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 غالمرضا فياضيآيت اهلل   -1

 )ره(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی استاد  -

 رییس مجمع عالی حکمت اسالمی -

 برخی از آثار:

 تعلیقه بر اسفار اربعه -

 تعلیقه بر نهایه الحکمه -

 شناسی درآمدی بر معرفت -

 هستی و چیستی در حکمت صدرایی -

 

 

 دكتر  احد فرامرز قراملکي -2

 دانشگاه تهرانو معاون پژوهشی دانشکده الهیات  استاد  -

 برخی از آثار:

 ایاخالق حرفه -

 ای در تمدن ایران و اسالماخالق حرفه -

 ای در کتابداریاخالق حرفه -

 اخالق سازمانی -

 

 محمد حسين زاده؛ حجت االسالم و المسلمين دكتر -3

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ استاد   -

 دوره دکتری فلسفهتدریس در  -

 :برخی از آثار

 پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر -

 منابع معرفت -

 معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی -

 معرفت دینی، عقالنیت و منابع -

 معرفت الزم و کافی در دین -

 هامعرفت بشری؛ زیرساخت -

 ها یا ساختارهامعرفت بشری؛ مؤلفه -

 



 

 

 حميد طالب زادهدكتر  -4

 مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهراندانشیار  و  -

 تحول علوم انسانیتخصصی دبیر شورای  -

 برخی از آثار:

 نیچه و  پرسش مابعد الطبیعه -

 هستی در اندیشه فیلسوفان)ترجمه( -

 تاریخ فلسفه اسالمی )ترجمه( -

 

 حميد پارسانيا حجت االسالم و المسلمين دكتر  -5

 

 باقرالعلوم)ع(دانشگاه تهران و دانشگاه استاد 

 شورای انقالب فرهنگی عضو -

 برخی از آثار:

 های اجتماعیجهان -

 تولید و تکوین علوم انسانی -

 علم و فلسفه -

 پلورالیسم -

 

 

 مجتبي مصباح حجت االسالم و المسلمين دكتر  -6

 )ره(دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی -

 برخی از آثار:

 احتمال معرفت شناختی -

 فلسفه اخالقبنیاد اخالق؛ روشی نو در آموزش  -

 فلسفه اخالق -

 خداشناسی فلسفی -

 رابطه هست و باید در اخالق -

 



 

 

 

 جواد توكلي دكتر  -7

 دکترای اقتصاد از دانشگاه اراسموس هلند -

 مدیر مسئول دوفصلنامه معرفت اقتصادی -

 تدریس در دوره کارشناسی ارشد  -

 دهها مقاله فارسی و انگلیسی در موضوع اقتصاد -

 

 

 

 استاد عباس عارفي -8

 دکتری فلسفه مدرس دوره های -

 متخصّص در مباحث زبان شناختی و معرفت شناختی -

 برخی از آثار:

 مطابقت صور ذهنی با خارج -

 بدیهی و نقش آن در معرفت شناسی -

 و ده ها مقاله در زمینه معرفت شناسی و زبان شناسی -

 

 


