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 بسمه تعالی

 رزومه علی رضا دارابی 

 

 

 سوابق تحصیلی: 

 .دانشگاه شیراز  ،مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات کارشناسی:  

   .دانشگاه تربیت مدرس  ،: فلسفه گرایش منطقکارشناسی ارشد 

 عنوان پایان نامه: بررسی نحوی و معنایی منطق مرتبه دوم      

  .منطق, دانشگاه تربیت مدرس  -فلسفه  دکتری:

 ی منطق جدید هام طراحی ساختار نحوی و معنایی منطق شرطی لزومی سینوی در چارچوب نظاعنوان رساله:       

 

 سوابق پژوهشی: 

 مقاالت: 

، به همراه  1386اصفهان، زمستان    دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  ، نشریهدوم   مرتبه   منطق   شناسی داللت   دو   مقایسه   و   بررسی  -1

 دکتر سید محمد علی حجتی

اصفهان،    دانشگاه  انسانی علوم  و ادبیات دانشکده  ، نشریهدانست؟  ارزشی  سه   منطق   به   معتقد   را   طوسی   نصیرالدین   خواجه  توان می  آیا  -2

 .  1388بهار و تابستان  

 . 1389، منطق پژوهی، بهار و تابستان  جدید   منطق   بر   مبتنی   لزومی   شرطی   سور   تحلیل  -3

، به همراه دکتر  1390، منطق پژوهی، بهار و تابستان لزومی  شرطی   تحلیل   در   دوم   مرتبه   سور   از   گیری   بهره   در   انتقادی   تأملی باز  -4

 محمد ایزدی. 

 اهلل نبوی. ، به همراه دکترسید محمد علی حجتی و دکتر لطف 1393ق پژوهی، پاییز و زمستان  ، منط بررسی قاعده نقض تالی  -5
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انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی،   -6 النور(، بهار و تابستان  نقد و بررسی شش دیدگاه درباره شرایط  حکمت سینوی )مشکوة 

 اهلل نبوی. ،  به همراه دکترسید محمد علی حجتی و دکتر لطف1394

 . 1396، منطق پژوهی، پاییز و زمستان  نسبت ارزش شرطی لزومی و ارزش مقدم و تالی آن در منطق سینوی  -7

نامه نقد کتاب کالم، فلسفه و عرفان، بهار و  ، فصل"تحلیل منطقی گزاره "و    "ماهیت منطق و منطق ماهیت "بررسی و نقد دو کتاب  -8

 . 1396تابستان  

 . 1397فلسفه و کالم اسالمی،  بهار و تابستان    ،ماهیت شرطی لزومی جزئیه در منطق سینوی  -9

 . 1398، دانش نامه جهان اسالم,  "قضیه حملی "  مدخل    -10

 . 1399پاییز و زمستان  ، فلسفه تحلیلی،  بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه حملی و تقسیم   - قیاسهای اقترانی شرطی    -11

،  اندیشه فلسفی، تابستان  اثیر تقسیم بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه بر شرایط برخی از قیاس ها )بر مبنای نظر معاصران( ت    -12

1400 . 

 

 ها: همایش 

 . 1387، همایش تمایزهای منطق قدیم و جدید،  ی توسط رشر های منطق موجهات زمانی سینو بندی گزاره نقد و بررسی فرمول  -1

 . 1393، همایش ساالنه دانشجویی فلسفه در ایران،  ماهیت شرطی لزومی جزئیه در منطق سینوی  -2

 .  1393، به همراه دکتر سید محمد علی حجتی، همایش ساالنه انجمن منطق،  بارخوانی قاعده نقض تالی در منطق سینوی  -3

 

 سوابق آموزشی: 

 ها: تدریس 

 :  ا دوره دکتر 

، فلسفه تطبیقی، فلسفه  1فلسفه منطق، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق  منطق سینوی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات:   -

 ، معرفت شناسی 1غرب  

 کارشناسی ارشد: دوره  

،  2، تاریخ علم  1تاریخ علم  درآمدی به منطق جدید، منطق جدید، منطق قدیم،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات:   -

 )مالصدرا(   حکمت متعالیه،  ، فلسفه علم، حکمت اشراق، فلسفه مشاء، روش تحقیق 3تاریخ عمومی علم  

 تطبیقی، منطق جدید منطق  ،    2منطق قدیم  دانشگاه عالمه طباطبایی:   -

 جدید   منطق :  مطهری  شهید  دانشگاه -

 2  تطبیقی   منطق   ،1تطبیقی   منطق   ،پیشرفته  منطق (:  ع)صادق    امام  دانشگاه -

   : دوره کارشناسی 

  2، منطق قدیم  1منطق قدیم   دانشگاه تهران: -

https://jpt.modares.ac.ir/article-34-51267-fa.pdf
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 فلسفه علم ،  ، منطق ریاضی 3، منطق  2، منطق  1منطق  دانشگاه شهید مطهری:   -

 1منطق جدید  دانشگاه عالمه طباطبایی:   -

 3منطق  ،  2منطق  ،  1منطق  ،  منطق صناعات خمس ،  فلسفه منطق دانشگاه امام صادق )ع(:   -

 نظریه مجموعه ها   مبانی منطق و   فلسفه حقوق،   منطق حقوق،   :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -

 ها: کارگاه 

 برگزاری: 

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  با تاکید بر عنصر مغالطه     انتقادی در زندگی روزمره فنون کاربردی استفاده از تفکر   -

 . 1389آبان  

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ،  و تاریخچه آن و تفاوت این نوع تفکر با منطق صوری و فلسفه   تفکر انتقادی ماهیت   -

 . 1390اردیبهشت  

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، )در دست اجرا(  تفکر نقادانه،  -

 

 : مشاوره   / راهنمایی   ، های کارشناسی ارشد نامه پایان 

 . راهنما،  بررسی و مقایسه تقریرهای استاد جوادی آملی و استاد فیاضی از برهان صدیقین عالمه طباطبایی ،  صالحیمحمد حسین   -1

 ، راهنما. طبیعی  فلسفه   ریاضیاتی   اصول   درکتاب   نیوتن   علمی شناسی  روش فاطمه فاطمی قمی،   -2

 ، راهنما. ماده از دیدگاه دکارت و نیوتن مریم دباغ،   -3

 راهنما  ، کوانتومی   منطق   درباره   فراسن   ون   دیدگاه ،  محمدی   مهدی  سید -4

 ، مشاور. تکامل داروین دیدگاه عالمه طباطبایی و دکتر سحابی در مورد خلقت انسان در قرآن در مواجه با نظریه  جعفر خانی،   -5

 ، مشاور. منطقی از نظر گیلبرت هارمن آوری  مسئله برهان و    آوری دلیل غالمرضا صادقیان،   -6

 ، مشاور.  ذهن   بودن   ماژوالر   و   طبیعی   انتخاب   ،عابدی  وحید -7

 

 : مجامع علمی داوری  

 رتبه بندی نشریات علمی سامانه  ،  صندوق حمایت از پژوهشگران و  فناوران کشور ،  جشنواره بین المللی فارابی  -

 

 : پژوهشی - نشریات علمی   داوری    

 نامه فلسفه دین )نامه حکمت(  پژوهش ،  حکمت سینوی )مشکوة النور( ،  فلسفه تحلیلی )جستارهای فلسفی( ،  پژوهی منطق  -

 جوایز و افتخارات عمومی: 

 1383سال  واری  کسب رتبه هفتم در آزمون استخدامی اد  -

 1387در سال )رتبه اول(  عضو گروه کار نمونه ایران   -


