
 

 
 

  دانشجویی فلسفهالمللی بین همایش  نهمین

 دانشگاه تربیت مدرس تهران گروه فلسفه 

 فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران  دانشجویی انجمن علمی

 ۱۴۰۱دی  ۱۴)حضوری( چهارشنبه  زمان: 
 ۱۴۰۱ دی ۱شنبه پنج)آنالین( المللی بخش بین

 

The 9th TMU Student Philosophy Conference 
Department of Philosophy at Tarbiat Modares University 

December 22, 2022   & January 4, 2023 
 

 )حضوری(   برنامه بخش فارسی

 ۱۴۰۱  دی   ۱۴چهارشنبه،  
 

                                                                

 09:00ـ09:۱۵ نام: سالن میرحسنی ثبت

 09:۱۵ـ09:۳0 افتتاحیه: سالن میرحسنی 

 09:۳0ـ۱0:00 پذیرایی

 ۱0:00ـ  ۱2:00  میرحسنی و فرهیختگانهای صبح: سالن هاینشست

 ۱2:00ـ  ۱۴:00  نهار و استراحت

 ۱۴:00ـ  ۱۶:00 میرحسنی و فرهیختگانهای : سالن(۱) بعدازظهر هاینشست

 ۱۶:00ـ۱۶:۳0 پذیرایی

 ۱۶:۳0ـ۱8:۳0 میرحسنی و فرهیختگانهای : سالن(2) بعدازظهر هاینشست
 

 برنامه بخش انگلیسی)آنالین( 

 ۱۴۰۱دی   ۱شنبه،  پنج

 لینک سالن جلسات 
zxl-mzw-0ph-https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav 

 ۱۴:00ـ  ۱8:0۵ 

https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav-0ph-mzw-zxl


 

 فرهیختگان  سالن 
 

 ۱2:00 - ۱۱:20 ۱۱:20 - ۱0:۴0   ۱0:۴0 - ۱0:00 زمان 

 عنوان سخنرانی 

روشی برای کنارنهادن 

های  جمالت حاوی نام

 انتزاعی

بر   یمبن یارائه استدالل

با   یفعل اله یسازگار

 عت یطب نیقوان

 ییگرافریک  یقیتطب یبررس

از منظر بنتام و کانت با 

 اسالم  دگاهید

 سخنران 

چی محمدمهدی گیوه  ی عارف نیامیبن 
   ی جعفرزاده بهاءآباد رضا یعل

   ی میکر دیسع

 ف ی شر  یدانشگاه صنعت دانشگاه تربیت مدرس 
 دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  

 دانشگاه ادیان و مذاهب 

 دکتر علیرضا دارابی )مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران(  دبیر جلسه 

 

 ۱۶:00 - ۱۵:20 ۱۵:20 - ۱۴:۴0   ۱۴:۴0 - ۱۴:00 زمان 

 سخنرانی عنوان 
شرط  ؛یذهنیگشودگ

 دن یفلسف یضرور

برهانی کوتاه علیه باور به 

 پیشرفت

در    ییگرابر ذات ینقد

 لم یف کیکالس یهاهینظر

 سخنران 
 محمد اکبرنژاد  علی پیرحیاتی الهام یوسفی 

 دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه قم  دانشگاه قم 

 ( دانشگاه تربیت مدرس)امیرحسین زادیوسفی  دکتر  دبیر جلسه 
 

 

 ۱8:۳0 - ۱7:۵0 ۱7:۵0 - ۱7:۱0   ۱7:۱0 - ۱۶:۳0 زمان 

 عنوان سخنرانی 

  یو روانکاو یمواجهه فلسف

ناخودآگاه در   فیبا تعر

 ۱9قرن  یزبان ها یآلمان

  شمندانیبر آراء اند یمرور

و  جود ووحدت   در مفهوم

و   یدر معمار آن یتجل

 یاسالم_ یرانیا یشهرساز

 چهیتالس از منظرِ ن

 سخنران 
 علی رضائیان  محسن پیرنیای دزفولی  محمد علی مطیع 

 دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه قم  دانشگاه امام صادق )ع( 

 دکتر حمیدرضا محبوبی )دانشگاه تربیت مدرس(  دبیر جلسه 
 

 

 

  



 

 میرحسنی  سالن 
 

 ۱2:00 - ۱۱:20 ۱۱:20 - ۱0:۴0   ۱0:۴0 - ۱0:00 زمان 

 عنوان سخنرانی 
پارادوکس های سمنتیکی و  

 منطق های فراسازگار 

روش کسب تصور تام از  

 عالمه مظفر دگاهید

از استنتاج گرایی تا 

 قراردادگرایی 

 سخنران 
 پارسا فروغی  یدگلیب   یاحمدرضا ساعد سیاوش احمدزاده 

 تربیت مدرس دانشگاه  دانشگاه قم  دانشگاه تربیت مدرس 

 دکتر فرشته نباتی )دانشگاه عالمه طباطبایی(  دبیر جلسه 

 

 ۱۶:00 - ۱۵:20 ۱۵:20 - ۱۴:۴0   ۱۴:۴0 - ۱۴:00 زمان 

 عنوان سخنرانی 

اشکاالت  ینقد وبررس

 یۀبه نظر نیصدرالمتأله

 »صور مرتسمه«

دوگانه  یمعنا یبررس

 کانت  عقل نزد تیواقع

کانت و  ییاستنتاج استعال

 مفهوم ابژه

 سخنران 
 ایمان کریمی  آرش باقری محمدابادی  امین صیدی 

 دانشگاه تهران  دانشگاه تهران  تربیت مدرس دانشگاه 

 دکتر مصطفی زالی )دانشگاه تهران(  دبیر جلسه 
 

 

 ۱8:۳0 - ۱7:۵0 ۱7:۵0 - ۱7:۱0   ۱7:۱0 - ۱۶:۳0 زمان 

 عنوان سخنرانی 
تبیین نحوه تحقق کثرات  

 یعرفان اسالمدر 

سینا در  ابن دگاهید نییتب

مورد قضیه بر اساس نظر  

 بدیع وی در بحث داللت 

دو   نینسبت ب یبررس

و اصالت  یمساله وجود ذهن

 وجود 

 سخنران 
 باقر نوید  نژاد سید معین دوستانی احمد جعفری 

 دانشگاه تربیت مدرس  ف ی شر  یدانشگاه صنعت دانشگاه تهران 

 ( امام صادق )دانشگاه رضا اکبری دکتر  دبیر جلسه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

English Sessions 
zxl-mzw-0ph-https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav Link: 

Time 
14:00-14:45 (THR) 

10:30-11:15 (GMT) 

14:50-15:35 (THR) 

11:20-12:05 (GMT) 

15:40-16:25 (THR) 

12:10-12:55 (GMT) 

16:30-17:15 (THR) 

13:00-13:45(GMT) 

17:20-18:05 (THR) 

13:50-14:35 (GMT) 

Topic  
How Not to Avoid 

the Regress 

On The View of 

Metaphysics and 

Rational Theology in 

General 

and in (Western) 

Early Modern 

Philosophy Alone 

From Humboldt to 

Wittgenstein – 

linguistic picture of 

the world 

Tableau-Resolution 

Based Description 

Abduction Logics:  

An A-Box Abduction 

Problem Solver in 

Artificial Intelligence 

Thomas Reid and the 

Possibility of 

Metaphysics 

Speaker 

Mohamad Gholami Safer Grbić 
Natalia 

Tomashpolskaia 
S. Ahmad Mirsanei Ata Hashemi 

Tarbiat Modares 

University 
University of Zagreb University of Malaga 

Tarbiat Modares 

University 
St. Louis University 

Chair  
Amirhossein 

Zadyusefi 
Hamidreza Mahboobi 

Mohammad 

Saeedimehr 
Mohsen Haeri Jari Kaukua 

 

https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav-0ph-mzw-zxl

