
نوع فروستردیف
تعداد موضوعمحصول

قیمت )ریال(اساتید آقایانجلسات

11DVD70000مهندسی256اسفار جلد اول
22DVD70000مهندسی126اسفار جلد دوم
33DVD)1( 70000فیاضی180اسفار جلد اول شماره
44DVD)2( 70000فیاضی243اسفار جلد اول شماره
55DVD)3( 70000فیاضی116اسفار جلد اول شماره
66DVD)4 ( 70000فیاضي92اسفار جلد اول شماره
77DVD)5( 70000فیاضی117اسفار جلد اول شماره
88DVD)6( 70000فیاضی95اسفار جلد اول شماره
99DVD)7( 70000فیاضی93اسفار جلد اول شماره
1010DVD70000اسحاق نیا255اسفار جلد ششم
1111DVD70000ممدوحی257اسفار جلد سوم
1212DVD3 70000حشمت پور457اشارات )جلد دوم( نمط 1 و 2 و
1313DVD570000حشمت پور140اشارات )جلد سوم( نمط 4 و

14142DVD6 اشارات )جلد سوم( نمط
156صوتی
140000حشمت پور13تصویری

1515DVD70000عبودیت34آشنایی با مبانی حکمت متعالیه
1616DVD70000سربخشی108بدایه الحکمه
1717DVD70000یوسفی132بدایه الحکمه
1818DVD70000پارسانیا125برهان شفاء
1919DVD70000رمضانی188تمهید القواعد
2020DVD70000معلمی88تمهید القواعد
2121DVD1 70000یزدان پناه239حکمت متعالیه
2222DVD2 70000یزدان پناه149حکمت متعالیه
23232DVD)140000تحریری168شرح چهل حدیث حضرت امام )ره
2525DVD)70000ربانی گلپایگانی211کالم جدید )بحث عقل و دین
2626DVD2140000فیاضی138مبانی حکمت متعالیه
2727DVD70000سلیمانی امیری32منطق صدرایی
2828CD)70000فیاضی29نسیم معرفت )مباحث معرفت شناسی
29292DVD140000شیروانی224نهایه الحکمه
3030DVD870000فیاضی92اسفار جلد 1 شماره
3131DVD)70000نائیجی292اسفار)جلد یک
32324DVD280000رمضانی34هیئت؛ تشریح االفالک
3333DVD)70000اسحاق نیا193اسفار )جلد هفتم
34342DVD5 ،4 ،3 140000شیروانی125شرح اشارات نمط
3535DVD)70000ممدوحی228اسفار )جلد ششم
36116DVD)70000سلیمانی امیری106منطق )الجوهر النضید
37117DVD70000ضرابی161شرح تجرید االعتقاد
38118DVD)70000معلمی136آیین حکمت)مجموعه دروس شرح نهایه الحکمه
39119DVD)70000ربانی گلپ ایگانی195کالم جدید) علم دین
40123DVD70000یزدان پ ناه197خارج نهایه الحکمه
41124DVD70000حشمت پ ور287شوارق االلهام جلد دوم
421252DVD140000حشمت پ ور462شوارق االلهام جلد سوم
431262DVD)140000حشمت پ ور292طبیعیات شفاء )مقاله اول و دوم
441342DVD)40 140000ضرابی162شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی)ره( )حدیث 1 تا

نوع فروستردیف
تعداد موضوعمحصول

قیمت )ریال(اساتید آقایانجلسات

45135DVD70000امینی نژاد184بدایه الحکمه
46136DVD70000یزدان پناه180نفس شفاء
47148DVD)70000ربانی گلپایگانی105خارج علم کالم ، مسائل جدید کالمی )علم دینی
48150DVD)3 70000یزدان پناه66حکمت متعالیه )شماره
49151DVD)970000فیاضی88اسفار جلد اول )شماره
501522DVD 140000رمضانی467الهیات شفاء
51153DVD70000یوسفی233نهایه الحکمه
52155DVD3 70000حشمت پور227طبیعیات شفاء مقاله
53156DVD4 70000حشمت پور363شوارق االلهام جلد
54162DVD70000گرجیان211اسفار جلد دوم
55163DVD8 70000اسحاق نیا241اسفار جلد
56164DVD10 70000فیاضی80اسفار جلد 1 شماره
57165DVD9 70000ممدوحی220اسفار جلد
58167DVD)2 70000یزدان پناه86خارج نهایه الحکمه )شماره
591682DVD6140000یزدان پناه187حکمت متعالیه شماره  4و 5 و
60170DVD70000پارسانیا36علم دینی
61171DVD70000حشمت پور84رساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی
62175DVD8 70000ممدوحی146اسفار جلد
63185DVD70000ضرابی89علم الیقین فی اصول الدین
64186DVD2 70000فیاضی93اسفار جلد
65187DVD)70000ربانی گلپایگانی86امامت ) براساس کتاب المراجعات
66190DVD170000شیروانی99شرح اشارات نمط 2و
67191DVD6،7،8،9،10 70000شیروانی156شرح اشارات نمط
68192DVD5 70000حشمت پور266شوارق جلد
69197DVD70000حشمت پور345شواهد الربوبیه
70198DVD70000رمضانی155رساله النصوص
71199DVD)70000حشمت پور195طبیعیات شفاء ) مقاله چهارم
72200DVD) 70000حشمت پور407شوارق )جلد یکم
73204DVD70000حشمت پور407کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد
74206DVD)4 70000یزدان پناه81خارج نهایه الحکمه )شماره
75210DVD70000یزدان پناه109تفسیر المیزان
762162 DVD)140000حشمت پور438طبیعیات شفاء )جلد دوم
772222 DVD2 140000حشمت پور659برهان شفاء 1 و
78223DVD70000ممدوحی199تمیهد القواعد
79224DVD)2( )70000ربانی گلپایگانی76خارج علم کالم؛ مسائل جدید کالمی )علم دینی
80225DVD)2( )70000ربانی گلپایگانی97امامت )بر اساس کتاب المراجعات
81226DVD)1( 70000ربانی گلپایگانی141خارج علم کالم؛ مبانی اجتهاد در علم کالم
82227DVD)2( 70000فیاضی82اسفار؛ جلد دوم
83228DVD70000فیاضی63مبانی حکمت متعالیه
84229DVD)10-7 70000حشمت پور190اشارات )نمط
85235DVD70000مهدی منصوری160تحلیل حکمت متعالیه با محوریت کتاب الشواهد الربوبیه
86236DVD70000حشمت پور403شرح منطق منظومه
87239DVD70000تحریری122کتاب االنسان
88240DVD70000حشمت پور116رساله حمل
89241DVD4 70000حمید پارسانیا250اسفار جلد
90242DVD70000حسن رمضانی107شرح االسماء
91243DVD70000حسن رمضانی166منتهی المدارک
92244DVD)370000آیت اهلل فیاضی76اسفار جلد 2)شماره

نوع فروستردیف
تعداد موضوعمحصول

قیمت اساتید آقایانجلسات
)ریال(

136CD70000فیاضی4اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال
237DVD70000ربانی گلپایگانی22امامت
338CD70000علمی7آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسالمی
439CD70000خلیلوویچ6بررسی جریان های فکری بالکان
540CD70000عبودیت7تحلیل و بررسی اصالت وجود
641CD) 70000غروی7تفسیر المیزان ) سوره حمد
742CD70000یزدان پناه4چیستی عرفان نظری و کارِکرد آن
843CD70000پارسانیا4چیستی فلسفه سیاسی اسالمی
944CD70000غروی5رابطه نفس و بدن
1045CD70000فنائی اشکوری8شاخصه های عرفان ناب شیعی
1146CD70000یوسفی13علم النفس فلسفی
1247CD70000پارسانیا9علم دینی
1348CD70000خواص12فلسفه اخالق
1449DVD70000ذاکری12فلسفه ذهن
1550CD70000واعظی3کلیات فلسفه سیاسی اسالم
1651CD1 70000معلمی و رضانیا13معرفت شناسی
1752DVD70000آذربایجانی26نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز
1853CD70000میری6نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن
1954CD70000شریفی9نقد و بررسی عرفان های کاذب / تصویری و صوتی
2055CD)70000شریفی5نقد و بررسی عرفان های کاذب )شیطان پرستی
2156DVD70000رضانژاد21نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر
2257DVD)70000رضانژاد7نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بخش اول
2358DVD)70000رضانژاد7نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بخش دوم
2459DVD)70000رضانژاد7نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بخش سوم
2560DVD)70000رضانژاد17نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بابیت و بهائیت
2661DVD70000رضانژاد8نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بابیت و بهائیت( بخش اول
2762DVD70000رضانژاد9نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )بابیت و بهائیت ( بخش دوم
2863DVD)70000رضانژاد13نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )شیخیه
2964DVD70000رضانژاد7نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )شیخیه( بخش اول
3065DVD70000رضانژاد6نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر )شیخیه( بخش دوم
3166DVD) 70000محمد رضایي19نقد و بررسي فلسفه  غرب ) کانت
3267CD) 70000فتحعلي خاني6نقد و بررسي فلسفه غرب ) هیوم
3368CD) 70000قمی7نقد وبررسی فلسفه غرب ) دکارت
3469DVD70000میرسپاه37فلسفه علم
35120CD)70000قمی10نقد و بررسی فلسفه غرب )اگزیستانسیالیسم
36121DVD2 70000معلمی22معرفت شناسی
37129DVD70000آذربایجانی21فلسفه روان شناسی
38130CD70000طالب زاده12ایده آلیسم آلمانی
39137CD70000فنائی اشکوری6آشنایی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی
40141CD)70000شریفی9فلسفه اخالق )فرا اخالق، اخالق هنجاری، اخالق کاربردی
41145CD)70000حسین زاده یزدی13معرفت شناسی ) منابع معرفت
42161CD70000شریفی7فلسفه اخالق ، اخالق کاربردی ، درآمدی بر اجتهاد اخالقی
43166DVD70000حسین زاده یزدی20معرفت شناسی پیشرفته؛ منابع معرفت
44182DVD70000حسین زاده یزدی24معرفت شناسی پیشرفته )4( مولفه ها و تصدیقات
45205DVD70000حسین زاده یزدی 26معرفت شناسی پیشرفته )1(، معرفت، چیستی، امکان و عقالنیت
46217DVD70000حسین زاده یزدی 14روش شناسی
47236DVD)70000حسین زاده یزدی21معرفت شناسی پیشرفته 5 ) معرفت شناسی گزاره های پسین

دوره های کوتاه مدت دوره های بلند مدت



نوع فروستردیف
تاریخ موضوعمحصول

قیمت اساتید آقایانبرگزاری
)ریال(

170DVD1 70000فیاضی84/12/10حرکت در مجردات

21 7DVD2 70000فیاضی85/1/24حرکت در مجردات

372DVD1 70000الریجانی85/3/23تحلیل الزامات اخالقی و عقلی

473DVD2 70000واعظی10/7/ 85تحلیل الزامات اخالقی و عقلی

574DVD3 70000الریجانی85/12/1تحلیل الزامات اخالقی و عقلی

675DVD70000فیاضی86/2/27تشکیک وجود

776DVD70000عالمه جوادی آملی86/3/10اسالمی سازی علوم

877DVD70000پروفسور روالندپیچ86/8/17تاثیر حکمت اسالمی بر رمانتیسم آلمان

978DVD1 70000ربانی گلپایگانی ومومنی86/9/22ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن

1079DVD2 70000ربانی گلپایگانی وطبسی86/11/18ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن

1180DVD70000سبحانی، یوسفی غروی، طباطبائی87/3/2نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع

1281DVD)70000خسروپناه، شریفی، فنائی87/7/25نقد و بررسی عرفان های کاذب )میزگرد

1382DVD70000جوادی، قائمی نیا، ساجدی87/8/2وحی و زبان قرآن

1483DVD70000پارسانیا، مهندسی، یزدان پناه87/8/30تبیین وحی از منظر عرفان

1584DVD70000واعظی87/9/21امکان فلسفه سیاسی اسالم

1685DVD70000ساجدی، قائمی نیا، شیروانی87/10/26وحی و تجربه دینی

1786DVD70000صادقی، پارسانیا، فتحعلی خانی87/11/17ایمان و عقالنیت

1887DVD70000صفری، طباطبائی، عباسی88/2/28تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه

1988DVD70000مهندسی، یزدان پناه، گرجیان88/7/16معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی

2089DVD70000آذربایجانی، بستان، سوزن چی، فتحعلی خانی88/9/5علم دینی ، چیستی و امکان

2190DVD70000احمدي، حّدادعادل، محّمد رضایي88/10/17نقد و بررسي معرفت شناسي کانت

2291DVD70000عباسی، همتی88/12/20فلسفه حقوق بشر

2392DVD70000عالمه مصباح یزدي، عالمه جوادي آملي، اعواني89/7/15همایش دین و فلسفه

2493DVD70000فیاضی، گلشنی89/10/23ماده در فلسفه  و فیزیک

2594DVD70000حاجی ابراهیم، عباسی، منفرد89/10/30زمان در فلسفه و فیزیک

2695DVD70000پروفسور راجو89/12/15تاثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر

2796DVD70000فیاضی، دکتر گلشنی90/1/25علیت در علم و فلسفه

2897DVD70000حداد عادل، پارسانیا90/2/8چیستی فلسفه تطبیقی

2998DVD سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از عالمه
70000عالمه جوادی آملی و رمضانی90/3/18حسن زاده آملی

3099DVD70000کیاشمشکی، نصیری90/8/5قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفه

31100DVD1 70000فیاضی، عبودیت90/10/1رابطه نفس و بدن

32101DVD70000عباسی، نصیری90/11/13بررسی مسئله استقراء

33102DVD2 70000فیاضی، غروی، عبودیت90/12/4رابطه نفس و بدن

34103DVD70000غروی، معلمی، اکبری91/2/28هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس

35104DVD70000آیت اهلل امامی کاشانی، عباسی91/4/1مهدویت ، نگاهی به پژوهش های نو

36105DVD70000فیاضی، رمضانی، سلیمانی91/10/28اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی

37106DVD70000رجبی، آذربایجانی، میرسپاه91/11/12اراده آزاد و موجبیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی

38107DVD70000غروی، شهریاری، عباس زاده91/12/24هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه

39108DVD70000فیاضی، رشاد91/12/17ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی

40109DVD پنجمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجالل از مقام علمی حکیم
70000مصطفوی، فیاضی، غروی92/3/8متاله حضرت آیت اهلل سیدحسن مصطفوی

41110DVD70000فیاضی، رمضانی، سلیمانی امیری92/3/9اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی

42111DVD21 140000نشست هاي نمایشگاه قرآن کریم-نرم افزار حکمت

43112DVD چهارمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجالل از مقام علمی حکیم
70000آیت ا.. مقتدایی،  فیاضی، معلمی91/3/31متاله شیخ محمد محمدی گیالنی

44113DVD70000رمضانی، یزدان پناه92/8/9کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار

45114DVD70000اعرافی، رشاد92/8/30دومین نشست  ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی

46115DVD70000فیاضی، شیروانی، افضلی92/9/21برهان وجودی در اندیشه اسالمی

47122DVD ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و اجالل از مقام علمی آیت اهلل
70000دکتر احمدی93/2/31دکتر بهشتی

48127DVD70000افضلی، سلیمانی، جعفریجلسه دومبرهان وجودی در اندیشه اسالمی

49128DVD2 70000نشست های علمی نمایشگاه بین المللی قرآن کریمرمضان 92نرم افزار حکمت

50131DVD
1- بررسی شخصیت دجال بصره

2- همگرایی مذاهب اسالمی در نقد و نفی تکفیری ها
93/4/9
70000رضانژاد93/4/12

51132 DVD70000آذربایجانی، برنجکار، گرجیان93/10/11فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا

نوع فروستردیف
تاریخ موضوعمحصول

قیمت اساتید آقایانبرگزاری
)ریال(

52133DVD70000برنجکار و گرجیان93/12/7فطرت؛ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا – شیوهای شکوفایی فطرت

53138DVD)70000--حکمت 3 ) اولین دوره کارگاه های آموزشی علم دینی

54139DVD70000رمضانی، معلمی93/12/14جایگاه اعیان ثابته در علم خدا

55140DVD70000فیاضی، حداد عادل94/02/31هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی

56142DVD نقش صدرالمتألهین در علوم اسالمی ) ظرفیت شناسی حکمت متعالیه
70000رمضانی، امینی نژاد93/03/01برای دانش کالم(

57143DVD)70000صدرا، نجف لک زایی94/02/18مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی )ره

58144DVD70000فیاضی،غروی، رمضانی، رضائی تهرانی93/12/16ضرورت فلسفه در جهان معاصر

59146DVD70000گلشنی، عباسی، ابطحی94/11/15انرژی در فیزیک و فلسفه

60147DVD70000پارسانیا، خسروپناه، امینی نژاد94/02/31بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی

61149DVD70000یزدان پناه، رضایی تهرانی، فنائی94/03/07عرفان اسالمی از نگاه امام خمینی )ره( – بنیاد ها و دستاوردها

62154DVD70000-89/03/19دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی

63157DVD70000فیاضی، رمضانی، امینی نژاد94/08/14علم تفصیلی خدا به ما سوی ا... قبل از خلق

64158DVD70000بهشتی، احمدی، امینی نژاد94/08/28نقش عالمه طباطبایی در احیاء حکمت اسالمی

65159DVD70000همتی مقدم، صائمی، یوسفی94/09/05نقد و بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز

66160DVD)70000فیاضی، رمضانی، گرجیان94/10/3عدم تناهی واجب تعالی ) مفهوم ، مبانی و نتایج

67169DVD70000آیت ا... العظمی سبحانی95/03/5هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی

68172DVD70000رشاد، پارسانیا خسروپناه، مجتبی مصباح95/7/29چیستی ، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف

69173DVD70000آذربایجانی، تقویان، علم الهدی95/08/06فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی

70174DVD70000پارسانیا، یزدان پناه95/08/20نقش عالمه طباطبایی در امتداد بخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

71176DVD ما چرا اینجاییم !؟ اصل آنتروپیک )فرض محوریت انسان در کائنات و
70000صفایی پور، آزادگان، موحد ابطحی95/09/18جنبه های فلسفی آن

72177DVD70000عبداللهی، قائمی نیا، رضایی95/10/30تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس

73178DVD70000فیاضی، رمضانی، یوسفی95/11/07زمان در ماوراء طبیعت

74179DVD70000پارسانیا، نجف لک زایی، صدرا، شریف لک زایی95/11/21حکمت متعالیه و انقالب اسالمی

75180DVD70000عباسی، توکلی بینا، جاللی فر، موحد ابطحی95/12/19حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

76181DVD70000رضایی تهرانی، سعیدی مهر، کهنسال95/8/28نوآوری های فلسفی ، کالمی ، مرحوم عالمه طباطبایی

77183DVD70000فیاضی، رمضانی، گرجیان96/1/31تداخل موجودات یا معیت قیومیه

78184DVD70000سادات منصوری، پوراسماعیل، رضاپور96/2/14نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکاالت فیزیکالیسم نوین

79188DVD70000جوادی آملی، نجف لک زایی، دلیر، امیدی96/3/2فلسفه سیاسی صدرامتألهین

80189DVD70000ایمان، باقری، مسعودی96/2/21بازخوانی رویکرد پارادایمی در  تولید علم

81193DVD70000سبحانی، جبرئیلی، کریمی96/7/27نوآوری های کالمی عالمه خفری

82194DVD70000کیاشمشکی، امینی نژاد96/8/24امتداد نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی در علوم اجتماعی

83195DVD70000غفاری، قره باغ، جعفری، جوادگلی96/9/9نقد و بررسی معنویت مدرن

84196DVD70000اعرافی، اراکی، هدایتی96/9/23رابطه فقه و اخالق

85201DVD70000یزدان پناه، مصباح، فتحعلی خانی96/10/7نقش عقل عملی در علوم انسانی

86202DVD70000ساجدی، شریفی، جعفری96/10/21نقد قرائت انسانی از دین

87203DVD70000واعظی، حکمت نیا، حسینی96/11/19ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصالحات بنیادین در نظام حقوقی

88207DVD)70000فیاضی، رمضانی، یوسفی96/12/17زمان در ماوراء طبیعت )جلسه دوم

89208DVD70000رضانژاد، خسروپناه، ایزدهی،جبرئیلی96/12/24فلسفه علم کالم

90209DVD70000پارسانیا،یزدان پناه و ابراهیمی پور97/1/30مفهوم شناسی وشاخصه های عقالنیت وحیانی دینی

91211DVD70000رمضانی، پارسانیا، عبودیت، امینی نژاد97/7/19بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری

92212DVD70000واعظی، لک زایی، صدرا، یوسفی راد97/8/24حکمت و سیاست در اندیشه عالمه طباطبایی

93213DVD 70000اعرافی، فیاضی، معلمی97/8/30نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی

94214DVD 70000ساجدی، آیت اللهی، جعفری97/9/15نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقالب اسالمی

95215DVD یزدان پناه، سلیمانی امیری، پارسانیا، بهشتی، 97/9/22هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان
70000احسن، طالب زاده، مصطفوی

96218DVD70000همازاده، سفیدخوش، علم الهدی، نهاوندی97/6/11داللت های تربیتی فلسفه زیبایی شناسی

97219DVD70000مهدوی کنی، شریفی، فصیحی97/12/2نقش اخالق اسالمی در سبک زندگی

98220DVD70000یزدان پناه، جوادی و انصاریان98/1/29چیستی حکمت عملی

99221DVD70000سبحانی، فیاضی، اعرافی و پارسانیا98/2/14همایش شهید مطهری و تمدن نوین اسالمی

100230DVD70000پارسانیا، خسروپناه، غفاری98/07/04جایگاه علوم عقلی در گام دوم انقالب اسالمی

101231DVD70000جوادی آملی، فیاضی، غروی98/08/22دهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی

102232DVD70000پارسانیا، کیاشمشکی، ابراهیمی پور98/08/23بررسی دیدگاه عالمه در خصوص فلسفه های مضاف

103233DVD70000اکبری، سروری، طباطبایی98/09/14بررسی و نقد ادله جدید الحاد

104234DVD70000ساجدی، شریفی، محیطی98/10/05اخالق و معنویت در گام دوم انقالب

105238DVD70000لک زایی، نوروزی، صدرا، یوسفی راد98/11/17اخالق سیاسی

106239DVD70000سلیمانی امیری،  خراسانی99/06/01بررسی آثار و نوآوری های منطقی ابن سینا

نشست های علمی


