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 )1رویکردی منطقی -ریاضی به اصول فقه
مجله منطق پژوهی ،شماره  1دوره ( 10بهار و تابستان )98

 )2مساله صوری سازی تعارض تکالیف
 به همراه محمدعلی یوسفی پور ،مجله جاویدان خرد ،شماره  35دوره ( 16بهار و تابستان )۹۸
 )3تعارض تکالیف و نظام استاندارد
 به همراه لطف اهلل نبوی و محمدعلی یوسفی پور ،مجله معارف منطقی  ،بهار ۹۷
تالیف کتاب

آشنایی با منطق معرفتی؛ به همراه مریم موسیوند )،بهار  ،99انتشارات) دفتر علم ،تهران.
مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
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تعارض در قراردادهای الکترونیکی ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فن
آوری اطالعات ،به همراه آمنه رضوانی ،بهمن ۹۴
رویکرد فعلی در منطق اصول فقه ،چهارمین همایش انجمن منطق ایران ،دی .۹۵
تبیین رابطه بین انواع وجوب) شرعی در منطق پیش فرض ،پنجمین همایش ساالنه انجمن منطق ایران ،آذر .۹۶
بررسی عملگر الزام در طرح سگربرگ برای منطق تکلیف پویا ،ششمین همایش ساالنه انجمن منطق ایران ،بهمن
.۹۷
نمونه ای از یک مدل سازی ریاضی به عنوان) واسطه ای بین هوش مصنوعی و علوم اسالمی،اولین همایش
ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی ،مهر .99
(انتخاب شده به عنوان مقاله برتر در این همایش)
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صورت) بندی واجب) مشروط در یک منطق تکلیف ،هشتمین همایش ساالنه انجمن منطق ایران ،بهمن .99
ساختارهای رجحانی در منطق تکلیف و منطق غیر یکنوا ،نهمین همایش ساالنه انجمن منطق ایران ،بهمن
.1400
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آبان  ،۹۷دانشگاه تربیت مدرس.

