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 فهرست

 ۱-۱۵ص / صمحمد اکوان ؛ياله نوران بيحب/ النگیآنتون تيبه روا كتتوسیاپ یتیترب ۀفلسف یادیبن میمفاه یواکاو
 ۱۱-۲۳ / صصمسعود اميد/ پرسش از پايديای سوبژکتیويته

اکبر پناهي / انآموزش کودک قوه خیال دربررسی رويكرد تربیت ذهن بر مبنای ديدگاه حكمت متعالیه با تاکید بر تقويت 

 ۲۲-۵۱ / صصدرچه
 ۵۳-۱۶ / صصیاشتر يکلباس نيحس ون؛يعيشف رضايعل/ افالطون-واکاوی معنای تعلیم و تعالی آدمی در نظام فكری سقراط

 ۱۵-۵۵ / صصنوا نورداد/ یریمختلف به فراگ یكردهايبا رو یانواع سنجش آموزش

اکبر  ؛ينيسحسام حديس/ مبنای خردورزی و ديالوگ سقراطی تبیین الگوی نظری مشاوره فلسفی در تعلیم و تربیت بر

 ۵۱-۱۱۱ / صصنژاد يسبحان یرهنما؛ مهد

 ۱۱۱-۱۳۱ / صصنفيسه مصطفوی/ تیو ترب میو نسبت آن با تعل یبا هوش معنو یهوش حكم یقیتطب یابيارز
 ۱۳۶-۱۴۵ / صصمجيد صدرمجلس/ افالطونی در محاوره پروتاگوراس -مبانی آموزه تربیت سقراطی

 یسان احمداح/ «انسان مشكک» یبر اساس الگو تیو ترب میدر تعل اریمساله اراده آزاد و اخت یقیتطب یشناسمفهوم

 ۱۴۱-۱۱۶ / صصیمحمود یالهدا؛ مهد علم يعل ؛یخاوه؛ محمدرضا سرمد

/ يفروشان انيحاج اسمنيفارغ؛  يعلديس/ «یپژوه یطراح»با  «یپژوه تیترب»فصل مشترک  ۀبه مثاب «یاخالق یکنش پژوه»

 ۱۱۵-۱۵۱ صص

 ۱۵۱-۱۱۵ / صصکاظم هاني/ (ایلوسوفی)ف يیدانا یو دوستدار یروش سقراط انینسبت م
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محمد  ؛يکيخان یشکرخواه؛ هاد ونسي ؛يتفنگچ نايس/ یدر عصر هوش مصنوع يیگرافراانسان اي نينو بدن به مثابه رسانه

 ۳۳۵-۳۴۳ / صصفر يسلطان

 ۳۴۲-۳۵۵ / صصمرانيمحمد ض ؛يجمال ميعطارزاده؛ مر یمهد/ بقای سینما با رويكرد ژان بودريار فلسفه

در  «نیداور راست» یآشنا افتیو تناظر آن با ره ومیمجهول در فلسفه اخالق ه یمهم ول یمفهوم «یمتخصص اخالق
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 ؛یاکبر ميرم/ یدر فلسفه سهرورد نهيیآ داريبر پد دیبا تأک یرانيا یگرا درون یوجود در معمار گريعرصه د یبازشناس

  ۲۱۱-۲۳۴/ صص يبهبهان يرانيهما ا ؛يرضا بهبهان
 ۲۳۵-۲۲۵/ صص حميده حقيقت/ تحول آن در گذر زمان ریو س یمیفلسفه ش

/ صص یاکرذ یمهد ان؛يمصباح نيحس ؛یاهلل محمود رحمت/ كوريآراء ر هيبر پا ایو نسبت آن با اتوپ یدئولوژيا یدارشناسيپد

۲۵۱-۲۲۱  
د مسعو ؛يالزم دهيفر/ ومیه ديويدر فلسفه د یاُخرو اتیاحتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزه ثواب و عقاب اَعمال در ح

 ۲۱۱-۲۶۶/ صدرمجلس ديمج د؛يام
 مانيا /یهیروابط توج ینسبت به صدق و کاربست آن در سازمانده کیدر مقابل هابرماس: چرخش پراگمات یرورت

 ۲۶۵-۲۱۴/ صص یدريمحمدحسن ح ف؛يفر؛ مسعود س يعبدالرزاق حسام ان؛يرينص ميرح
 /اخگر يلمحمدع ؛یسعد یعباس احمد ران؛يح هيسم/ ناسی در فلسفه ابن یاله ريانسان و تقد اریاخت ینمامتناقض یبررس

 ۲۱۵-۴۱۱صص 
 ۴۱۶-۴۳۵/ صص فر يعبدالرزاق حسام ؛یفتح طاهر يشکورزاده؛ عل سايپر/ دلوز ليژ یدر منطق معنا« معنا»مفهوم 
 ۴۳۱-۴۴۴/ صص سيدعلي اصغری/ یاخالق یهالیبر دل یاخالق يیگرایجزئ هینقد تك

 ۴۴۵-۴۱۲/ صص سيدمختار موسوی؛ امين نواختي مقدم/ جهان یعلوم انسان اي یبوم یگفتمان، علوم انسان لیتحل
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حسين قسامي؛  /دگريها از منظر فلسفه میبا داستان ابراه رکگوريیمواجهه ک یواکاو ال؛یستانسياخالق اگز کي یبه سو

 ۴۱۴-۴۶۵/ صص محمد اصغری

 ۴۶۱-۴۵۱/ صص معصومه رودی ؛شاهرودیسيدمجتبي حسيني / مالصدرا یو درمان در مكتب فكر یماریب ،یسالمت

 ۴۱۱-۵۱۵/ صص کيارش شيخ االسالم/ اتیپسامدرن و بحران اله یبريامر سا

 ۵۱۱-۵۳۱/ محبوبه اکبری ناصری/ مدرن یكرسازیدر پ یهگل یِامر اله انیگسست از ب

 ۵۳۱-۵۲۱/ صص هيمه حاجيانيفرضاعلي نوروزی؛ / هگل دگاهياز د یعقالن تیبر موانع ترب یلیتحل

-۵۵۱صص  /حسين وهاب پور؛ سيدابراهيم آقازاده؛ توکل کوهي گيگلو/ هیحكمت متعال« خلق از عدم» هيبر نظر یانتقاد كرديرو

۵۴۱ 

صص  /ندا راه بارمهدی خبازی کناری؛ / د؟گوي یباره چه م نيدر ا دايدر انه؛يساختارزدا یتيبه روا سيدر سبک تدر یواکاو

۵۱۵-۵۵۶ 

 ۵۱۱-۵۵۱/ صص حسيني يعل/ یتنها از نگاه امام محمد غزال نيعقل در محدوده د

بر؛ خليل سن رهح/ مالصدرا «یِشهود - یمنطقِ صور»و  دایشین« مطلقاً متناقضِ تِيمنطقِ هو»در  یريو خطاناپذ قتیحق

 ۵۵۱-۵۱۱/ صص حکيمي فر؛ حميد اسکندری

گ سعيد بينای مطلق؛ مريم دامادی؛ رضا کورن/ آن بر آموزۀ نفس افالطون ریاورفه و تأث نيیبر دوگان نفس ـ بدن در آ یتأمل

 ۵۱۶-۱۱۳/ صص بهشتي

/ رم صفي خانياک ؛ابراهيم کنعاني/ اثر بكت چیه یبرا يیهاسوژه در متن یریگشكل یبزرگِ لكان و چگونگ یگريد گاهيجا

 ۱۱۲-۱۲۳صص 

 ۱۱۴-۱۲۲/ صص علي پايا/  نقاد تیاز منظر عقالن یبررس کي آموخت؟ توان یاز قرآن چه و چگونه م
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