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 ابراهيم آيتي، محمد. 1

  مقوالت

. 1336-1337دانشگاه تهران، دانشكده الهيات و معارف اسالمي 

  محمود شهابي: استاد راهنما
 

 

  ابراهيمي، حسن. 2

 بن عربيااسماء و صفات باري تعالي در عرفان محي الدين 

  . 1380الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران،  دانشكده 

   جهانگيريمحسن: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني _ احمد بهشتي: استاد مشاور       

 

 ابراهيمي ديناني، غالمحسين. 3

  قواعد كلي در فلسفه اسالمي 

 .1355 دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
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 احمدي، احمد. 4

 ترجمه اساس مابعدالطبيعه اخالق كانت 

 . 1358ه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگا 

 يحيي مهدوي: استاد راهنما 

 

 احمدي، حسن. 5

مقايسه اي ميان افكار ارسطو و افكار ابن سينا در مسائل علت و  

  معلول

 . 1368دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

 غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

 

 احمدي، محمدامين. 6

توجيه و اثبات ، آنها از حيث ضرورت و امكانانواع قضايا و تحليل  

  در فلسفه اسالمي و فلسفه تحليلي

 . 1380دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

 احد فرامرز قراملكي _ ضياء موحد: استاد راهنما
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 شاپور اعتماد _ احمد بهشتي: استاد مشاور

 

 احمدي افرمجاني، علي اكبر. 7

ج منطقي و فلسفي نظريه هاي صدق تارسكي تطبيقي نتاي بررسي 

  )گرايش منطق(

 . 1378دانشگاه تربيت مدرس، 

 محمد لگنهاوزن: استاد راهنما

 محمد اردشير _ لطف اهللا نبوي: استاد مشاور

 

 اخالقي، مرضيه. 8

   صدراي بر انسان شناسثي قرآن و حدري تاثزانيم

  .1383 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

 يفرامرز قراملك  احد_ يغالمرضا اعوان: استاد راهنما

 ي احمد بهشت_ ياحمد پاكتچ :استاد مشاور
 

 اردشيرالريجاني، علي. 8

 فلسفه رياضي كانت 
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 . 1374دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،  

 غالمعلي حدادعادل: استاد راهنما 

 احمد احمدي:  استاد مشاور

 

 فاضلالريجاني، اردشير. 10

پژوهشي در ارتباط بين علوم تجربي و ارزشهاي ، علم و ارزش

  )هي حكمت متعالشيگرا(انساني 

 . 1374دانشگاه تربيت مدرس، 

 احمد احمدي: استاد راهنما

 مهدي گلشني _ غالمرضا اعواني: استاد مشاور

 

 ارشادي نيا، محمدرضا. 11

  و بررسي نظريه تفكيك نقد 

 . 1380، )ع (صادقدانشگاه امام  

 مصطفويسعادت حسن  : استاد راهنما 

 دهابيوك عليز _ نجعفر سيدا: استاد مشاور 
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 رياحي، علي ارشد. 21

 داوري بين آراء و افكار فلسفي اليبنيتس و كالرك در كتاب  

  )گرايش حكمت متعاليه(مكاتبات بر اساس آراء صدرالمتالهين  

 . 1376دانشگاه تربيت مدرس،  

 احمد احمدي: اد راهنمااست 

 محمد لگنهاوزن _ شهرام پازوكي:  استاد مشاور

 

 اسدي گرمارودي، محمد. 31

   نظرات كالمي خواجه نصير طوسي

 . 1374-1375، )علوم و تحقيقاتواحد ( دانشگاه آزاد 

 غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما 

 عليرضا فيض: استاد مشاور 

 

 اعتصامي، محمدمهدي. 41

 آراء توماس آكويناس در باب وجود و تأثير ابن سينا بر وي 

 . 1380-1381، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

 اعوانيغالمرضا : استاد راهنما
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  اردكانيرضا داوري:  استاد مشاور

 

 اعواني، غالمرضا. 51

 عقل و نفس در فلسفه پلوتينوس و شرح و بسط آن در فلسفه 

  اسالمي 

 . 1355ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دانشكده 

 سيدحسين نصر: استاد راهنما

 

 افتخارزاده، حسن. 61

  عدل الهي در فلسفه اسالمي و كالم 

 . 1369دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران،  

 احمد بهشتي _ مهدي حائري يزدي: استاد راهنما 

 

 اكبري، رضا. 71

      گي و معاد با تكيه بر آراء صدرالمتالهين بررسي تطبيقي جاودان

  شيرازي و پرايس 

 . 1380دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
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 فرامرز قراملكي احد_  نجفقلي حبيبي: استاد راهنما

 احمد بهشتي: استاد مشاور

 

 اكبري، فتحعلي. 81

  اسالمي با منطق رياضي _ مقايسه منطق ارسطويي

 . ]1356[معارف اسالمي دانشگاه تهران،    الهيات و دانشكده

 اميرحسين آريان پور _ مرتضي مطهري: استاد راهنما

 

 اكبريان، رضا. 91

 حكمت شيگرا(ميزان تأثير قرآن و حديث در فلسفه اسالمي 

  )هيمتعال

 . 1377دانشگاه تربيت مدرس، 

 احمد احمدي: استاد راهنما

  دينانييميغالمحسين ابراه _ يحسن سعادت مصطفو :استاد مشاور

  

 ي، موسياهي چقاسياكرم. 20

  عهيكانت و مابعدالطب
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 . 1381-1382، )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد 

  اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  زادهبي نقنيرعبدالحسيم _ يغالمرضا اعوان :استاد مشاور

  

 اكوان، محمد. 12

  دين از ديدگاه ويتگنشتاين

 . 1379-1380 ،)واحد علوم و تحقيقات( گاه آزاددانش

  اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

 شهرام پازوكي _ غالمرضا اعواني: استاد مشاور

  

 البدور، سلمان. 22

 حقايق ازلي در فلسفه دكارتيها و اعيان ثابته در فلسفه اسالمي

 . 1358دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،  

  اردكانيرضا داوري: اهنمااستاد ر

  

 الحاج حسن، علي. 32



 پايان نامه هاي دكترا

 

٩

  روش شناسي و ساختار معرفتي حكمت متعاليه

  .1382 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

 ي كوچناني قاسمعل_ يبي حبينجفقل: استاد راهنما

 ي كرماني طوب_ ياحمد بهشت :استاد مشاور

  

 السعدي، حسن. 42

ز اصالت وجود و اشتراك وجود و مسير بيان مقصود فالسفه ا

  تاريخي و كيفيت استفاده از آن

 . دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

 جواد مصلح: استاد راهنما

 

  بداشتي، علياله .52

   و نبوتدي درباره توحهي آراء سلفينقد و بررس

  .1382 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

 احمد بهشتي _ طوبي كرماني:  راهنمااستاد

  علي شيخ االسالمي:استاد مشاور
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 امامي، هادي. 26

  قوه و فعل

 . 1354دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مفتح: استاد راهنما

 

 امامي العريضي، مهدي. 27

 بخت و اتفاق از نظر فالسفه 

 . 1356ه تهران، دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگا

 مرتضي مطهري _ اميرحسين آريان پور: استاد راهنما

 

 امامي جمعه، مهدي. 28

 )گرايش منطق(منطق ابن سينا  مگاري و تأثير آن در _ منطق رواقي

 . 1378دانشگاه تربيت مدرس، 

 محمد خوانساري: استاد راهنما

 ضياء موحد _ لطف اهللا نبوي: استاد مشاور
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  حمدحسينايراندوست، م. 29

   تشبيه و تنزيه در كالم و فلسفه و عرفان اسالمي

  . 1378، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  علي مهديزاده: استاد مشاور

 

  ايمان پور، منصور. 30

   نتايج اصالت و تشكيك وجود در فلسفه اسالمي

  . 1380 دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران،

  احمد بهشتي _ مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

   قاسمعلي كوچناني_ فرامرز قراملكي احد: استاد مشاور

 

  باهنر، محمدجواد. 31

   اصالت انسان از ديدگاه قرآن 

  .1348دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  ميابراه محمدبخشنده، . 32
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   ارت انسان در فلسفه دكياديخودبن

  . 1381-1382، )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد 

  يغالمرضا اعوان: استاد راهنما

   شهرام پازوكي_اردكاني  رضا داوري :استاد مشاور

  

  برنجكار، رضا. 33

  اراده خدا و انسان از ديدگاه ارسطو و ابن سينا و اسپينوزا 

  . 1380دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  محسن جهانگيري: تاد راهنمااس

   اردكانيرضا داوري _ احمد احمدي: استاد مشاور

  

  بزرگ نژاد، حسين. 34

       آراء كالمي عالمه حلي و مقايسه آن با آراي خواجه نصيرالدين 

  طوسي 

  . 1378-1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما
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  مرضا اعوانيغال: استاد مشاور

  

  بهشتي، احمد. 35

         : ه مابعدالطبيعه ارسطو و بوعلي سينا در چهار مسالةمقايس

وجود و  مسائل -3الطبيعه موضوع مابعد-2علوم تقسيمات -1

   مواد ثالث -4عدم

  .1354دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  بهمن پور، هرمز. 36

   تناسخ و تحول تاريخي آن

  ] .1358[دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  بيدهندي، محمد. 37

بررسي تطبيقي هستي شناسي تاويلي مالصدرا و هرمنوتيك 

   )گرايش حكمت متعاليه(هايدگر

  . 1382رس، دانشگاه تربيت مد

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما
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  بهشتيحسيني  رضامحمد  _ رضا ريخته گرانمحمد: استاد مشاور
 

  پازوكي، شهرام. 38

   سير مابعدالطبيعه در تاريخ تفكر غرب به تفسير هايدگر

  . 1373دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  غالمعلي حداد عادل _ كريم مجتهدي: استاد مشاور

  

  پلنگي، منيره. 39

گرايش ( فلسفه افالطون مباني نظريه حركت جوهري مالصدرا در

   )حكمت متعاليه

  . 1377دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  احمد احمدي _ محسن جهانگيري: استاد مشاور

  

  پورجوادي، نصراهللا. 40
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  سفر نفس و سير نزولي و صعودي آن در فلسفه افلوطين و مقايسه 

  آن با عرفان احمد غزالي 

  . 1356علوم انساني دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و 

  سيدحسين نصر: استاد راهنما

 

  پورحسن، قاسم. 41

آراء گادامر و پل ريكور و نقد فلسفي  بررسي نظريه هرمنوتيك در

  . 1379 دانشگاه امام صادق، زباني آن

  مصطفويسعادت حسن  _ شبستري محمد مجتهد: استاد راهنما

  بيوك عليزاده: استاد مشاور

  

  رحسيني، ابوالقاسمپو. 42

نيكوماخوس ارسطو و تطبيق آن با كتاب  ترجمه قسمتي از اخالق

   تهذيب االخالق و تطهير االعراق ابن مسكويه

  . 1347دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  يحيي مهدوي: استاد راهنما
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  پيرمرادي، محمدجواد. 43

ديدگاه مالصدرا و نقد و بررسي تطبيقي مسائل حركت و زمان از 

   )گرايش حكمت متعاليه(برگسون 

  . 1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  عليقلي بياني_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  پيشوايي، محمد. 44

نظرات مقايسه اي بحث المعرفه از نظر ابن سينا، سهروردي و 

   مالصدرا

   .1359 اسالمي دانشگاه تهران، دانشكده الهيات و معارف

  حسن ملكشاهي: استاد راهنما

 

  تبعه ايزدي، مختار. 45

   بررسي و تطبيق روح  و نفس در فلسفه و عرفان

  . 1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما
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 احمد بهشتي: استاد مشاور

  تدين، ابراهيم. 46

   الصدراعلت فاعلي در فلسفه م

  .1363دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  توازياني، زهره. 47

   خدا از منظر ابن سينا و اسپينوزا

  . 1381دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  فرامرز قراملكي احد_  محمود خاتمي: استاد مشاور

  

  توانا، احمد. 48

  ررسي و تحقيق درباره كتاب محصل شيخ طوسيب

  .1352دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  

  توراني، اعالء. 49
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بررسي تحليلي آراء كالمي پل تيليش و مقايسه آن با آراء كالمي 

   )گرايش حكمت متعاليه(صدرالمتالهين در باب توحيد 

  . 1377دانشگاه تربيت مدرس، 

   غالمرضا اعواني:استاد راهنما

  محمدرضا ريخته گران_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  ثقفي، مريم. 50

   سير تحول فلسفه از وجودشناسي به شناخت شناسي

  . 1378-1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

   غالمحسين ابراهيمي ديناني_ غالمرضا اعواني: استاد مشاور

 

  جمال زاده، عبدالرضا. 51

   كاوشي در عينيت صفات و ذات

  . 1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  ابوالقاسم گرجي: استاد راهنما

   عليرضا فيض: استاد مشاور
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  جوادي، ذبيح اهللا. 25

ظريه حركت جوهري فيلسوف بزرگ شرق  از نتحليلي 

   فيزيك جديد شيرازي بر مبناي فلسفه وصدرالمتالهين 

  . 1355دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  جواد مصلح: استاد راهنما

  

  جوادي، محسن. 35

  گرايش حكمت (تبيين و نقد نظريه سعادت در فلسفه ارسطو 

  ) متعاليه

  . 1378  دانشگاه تربيت مدرس،

  جالل الدين مجتبوي: استاد راهنما

  حمد لگنهاوزنم_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  جوارشكيان، عباس. 45

نقد و تحليل نحوه فاعليت خداوند در عالم طبيعت از نظر فالسفه 

   )گرايش حكمت متعاليه(اسالمي و اوگوستين 
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  . 1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  حسين غفاري_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  جهانگيري، محسن. 55

تطبيق وحدت وجود در تصوف محي الدين بن عربي و وحدت جوهر 

   در فلسفه باروخ اسپينوزا

  . 1351دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  احمد فرديد: استاد راهنما

  

 

  حاج حسيني، مرتضي. 56

ساختار صوري و معنايي منطق شرطي در دو نظام منطقي قديم و 

  ) گرايش منطق(جديد 

  . 1375گاه تربيت مدرس، دانش

  ضياء موحد: استاد راهنما
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  غالمرضا اعواني_  محمد خوانساري: استاد مشاور

 

  حاجي ابراهيم، رضا. 57

 هي بر حكمت متعالهي نقل و عقل با تكدگاهيو نجات از د يرستگار

   .1383 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  طوبي كرماني: استاد راهنما

  يبي حبي نجفقل_ ياحمد بهشت : مشاوراستاد

  

  حبيبي، نجفقلي. 58

  شيخ اشراق و آراء خاص او در فلسفه الهي 

  . 1356دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  حسن ملكشاهي: استاد راهنما

 

  حجتي، محمدعلي. 59

گرايش (بررسي و نقد ديدگاه گوتلوب فرگه پيرامون معني و صدق 

   )منطق

  . 1377شگاه تربيت مدرس، دان



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٢

  يوسف صمدي علي آبادي: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  ضياء موحد: استاد مشاور

  

  حدادعادل، غالمعلي. 60

 نظركانت درباره مابعدالطبيعه بر اساس ترجمه تمهيدات اثركانت

  . 1356دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  يم مجتهديكر: استاد راهنما

 

  حسامي فر، عبدالرزاق. 61

  ايده آليسم باركلي و مقايسه آن با فالسفه اسالمي 

  . 1378دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  غالمعلي حدادعادل: استاد راهنما

   غالمحسين ابراهيمي ديناني_كريم مجتهدي : استاد مشاور

  

  

  



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٣

  حسني، حسن. 62

 ميان فخرالدين رازي و خواجه ظراستقصاء موارد اختالف ن

   نصيرالدين طوسي و بررسي و داوري ميان آنها

  . 1360دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  حسن ملكشاهي: استاد راهنما

  

  حسيني، مرتضي. 63

   انسان شناسي از ديدگاه سيدحيدر آملي و افلوطين

  . 1381، دانشگاه قم

  ي احمد احمد:استاد راهنما

   علي عابدي شاهرودي_غالمرضا اعواني : استاد مشاور
 

  حسيني بهشتي، محمد. 64

   مسائل مابعدالطبيعه در قرآن

  . 1353دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمود شهابي: استاد راهنما

 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٤

  حسيني سروري، حسن. 65

   پلوراليسمبررسي و نقد نظريه پلوراليسم ديني و تبيين تلقي اسالم از 

  . 1380، )ص (دانشگاه امام صادق

  غالمرضا اعواني_   نصرحسنسيد: استاد راهنما

  فرامرز قراملكي حد ا_ مصطفويسعادت حسن : استاد مشاور

  

  حقي، علي. 66

 روش شناسي علوم تجربي از ديدگاه ابن سينا، شهيد صدر و پوپر

   .1381، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

  پور اعتمادشا: استاد راهنما

   شهرام پازوكي_ محمدحسين حشمت پور :استاد مشاور
 

  حكاك، محمد. 67

   بررسي آراء هيوم در بحث معرفت از نظر حكمت متعاليه

  . 1375دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  غالمعلي حدادعادل: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٥

  نيغالمحسين ابراهيمي دينا_  محسن جهانگيري: استاد مشاور
 

  حكمت، نصراهللا. 68

 تأثير اصول اخالقي افالطون و ارسطو در آثار ابو الحسن عامري

  . 1373دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  

  حكيم الهي، هدايت اهللا. 69

 روش پيشينيان در اثبات صانع با توجه به قرآن كريم و مقايسه آن 

   ز متاخران فالسفه مغرب زمينبا برخي ا

  .1349دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

  

  حكيم برزگر، عباس. 70

   رابطه عرفان با روانشناسي

   .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٦

  اميرحسين آريان پور: استاد راهنما

 

  حيدريان، محمود. 71

    فرد و اجتماعي اجتماعرابطه

  . 1336-1337دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  يني نائيمحمدرضا جالل :استاد راهنما

  

  خاتمي، محمود. 72

   جهان در نظر هايدگر

  . 1375دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

   اردكانيضا داورير: استاد راهنما

  محسن جهانگيري _ تهديكريم مج: استاد مشاور

  

  خادمي، عين اهللا. 73

تجربه (عليت از ديدگاه انديشمندان اسالمي و فيلسوفان آمپريست 

   )گرا



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٧

  . 1376-1377، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  اردكاني رضا داوري: استاد مشاور
 

  خالقيان، فضل اهللا. 74

 )معتزله،اشاعره و اماميه( متكلمان مسلمانمعرفت اهللا از ديدگاه  

  . 1379دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  فرامرز قراملكي احد_  احمد بهشتي: استاد راهنما

  قاسمعلي كوچناني: استاد مشاور

  

  غالمحسين خدري،. 75

   ناسي و توماس آكونايعقل و نفس در فلسفه ابن س

  . 1382، )و تحقيقاتواحد علوم (دانشگاه آزاد 

  يناني ديمي ابراهنيغالمحس: استاد راهنما

   اردكانيرضا داوري :استاد مشاور

  

  خراساني، حسين. 76



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٨

   فرد و اجتماع از نظر قرآن

   .1340 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

   محمد مشكوه:استاد راهنما

 

  خزاعي، زهرا. 77

   )قيفلسفه تطبي(اخالق فضيلت مدار 

   .1381 ، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

  صادق الريجاني: استاد راهنما

   محسن جوادي_ احمد احمدي :استاد مشاور

  

  خسروآبادي، حسين. 78

   راتحقيق در قدرت و اراده حق تعالي در فلسفه مالصد

  . 1366 دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران،

  يمهدي حائري يزد: استاد راهنما
 

  خسروجردي، احمد. 79



 پايان نامه هاي دكترا

 

٢٩

  آراء خاصه صدرالمتالهين در علم النفس با توجه به آراء متفكران 

  ديگر 

   .1353، دانشگاه تهران دانشكده الهيات و  معارف اسالمي

  جواد مصلح: استاد راهنما
  

  خليقي، حسين. 80

   آفرينش از ديدگاه فلسفي و نظر فالسفه اسالمي درباره آن

   .1350 عارف اسالمي دانشگاه تهران،دانشكده الهيات و م

  اميرحسين آريان پور_  جواد مصلح: استاد راهنما

  

  خواب نما، سيدحسين. 81

   معاد از نظر فالسفه اسالمي

  .1356دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  خواجه نوري، حسن. 82

   جبر و اختيار از نظر مذهب و مابعدالطبيعه

  . 1351  و معارف اسالمي دانشگاه تهران،دانشكده الهيات



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٠

  جواد مصلح: استاد راهنما

 

  دادبه، اصغر. 83

   فرهنگ مصطلحات كالم اسالمي

   .1359ت و معارف اسالمي دانشگاه تهران، دانشكده الهيا

  حسن ملكشاهي: استاد راهنما

  

  دانشپور، علي. 84

 )علت و معلول ازنظر فلسفه قديم(قانون عليت از نظر فلسفه 

   .1348دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  مرتضي مطهري: استاد راهنما

  

  داودي، عليمراد. 85

ترجمه كتاب نفس ارسطو و تحقيق درباره آن و مقايسه آراء ارسطو 

   با ابن سينا راجع به نفس و عقل

   .1342دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  يي مهدوييح: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣١

  

  داورپناه، ابوالفضل. 86

   )ع (ي و خالفت علتي والاتي در آقيبحث و تحق

. 1340-1341دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

 

  داوري اردكاني، رضا. 87

 حكمت عملي افالطون و ارسطو و تاثير آن در فلسفه سياسي فارابي

  . 1346 علوم انساني دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و

  يحيي مهدوي: استاد راهنما

  

  دشت بزرگي، مهدي. 88

قضاياي تحليلي و تأليفي از ديدگاه پوزيتيويسم منطقي و كواين 

   )گرايش منطق(

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  محمد لگنهاوزن، : استاد راهنما

  احمد احمدي_  لطف اهللا نبوي: استاد مشاور



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٢

 

  يباجي فروشان، محمدعليد. 89

نقد و بررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديدگاه مالصدرا و فالسفه 

گرايش حكمت ( اليبنيتس، اسپينوزا، مالبرانش دكارتي، دكارت،

   )متعاليه

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  ره بيديصانعي د منوچهر _ احمد احمدي: استاد مشاور

  

  ديرباز، عسگر. 90

گرايش حكمت (امكان در كانت و نقادي آن از ديدگاه مالصدرا 

   )متعاليه

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  محمود خاتمي_  لطف اهللا نبوي: استاد مشاور

  



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٣

  ديلمقاني موحد، صمد. 91

   منابع افكار فلسفي شيخ اشراق سهروردي

   .]1357[يات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، دانشكده اله

  حسن ملكشاهي: استاد راهنما

  

  ديواني، امير. 92

   ماهيت و مبناي قوانين طبيعت

   .1381، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

  محمد لگنهاوزن: استاد راهنما

   احمد احمدي_ علي عابدي شاهرودي :استاد مشاور
 

  ذكياني، غالمرضا. 93

ستلزام مادي و تبيين آنها در منطق موجهات و منطق پارادوكسهاي ا

   ) منطقشيگرا(ربط 

   .1381تربيت مدرس،  دانشگاه

  لطف اهللا نبوي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٤

   حجتيعلي محمد _محمد لگنهاوزن: استاد مشاور

  

  رحماني، شريف. 94

   ي و افكار و آراء ابوالحسن عامرديعقا

  . هراندانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه ت

   غالمحسين صديقي:استاد راهنما

  

  رحمتي، انشاءاهللا. 95

   رابطه نفس و بدن از ديدگاه مالصدرا و دكارت

   .1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

   اردكانيرضا داوري: استاد مشاور

 

  رحيميان، سعيد. 96

وطين و ارزيابي آن از ديدگاه تبيين نظريه فاعليت وجودي افل

   )گرايش حكمت متعاليه(صدرالمتالهين 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٥

   .1377دانشگاه تربيت مدرس، 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني _ احمد احمدي: استاد مشاور

  

  رسولي شربياني، رضا. 97

تبيين پارادكس دروغگو در آراء منطق دانان مسلمان و نقد و 

  )گرايش منطق(تارسكي ي سمانتيك ارزيابي آن بر مبنا

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  فرامرز قراملكي احد: استاد راهنما

  علي اكبر احمدي افرمجاني_  لطف اهللا نبوي: استاد مشاور
 

  رشيديان، غالمرضا. 98

   انديشه هاي كالمي ابن ابي جمهور احسائي

   .1373-1374، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: د راهنمااستا

 محمدباقر حجتي: استاد مشاور

 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٦

  رضازاده، حسن. 99

  مشهور به جلوهياي ابوالحسن طباطبرزاي آثار و افكار ميبررس

 .1381-1382 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  ي احمد بهشت_ يحسن سعادت مصطفو: استاد راهنما
 
 
 

  صرزيدي، نارضا .100

فلسفه نبوت نزد متكلمان و فيلسوفان شبه قاره و مقايسه آن با آراء 

   شيخ الرئيس ابن سينا

   .1381دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

   فتح اهللا مجتبائي_ شبستري محمد مجتهد: استاد راهنما

  فرامرز قراملكي احد_  احمد بهشتي: استاد مشاور

  

  رضايي، محمدجواد. 101

گرايش حكمت (رابطه طبيعيات و مابعدالطبيعه درحكمت ابن سينا 

   )متعاليه



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٧

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  محمد خوانساري: استاد مشاور

 

  رضوي طوسي، مجتبي. 102

   )مفهوم،گونه ها( ايمان در قرآن

  . 1381امام صادق،  دانشگاه

   احد فرامرز قراملكي:تاد راهنمااس

  احمد پاكتچي_  بيوك عليزاده: استاد مشاور

 

  رضوي فقيه، سعيد. 103

گرايش (ساختار نحوي و معنوي منطق معرفت و نتايج فلسفي آن 

   )منطق

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  لطف اهللا نبوي: استاد راهنما

  يمجان افري اكبر احمديعل_  ي حجتيمحمدعل: استاد مشاور

  



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٨

  رياحي، غالمحسين. 104

   مبداء و معاد قرآن

   .1343دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

  

  رياضي، نوريه. 105

 بررسي تطبيقي اراده باري تعالي از نظر فالسفه و متكلمان اسالمي

   .1380تهران،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه

  مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

  طوبي كرماني_  شبستري محمد مجتهد: استاد مشاور

 

  ريخته گران، محمدرضا. 106

   منطق و مبحث علم هرمنوتيك

   .1374دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

   پورجوادينصراهللا_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٣٩

  زاهدي، محمدصادق. 107

 باوري از ديدگاه كريپكي و ارزيابي آراء ابن سينا بر اساس آنذات 

   )گرايش حكمت متعاليه(

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  ضياء موحد: استاد راهنما

  حسن سعادت مصطفوي_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  علي اصغر زكوي،. 108

   تسيبني اليمالصدرا و منادشناس دگاهي از دقهي الحقطيبس

  . 1380-1381، )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد 

  يناني ديمي ابراهنيغالمحس: استاد راهنما

   اردكانيرضا داوري :استاد مشاور

 

  زماني، مهدي. 109

   علم و معرفت از ديدگاه افالطون و سهروردي

   .1380دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٤٠

   بيناي مطلقمحمود _ حسين غفاري: استاد مشاور
 

  ساجدي، علي محمد. 110

   فاعليت حق تعالي در علم كالم و فلسفه اسالمي

   .1381دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  نجفقلي حبيبي_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  سبحاني فخر، قاسم. 111

 رابطه نفس و بدن از ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و صدرالمتالهين

   .1380دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

   مصطفوي سعادتحسن: استاد راهنما

  نجفقلي حبيبي_  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  ستاريان، مصطفي. 112

و زمان از نظر ارسطو و تاثير آن در حكماي مشاء اسالم و مكان 

اخوان الصفا، ناصرخسرو، سهروردي، خواجه نصيرالدين طوسي، 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٤١

متكلمان اسالمي، ميرداماد و مالصدرا با حدوث دهري ميرداماد و 

   حركت جوهري مالصدرا

  . 1348 دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني

  ين نصرسيدحس: استاد راهنما

 

  سجادي، جعفر. 113

   عقل از نظر فلسفي

   .1341،   دانشگاه تهرانالهيات و معارف اسالميدانشكده 

  محمود شهابي: استاد راهنما

 

  سعيدي كليشمي،گل بابا. 114

   قضايا در منطق ارسطويي و تحول آن در اسالم

   .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  حائري يزديمهدي : استاد راهنما

 

  سعيدي مهر، محمد. 115
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بررسي انتقادي ضرورت در فلسفه تحليلي معاصر از ديدگاه حكمت 

   متعاليه

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  يوسف صمدي علي آبادي: استاد راهنما

  احمد احمدي_  محمد لگنهاوزن: استاد مشاور

 

  سليمان حشمت، رضا. 116

   ظهور انديشه تاريخي در قرن هجدهم

  . 1375دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  محسن جهانگيري_  كريم مجتهدي: استاد مشاور

 

  حسين سليماني،. 117

   ومي هدگاهياعتقاد از د

  . 1381-1382، )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

   اصغر دادبه_ يغالمرضا اعوان :وراستاد مشا
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  سيادت موسوي، جمال الدين. 118

   قرآن و رهبري تمايالت انسان

. 1340-1341دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

 

  سيف، مسعود. 119

   فلسفه همسخني مارتين بوبر

  .  1378، دانشگاه تهراندانشكده ادبيات و علوم انساني 

  نصراهللا پورجوادي: استاد راهنما

  غالمعلي حدادعادل_   اردكانيرضا داوري: استاد مشاور

 

  شاقول، يوسف. 120      

  اختيار و خودبنيادي اراده در فلسفه كانت

   .1378دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  حسين غفاري_  ادلغالمعلي حدادع: استاد مشاور
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  شانظري، جعفر. 121

 ني صدرالمتالهمي بخش معاد المبدا و المعاد حكقي و تحقحيتصح

   ) و مالصدرا در دو كتاب المبدا و المعادناي آراء ابن سقيتطب(

  . 1378دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  ي عبداهللا نوران_  نجفقلي حبيبي:استاد مشاور

  

  شجاري، مرتضي. 122

   انسان از ديدگاه ابن عربي و مالصدرا

   .1380تهران،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه

  احمد بهشتي_  فتح اهللا مجتبائي: استاد راهنما

  قاسمعلي كوچناني_   فرامرز قراملكي احد: استاد مشاور

 

  شجاعي، عبدالواسع. 123       

   در تفسير ابوالفتوح رازيتحقيق  

    .1342،  دانشگاه تهران الهيات و معارف اسالميدانشكده  
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  محمد مشكوه: استاد راهنما 
 

  شريعتي، رحمت اهللا. 124

   طوسي آراء و عقايد كالمي شيخ

   .1375-1376، )واحد علوم و تحقيقات( آزاد دانشگاه

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  احمد بهشتي: راستاد مشاو

 

  شريف، ابوالحسن. 125

   تحقيق درباره محكم و متشابه قرآن

   .1344دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

 

  شفايي، علي. 126

   تحقيق درآراء فلسفي ابن رشد و مقايسه با آراء ابن سينا

  .1350ران، دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه ته
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  شفيعي، احمد. 127

 احكام ايجابي و سلبي وجود و سير تاريخي آن در انديشه اسالمي

   .1375-1376، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: استاد راهنما

 _ غالمرضا اعواني _ غالمحسين ابراهيمي ديناني: مشاوراستاد 

  عليرضا فيض _ محمدباقر حجتي

 

  بدالعليشكر، ع. 128

 و ي آن در آثار فارابيابي شهي وجود رابط و مستقل و ري نظريمبان

    اشراقخي و شسي الرئخيش

   .1382 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  يفرامرز قراملك  احد_ يزهرا مصطفو: استاد راهنما

  ي احمد بهشت_ يبي حبينجفقل :استاد مشاور
 

  شكيبا، عبداهللا. 129

   ي آثار و افكار فلسفي ميرصدرالدين دشتكيبررس

   .1353دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
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  جواد مصلح: استاد راهنما
 

  شمشيري، محمدرضا. 130

   جايگاه توجيه در شناخت شناسي معاصر

   .1379-1380، )قاتواحد علوم و تحقي(  آزاددانشگاه

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  محسين ابراهيمي دينانيغال_   اردكانيرضا داوري: مشاوراستاد 

 

  شهبازي، علي. 131

مال جالل الدين دواني و بررسي احوال و آثار او به انضمام تصحيح 

   دو رساله عدالت از او

   .1363 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  مهدي حائري يزدي: استاد راهنما

 

  شهرياري، حميد. 132

  تبيين و نقد آراء السدير مك اينتاير در فلسفه اخالق 

   .1382 ، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم
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  محمد لگنهاوزن: استاد راهنما

   مصطفي ملكيان_ صادق الريجاني :استاد مشاور

  

  شهيدزاده ماهاني، محمود. 133

   سعادت از ديدگاه ابونصر فارابي

  .1364 ،هراندانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه ت

  دكتر مهدي حائري يزدي: استاد راهنما

  

  علي شيخ، محمد. 134

   افكار فلسفي و اجتماعي و تربيتي ابن خلدون

   .1352،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  اميرحسين آريان پور: استاد راهنما

  

  اعي، عباسعشيخ ش. 135

  بررسي تطبيقي حق طبيعي

  .دانشگاه قم      
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   احمدي:استاد راهنما

  الريجانيصادق اردشير_  رضا داوري اردكاني :استاد مشاور
 

  شيدانشيد، حسينعلي. 136

   مباني عقلي اخالق از ديدگاه غزالي و هيوم

   .1381دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  دكاني اررضا داوري_  احمد احمدي: استاد مشاور

  

  شيرزاد، امير. 137

پژوهشي در انديشه هاي كالمي و فلسفي پيرامون حكمت الهي و 

   هدفداري هستي

   .1381دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  نجفقلي حبيبي_  احمد بهشتي: استاد راهنما

  قاسمعلي كوچناني_  احد فرامرز قراملكي: استاد مشاور

  

   عليشيرواني هرندي،. 138
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مطالعه تطبيقي و انتقادي مباني نظري تجربه ديني از ديدگاه ابن 

   )گرايش حكمت متعاليه(عربي و رودلف اتو 

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  شهرام پازوكي: استاد راهنما

  احمد احمدي _ محمد لگنهاوزن: استاد مشاور

  

  صابري نجف آبادي، مليحه. 139

 بررسي بقاي نفس در حكمت تحليل و(انحاء جاودانگي انسان 

   )متعاليه

   .1380، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  صاحبي شاهرودي، عبدالعلي. 140

تصحيح و تعليق كتاب كشف الفوايد في شرح قواعد العقايد تاليف 

   عالمه حلي
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   . 1375-1376، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  محمدباقر حجتي: استاد راهنما

  عليرضا فيض: استاد مشاور
 

  صادق زاده قمصري، فاطمه. 141

، نسبت عقل و ايمان از نظر متفكران مسلمان و متالهان معاصر غرب

   .1380دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  فرامرز قراملكي احد_  ستريشب محمد مجتهد: استاد راهنما

  احمد بهشتي: استاد مشاور
 

  صادقي، مرضيه. 142

   )فلسفه تطبيقي(عدالت و ارزش هاي اخالقي 

   .1381 ، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

  صادق الريجاني: استاد راهنما

   محسن جوادي_ مصطفي محقق داماد :استاد مشاور

  

  جواد صافيان اصفهاني، محمد. 143
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   ارسطو، كانت و هايدگرهنر نزد 

   .1378دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  علي اردشيرالريجاني _ غالمعلي حدادعادل: استاد مشاور
 

  صالحي كرماني، محمدرضا. 144

   رابطه علم و معلوم

  . دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  جواد مصلح: اهنمااستاد ر

  

  صانعي دره بيدي، منوچهر. 145

   فلسفه اليبنيتس

   .1371دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  كريم مجتهدي: استاد راهنما

  

  صبحي، علي اكبر. 146
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   تاثير نهضت صنعتي جديد در جامعه ايراني

   .1345 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  اميرحسين آريان پور:  راهنمااستاد

  

  صدرالهيجاني، محمود. 147

   زندگاني و فلسفه ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي

   .1353دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  جواد مصلح: استاد راهنما

  

  صدري، جمشيد. 148

   نقد و بررسي مسأله قوه و فعل در حكمت متعاليه

   .1379-1380، )علوم و تحقيقاتواحد ( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  حسن سعادت مصطفوي: استاد مشاور

  

  صدري، عباس. 149
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احوال و آثار و افكار فلسفي و كالمي نجم الدين دبيران كاتبي 

  قزويني به انضمام  ارائه نمونه اي از المفصل في شرح المحصل

   .1368هران، ت دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه

  عبداهللا نوراني: استاد راهنما
 

  طالب زاده، حميد. 150

   روشن انديشي و فلسفه جديد

   .1377دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  رضا داوري اردكاني: استاد راهنما

  روح اهللا عالمي_  كريم مجتهدي: استاد مشاور

  

  طاهري سرتشنيزي، اسحاق. 151

   سطو، ابن سينا و مالصدرانفس از نظر ار

   .1380،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  فرامرز قراملكي داح_  نجفقلي حبيبي: استاد راهنما

  زهرا مصطفوي_  طوبي كرماني: استاد مشاور
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  طاهري موسوي، صدرالدين. 152

   عليت از ديدگاه اشاعره و هيوم

  . 1374-1375گاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانش

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  غالمعلي حدادعادل _ محسن جهانگيري: استاد مشاور

 

  طالچيان، ماشاءاهللا. 153

   داوري بين غزالي و ابن رشد در ازليت و ابديت جهان

   ].1356[دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  مطهريمرتضي : استاد راهنما
 

  عابدي، احمد. 154

   بررسي و نقد باب دوم از كتاب اصول مذهب الشيعه

   .1381،  تهران دانشگاهدانشكده الهيات و معارف اسالمي

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  عبداهللا نوراني_  مصطفويسعادت حسن : استاد مشاور
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  عالمي، روح اهللا. 155

 قايسه اين دوتحقيق در مباني منطق قديم و منطق جديد و م

   .1371دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  

  عباس زاده، علي اكبر. 156

 ي نراقي كتاب جامع االفكار و ناقد االنظار مهدقي و تحقحيتصح

  . 1376دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  نجفقلي حبيبي: استاد راهنما

  ي عبداهللا نوران_ ياحمد بهشت: د مشاوراستا
 

  علي عباسيان چالشتري، محمد. 157

   نظريه هاي توصيفات

   .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  محمدعلي اژه اي_  احمد بهشتي: استاد راهنما

  نجفقلي حبيبي_  ضياء موحد: استاد مشاور
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  علي عبداللهي، محمد. 158

 و علم اصول با عطف توجه به يلي در فلسفه تحلي افعال گفتارهينظر

    محمدباقر صدردي سديآراء سرل و شه

   .1383دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  صادق اردشيرالريجاني_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  عبدخدائي، محمدهادي. 159

    نظر آفرينشمسئله خير و شر از

   .1371دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  نورانيعبداهللا  _ نجفقلي حبيبي _ احمد بهشتي: استاد راهنما

  عليرضا فيض _ غالمرضا اعواني: استاد مشاور

  

  عبدل آبادي، علي اكبر. 160

كاوشي در آموزه شهود در آراي اخالقي جورج ادوارد مور و لوازم 

   آن
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   .1383دانشگاه تهران، شكده ادبيات و علوم انساني دان

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  مهدي قوام صفري_  اردكاني رضا داوري: استاد مشاور
 

  عسگري يزدي، علي. 161

   شكاكيت و نقد ادله آن

   .1380، )ع (دانشگاه امام صادق

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  ي پاياعل_  بيوك عليزاده: استاد مشاور

 

  علوي تبار، هدايت. 162

   سارتر، اومانيسم و تفكر ديني

   .1381دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  نصراهللا پورجوادي: استاد راهنما

  شهرام پازوكي _ اردكاني رضا داوري: استاد مشاور
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  عليزاده، بيوك .316

 اقل و معقولاتحاد عاقل و معقول به ضميمه تصحيح رساله اتحاد ع

  . دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  احمد بهشتي: استاد راهنما

   عبداهللا نوراني_  نجفقلي حبيبي:استاد مشاور

  

  عليزاده منصوري، فيروز. 416

  آئين علويان و تاثير آن در فرق همجوار 

 .1353-1354دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد محمدي: هنمااستاد را

  

  عليزماني، اميرعباس. 165

   )فلسفه تطبيقي(سخن گفتن از خدا، معناشناسي اوصاف الهي 

   .1382 ،مركز تربيت مدرس دانشگاه قم

  احمد احمدي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٠

   صادق الريجاني_ محمد لگنهاوزن :استاد مشاور

  

  عيدي، حميد. 166

قايسه كردن با فلسفي ابوالبركات فيلسوف بغدادي و م عقايد

   نظريات شيخ ابن سينا

   .1354دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  جواد مصلح: استاد راهنما
 

  عينه ديني پور، جمشيد. 167

   رويا از نظر فالسفه و روانشناسان

   .1355دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  حسين آريان پورامير_  حسن  ملكشاهي: استاد راهنما

 

  غفاري، حسين. 168

   )بخش حسيات(نقد و بررسي تطبيقي فلسفه نظري كانت 

   .1374دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد احمدي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦١

  غالمعلي حدادعادل: استاد مشاور

 

  غفوريان، محمدرضا. 169

 دي با تاكيموحدت و كثرت و مراتب وجود در فلسفه و عرفان اسال

   ني و صدرالمتالهي دوان،ي ابن عربنا،ي ابن سيبر آرا

   .1383 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  علي شيخ االسالمي: استاد راهنما

  ي كوچناني قاسمعل_ يميحسن ابراه :استاد مشاور
 

  ، محمود)يزدي مطلق(فاضل. 170

   ر مباحث عقلياستقصاء موارد اختالف اشاعره و معتزله د

   .1347دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  مهدي حائري يزدي: استاد راهنما

 

  فتح طاهري، علي. 171

معرفت نزد فيلسوفان عقلي مسلك قرن هفدهم و نظري به  نظريه

   مكاتب خردگرايي قرن بيستم



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٢

  . 1378دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  محسن جهانگيري: اهنمااستاد ر

  حسين غفاري_  اردكاني رضا داوري: استاد مشاور

 

  فتحي، حسن. 172

   نظريه مثل در فلسفه افالطون و انتقادهاي ارسطو از آن

   .1381دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  مهدي قوام صفري_  حسين غفاري: استاد مشاور
 

  فتحي زاده، مرتضي. 173

 )گرايش حكمت متعاليه(ارزيابي و نقد نظريه هماهنگي حقيقت 

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  احمد احمدي: استاد مشاور

  

  قراملكي، احد فرامرز . 174



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٣

   تحليل قضايا

   .1373،  دانشگاه تهراندانشكده الهيات و معارف اسالمي 

  ضياء موحد: استاد راهنما

  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  فراهاني، اميرحسين. 175

 )گرايش منطق(نقد و تحليل ساختار نحوي و معنايي منطق ترجيح 

   .1383دانشگاه تربيت مدرس، 

  ضياء موحد: استاد راهنما

  لطف اهللا نبوي: استاد مشاور

 

  فرقاني، محمدكاظم. 176

متالهين سي و تحليل ديدگاههاي فلسفي شيخ الرئيس و صدرالبرر

    ابداع ،)علم (عقل ،قوه و فعلدرچهار مساله فلسفي وجود، 

  . 1379، )ع (دانشگاه امام صادق

  مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

  احمد بهشتي_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٤

 

  فرورقي، علي اكبر. 177

   يعيات ارسطوترجمه كتاب طب

   .1353دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  سيدحسين نصر: استاد راهنما

  

  فنا، فاطمه. 178

تفسير توماس آكويناس و تفسير ابن سينا درباره نظر ارسطو مقايسه 

   در مابعدالطبيعه درباره وجود و ماهيت

   .1383دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  كريم مجتهدي: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  فياض، حبيب. 179

   سيركالم جديد در انديشه هاي عرب معاصر

   .1380 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  فرامرز قراملكي احد _  احمد بهشتي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٥

  چنانيقاسمعلي كو: استاد مشاور

 

  فيض، عليرضا. 180

   انتقاد بر منطق ارسطو از نظر دانشمندان اسالمي

   .1342دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمدتقي مدرس رضوي :استاد راهنما

  

  قاضيان، رحمت اهللا. 181

   منابع مواد ثالث از امور عامه اسفار

   .1361 ،ندانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهرا

  مهدي حائري يزدي: استاد راهنما

  

  قرباني، عباس. 182

 )گرايش حكمت متعاليه(مسئله كلي از ديدگاه مالصدرا و هگل 

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  محمود عباديان_  محمود خاتمي: استاد مشاور



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٦

  

  قوام صفري، مهدي. 183

   نظريه صورت در فلسفه ارسطو

   .1376دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  يجالل الدين مجتبو: استاد راهنما

  محسن جهانگيري _رضا داوري اردكاني : استاد مشاور

  

  كاكايي، قاسم. 184

گرايش (مقايسه نظريه وحدت وجود از ديدگاه ابن عربي و اكهارت 

   )حكمت متعاليه

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمرضا اعواني: اهنمااستاد ر

  غالمحسين ابراهيمي ديناني _ احمد احمدي: استاد مشاور

 

  كاوندي، سحر. 185

   علم و ادراك از ديدگاه ابن سينا و مالصدرا

   .1381دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٧

  مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

  نيقاسمعي كوچنا_  نجفقلي حبيبي: استاد مشاور

 

  كديور، محسن. 186

آراء ابتكاري آقاعلي مدرس طهراني درحكمت  تحليل انتقادي

   )گرايش حكمت متعاليه(متعاليه 

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  كرماني، طوبي. 187

با عنايت به سوابق  اسالمي  ه فالسفه ماهيت و انيت زمان از ديدگا

قديم با مقايسه با نظرات هنري  هاي آن در حكمت  و ريشه تاريخي 

   برگسون 

   .1373-1374دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  علي قيصري_  حسين ضيائي_  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  نياعبداهللا نور_ احمد بهشتي : استاد مشاور



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٨

 

  كرمي، حسين. 188

 انسان در فلسفه صدرا و مقايسه آن با انسان شناسي كارل ياسپرس

   .1381،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  عبداهللا نصري _ مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

  فرامرز قراملكي احد_  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  كشفي، عبدالرسول. 189

گرايش حكمت ) (داده حسي( نظريه معرفت شناسي نقد و ارزيابي

   )متعاليه

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

 

  كلباسي اشتري، حسين. 190

   مكتب ابن رشدي التيني

   .1378دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٦٩

  كريم مجتهدي: ستاد راهنماا

   اردكانيرضا داوري_  محسن جهانگيري: استاد مشاور

 

  حسين كمالي نژاد، محمد. 191

 بررسي مفهوم تجربه نزد هگل با تكيه بر تفسير مارتين هايدگر

   .1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  ا اعوانيغالمرض: استاد مشاور

  

  كوچناني، قاسمعلي. 192

   آراي فلسفي عالمه طباطبايي

   .1374 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  احمد بهشتي: استاد راهنما

   نجفقلي حبيبي_ عبداهللا نوراني :استاد مشاور

  

  كوكب، حميده. 193



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٠

   وتارنقد عقل دكارتي در آثار فوكو و لي

  . 1383دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  كريم مجتهدي: استاد مشاور

  

  كهنسال، عليرضا. 194

  در فلسفه و كالم اسالمي و شرايط تحقق آنمصداقهاي بي نهايت

   .1381 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  احد فرامرز قراملكي: استاد راهنما

   احمد بهشتي:استاد مشاور

  

  كياشمشكي، ابوالفضل. 195

   جسماني در حكمت متعاليه معاد

   .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  نجفقلي حبيبي_  مصطفويسعادت حسن : استاد راهنما

  طوبي كرماني_  زهرا مصطفوي: استاد مشاور



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧١

 

   نژاد، زين الدينكيايي. 196

انديشه هاي عرفاني غزالي با بررسي سير عرفان در اسالم تا عصر 

   حاضر

  .1358. دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران
 

  گذشته، ناصر. 197

ذات و صفات خدا از ديدگاه كالمي اشعري و مقايسه آن با ساير 

   مكاتب كالمي و فلسفي اسالمي

   .1379رف اسالمي دانشگاه تهران، دانشكده الهيات و معا

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  نجفقلي حبيبي_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

 

  گوهري، عباس. 198

  دانشگاه آزاداختالفات مبنايي شيعه و معتزله در اصول اعتقادي 

   .1380، )واحد علوم و تحقيقات(

  حسن سعادت مصطفوي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٢

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: شاوراستاد م

  

  اميني، عليرضامباشر . 199

 ارتباط نفس با بدن در حكمت متعاليه و فلسفه مشاء و اشراق

   .1378-1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  حسن سعادت مصطفوي: استاد راهنما

  علي مهديزاده_  احمد بهشتي: استاد مشاور
 

  مجتبوي، جالل الدين. 200

   دا در فلسفه ارسطو و ابن سيناخ

   .1346دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  سيدحسين نصر: استاد راهنما

  

  محمدرضايي، محمد. 201

   )گرايش حكمت متعاليه( فلسفه اخالق كانت تبيين و نقد

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٣

  محمد لگنهاوزن_  انيغالمرضا اعو: استاد مشاور

 

  زاده، رضا محمد. 202

به همراه تطبيق آراء ) الحكمه المتعاليه(تصحيح جلد پنجم اسفار 

   شيخ و مالصدرا

  . 1378دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  نجفقلي حبيبي_  عبداهللا نوراني :استاد مشاور
 

  محمدي، مقصود. 203

بخش (صحيح و تحقيق بيان الحق بضمان الصدق ابوالعباس لوكري ت

   )الهيات

  . 1373دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  نجفقلي حبيبي_ عبداهللا نوراني : استاد راهنما

   احمد بهشتي:ستاد مشاورا

  

  



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٤

  مدرس موسوي، علي. 204

   شرح حال و آثار و عقايد ميرداماد

 .1346-1347 ،و معارف اسالمي دانشگاه تهراندانشكده الهيات 

  غالمحسين صديقي: استاد راهنما

  

  مرادخاني، علي. 205

   جلوه فلسفه هگل در فلسفه معاصر

   .1378-1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  كريم مجتهدي: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  اردكاني رضا داوري: استاد مشاور
 

  بهزادمرتضايي، . 206

لهين و تأثير مباني عرفان و عقل در حكمت متعاليه صدرالمتاخيال 

   )گرايش حكمت متعاليه(بن عربي در آن نظري ا

   .1378دانشگاه تربيت مدرس، 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٥

   غالمحسين ابراهيمي ديناني_ احمد احمدي: استاد مشاور

 

  مستعان، مهتاب. 207

   يركگورتجديد تصوف در تفكر كي 

  . 1355دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

  دكتر احمد فرديد: استاد راهنما

  

  مسعودي، جهانگير. 208

مباني هرمنوتيك فلسفي گادامر و تاثير آن برجريانات نوانديشي 

   )گرايش حكمت متعاليه( معاصر اسالمي

   .1382دانشگاه تربيت مدرس، 

  ردكاني ارضا داوري: استاد راهنما

  محمدرضا ريخته گران_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  مسگري، احمدعلي اكبر. 209

حدود عقل تنها در فلسفه كانت و سابقه آن در عصر دين در 

   روشنگري



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٦

   .1378دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

  ردكاني ارضا داوري_  احمد احمدي: استاد مشاور

  

  مشائي، محمدرضا. 210

   )اتم -جوهر فرد( جواهر صغار صلبه

   .1354دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  جواد مصلح: استاد راهنما

  

  مشكوه الديني، عبدالمحسن. 211

استقصاء آراء دانشمندان قديم و جديد درباره حقيقت علم و استيفاء 

   جهات و مباحث مرتبط به آن

   ].1341[ دانشگاه تهران،  الهيات و معارف اسالميانشكدهد

  محمود شهابي: استاد راهنما

  

  مصطفوي، زهرا. 212



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٧

   مقايسه آراء شيخ الرئيس و صدرالمتالهين در نه مقال

   .1374 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  احمد بهشتي: استاد راهنما

   نجفقلي حبيبي:استاد مشاور

  

  شمس الملوك مصطفوي، .213

    شدني جهاني فلسفيمبان

  . 1382، )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد 

  يشهرام پازوك: استاد راهنما

   عباس منوچهري_  اردكانيرضا داوري :استاد مشاور
 

  ، علي اصغر فساييمصلح. 214

پرسش از حقيقت انسان، مطالعه تطبيقي در آراء محي الدين عربي و 

   )ايش حكمت متعاليهگر(هايدگر 

   .1382تربيت مدرس،  دانشگاه

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٨

  بهشتيحسيني محمدرضا : ستاد مشاورا

  

  مطهري، علي. 215

 آن با حكمت سهي و مقايجي مال عبدالرزاق الهي و كالميآراء فلسف

   هيمشاء و متعال

  .1374 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  

  مظاهري تهراني، فاطمه. 216

   مفهوم جوهر در فلسفه اسالمي و اروپايي

  .1359دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 
 

  معصوم، حسين. 217

   تقرير و نقد و بررسي مغالطات عقل محض در فلسفه كانت

  . 1382دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  دياحمد احم: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  اردكاني رضا داوري: استاد مشاور
 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٧٩

  مفتح، محمد. 218

   حكمت الهي و نهج البالغه

. 1340-1341دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  محمد مشكوه: استاد راهنما

 

  مقيمي، گيتا. 219

ين تبيين فلسفي اراده از ديدگاه توماس آكويناس و صدرالمتاله

   )گرايش حكمت متعاليه(

   .1381دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  لطف اهللا نبوي: استاد مشاور
 

  ماليري، موسي. 220

وحي و نبوت در انديشه صدرالمتألهين و مقايسه آن با نظرات مال 

   عبدالرزاق الهيجي

   .1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات(  آزاددانشگاه

  احمد بهشتي: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٠

  علي مهديزاده_  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور
 

  ملكشاهي، حسن. 221

  بارهني اقسام آن و استقصاء آراء موجود در افاءيحركت و است

 .1336-1337 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  محمود شهابي: استاد راهنما

  

  قبي نوائي، جوادمنا. 222

   از نظر قرآن) ع(عصمت انبياء و ائمه اطهار 

   .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

   محمد مشكوه:استاد راهنما
 
 

  موحدي، عبدالحسين. 223

   عينيت صفات با ذات الهي از نظر فالسفه و متكلمان

   .1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: اهنمااستاد ر



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨١

  علي مهديزاده_  عليرضا فيض: استاد مشاور

  

  موسايي افضلي، علي. 224

 )چهارم تا هفتم(ترجمه و شرح كتاب اعتراضات دكارت و پاسخها 

   .1374دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  كاني اردرضا داوري_  محسن جهانگيري: استاد مشاور

  

  موسوي، ابراهيم. 225

   مقايسه نظريه صدق در فلسفه افلوطين و مالصدرا

   .1383دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  كريم مجتهدي: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني _ غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  د حسيني س، نموسويا. 226

   تحليلي با مقدمه) اثر مالصدرا (»وث في الحدلهرسا «تصحيح انتقادي



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٢

   .1377دانشگاه تهران، دانشكده الهيات 

   نجفقلي حبيبي_احمد بهشتي : استاد راهنما

   عبداهللا نوراني_غالمرضا اعواني : استاد مشاور

  

  ميرهادي موسوي نيا، . 722

   استقصاء و بررسي عناصر عرفاني فلسفه سبزواري

   .تهران  دانشگاهدانشكده الهيات و معارف اسالمي

  محمد مفتح: استاد راهنما

  

 

  مويدي زاده، احسان اهللا. 822

   عشق در فلسفه ابن سينا

   .1369،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  نجفقلي حبيبي: استاد راهنما

  

  مهاجراني، عباس. 922



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٣

   مقام ابوحيان توحيدي در فلسفه و تصوف

   .1351دانشگاه تهران،  سالميانشكده الهيات و معارف اد

  دكتر غالمحسين صديقي: استاد راهنما

  

  مير، منصور. 302

  مشاء، اشراق و حكمت متعاليه شناخت در فلسفه

   .1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  حسن سعادت مصطفوي: استاد راهنما

  علي مهديزاده_  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  ميرباقري، مرتضي. 123

تحليل تطبيقي مسأله حمل در فلسفه اسالمي و معرفت شناسي 

   )هي حكمت متعالشيگرا(كانت 

   .1375دانشگاه تربيت مدرس، 

   ابراهيمي دينانينيغالمحس: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني_  احمد احمدي: استاد مشاور

 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٤

  نافذ، محمدصادق. 223

 مالصدراقواي مدركه و بيان حقيقت ادراك از نظر ابن سينا و 

 .1368-1369،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

  محسن جهانگيري: استاد راهنما
 

  نباتي، فرشته. 323

   ساختار نحوي و معنايي منطق تكليف

   .1381دانشگاه تربيت مدرس، 

  ضياء موحد: استاد راهنما

  محمد اردشير_  طف اهللا نبويل: استاد مشاور

 

  نبوي، لطف اهللا. 423

   ) منطقشيگرا( موجهات زماني هياستنتاج طبيعي در نظر

   .1374دانشگاه تربيت مدرس، 

  ضياء موحد: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني: ستاد مشاورا

 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٥

  نبهي، عبدالرحيم. 523

بيان فلسفه نيكالمالبرانش و مقايسه آن با نظر اشاعره در زمينه علل 

   محلي

   .1354گاه تهران، دانشدانشكده ادبيات و علوم انساني 

  احمد فرديد: استاد راهنما

  

  نجف زاده تربتي، عليرضا. 623

 ني امام فخرالدهاتي و نقد كتاب شرح االشارات و التنبقيتحق

   يمحمدبن عمر راز

  . 1378دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  عبداهللا نوراني: استاد راهنما

  يبي حبيل نجفق_ ياحمد بهشت :استاد مشاور

  

  نجفي افرا، مهدي. 723

   حركت و زمان در فلسفه اسالمي و فلسفه هاي مغرب زمين

   .1376-1377، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٦

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  غالمرضا اعواني: استاد مشاور

 

  ، محمدتقي)شريعت(نجفي شريعتي. 823

    ارسطوييمنطق سهروردي و مقايسه آن با منطق

  .1351دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 
 

  نصري، عبداهللا. 923

   خدا و انسان در فلسفه ياسپرس

   .1374دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

   اردكانيرضا داوري: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني _ احمد احمدي: استاد مشاور

  

   علي اكبرنصيري،. 402

بررسي تطبيقي آراء و نظريات صدرالمتألهين و قاضي سعيد قمي در 

   بحث اسماء و صفات

   .1381 الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، دانشكده



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٧

  نجفقلي حبيبي: استاد راهنما

  قاسمعلي كوچناني_  احمد بهشتي: استاد مشاور

 

  نظرنژاد، نرگس. 124

وين پالنتينگا و تحليل و نقد آن ايمان و عقالنيت از ديدگاه آل

   )گرايش حكمت متعاليه(

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  محمد لگنهاوزن: استاد راهنما

  شهرام پازوكي_  احمد احمدي: استاد مشاور

 

  نقيب زاده، ميرعبدالحسين. 224

   مابعدالطبيعه برادلي

  .دانشگاه تهراندانشكده ادبيات و علوم انساني 
 

  المحسيننگيني، غ. 324

   )بمعني االخص(مقايسه آراء ارسطو و ابن سينا در الهيات 

   .1351دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٨

  اميرحسين آريان پور_  مرتضي مطهري: استاد راهنما

 

  نوروزي تيمورلوئي، حسين. 424

 شرح و مقايسه ديدگاه امام محمد غزالي و ديويد هيوم درباره عليت

   . 1379-1380، )واحد علوم و تحقيقات( اه آزادشگدان

  غالمرضا اعواني: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور

  

  نوظهور، يوسف. 524

   رابطه عقل و وحي و دين و دولت در فلسفه اسپينوزا

   .1374دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  محسن جهانگيري: استاد راهنما

   اردكانيرضا داوري_  احمد احمدي: استاد مشاور
 
 

  واحدي، بهجت. 624



 پايان نامه هاي دكترا

 

٨٩

 نظريه تعريف و تطورات آن بضميمه ترجمه مشرع ثاني مطارحات

   )گرايش منطق(

   .1377 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران

   نجفقلي حبيبي_احمد بهشتي : استاد راهنما

   نوراني عبداهللا_ حسين ضيائي :استاد مشاور

  

  واعظ جوادي، اسماعيل. 724

   حدوث و قدم

   .1346دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  جواد مصلح: استاد راهنما

  

  واعظي، اصغر. 824

ايده آل عقل محض در فلسفه كانت و نقد آن از ديدگاه 

   صدرالمتالهين

   .1381تهران،  دانشگاهدانشكده ادبيات و علوم انساني 

  غالمعلي حدادعادل: استاد راهنما



 پايان نامه هاي دكترا

 

٩٠

  يبهشتحسيني محمدرضا _  حسين غفاري: استاد مشاور
 

  واله، حسين. 924

متافيزيك در فلسفه تحليل زباني ويتگنشتاين متقدم و نقد آن از 

   )گرايش حكمت متعاليه(منظر علوم عقلي اسالمي 

   .1380دانشگاه تربيت مدرس، 

  احمد احمدي: استاد راهنما

  لطف اهللا نبوي_  شاپور اعتماد: شاوراستاد م

  

  هاشمي، ابوالقاسم. 502

  درباره ابونصر فارابي و معرفي رسائل وي

   .1343دانشگاه تهران،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي

  محمود شهابي: استاد راهنما

  

  هوشنگي، حسين. 125



 پايان نامه هاي دكترا

 

٩١

 و مقوالت فاهمه  در فلسفه اسالميقوالت ثانيهعتطبيق و مقايسه م

   )گرايش حكمت متعاليه(ت كان

   .1379دانشگاه تربيت مدرس، 

  غالمعلي حدادعادل: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني_  احمد احمدي: استاد مشاور
 

  هوشيار، ياسمن. 225

   واقع گرايي در علم

   .1379دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  علي پايا: استاد راهنما

  علي اردشيرالريجاني_  غالمعلي حدادعادل: راستاد مشاو

  
 

  يثربي، يحيي. 325

 تحليلي از اصول و مباني و مسائل عرفاني از ديدگاه ،فلسفه عرفان

   ابن سينا در نمط نهم اشارات

   .1363دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 



 پايان نامه هاي دكترا

 

٩٢

  يمهدي حائري يزد: استاد راهنما

  

  يزداني، عباس. 425

 فس در فلسفه مالصدرا و مقايسه آن با آراء ابن سيناتجرد ن

   .1378-1379، )واحد علوم و تحقيقات( دانشگاه آزاد

  احمد بهشتي: استاد راهنما

  غالمحسين ابراهيمي ديناني: استاد مشاور
 

  يزدي، اقدس. 525

   شناخت خدا از ديدگاه ابن سينا و توماس آكويناس

   .1381شگاه تهران، دانشكده الهيات و معارف اسالمي دان

  شهرام پازوكي: استاد راهنما

  احمد بهشتي_ حسن سعادت مصطفوي: استاد مشاور

  

  محمودسيد يوسف ثاني، . 625



 پايان نامه هاي دكترا

 

٩٣

 ي در فلسفه غرب و فلسفه اسالماتي مسئله كليقي تطبليتحل

  . 1376دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

  ي احمد بهشت_  موحداءيض: استاد راهنما

 يبي حبي نجفقل_ ي مجتبونيجالل الد :استاد مشاور
 


