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 .2ویرایش:

مجموعه مقاالت فرهنگ ،دانشگاه و پژوهش ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1931 ،
بین المللی شدن آموزش عالی در آسیا ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1931 ،
دانشگاه؛ تأمالت نظری و تجربه ایرانی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1931 ،
ابعاد فرهنگی و اجتماعی بین المللی شدن دانشگاه ها در ایران و جهان ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1931 ،
 مقاله .1علمی -پژوهشی

 آینده علم در اندیشه سنت گرایانه سید حسین نصر ،فصلنامه مطالعات میان رشته ای ،تابستان .1693 نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنتگرایان ،فصلنامه دولت پژوهی دوره  ،2شماره .5931 ،7 کانت و وجوه دوگانه خیر اعال در گستره تاریخ ،فصلنامه پژوهش های فلسفی ،دانشگاه تبریز ،در دست انتشار. رابطه ادراک حسی با تجربه استتیکی و زیبایی در استتیک الیبنیتس ،فصلنامه پژوهش های فلسفی ،دانشگگاه تبریگز ،دردست انتشار.
 رابطه ادارک حسی ،کمال و لذت در استتیک ولف ،فصلنامه پژوهشهای فلسفی و کالمی ،دانشگاه قم ،در دست انتشار. پیوند فلسفه و فیزیک در اندیشه کمپبل -فصلنامه فلسفه علم ،پژوهشگاه علگوم انسگانی و مطالعگات فرهنگگی ،تابسگتان.5931
 خویشاوندی عقل و خیال در فلسفه هنر کانت ،دوفصلنامه پژوهشهای فلسفی ،دانشگاه تبریز ،بهار و تابستان .5931 تحلیلی بر مساعی کانت در آنالوژی اول ،فصلنامه هستی شناخت ،ش ،5بهار و تابستان .5939 رویکرد میانرشتهای مرکز تدوین تاریخ فلسفه ،فصلنامه تاریخ فلسفه ،شماره  ،51بهار .5939 رویکرد فارابی و ابنسینا در تقسیمبندی علوم؛ رویکردی پیشارشتهای ،رشگتهای و یگا میانرشگتهای ،فصگلنامه مطالعگاتمیانرشتهای ،زمستان .5932
 پیوند شهر آرمانی و شهر واقعی در اندیشه افالطون ،فصلنامه خردنامه صدرا ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،سال  ،53شماره ،5پیاپی  ،79پاییز .5932
 جایگاه فروالیه فوق محسوس در اندیشه کانت ،فصگلنامه متافیزیگک ،دانشگگاه اصگفهان ،شگماره  ،51بهگار و تابسگتان.5932
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 نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخالقی در اندیشه کانت ،دوفصلنامه پژوهشهای فلسگفی ،شگماره مسلسگل  ،52بهگار وتابستان .5932
 تبیین و ارزیابی نظریه اعراض فردی به مثابگه بگدیلی بگرای نظریگه کالسگیک ،فصگلنامه خردنامگه صگدرا ،شگماره ،13پاییز.5935
 انواع از قراردادگرایی الک تا خوانش استعالیی کانت ،فصلنامه غربشناسی بنیادی ،پژوهشگاه علوم انسگانی و مطالعگاتفرهنگی ،شماره  ،9بهار .5935
 نمایش غایت فرهنگ انضباط به مثابه ایدهآل زیبایی ،فصلنامه معرفت فلسفی ،شماره  ،3بهار .5935 نقدی بر چیستی و قلمرو معرفتی مفاهیم فلسفی در اندیشه کانت از منظر حکمت متعالیه ،فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره ،11زمستان .5931
 تحلیلی بر جزئیهای برهنه به مثابه اساس جزئیهای انضمامی ،فصلنامه شگناخت ،دانشگگاه شگهید بهشگتی ،شگماره ،3زمستان .5931
 تحلیلی بر فردیت و هویت شیء در نظریه جزئیهای انضمامی ،فصلنامه شناخت ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،11پاییزو زمستان .5931
 اهمیت واال در فلسفه هنر کانت ،فصلنامه حکمت و فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،سال هفتم ،شگماره  ،2پیگاپی ،21تابستان .5931
 رویکرد روانشناختی مالصدرا و نقص روانشناسی معاصر ،فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،19بهار .5931 -زیبایی مقیّد و زیبایی آزاد در اندیشه کانت ،فصلنامه معرفت فلسفی ،شماره  ،91پاییز و زمستان .5933

 جدال مکانیسم و غایتمندی در نقدهای اول و سوم کانت و راه حل استعالیی کانت بگرای آن ،دوفصگلنامه پژوهشگهایفلسفی ،دانشگاه تبریز ،شماره  ،251بهار و تابستان .5933
 امر سوم در احکام تألیفی پیشینی ،دوفصلنامه پژوهشهای فلسفی ،دانشگاه تبریز ،بهار و تابستان .5933 عقل جزئی و عقل کلی در اندیشه موالنا ،فصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادب ،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ،شگماره ،3اردیبهشت .5933

 [ به همراه محمدعلی اژهای] ،مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو؛ تحلیلی بر معانی متعدد جوهر در فلسگفه ارسگطو ،فصگلنامهخردنامه صدرا ،شماره  ،13زمستان .5933
 نقد قوة حکم و گذر از طبیعت به آزادی ،فصلنامه شناخت ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،11/5تابستان .5933 [ همراه با یوسف شاقول] ،زیبایی و استقراء در فلسفه نقادی کانت  ،دوفصلنامه نامه حکمت ،شماره .5937 ،55 تبیین «قانون عمل و عکسالعمل» طبق «اصل مشارکت» در فلسفه کانت ،فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره .5931 ،113

 .2علمی – ترویجی

 بررسی توسعهنیافتگی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن در بین سگاکنان شهرسگتان کهگیلویگه ،فصگلنامه علگوم اجتمگاعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شماره  ،1پاییز .5933
 مفهوم فرهنگ در فلسفه کانت ،فصلنامه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شماره  ،1تابستان .5933.6مقاالت تخصصی

 جنبش علمی و گردش دانشمندان ایرانی در خراسان بزرگ ،فصلنامه فرهنگی هنری ،سال اول ،پاییز  ،31بیهق نامه.- The importance of natural beauty in Kant’s project of enlightenment, Science
Series Data Report, August 2012.
 تحلیلی فلسفی از منشأ فرهنگ و امکان تغییر و برنامهریزی برای آن ،فصلنامه تأمالت فلسگفی ،دانشگگاه زنجگان ،سگالسوم ،شماره  ،3بهار .5932

 [ همراه با فاطمه بهارلویی] ،آموزههای منطق غیرصوری در خدمت آموزش فلسگفه بگرای کودکگان ،فصگلنامه فلسگفه وکودک ،شماره  ،9پاییز .5932
 نقدی بر فحوای فلسفه دین کانت ،ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،مهر.5932 زیبایی طبیعی و اخالق در اندیشه کانت ،فصلنامه آفاق حکمت ،دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تهگران مرکگز ،شگماره ،1زمستان .5935
 [ همراه با علیرضا امین] ،سهم آموزش در بارورسازی خالقیت در کودکان ،فصلنامه فلسفه و کودک ،بنیاد حکمت اسالمیصدرا ،شماره  ،5زمستان .5935
 خرد در شاهنامه فردوسی ،فصلنامه نقش جهان ،دانشگاه اصفهان ،سال ششم ،شماره  ،21تابستان .5935 بنیاد فلسفی فرهنگ ،فصلنامه فلسفه و کالم ،دانشگاه آزاد کرج ،شماره  ،1پاییز .5931 تحلیلی بر مفهوم جوهر به مثابه «اساس» جزئیهای انضمامی ،فصلنامه فلسفه و کگالم ،دانشگگاه آزاد کگرج ،شگماره ،1زمستان .5931

 تحلیلی بر دیدگاه غزالی در نقد نظریه ابنسینا در باب علم حق تعالی به جزئیهای محسوس ،ماهنامه اطالعات حکمت ومعرفت ،شماره  ،51بهمن .5931
 تحلیلی بر مفهوم جوهر به مثابه اساس جزئیهای انضمامی ،فصلنامه فلسفه و کالم ،دانشگاه آزاد اسگالمی واحگد کگرج،زمستان .5931
 مالحظات کانت بر نظریه نفس در فلسفه دکارت ،دو فصلنامه سه عالمه ،دانشگاه تبریز ،سال یازدهم ،شماره پیگاپی ،91پاییز و زمستان .5931
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 آزادی به مثابه موضوع اخالق در اندیشه افالطون و کانت ،فصلنامه شعاع اندیشه ،دانشگاه ایگالم ،سگال اول ،شگماره ،2زمستان .5933
 علم حق تعالی به جزئیات در اندیشه سهروردی و مالصدرا ،دوفصلنامه سه عالمه ،دانشگاه تبریز ،شماره پیاپی  ،23پاییزو زمستان .5933
 مفهوم نظام کامل فلسفی در اندیشه کانت ،فصلنامه تاریخ فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،شماره  ،9زمستان .5933 تحلیلی بر «جایگاه مدینه فاضله فارابی در میان اوتوپیها» ،دوفصلنامه نقش جهان ،دانشگاه اصفهان ،شماره  ،25پگاییز.5933
 نظریه دسته جزئیها ،ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،17بهمن ماه .5933 .4مقاله در کتاب

 استانداردهای آموزشی دانشگاه بینالمللی در بستر بینش فرهنگی و اجتماعی ،دانشگاه در بستر محلی ،دانشگاه بین المللیامام خمینی.5931 ،
 دانشگاه و تربیت در اندیشه کانت ،در مجموعه دانشگاه ،تامالت نظری و تجربه ایرانی ،پژوهشکده مطالعگات فرهنگگی واجتماعی.5931 ،

 پیوند اخالق فردی و اخالق اجتماعی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب مجموعه مقگاالت فگرد ،فردگرایگی وجمعگرایی در آموزههای اسالمی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،بهار .5931
 بنیاد اخالقی مفهوم فرهنگ در اندیشه اسالمی در کتگاب مجموعگه مقگاالت فرهنگگ ،دانشگگاه و پگژوهش ،انتشگاراتپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.5932 ،
 جنبشهای اسالمی و مشروعیت نظام سیاسی در دائره المعارف جنبشهای اسگالمی ،پژوهشگکده مطالعگات فرهنگگی واجتماعی.5932 ،
 مرکز تدوین تاریخ فلسفه در کتاب مجموعه  21سال تالش پرثمر؛ کارنامه بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5932 ، .5گزارش راهبردی

سیساستها و برنامه هایی برای بینالمللی شدن دانشگاه های منتخب ایران ،پژوهشگکده مطالعگات فرهنگگی و اجتمگاعی،
.5931
طرح تحقیقاتی:
 شکاکان پس از آکادمی ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5931 ،5

 -افالطونیان پس از افالطون ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5931 ،

 ریشههای قرآنی و روایی حکمت و فلسفه اسالمی ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمگت اسگالمیصدرا.5931 ،
 ناصر خسرو حکیم و ادیب شیعی ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5939 ، کلبیان ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5939 ، ماهیت فرهنگی علم،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.5939 ، مبانی فلسفی علوم تجربی در اندیشه فارابی و ابنسینا ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.5932 ، ابوریحان بیرونی؛ نابغه ایرانی و اسالمی ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیگاد حکمگت اسگالمی صگدرا،.5932
 اخوان الصفا ،مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.5932 ،همایشهای علمی بینالمللی:
- The position of “other” in kant’s aesthetic, 4the international conference on
research in science and technology, saint Petersburg Russia
- Kant and serving education system of culture / the 9th multidisciplinary
academic conference, prague.
 مناسبات مطالعات میان رشتهای و مطالعات میان فرهنگی ،اولین همایش بینالمللگی ضگرورت گفتگگو در علگومانسانی ،مطالعات میان رشتهای.5931 ،
 فرهنگ ،هویت شهروندی و سبگ زندگی اسالمی – ایرانی ،اولین همایش بینالمللی اسالم و ارزشگهای متعگالی،.5931
 چندگانگی فرهنگی و سبکهای زندگی رایج در ایران ،همایش بینالمللی اسالم و ارزشهای متعالی.5931 ، «وحدت دین و فلسفه در حکمت شیعی ناصر خسرو» ،سومین همایش بینالمللی فلسفه دین معاصر ،انجمن فلسفهدین ،دانشگاه تربیت مدرس ،دی ماه .5939
 «روشهای آموزش خردورزی به شاهزادگان ایرانی به روایت فیلسوفان و مورخان یونانی» -همایش بین المللی«فلسفه تعلیم و تربیت در عمل» ،دانشگاه خوارزمی کرج 51 -و  57مهرماه 5939
 «کاربرد صناعات خمس در تربیت کودکان» -همایش بین المللی «فلسفه تعلیم و تربیت در عمل» ،دانشگاهخوارزمی کرج 51 -و  57مهرماه 5939
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-“The origins of Greek Thought”, Socio-Int14: International Conference on Social
Sciences and Humanities, 8th, 9th and 10th of September, Istanbul, Turkey, 2014.
 "فرهنگ مهارت و فرهنگ انضباط؛ شروط ذهنی و عینی تحقق صلح ،امنیت و حقوق بینالملگل" ،همگایش بینالمللگیجهان عاری از خشونت :گفتگو برای صلح ،امنیت و حقوق بشر ،پژوهشگاه علوم انسانی 21 ،اردیبهشت .5939
 "کمال دین و احیای فلسفه؛ بازخوانی انتقادات هگل به فلسفه دین کانت" ،دومین همایش بینالمللی فلسفه دین معاصر، 29و  21دی ماه .5932
 "تبیین ساختار هستیشناختی اعیان؛ گفتگوی تطبیقی حکمای مکتب اصفهان و فیلسوفان معاصر" ،همایش بین المللگیمکتب اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،اسفند .5935
 "بنمایه معرفتی مفهوم عدالت در اندیشه اسالمی" ،همایش بین المللی عدالت در اسالم ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی ،آذر .5935
 "تبیین بنیادهای عقلی و اخالقی مشارکت شهروندی در امر پاسداشت طبیعت" ،همگایش بینالمللگی مگدیریت پسگماند،مشهد ،اردیبهشت .5935
 " عقل جزئی و عقل کلی در اندیشه موالنا؛ تحلیل موضوعی با نظر به مثنوی معنوی" ،کنگگره بگین المللگی بزرگداشگتموالنا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،آذر .5933
 "فیزیک محض در فلسفه کانت" ،کنگره بینالمللی دویست سال پس از کانت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،پاییز .5939 "طراحیهای هنری در شهر تهران و لزوم هماهنگی آنها با سبک زندگی مطلوب" ،همایش بین المللگی نیگارش شگهرپایا ،موسسه فرهنگی و هنری مبین ،پاییز .5939
همایشهای علمی ملی:
 چالش های فرهنگ دانشگاهی در ایران ،نشست جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ،اردیبهشت .5931 آموزش و پژوهش فلسفه در فضای مجازی ،بیست و یکمین همایش ملی حکیم مالصدرا ،فلسفه در مواجهه بگا فضگایمجازی 5 ،خرداد .5931
 پیوند دین و فرهنگ در قامت فلسفه و عرفان اسالمی ،بیستمین همایش ملی حکیم مالصدرا.5931 ، "از چالش میان استنتاج یا عدم استنتاج باید از هست تا ریزش باید در هست" ،نوزدهمین همایش ملی حکیم مالصگدرا؛فلسفه و نظم عمومی ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،اول خرداد .5931
 "مدیریت خانواده و جایگاه از دست رفته آن در حکمت عملی معاصر ایران" ،همایش پایداری خگانواده و تعگالی جامعگه،جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا ،خرداد .5931
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 "مقام دانشمند و مقام سیاستگذار" ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تیرماه .5931 "نقدی بر خوانش شرقشناسان درباب انتساب ریشههای فلسفه اسالمی به فلسفه یونانی و غفلت از جایگگاه خراسگان دردو سده نخست هجری" ،همایش بزرگداشت حاج مالهادی سبزواری ،سبزوار 55 ،اسفند .5939
 "لزوم رویکرد میان فرهنگی در مواجهه با پدیده حجاب در غرب" ،همایش ملی فرشتههای نجابت ،دانشگگاه آزاد شگهرقدس ،اسفند .5939
 "فلسفه میان فرهنگی بهمثابه رویکردی میان رشتهای در مطالعات فرهنگی و اجتماعی" ،سومین همایش ملی پگژوهشاجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ،انجمن جامعه شناسی 21 ،و  27آذر .5939
 "حکمت شیعی خواجه نصیرالدین طوسی و آموزه اعتدال در امر سیاسی" ،همایش ملگی اعتگدال ،کتابخانگه ملگی ،آبگان.5939
 "تحلیلی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی خوانش تراژیک از عاشورا" ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،آذر 5939 "نگاهی از منظر جامعهشناسی معرفت به وجوه ایدهآلیستی اندیشه کانت" ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی23 -مرداد 5939
 "فرهنگ مهارت و صلح پایدار" ،هجدهمین همایش بزرگداشت مالصدرا؛ فلسفه و صلح ،اول خرداد .5939 "بومیسازی فناوری در ایران؛ مسئلهای فلسفی و یا اجتماعی" ،همایش مطالعات اجتماعی فناوری ،پژوهشکده مطالعاتفرهنگی و اجتماعی ،تیرماه .5939
 "تمدن و معرفت :گذر از فرهنگ کالمی به فرهنگ فلسفی" ،در پیشنشست همایش قرآن و تمدن اسالمی (مؤلفههایفرهنگی تمدن اسالمی و نقش نهاد دانش و دانشگاه) ،اردیبهشت .5939
 "راهکارهای جلب مشارکت مدنی شهروندان ازطریق طراحیهای هنگری در سگطح شگهری" -همگایش شگهر جهگانی،شهرداری تهران 27 ،و  23اردیبهشت 5939
 "آشفتگی فرهنگی در سبک زندگی ما ایرانیها"  ،همایش سبک زندگی اسالمی و ایرانی ،دانشگاه پیام نگور یاسگوج ،آذر.5932
 "سهم فلسفه اسالمی در سبک زندگی ما" ،در هفدهمین همایش بزرگداشت مالصدرا ،خرداد .5932 "تحلیلی بر اهداف ،انگیزهها و دغدغههای کتاب سیر حکمت در ایران و جهان" ،در همایش بزرگداشگت آیگت اس سگیدمحمد خامنهای ،انجمن مفاخر ،اردیبهشت .5932
 "مشروطه بوشهر و نقش آیت اس علم الهدی اهرمی در ترازوی تاریخ" ،در اولین کنگره بزرگداشت آیت اس علم الهگدیاهرمی رهبر نهضت مشروطیت در بوشهر و قیام دلیران تنگستان ،بوشهر ،اسفند .5935
 "ترجمه ،فرهنگ و التقاط فرهنگی" ،در همایش ترجمه ،هویت ملی و التقاط فرهنگی ،دانشگگاه عالمگه طباطبگایی ،آذر.5935
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 "فرهنگ ،شهروند و هویت شهری" ،در همایش فرهنگ و شهر ،شهرداری تهران ،دی .5935 "بنیاد اخالقی مفهوم فرهنگ" ،هفته پژوهش ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دی .5935 "نسبت متقابل مفاهیم انسان ،خدا و جهان و امکان تأسیس علم فلسگفه" ،در همگایش انسگان و جهگان ،بنیگاد حکمگتاسالمی صدرا ،اول خرداد .5935
 "سهم طبیعت در کمال انسان در اندیشه حکمای مسلمان" ،در همایش انسان و جهان ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،اولخرداد .5935
 "جزئی و یا کلی بودن عوارض در اندیشه ابن سینا"  ،در همایش تاریخ فلسفه پس از فارابی ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا،مهر ماه .5931
 "نسبت سیاست و اخالق در اندیشه فارابی" ،در همایش فارابی و تأسیس فلسفه اسالمی ،بنیاد حکمگت اسگالمی صگدرا،بهمن .5933
 "بازخوانی تراژدی عاشورا" ،در همایش بررسی ابعاد روانی حماسه عاشورا ،دانشگاه صنعتی مالگک اشگتر تهگران ،بهمگن.5933
 "مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر" ،در همایش رابطه توسعه اقتصادی و امر بگهمعروف و نهی از منکر ،دانشگاه هرمزگان ،آبان .5933

9

