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تحصيالت

1) دکترى تخصصى, 1391, فلسفه و کالم اسالمى (گرايش حکمت متعاليه), تهران

2) کارشناسى ارشد, 1387, الهيات (گرايش فلسفه و حکمت اسالمى), فردوسى

3) کارشناسى, 1385, الهيات (گرايش فلسفه و حکمت اسالمى), فردوسى

کتابهاى تاليفى

1) مهدى عظيمى. "ماهيت منطق و منطق ماهيت." قم: مجمع عالى حکمت اسالمى، 1393.

2) مهدى عظيمى. "تحليل منطقى گزاره." قم: مجمع عالى حکمت اسالمى، 1394.

3) مهدى عظيمى. "تحليل منطقى استدالل." : مجمع عالى حکمت اسالمى، 1395.

4) مهدى عظيمى. "منطق و معرفت در انديشه سهروردى." تهران: موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ايران، 1398.

کتابهاى ترجمه شده

1) مهدى عظيمى. "منطق رواقى." قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1396.

کتاب هاى غير از تاليف و ترجمه

1) مهدى عظيمى و هاشم قربانى. "منتهى االفکار فى ابانة االسرار." : انتشارات حکمت، 1395.

2) مهدى عظيمى و هاشم قربانى. "خالصة االفکار و نقاوة االسرار." : موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه، 1397.

مقاالت چاپ شده در نشريات بينالمللى

1) Mehdi Azimi, and Seyed Mohammad Kazem Madadi Almousavi. "Rationalism in Traditions Related to Shi'i Theologians." JOURNAL OF
SHIA ISLAMIC STUDIES 10, no. 4 (2017): .

مقاالت چاپ شده در نشريات داخلى

1) مهدى عظيمى. "دشوارۀ تعريف جنس و نوع اضافى." جاويدان خرد 8، 4 (1392): .

2) مهدى عظيمى. "نقض نقض موضوع." فلسفه و کالم اسالمى 46، 2 (1392): 100-83.

3) مهدى عظيمى. "مواضع جدلى در منطق ابنسينا: از اصول مناظره تا مغالطات تعريف." منطق پژوهى 4، 8 (1392): 142-113.

4) مهدى عظيمى. "ميراث اثيرى: حيات و کارنامۀ اثيرالدين ابهرى." تاريخ فلسفه 4، 15 (1392): 180-151.

5) مهدى عظيمى. "آموزۀ بازگشت جاودانه در فلسفۀ سهروردى و فيزيک پوانکاره." تاريخ فلسفه 5، 1 (1393): 62-41.

6) مهدى عظيمى. "ابن سينا و گودل: عدم برهان بر امتناع يا برهان بر عدم امتناع؟." دو فصلنامه حکمت سينوى (مشکوه النور) 18، 51 (1393):
.36-19

7) مهدى عظيمى. "تصحيح و تحقيق رسالۀ «تحرير الدالئل فى تقرير المسائل» اثر اثيرالدين ابهرى." فلسفه و کالم اسالمى 47، 1 (1393):
.146-103

8) مهدى عظيمى. "نقدى بر «نقش روش شناختى قاعدۀ الواحد»." خردنامه صدرا 78، 2 (1393): 15-5.

9) مهدى عظيمى. "کارکرد «خاصه» در منطق دوبخشى." دو فصلنامه حکمت سينوى (مشکوه النور) 18، 52 (1393): 54-39.

10) مهدى عظيمى. "فيلسوف ارغوانى." تاريخ فلسفه 5، 4 (1394): 30-9.
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11) مهدى عظيمى. "نظريه استنتاج در منطق ابن سينا." دو فصلنامه حکمت سينوى (مشکوه النور) 19، 53 (1394): 48-21.

12) مهدى عظيمى. "قضا در فلسفۀ صدرا: نقدى بر تلقى عالمه طباطبايى." فلسفه و کالم اسالمى 48، 1 (1394): 135-1.

13) مهدى عظيمى. "تاريخ دليل تباين." معرفت فلسفى 14، 50 (1394): .

14) مهدى عظيمى. "سرآغازهاى هشتگانه در منطق: پژوهشى تاريخى." جستارهاى فلسفى 17، 29 (1395): 168-133.

15) مهدى عظيمى. "پارادوکس کرول از منظر ويتگنشتاين، ابن سينا، و خواجه نصير." پژوهش هاى فلسفى - کالمى 18، 70 (1395): 176-163.

16) مهدى عظيمى. "منطق ابهرى در تلخيص الحقائق." جاويدان خرد 13، 30 (1395): 132-101.

17) مهدى عظيمى. "معناشناسى وجود در فلسفۀ سهروردى." پژوهشهاى عقلى نوين 1، 1 (1396): 105-85.

18) امير حسين پورنامدار سرچشمه و مهدى عظيمى. "فارابى و مساوقت وجود و تشخص." حکمت معاصر 7، 3 (1396): 80-61.

19) مهدى عظيمى. "از دليل افتراض تا معرفى و حذف سور وجودى." منطق پژوهى 8، 1 (1396): 32-1.

20) مهدى عظيمى. "وامدارى سهروردى به ابنسينا در منطق تعريف." حکمت معاصر 8، 2 (1396): 37-23.

21) مهدى عظيمى. "منطق ابهرى در بيان االسرار." فلسفه و کالم اسالمى 50، 2 (1396): 299-269.

22) مهدى عظيمى. "شکل چهارم قياس حملى در منطق سهروردى." حکمت معاصر 7، 3 (1396): 59-39.

23) سيد محمد امين مشکفروش و مهدى عظيمى. "نقد فرگه بر روانشناسيگرى." حکمت معاصر 9، 1 (1397): 83-67.

24) مهدى عظيمى. "منطق ابهرى در زبدة الحقائق." فلسفه و کالم اسالمى 52، 1 (1398): .

25) مهدى عظيمى. "سهروردى و قياس تک مقدمه اى." منطق پژوهى 10، 1 (1398): .

26) مهدى عظيمى. "مقايسۀ ايساغوجى ابنمقفّع با ايساگوگۀ فرفوريوس." حکمت معاصر 10، 2 (1398): .

27) مهدى عظيمى. "اَپاگوگۀ ارسطو." منطق پژوهى 10، 2 (1398): .

28) عليرضا آزادگان و مهدى عظيمى. "بررسى آراء صدرالمتألهين پيرامون نحوه پيدايش کثرات." دوفصلنامه علمى -پژوهشى حکمت صدرايى 8، 2
. :(1399)

29) مرتضى متولى و مهدى عظيمى. "بررسى اشکاالت ابن سينا بر بى کران گروى درباره ساختار توجيه." دو فصلنامه حکمت سينوى (مشکوه النور)
. :(1399) 63 ،24

30) مرتضى متولى و مهدى عظيمى. "حامل صدقبودن گزاره و استحالۀ اشاره به معدوم: راه حل پارادوکس دروغگو." فلسفه دانشگاه تهران 48، 1
. :(1399)

31) مهدى عظيمى. "پارادوکس امتناع تناقض: گزارش و گشايش." منطق پژوهى 11، 1 (1399): .

32) مهدى عظيمى. "منطق ابهرى در کتاب المطالع." فلسفه و کالم اسالمى 53، 1 (1399): .

33) مهدى عظيمى. "تاريخ قاعدۀ عکس در منطق دورۀ اسالمى." تاريخ علم 18، 1 (1399): .

34) مهدى عظيمى. "وامدارى سهروردى به ابنسينا در نظرىۀ قياس." دو فصلنامه حکمت سينوى (مشکوه النور) 24، 64 (1399): .

همايشهاى بينالمللى

1) مهدى عظيمى. "ز کجاست ترسگارى؟ (گزارش و سنجش برهان اخالقى مولوى - نيومن بر وجود خدا)." فلسفۀ دين معاصر، تهران.

همايشهاى داخلى

1) مهدى عظيمى. "سهروردى و دليل افتراض." منطق سهروردى، تهران.

2) مهدى عظيمى. "سهروردى و منطق باور." پنجمين همايش ملى انجمن منطق ايران، تهران.

3) مهدى عظيمى. "ضرورت بتاته سهروردى: معنا، مبنا، و منبع." سهروردى و احياى حکمت فهلوى، تهران.

4) مهدى عظيمى. "فروبُرد، فرابُرد، اندربُرد." فلسفه غرب و ترجمه،.

داورىهاى انجام شده

1) جشنواره بين المللى فارابى، تهران، ايران، 1396/02/18

2) جشنواره بين المللى فارابى، تهران، ايران، 1396/11/21

راهنمايى پاياننامه
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1) ائمه شيعه و عقلگرايى در الهيات با تکيه بر مصادر اوليه، سيدمحمدکاظم مددى الموسوى، دانشگاه تهران، 1395/06/14

2) شرمتافيزيکى از ديدگاه اليب نيتس ، سهروردى و مالصدرا، حميدرضا بداغى، دانشگاه تهران، 1395/06/29

3) بررسى اصل ارسطويى تشخيص نزد مالصدرا، اميرحسين پورنامدارسرچشمه، دانشگاه تهران، 1395/06/29

4) نقد و بررسى قاعده الواحد با تکيه بر ساختار منطقى ادله آن، عليرضا آزادگان، دانشگاه تهران، 1395/06/31

5) شکاکيت و امکان معرفت از منظر قاضى عبدالجبار معتزلى، محمدحسين مالکى، دانشگاه تهران، 1396/04/19

6) تحقيق و تصحيح مجموعه رسائل شبهه استلزام، محمدحسن خزايى، دانشگاه تهران، 1396/06/28

7) (تصحيح و تحقيق بخش منطق رساله حدائق الحقائق زين الدين کشى)، يزدان فضلى، دانشگاه تهران، 1396/11/15

8) ماده اولى به مثابه معقول ثانى: لوازم و پيامدها، جواد صوفى، دانشگاه تهران، 1396/11/15

9) ارزيابى انتقادى امکان علم دينى از منظر پالنتينگا، زينب فصيحى دستجردى، دانشگاه تهران، 1396/11/25

10) برهان هستى شناختى به روايت ملکم و محمد حسين اصفهانى (مقايسه و نقد)، محمدمهدى عباسى پويا، دانشگاه تهران، 1396/11/28

11) تصحيح و تحقيق شرح القسطاس سمرقندى، اشکان باقرى، دانشگاه تهران، 1396/11/30

12) ( خدا ، احتمال و تسلسل )، رضا حسن نوراني، دانشگاه تهران، 1397/06/20

13) تعارض اتميزم فيزيکي با نظريه ارسطويي ماده و صورت : نقد راه حل عالمه طباطبائي (ره)، عليرضا نوروزي، دانشگاه تهران، 1397/06/21

14) روانشناسي گري ابن سينا در منطق، سيدمحمدامين مشک فروش، دانشگاه تهران، 1397/06/27

15) مسئله اصالت در فلسفه اسالمي ، به منزله آنتي نومي عقل محض، سامره قريشي، دانشگاه تهران، 1397/11/30

16) نظريه صدق نزد حکيمان مسلمان؛ نقد ادله، مرتضي متولي، دانشگاه تهران، 1398/04/05

17) (تصحيح و تحقيق بخش فلسفه حدائق الحقائق زين الدين کشي)، مريم ملک شاهي، دانشگاه تهران، 1398/07/07

18) نسبت سنجي ايمان ديني و يقين معرفت شناختي نزد غزالي و سهروردي، محسن جهانى، دانشگاه تهران، 1399/05/26

19) تصحيح و تحقيق رساله حدودات و قانونات علي قلي خان حکيم، سميرا شالى، دانشگاه تهران، 1399/06/18

20) تصحيح و تحليل الموجز في المنطق اثر محمدبن نام آور خونجي، سيدمحمدرضا صفوى، دانشگاه تهران، 1399/07/28

21) تبيين ابن سينا از امور فراروانشناختي، اکبر اميرى، دانشگاه تهران، 1399/11/01

22) وجود کلي ها در خارج؛ بررسي تطبيقي منظر ابن سينا و ديويد آرمسترانگ، حميدرضا عنايتى، دانشگاه تهران، 1400/05/02

مشاوره پاياننامه

1) بررسى و تبيين نوآورى هاى حکيم سبزوارى در بحث نفس ومعاد، مصطفى ساجدى، دانشگاه تهران، 1394/07/15

2) بررسى و نقد تجربه ى نزديک به مرگ با تکيه بر يافته هاى کارليس اوسيس، محيا نيک شرف، دانشگاه تهران، 1395/06/24

3) بررسى مسئله خلع بدن در فلسفه اسالمى و تجربه بيرون از تن در فراروانشناسى :تحليل مفاهيم، مبانى ،و لوازم هستى شناختى و معرفت
شناختى ،با تکيه بر آراى ميرداماد و اسکالت روگو، اکبر اميرى، دانشگاه تهران، 1395/06/24

4) نوآوريهاى فلسفى حکيم سبزوارى در الهيات با تاکيد بر تعليقات اسفار مالصدرا، مصطفى احسانى، دانشگاه تهران، 1395/11/30

5) بررسى و نقد مسئله (تجربه خروج از بدن) بر اساس يافته هاى رابرت مونرو، بهمن جبراييلى گرجان، دانشگاه تهران، 1395/11/30

6) بازتاب انديشه ى امشاسپندان در مصنفات حکيم سهروردى و مقايسه ى آن با شاهنامه ى فردوسى، مرتضى دررودى جوان، دانشگاه تهران،
1396/06/29

7) مقايسه ديدگاه جاناتان لو و ابنسينا در باب مقوالت ارسطويي، مهران نجفى، دانشگاه تهران، 1399/06/24

8) ارتباط حکمت و شريعت در نظر ابن رشد و مالصدرا، محمدوحيد صميمى، دانشگاه تهران، 1399/06/29

9) بررسي آراي ديويد الند در باب امکان حيات بعد از مرگ، زينب اميرى، دانشگاه تهران، 1399/07/23

10) پاسخ به شبهات عدم عصمت انبيا با تاکيد بر آراي شيخ طوسي و طبرسي و فخر رازي و زمخشري در تفاسير ايشان، مينو مظفرى، دانشگاه
تهران، 1399/07/30

تحقيقات انجام شده

1) مهدى عظيمى. "از دليل افتراض تا معرفى و حذف سور وجودى." 1396 - 1396.
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جوايز و افتخارات(در زمينههاى مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

1) اثر شايسته تقدير در سى و پنجمين دوره جايزه کتاب سال جمهمورى اسالمى ايران، ملى، ساير، 1396/11/18

2) پژوهشگر جوان نمونه، ملى، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1397/09/26

3) اثر شايسته تقدير در سى و هشتمين دوره جايزه کتاب سال، ملى، ساير، 1399/12/18

4) عضو هيئت علمى برگزيده آموزشى، ملى، ساير، 1400/02/27

پذيرش مسئوليت در قواى سه گانه

1) عضو شوراى روابط بين الملل دانشکده الهيات، 1397/08/14

2) مدير دفتر آموزشهاى آزاد دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 1397/10/15


