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يرزومه علم  

:يالف( مشخصات فرد  
 نام ونام خانوادگي: سيد احمد ميرصانعي وضعيت نظام وظيفه: پايان خدمت

98 يت مدرس/ وروديفلسفه منطق دانشگاه ترب يدکتر يدانشجو وضعيت تأهل: متأهل  

و مدرس دانشگاه يدکتر يدانشجووضعيت اشتغال:  14/10/1364سال تولد:    

 Email: sahmir118@gmail.com  :025 – 36501469تلفن  تماس  

3، طبقه94، پالک59نشاني پستي: قم، خيابان امام، کوچه   

ضمن د يداوطلب بااست  يهيبد ؛باشد يم يازدهيو امت يابين فرم با ارائه مدرک معتبر قابل ارزي)ب( و )ج( مندرج در ا يه موارد ذکر شده در بندهايتوجه: کل

 د.يارائه نما يدر روز انجام مصاحبه علم زيدر صورت ضرورت اصل مدرک را نمدارک در سامانه ثبت نام در مرحله دوم آزمون،  يبارگذار

 ج( سوابق آموزشي:
سال 

 خاتمه

سال 

 شروع
 مقطع تحصيلي گرايش-عنوان رشته  محل اخذ مدرک تحصيلي معدل کل

 ديپلم رياضي و فيزيک امام صادق )ع( قم دبيرستان 97/17 1379 1382

 کارشناسي فلسفه دانشگاه مفيد قم 44/18 1383 1386

1390 1387 
64/17 

 (56/17بدون پايان نامه: )
 کارشناسي ارشد منطق -فلسفه  دانشگاه تربيت مدرس

 1398 

 6ترم  يدانشجو

 در حال نگارش رساله
ت بهشي)آزمون جامع گذرانده شده و پروپوزال ارد

 ب شده است.(يتصو 1400

 يتخصص يدکتر منطق -فلسفه  ت مدرسيدانشگاه ترب

 دوره کارشناسي    سوم  دوم  رتبه اول 

 رتبه اول دوره کارشناسي ارشد 
 :يسوابق پژوهشب( 

سنده يسندگان)نوينام نو
 *مسئول مقاله را با عالمت

د(ييمشخص فرما  

عنوان مجله ، 
 سال انتشار

ت چاپيوضع عنوان مقاله ن مقاالتيعناو   

Seyed Ahmad Mirsanei 
Mohammad Kadkhoda* 

Hoorieh Jahani 

IEEE 
2013 

 

A Teamwork communication 
model based on spiritual 
intelligence by fuzzy logic 

 چاپ شده

( ي, خارجي)داخل يپژوهش يعلم  

Seyed Ahmad Mirsanei* 
Mohammad Kadkhoda 

 

Int. J. of Comp. & 
Info. Tech. 

(IJOCIT), (2016) 

A Reasoning Method based on 
Spatio-Temporal Relevant Logic 
in Mobile Multi-agent Systems 

(MMAS) 

*يرصانعيد احمد ميس  
*  ختهيعامر آم

 

 يمنطق پژوه
(1400)  

 ي: منطق حمل1 يقيک تطبير کالسيمنطق غ

 FLeتا  SLeاستاندارد از 
 چاپ شده

*يرصانعيد احمد ميس  
ياله نبو لطف  

  يشه فلسفياند
(1400)  

 چاپ شده يريپذ اثبات  يها برهان منطق هينظر

Seyed Ahmad Mirsanei* 
Prof. Lotf-allah Nabavi 

Fuzzy sets and 
systems (FSS) 

2019 

Paraconsistency, 

Paracompleteness, Relevance and 

Vagueness: Fuzzy Relevant 

ntics NBSema 

 ارسال شده

 

Seyed Ahmad Mirsanei* 
Prof. Lotf-allah Nabavi 

Notre Dame 
Journal of Formal 
Logic (NDJFL) 

2019 

Defeasible Conditional and Fuzzy 
Relevant Logic "RDB" ارسال شده 

 چاپ شده
*يرصانعيد احمد ميس  

رهنامه پژوهش 
18و17ش ،1393  

يفلسفه منطق اسالم  

mailto:sahmir118@gmail.com
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يو خارج يداخل يش هاينارها و همايا کنفرانس ها و سميو  يو خارج يمعتبر داخل يمقاالت چاپ شده در مجالت علم *   

 سوابق تدريس *

 

 
 

 
  

  

Seyed Ahmad Mirsanei 
Mohammad Kadkhoda* 

Hoorieh Jahani 

2013 13th 
Iranian 

Conference on 
Fuzzy Systems 

(IFSC) 

A Teamwork communication 
model based on spiritual 
intelligence by fuzzy logic 

ارائه شده و 

 چاپ شده

معتبر يکنفرانس ها  

مستخرج از ( ( ي, خارجي)داخل

ا يارشد  ينامه دوره کارشناس انيپا

 مرتبط با رشته مورد تقاضا

Seyed Ahmad Mirsanei 

The 8th TMU  &
1th international 

Student 
Philosophy 
Conference 

Relevance and Vagueness: A 
Proof Theoretic approach to fuzzy 

relevance logics 
 ارائه شده

*يرصانعيد احمد ميس
 

ساالنه  شيهما نينهم
1400 - انجمن منطق  

هاي مرتبه اول  تماميت نااستاندارد توسيع
زنجير با استفاده از تک MTL منطق فازي  

 ارائه شده

*يرصانعيد احمد ميس
 

ساالنه  شيهما نيهشتم
1399 - انجمن منطق  

ابداکشن مرتبه اول:  يبرهان برا هينظر
يها و قواعد ساختار حساب رشته  

 ارائه شده

* حمد ميرصانعيسيد ا   

منطق  شيهما
و  ياضير

 – آن يکاربردها
دانشگاه صنعتي 

 1392 -شريف 

هاي منطق مکان: رويکردهاي  سيستم
 محموالتي و رويکردهاي موجهاتي

د شدهييتأ  

)ولي مدرکي 

 ارائه نشد(
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 *سوابق تأليف کتب 
نام نويسندگان به ترتيب ذکر شده روي 

 جلد

 سال انتشار

 تعداد صفحات
 عنوان کتاب

 سيد احمد ميرصانعي

 عامر آميخته
 منتشر شده

 يمنطق مجموعه کارشناس يها تست يحيدرسنامه و حل تشر

 (14000تا  1392)سال  يارشد فلسفه و کالم اسالم

 سيد احمد ميرصانعي
  - -دست تأليف و انتشار در 

 انتشارات انديشه و فرهنگ جاويدان
 درآمدي بر منطق فازي: نحو، معناشناسي و مباحث فلسفي

 سيد احمد ميرصانعي

 محمد کدخدا

انتشارات  -در دست انتشار 

 مدرسان شريف

 کالسيک: تئوري و تشريح مسائل تستي مباني منطق

 يوتربراي دانشجويان فلسفه، رياضي و علوم کامپ

 *سوابق ترجمه کتب 

تعداد صفحات/  سال انتشار نام نويسندگان به ترتيب ذکر شده روي جلد  عنوان کتاب 

Shawn Hedman انديشه   - شيرايو در دست

 و فرهنگ جاويدان

A First Course in Logic: An Introduction to Model 

Theory, Proof Theory, Computability, and Complexity 
(Oxford Texts in Logic, Volume 1) 

 قبل يليمقاطع تحص ان نامهيپا *

 پايان نامه دوره کارشناسي -

 نمره

 امتياز

 عنوان پروژه يا پايان نامه نام استاد راهنما
 خوب بسيارخوب عالي

قابل 

لقبو  

- - - -- - - - 

 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد-

 نمره

 امتياز

مشاورنام استاد   عنوان پروژه يا پايان نامه نام استاد راهنما 
 خوب بسيارخوب عالي

قابل 

 قبول

18      يدکتر اسداله فالح اله نبوي دکتر لطف  اي منطق فازي ربطي: رويکردي گزاره   

 يرساله دکتر -

 نمره

يازامت  

مشاورنام استاد   عنوان پروژه يا پايان نامه نام استاد راهنما 
 خوب بسيارخوب عالي

قابل 

 قبول

در حال 

 نگارش
انيدکتر مسعود پورمهد      

اله  دکتر لطف

 نبوي

 يفاز يرساختيز يها منطق يبرا  برهان هينظر

 ينرم-t ريغ يربط

 داراي گواهي *سوابق طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته

 رديف عنوان طرح / پروژه نهاد صادرکننده تاريخ صدور

)شروع طرح( 1400دي ماه   بنياد ملي نخبگان 
هاي شهيد احمدي  طراحي گراف دانش )از طرح

 روشن(
1 

ارائه شده و طرح شده در شوراي پژوهشي جهاد دانشگاهي 

  1386در سال 
اري توسط کارشناس )ولي متأسفانه به دليل وجود فسادهاي مکرر اد

پژوهشي آن سازمان، در مسير ابالغ و اجراي اين طرح نوين و تحول زا 

سنگ اندازي هاي مکرّر شد و عليرغم شکايات متعدّد و نامه نگاري با جهاد 

، هيچ گونه ترتيب اثري داده نشد!(1388دانشگاهي تربيت مدرس در سال   

 جهاد دانشگاهي

 دانشگاه تربيت مدرس

استنتاج مبتني بر منطق ربطي  ي برايي روش ارائه

هاي چند عامل سيار )باز(  سيستم در مکان -زمان

(MMAS) 

2 

 

http://libgen.io/get_new.php?md5=CFCEC5DC28F366FAE35A5FBDA687FBAA
http://libgen.io/get_new.php?md5=CFCEC5DC28F366FAE35A5FBDA687FBAA
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 هاي توصيفي )مختص داوطلبان دانشکده هنر و معماري( *سوابق تاليف مدخل در دانشنامه يا فرهنگ

 رديف نام مدخل نام دانشنامه يا فرهنگ هاي توصيفي سال انتشار

قم پژوهشگاه باقرالعلومنامه منطق  فرهنگ 1391  1 سور قضيه 

قم نامه منطق پژوهشگاه باقرالعلوم فرهنگ 1391  2 تعريف 

قم نامه منطق پژوهشگاه باقرالعلوم فرهنگ 1391  3 مغالطات 

 *ساير مدارک و سوابق برجسته علمي

 رديف عنوان مدرک / سابقه نهاد صادرکننده تاريخ صدور

18/10/1395  
 اساتيد  ICDLمرکز آموزشي 

 )مرکز رشد دانشگاه قم، واحد زانيس(
ICDL1 1 

18/10/1395  
 اساتيد  ICDLمرکز آموزشي 

 )مرکز رشد دانشگاه قم، واحد زانيس(
ICDL2 2 

 مدرک زبان * *

 نام آزمون نمره اخذ شده سال آزمون حاتيتوض

 تربيت مدرس تهران 50 1398 -

 د.يسخ دهر به طورمختصر و روشن پاياالت زؤبه س لطفاً
 د.ييد را ذکر نمايو....( که به آن تسلط دارLISREL,MATLAB)مانند:  يوتريکامپ يتخصص ينام نرم افزارها-1

 :افزارهاي رايانه و مباحث تخصصي شبکه افزار و ميان افزار، سخت تسلط کامل به نرم

،  Office2003-2016  (Word, Excel, PowerPoint) ،Photoshope (Cs4-5-6 and CC)  Adob :افزارها شامل نرم -

PDF Tools ،Corel ،AutoCade ،Edius ،Latex و ... . 

 اندازي انواع شبکه و پشتيباني راه -

 تاپ و سرور و تعمير و اسمبل افزارها کامپيوتر، لپ افزارها و ميان تسلط کامل بر سخت -

 ICDL2 و ICD1 داراي مدارک -

 SPSSآماري همچون تسلط کامل بر نرم افزار هاي تحليل  -

 ر است:يز يها يويژگ يت من دارايخود در جامعه، معتقدم شخص يرفتارها يز بازخوردسنجيخود و ن يشخص يابيبا توجه به ارز -2

 در امور محوله )به ويژه در امور علمي و پژوهشي( ادياهتمام ز يداراپذير، جدي و  مسئوليت 

 گرا ن حال واقعيش و در عيمثبت اند 

  دانش و اطالعات خود يارتقاو  يآموز و علم يريادگيبه  مستمر يمند عالقه 

 ريپذ انعطاف ن حاليو در ع هدف گرا 

 افراد در پژوهش يت معنويو حفظ مالک يدار با اصول و فنون پژوهش و قائل به امانت آشنا 

 ين الملليو ب يدر سطح ملمند به ابداعات علمي و طرح مباحث نو  و عالقه، نوآور خالق 

 و تشکيل گفتمان در موضوعات مورد عالقه يالملل نيب ير مجامع علميبا سا يعلممند به ارتباط  قهعال 

 

 

 ءامضا                                                     09/11/1400خ: يتار                                                     يرصانعيد احمد ميس: ينام و نام خانوادگ


