
 

 بسمه تعالي

 اي از مشخصات فردي و سوابق تحصيليخالصه

 

 
 

                               مزگي نژادنام خانوادگي :              مرتضينام :   

 1357تاريخ تولد :     
 

 :پست الكتروني
philosophn@gmail.com 

mezginejad@birjand.ac.ir                                        

 

 

 :سوابق تحصيلي 
 

 مقطع متوسطه : -1

  م : رياضي فيزيك    ديپلنوع       

 1376بيرجند محل و سال اخذ ديپلم :   

 مقطع كارشناسي : -2 

    فلسفه و کالم  اسالميرشته :     

  1382/دانشگاه علوم اسالمي رضويمحل و سال اخذ مدرك :    

 : مقطع كارشناسي ارشد -3

      فلسفه )منطق(رشته :  

  1382-1384/ علوم انسانيدانشگاه :   تربيت مدرس / دانشكده  

 تصميم ناپذيري منطق محموالت مرتبه اول :  مقطع کارشناسي ارشد وان پايان نامهعن  

 مقطع دكتری :  – 4

  رشته : فلسفه )منطق(    

 94-90  / دانشگاه :   تربيت مدرس / دانشكده علوم انساني 

 معناي ثوابت منطقي در چارچوب استنتاج گراييعنوان رساله : 

 

mailto:philosophn@gmail.com
mailto:mezginejad@birjand.ac.ir


 

 

 جوایز:

 رتبه اول رشته فلسفه اسالمي ، دوره کارشناسي ، دانشگاه علوم اسالمي رضوي فارغ  التحصيل -1

 فارغ  التحصيل رتبه اول رشته فلسفه گرايش منطق دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس -2
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 پژوهشي :  سوابق  
 

 مقاالت علمي پژوهشي منتشر شده  : -الف

 )علمي پژوهشي(1385در پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه  شهيد بهشتي. "تصميم ناپذيري منطق محموالت مرتبه اول و مسايل کلمه اي "–1 

 1387حكمت و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي .  علمي پژوهشيدر فصلنامه ت "م پذيري سيستم هاي هوشمندتصمي"– 2

 -فصلنامه علمي پژوهشي ، پژوهش هاي اعتقادي "بحثي نظري در سنجش پذيري دينداري )اسالم( و قياس ناپذيري دينداري ويتگنشتاين  " -3

 1390تان زمس 4کالمي ، شماره 

، فصل نامه علمي پژوهشي  "يثوابت منطق فيدر تعر يگرو عمل يدربارة نقش قواعد ساختار نيگنتزن و هك يو نقد نظرها يبررس" -4

 1394، تابستان 11، شماره 6دوره ژوهي منطق پ

پژوهشي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران، ، فصل نامه علمي  "يبه معنادار يياستنتاجگرا كرديدر رو يستاريپا اريمع يابيو ارز ليتحل" -5
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 1395فصل نامه معارف منطقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  " Tonkارزيابي تحليل استيونسون از مسئله " -6

 

 1395، فصل نامه علمي پژوهشي منطق پژوهي يداريمعن يکاربرد يبر تئور يپكيبه انتقادات کر چيهار كرديرو يبررس -7

 1396«منطق پژوهي»ي  اقتران اسيدر خصوص شكل چهارم ق نيمتأخر دگاهيد يابيارز -8

 1397 ينبو يرهيآن با س يسهيو مقا تيوهاب يحاکم بر فرقه يبر هنجارها يليتحل -9

 1398 «نامه علمي پژوهشي ذهن فصل»يصدق تارسك يدر تئور يارخنه يمجاز يفضا -10

 1398« فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه نزاع ابوبشر متي و ابوسعيد سيرافي در بافت سخن و در بستر تاريخ -11



 

 1399« دو  نامه علمي پژوهشي فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران»، ناياز منظر ابن س يبر امكان استقبال يليتحل -12

 1399، «فصل نامه علمي پژوهشي آموزه هاي فلسفي»تحليلي بر ديدگاه عالمه طباطبايي و جوادي آملي در مسئله عالم ذر، -13

 

 

14 -  “A Critique on the difference of Kosta Dozen between the analysis and definition in 

Inferentialism approach to the logical constants” Buletin teknologi tanaman, (2015) ISC 

 

15-  “Contemplation on Berg argument in de re”  Herald National Academy of Managerial Staff of 

Culture and Arts (2018)  ISI 

 

16- An Analysis of the Concept of Islamic Art Based on Wittgenstein's Family Resemblance 

(2021); PalArch s Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. (2021) 

 (1400) « ادياني هاي پژوهش »ژاد. يروسي، مرتضي مزگي ن، راضيه س"يرد پادر"در  ياصفهان شاهيعل يروش کالم يبررس -17

 (1400، )پژوهش هاي تاريخي، ژاديروسي، مرتضي مزگي نراضيه س، (ص)پيامبر معرفي در بادلي کورتني ويكتور رونالد رويكرد -18

 (1400)«يمنطق پژوه » تحليلي بر معناي امكان اخص از منظر ابن سينا -19

 

 

 
 

 

 پایان یافته: خارج از دانشگاه طرح پژوهشي -ب

 (1398) بررسي مباني فلسفي فمينيسم  -1

 Necessity and Possibility on Avicenna» (1400)» ۀمقال يفارسـ ۀترجم و هشپژو -2

 

 

 

 :ترجمه /های تأليفي کتاب -ج

 (1400مباني معرفت شناسي )

 (1400راهنماي استدالل)
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 منطق/ منطق جديد -1

 معرفت شناسي -2

 فلسفه تحليلي -3



 

 

 مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس ها و همایش ها :

 
 "سي تطبيقي قضاياي تحليلي و ترکيبي ربر "ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي دويست سال پس از کانت با عنوان .1

 1388منطق دانشگاه عالمه طباطبايي  درهمايش "تفكيك صورت و معني در منطق  "ارائه مقاله با عنوان  .2

 "روش شناسي دکارت  "ارائه مقاله در کنفرانس مال صدرا با عنوان  .3

 در مجله علمي ترويجي دانشگاه علوم اسالمي رضوي . "استلزام مادي  "چاپ مقاله  .4

 1390همايش هنر اسالمي دانشگاه بيرجند   " تبيين مفهوم اسالم در هنر اسالمي "ارائه مقاله با عنوان  .5

  1390همايش جاده واليت  " مهاجرت امام رضا )ع( و احياي تمدن اسالمي"ارائه مقاله با عنوان  .6

 1389 قرآن و عترت دگاهياز د بهيط اتيح يامنطقه شيهما "ملكوت غايت کانت و نسبت آن با حيات طيبه )از منظر قرآن( "ارائه مقاله با عنوان  .7

 1389 قرآن و عترت دگاهياز د بهيط اتيح يامنطقه شيهما "باورهاي پر بار در حيات طيبه از منظر نهج البالغه "ارائه مقاله با عنوان  .8

 1389همايش کشوري جريان شناسي )وهابيت( دانشگاه علوم پزشكي زنجان  "جريان شناسي فرقه وهابيت  "ارائه مقاله  با عنوان  .9

 1391در همايش ساالنه منطق در دانشگاه شريف  "بررسي و نقد   بر استدالل کريپكي بر عليه رويكرد انقباضي به صدق "با عنوان ارائه سخناري  .10

ايران در دانشگاه تربيت مدرس  –در همايش ملي دانشجويي فلسفه با همكاري کمسيون ملي يونسكو "هارموني و سمانتيك تئوري برهان "ارائه مقاله  .11
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 1395ي دانشگاه تربيت حيدريه .و سبك زندگ يتي، علوم ترب يروانشناس"کنفرانس  نيسومدر  " سيناهاي تعليم و تربيت در انديشه ابنمؤلفه "مقاله  ارائه .12

 1395در همايش ملي قرآن و علوم انساني دانشگاه علوم قرآني ميبد، « نحوه داللت لفظ بر معنا در آيات متشابه» ارائه مقاله با عنوان   .13

 1396دومين کنگره بين المللي علمي پژوهشي سيره امير المومنين )ع(«  تحليل مفهوم علم در نهج البالغه» .14

 1396دومين کنگره بين المللي علمي پژوهشي سيره امير المومنين )ع(« تعليم و تربيت با تكيه بر مولفه هاي خودسازي  از منظر امام علي )ع(» .15

 (1396همايش ملي تحول در علوم انساني از ديدگاه آيت اهلل خامنه اي، دانشگاه شيراز )«  نوآوري علمي در نگاه مقام معظم رهبري روش شناسي» .16

 (1396همايش ملي پژوهش هاي قرآني دانشگاه امام صادق)ع(، ) «جايگاه رويئت خداوند در قرآن» .17

 (1396ملي پژوهش هاي قرآني دانشگاه امام صادق)ع(، ) همايش« انبياء 22بررسي شبهه ابن کمونه با نظر به آيه » .18

قرآن کريم ؛جامعيت و جهاني بودن، مجتمع آموزش عالي  )ملي(علمي پژوهشي همايش «(تبيانا لكل شيءجامعيت علمي قران و ائمه اطهار بنابر آيۀ )» .19

 (1397اصفهان)

پژوهشي)ملي( قرآن کريم ؛جامعيت و جهاني بودن، مجتمع آموزش عالي  همايش علمي« جامعيت و جاودانگي قرآن کريم از ديدگاه نهج البالغه» .20

 (1397اصفهان)

 (1398همايش ملي کارکرد وقف در توسعه انساني با تأکيد بر وقف علمي دانشگاه بيرجند.)« مروري بر رويههاي وقف در ايران» .21

ملي کارکرد وقف در توسعه انساني با تأکيد بر وقف علمي دانشگاه همايش « بررسي موقوفات درميان با تكيه بر نقش فرهنگي آن در تقريب مذاهب» .22

 (1398بيرجند.)

 1398همايش ملي انديشه هاي فلسفي کالمي عالمه طباطبايي، « با نگاهي به تفسير الميزانسوره نحل، 103پاسخ به ادعاي ضعف استدالل در آيه » .23

 .1398همايش ملي انديشه هاي فلسفي کالمي عالمه طباطبايي، « ئه شدهسوره حجرات در پاسخ به شبهه استداللي ارا 11تحليل آيه » .24

 1398همايش ملي انديشه هاي فلسفي کالمي عالمه طباطبايي، « با نگاهي به تفسير الميزانسوره انبياء،  22پاسخ به ادعاي ضعف استدالل در آيه » .25

 1399، يعلوم انسان يآب، فرهنگ و پژوهش ها يمل شيهما« در معاد يزيآب به رستاخ يبخش اتياستدالل از ح »  .26

 1399، يعلوم انسان يآب، فرهنگ و پژوهش ها يمل شيهما، «عرش خدا بر آب هيتك » .27
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 مهال جنابي« مقايسه منطق نسب از منظر ابن سينا و منطق جديد »پايان نامه راهنمايي  .3

 نايبي زاده« ناياز منظر ابن س فيمنطق تعر يشناس بيآس يبررس » پايان نامهراهنمايي  .4
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 فاطمه ايوبي«  كيجان ه نيفرجام يريپذ قيکننده تحق ليپاسكال تكم هيشرط » پايان نامهراهنمايي  .6

 علي کارگر« انيدر اهل سنت شهرستان درم تيمحبت به اهل ب ينمود ها يبررس » پايان نامهراهنمايي  .7

 طاهره سلماني«  يسروش در خصوص مؤلفه وح دگاهيمطرح شده به د ينقد ها يابيارز » پايان نامهراهنمايي  .8

 افسانه مقيمي نسب «بررسي و ارزيابي تفسير صلواچاتي از ضرورت و امكان ابن سينا »راهنمايي پايان نامه .9

 سهيال راشدي نيا«  تحليلي بر هشت آيه استداللي از قرآن »راهنمايي پايان نامه  .10
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