
 

 

 
 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 

 کالم گروه 
 

 »دین ۀفلسف هاي فلسفیِزمینه« یزةیپابرنامۀ مدرسۀ 

 

 روز            
 ساعت  

 دوشنبه

 1401 مهر 25

 شنبه سه

 1401 رمه 26

 چهارشنبه 

 1401 رمه 27

10 -  8:15 
Epistemology and 

Philosophy of Religion 
Tyler McNabb  

Comparative Philosophy of 
Religion 

Timothy Knepper 

   نید ۀفلسفعلوم شناختی و 

 نیا علیرضا قائمی 

10:15  – 10    

12 – 10:15 
  نی د ۀعلم و فلسف ۀفلسف

 آزادگان  میابراه
  یجهان  نی د ۀفلسف

 پور یرسول رسول
   یاسالم  نی د ۀفلسف

 محمد لگنهاوزن 

14:15  - 12    

16 - 14:15 
 ن ید ۀو فلسف یعلوم انسان  ۀفلسف

 ی مالک شجاع
 ن ید ۀفلسف یا امتداد  انیپا

 اثوند یغ يمهد
   نید ۀاخالق و فلسف ۀفلسف

 اخوان مهدي

16:15  - 16    

18  – 16:15 
 ن ید ۀو فلسف ییگراتجربه 

 ی کانیجالل پ
   ياقاره نی د ۀفلسف

 باسط   محمد ابراهیم
 ن ید ۀو فلسف  يتفکر نقد 

 ی بهبهان  کاوه

 

   خواهد بود.استاد و سپس گفتگو و پرسش و پاسخ  ۀارائدو بخش هر نشست شامل 



 

 

 

 

 

 Timothy Knepper  
Department of Philosophy and 
Religion 
Drake University 

 

 

 ی کان ی جالل پ 
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 نور امیدانشگاه پ

 

 Tyler McNabb 
Department of Philosophy and 
Religious Studies 
St. Francis University 

 

 

 پور ی رسول رسول    
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 یدانشگاه خوارزم

 

 آزادگان   م ی ابراه   
 علم  ۀگروه فلسف یعلم هیأتعضو 

 صنعتی شریف دانشگاه 

 

 

 ی مالک شجاع 
 یفرهنگانیگروه مطالعات م یعلم هیأتعضو 

 ی و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 

 اخوان   ي مهد 
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 عالمه طباطبایی  دانشگاه

 

 

 اثوند ی غ   ي مهد    
 گروه فلسفه   ی علم   هیأت عضو     

 ی دانشگاه خوارزم 

 

 باسط   م ی محمد ابراه    
 نیفلسفه د يآموخته دکتردانش

 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
 پژوهشگر و مترجم 

 

 

 نیا علیرضا قائمی    
 ی شناس گروه معرفت  یعلم هیأتعضو 

 ی اسالم ۀشیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 

 ی کاوه بهبهان 
 مدرس، مترجم و پژوهشگر فلسفه 

 

 

 محمد لگنهاوزن    
 گروه فلسفه یعلم هیأتعضو   

 ی نیامام خم  ۀموسس

 

 »دین ۀفلسف هاي فلسفیِزمینه« پاییزةمدرسین مدرسۀ  

 :(به ترتیب حروف الفبا)


