
 ایران همایش انجمن منطقپنجمین 

 2931آذر ماه  12سه شنبه 

 عصر
 سه شنبه

12/3/2931 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 ثبت نام و افتتاحیه 51 – 51

 

51 – 51 
 پل تام

 دانشگاه سیدنی
Avicenna’s  

Mereology of the Predicables 

 پذیرایی 51:71 – 51

51:71 – 51 
 مجتهدیسید مجتبی 

 دانشگاه تهران
Localizing  

Finite-Depth Kripke Models 

51 – 01:71 
 حنیف شمیم

 پژوهشگر سینما

 πپخش و تحلیل فیلم 

 آرونوفسکی به کارگردانی دارن
 

 2931آذر ماه  11چهار شنبه 

 صبح
 شنبه چهار

11/3/2931 

9 – 51 
 دیوید اسپرو

 ایست انگلیادانشگاه 
Large cardinals, forcing axioms,  

and mathematical realisms 

51 – 51:71 
 دقیقی علی صادق

 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

Shelah Cardinals:  

A Fleeting Glimpse 

 پذیرایی 55 – 51:71

55 – 55:71 
 پور محمدصالح زارع

 کمبریجدانشگاه 
 التفاتیشناختی از حیث  ی یک تفسیر روان درباره

55:71 – 50 
 مسعود معمارزاده

 دانشگاه تهران
Uniform Interpolation for BPL 

50 – 50:71 
 هادی صفائی 

 های بنیادی پژوهشگاه دانش

 در دفاع از دسترسی معرفتی ویژه 

 به طول متر استاندارد

 نماز و ناهار 51 – 50:71

 

 عصر

 چهارشنبه

11/3/2931 

51 – 51 
 بهاره افشاری

 گوتنبرگدانشگاه 

On the Logic of 

Induction and Co-Induction 

 پذیرایی 51:71 – 51

51:71 – 51 
 دیعزیبا اس

 دانشگاه تبریز

Axiomatizing  

Mathematical Theories:  

Multiplication and Order 

51 – 51:71 
 فاطمه نبوی

 دانشگاه قم

  بین رابطه تبیین

 پیشفرض منطق در شرعی وجوب انواع

51:71 – 51 
 ناربه آبولیان 
 دانشگاه تهران

Cut-Free Sequent Calculus for F 

 



 

 2931آذر ماه  19پنج شنبه 

 صبح
 

 صبح

 شنبه پنج

19/3/2931 

9 – 51 
 مرتضی منیری

 دانشگاه شهید بهشتی

 ساب محدود: ح

 کالسیک و شهودی

51 – 51:71 

 میالد عمرانی
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 صورت بندی هایی از 

 معناشناسی مفهومی الیبنیتس 

 برای منطق ارسطو

 پذیرایی 55 – 51:71

55 – 55:71 
 کریم خانکی

 صنعتی اراکدانشگاه 

NIP inside a model  

and Baire 1 definability 

55:71  50 
 مهدی عظیمی

 دانشگاه تهران
 باور منطق و سهروردی

50  50:71 
 سمیه چپقلو

 دانشگاه شهید بهشتی

On the Axiomatization of 

Intuitionistic Linear Temporal 

Logic of Dynamical Systems 

50:71 – 51 
 اختتامیه

 نماز و ناهار
 

 


