
 ایران همایش انجمن منطق ششمینبرنامة 

 0931بهمن ماه  01شنبه چهار

 صبح

 شنبهچهار

01/00/0931 

 

 بخش

 انگلیسی

 

 ریاست جلسه

 محمد اردشیر

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 ثبت نام و افتتاحیه 9 – 8

9 – 01 
 شهید رحمان

 دانشگاه لیل

Towards a New Approach to 

Deontic Logic: 

A Constructive Type Theory-

Framework 

for Heteronomous Imperatives  

in Islamic Jurisprudence 

01 – 01:01 

 نصیر

 موسویان

پژوهشگاه 

دانشهای 

 بنیادی

Plenitudinous Russellianism 

 پذیرایی 00 – 01:01

00 – 00:01 

 محمد شفیعی

دانشگاه شهید 

 بهشتی

Peirce’s Existential Graphs 

and the meaning of logical 

connectives 

00:01 – 01 

 اسعدی زیبا

 گلزار

 دانشگاه تبریز

On the Truth of the Gödel 

Sentence(s) of Consistent 

Theories 

 نماز و ناهار 01 – 01 

 01 – 01 عصر
سید مجتبی 

 مجتهدی
The completeness principle: 

provability aspects 



 چهارشنبه

01/00/0931  

 

 بخش

 فارسی

 

 ریاست جلسه

نصیر 

 موسویان

 دانشگاه تهران

01 – 01:01 

 بدر حمیدرضا

حوزه علمیه 

 تهران

 ذهنی طولی حملِ

 پذیرایی 01 – 01:01

01 – 01:01 

 عبیری مریم

دانشگاه شهید 

 بهشتی

Forcing and satisfaction in 

Kripke models 

of intuitionistic arithmetic 

01:01 – 01 
 شقایق

 معتضدی

  منطق؛ و مطلق قدرت

 جدید بصیرتی قدیمی، ایمسئله

01 – 01:01 

 آمیخته عامر

دانشگاه تربیت 

 مدرس

 خواست منطق

 روانشناختی و سیستم صوری-مبانی فلسفی

 0931بهمن ماه  00شنبه پنج

 صبح

 پنج شنبه

00/00/0931 

 

 بخش

 فارسی

 

 ریاست جلسه

9 – 01 

 مقداد قاری

دانشگاه اصفهان 

 و

پژوهشگاه 

 دانشهای بنیادی

A Logic of Justified True 

Belief 

01 – 01:01 

 صفری پروین

آزاد دانشگاه 

 اسالمی

 واحد قزوین

   رابطها و ارزشها

 شهودی کالسیک، ایگزاره هایمنطق در

 گودل و

 پذیرایی 00 – 01:01



مسعود 

 پورمهدیان
00 – 00:01 

 اخوان مهدی

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 ارسطوئی منطق بر تیمیه ابن ردیات

00:01 – 01 

 فاطمه

 شیرمحمدزاده

 دانشگاه تهران

Algebraic Semantics 

for Subintuitionistic Logics 

01 – 01:01 

 امیرحسین

 شرفی

دانشگاه شهید 

 بهشتی

A Strong Complete Schema 

for Logic of Lattice Effect 

Algebras 

 نماز و ناهار 01 – 01:01

 

 عصر

 پنج شنبه

00/00/0931 

 

 بخش

 فارسی

 

 ریاست جلسه

01 – 01:01 

 صادقی وحیده

دانشگاه صنعتی 

 امیر کبیر

 بالفعلگرایی یا امکانگرایی

01:01 - 01 

محمدصالح 

 زرزا

 تبریزدانشگاه 

  پیوسته استقرای

در منطق مرتبه  آن معادل هایصورت و

 اول

 پذیرایی 01:01 – 01

01:01 – 01 
 نبوی فاطمه

 دانشگاه قم

 الزام عملگر بررسی

 ویاپ تکلیف منطق برای سگربرگ طرح در



سعید صالحی 

 پورمهر
01 – 01:01 

محمدعلی 

 پور یوسفی

دانشگاه تربیت 

 مدرس

 فتکالی تعارض و موضعی دو تکلیف منطق

مدیرهمجمع عمومی و انتخابات هیئت  01:01 – 01:01  

 

 


