2سینا گفتارهای ابن، «در باب مدخل شفا» .24

11/12/1395. 
 نشست دوم، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه و حكمت،، 2سینا گفتارهای ابن، «در باب مدخل شفا» .25

18/12/1395. 



مجمع عالی حكمت ، «های گوناگون آن در منطق جدیدبندیقضایای حقیقیه و خارجیه و صورت» نشست تخصصی .26
 .24/4/1396و  21، گروه منطق، اسالمی، شعبۀ مشهد

، گروه منطق، مجمع عالی حكمت اسالمی، شعبۀ مشهد، «مفاهیم فراگیر و نقش آن در منطق اسالمی»وزشی كارگاه آم .27
22/4/1396. 

 چهارشنبه، ،«سینا در متن آثارشابن»همایش پژوهشی حكمت و فلسفه ایران،  ۀ، تهران، موسس«تصحیح مدخل منطق شفا» .28
1/7/1396. 

29. «Avicenna on I-contraposition»دوشنبه،  ،«منطق و فلسفه اسالمی»همایش  های بنیادین،ژوهشگاه دانش، تهران، پ
20/9/96. 

 .21/10/1396و  14شنبه، ، قم، فرهنگستان علوم اسالمی، پنج«مبانی منطق قدیم و جدید»كارگاه  .30
 چهارشنبه،، مشهد، گروه منطق ۀشعب ،یحكمت اسالم یمجمع عالی تخصص یهاسلسله نشست، «منطق تطبیقی»نشست  .31

17/12/1396. 
 شنبهپنج، نواب یعال ۀمشهد، مدرس یۀعلم ۀحوز، مشهد یۀعلم ۀحوز یعلوم عقل دیاسات ییافزادانش، «منطق تطبیقی»كارگاه  .32

18/12/1396. 
  

 ان نامهیپا ییراهنما 
 .11/11/1389، گروه فلسفه، یی، دانشگاه عالمه طباطباینه تولمی، دانشجو: سك«در منطق ربط یعینظام استنتاج طب» .1
 .14/4/1390، گروه فلسفه، یی، دانشگاه عالمه طباطبایرطاهر یم فاطمه، دانشجو: «در منطق ربط یمنطق چندارزش یکاربردها» .2
 .3/12/1390فرد، دانشگاه زنجان، گروه فلسفه،  ی، دانشجو: قاعد«ینزد خوَنج صادقشهیهم یهاگزاره» .3
 .9/7/1392، گروه فلسفه، ییآهنگر، دانشگاه عالمه طباطبا، دانشجو: محمدجواد «ن ابطال تسلسلیبراه یمنطقل یتحل» .4

 ان نامهیمشاوره پا 
ت مدرس، گروه فلسفه، ی، دانشگاه تربیحجت ید محمد علیزاده، استاد راهنما: سفی، دانشجو: رحمان شر «و مسئله صدق یباور تناقض» .1

 .13/11/1388دفاع: 
 .9/11/1390ت مدرس، گروه فلسفه، دفاع: یه ترب، دانشگایرصانعید احمد می، دانشجو: س«یمنطق ربط فاز » .2

 یدکتر  ۀمشاوره رسال .3
، دانشگاه یرضا دارابی، دانشجو، عل«های منطق جدیدطراحی ساختار نحوی و معنایی منطق شرطی لزومی سینوی در چهارچوب نظام» .4

 .5/11/1393دفاع: ت مدرس، گروه فلسفه، یترب
 

 یق پژوهشیعال: 
 ك.یناکالس یها(، منطقModal) ی، منطق وجهیاضی. منطق ر 1
 .یاضیخ منطق، فلسفه منطق، فلسفه ر ی، تار یقیم، منطق تطبی. منطق قد2
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