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  ) سوابق تدریس:ه

شناسی دینی،  شناسی، علم و دین، فلسفه ذهن، معرفت ، معرفتو تمدن در اسالم علممعاصر،  ، فلسفهعلم فلسفه، علم تاریخ تدریس
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  ،شناسی تطبیقی، و روش تحقیق متافیزیک، فلسفه تحلیلی، فلسفه زبان، کانت، معرفت

 قم.  مفید هاي صنعتی شریف تهران و دانشگاهدر  يدکتر

 

 هاي پژوهشی: سوابق و فعالیت ) و

 .يدکتردر مقاطع کارشناسی ارشد و  مهنا مشاور و داور تعداد کثیري پایاناستاد راهنما،  و)-1

  آثار چاپ شده: ) و-2

  کتاب:.و) 2,2

جی. ام. داگالس (نویسنده).  شیمیایی،فرایندهاي  طراحی مفهومی )1379کریمی، میرسعید (مترجم) ( موسوي .1
  تهران: انتشارات فارابی.

  

  مقاله:و) .3,2

پژوهشی دانشگاه  -فصلنامه علمی، ‘چگونه یک واحد شیمیایی را طراحی کنیم؟’) 1377کریمی، میرسعید ( موسوي .1
 .48- 37، صص 4، ش4، سالکاشان

و  3، ش 4، سال نامه علم و دین، ‘خلق مدام شناسی نوین، خلق از عدم و کیهان’)1379کریمی، میرسعید ( موسوي .2
 .36- 1، صص 4

، شماره 1، شماره 6، سال نامه مفید،  ‘"تحلیل انتقادي اصالت وجود"نقد مقاله ’)1379کریمی، میرسعید ( موسوي .3
 .204-181، صص 21مسلسل 

 ، شماره مسلسل1شماره ، 7، سال نامه مفید ‘شناسی نوین آغاز جهان و کیهان ’)1381کریمی، میرسعید ( موسوي .4
 .238- 209، صص 25

 ،سال سوم ،فصلنامه ذهن،  ‘عقالنیت معرفت علمی و فلسفه علم تامس کوهن’ )1381کریمی، میرسعید ( موسوي .5
 .89- 57شماره دوم، صص 

، ‘شناسی حالت پایدار از عدم در نظریه کیهانماده م و خلق مدام ؤآدولف گرونبا’)1388کریمی، میرسعید ( موسوي .6
 .3-17، صص 2، شماره 5، جلد 74سال پانزدهم، شماره  ،نامه مفید

هاي  سازي تاریخبر لی امت"ۀ مقالنقدي بر  ؟تاریخ ؟ کدامتئولوژي کدام’)1388کریمی، میرسعید ( موسوي .7
 .51-71 ، صص2، شماره 5، جلد 74سال پانزدهم، شماره  ،نامه مفید، ‘"تئولوژیک

در پرتو حکمت  وجود لهآفرین رویکرد کانت به مسئ برون شدن از نتایج مشکل ’)1389کریمی، میرسعید ( موسوي .8
، صص 1389دوره جدید، سال دوم، شماره پنجم و ششم، بهار و تابستان -، سال چهل و ششممتافیزیک، ‘ويسین
58-39. 
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خردنامه ، ‘و مکس بلک له نظریه اصالت وجود مالصدرا کانتایمانوئل احتجاج  ’)1390کریمی، میرسعید ( موسوي .9
 .81-99، صص 1390، شماره شصت و چهارم، تابستان صدرا

هاي  پژوهش، ‘ اي آفرین کانت و ناکامی رویکرد فرگه مسئلۀ وجود، دیدگاه مشکل’ )1392کریمی، میرسعید ( موسوي .10
 .277- 302، ص 1392 )، بهار و تابستان56 و 55 (پیاپی 4-3سال چهاردهم، شماره ، کالمی-فلسفی

دو  ،"آنآفرین کانت دربارة وجود و ناکامی رویکرد منطقی در حل  دیدگاه مشکل") 1392کریمی، میرسعید ( موسوي .11
 .109-132)، ص 1392( بهار و تابستان  1/68  ، پیاپی9شماره: ، پژوهشی شناخت - فصلنامه علمی

 پژوهی جامعه، ‘گرایی اجتماعی انگاري معرفتی و برساخت سازه’) 1389نوید یوسفیان (و کریمی، میرسعید  موسوي .12
 .129-143،ص 1389تابستان  و بهار اول،شمارةاول، سال، فرهنگی ومطالعات انسانی علوم پژوهشگاه ،فرهنگی

 پژوهشی-علمی نشریۀ ،‘حافظ، تقدیرگرايِ سازگارگرا ’)1391( حائري حمیده طهرانیکریمی، میرسعید و  موسوي .13
 .149-182ص  ،1391زمستان و پاییز ،23پیاپی سوم، شماره ششم، ، سال)گوهرگویا(  پژوهشهاي ادب عرفانی

ماهیت شهود عقلی در طرح اخالق ") 1392(محمدهانی جعفریان رضا صیادمنصور و  علی  ،کریمی، میرسعید موسوي .14
 .9-28، ص 14، شماره 1392پاییز ، تاریخ فلسفه، "سینا مشرقی ابن

 گستره و محدودة شهود عقلی در نظریۀ اخالق مشرقی") 1392(محمدهانی جعفریان و  ،کریمی، میرسعید موسوي .15
 .65-51، ص 1392)، پاییز 71(پیاپی  3سال هجدهم، شماره  ،نقد و نظرپژوهشی  –نشریۀ علمی، "سینا ابن

بخش  مفسرین قرآن وپل تیلیش: آیا زبان دین معرفت") 1392( حائري هرانیطحمیده کریمی، میرسعید و  موسوي .16
 .72-37، ص 1392، زمستان 18، شماره 5وره د، حکمت اسرا پژوهشی-نشریۀعلمی، "است

معنا و متعلق شهود عقلی در طرح ") 1393(محمدهانی جعفریان و  آبادي اکبر عبدلعلی  ،کریمی، میرسعید موسوي .17
 .169-186، ص 93، شماره هفدهم، تابستان تاریخ فلسفهپژوهشی  –نشریۀ علمی، "سینا ابن اخالق مشرقی

، "سه نظریه دربارة زبان دین وشش مفسر قرآن" )1393( حائري هرانیطحمیده کریمی، میرسعید و  موسوي .18
 .428-393، ص 1393، پاییز 3، شماره 11دوره فلسفۀ دین،  پژوهشی-نشریۀعلمی

نشریۀ ، "سینا ابن اعتمادگرایی اخالقی در رسائل مشرقی") 1393(محمدهانی جعفریان و  ،کریمی، میرسعید موسوي .19
 .57-71، ص 1393، پاییز و زمستان 7سال سوم، شماره اول، پیاپی  ،اخالق وحیانی پژوهشی –علمی

بررسی چگونگی اسناد قانون اخالق به قانون طبیعت در ") 1393(محمدهانی جعفریان و ، کریمی، میرسعید موسوي .20
، پائیز 18سـال پنجاهم، دوره جدید، ســـال ششم، شماره ، پژوهشی متافیزیک –نشریۀ علمی، "متافیزیک اخالقی کانت

 .49- 60، ص 1393و زمستان 
بررسی کارکرد اخالقی صورت داستانی در رسائل ") 1394(محمدهانی جعفریان و  ،کریمی، میرسعید موسوي .21

-144، ص 94، بهار و تابستان 1، شماره 2جلد  ،پژوهشی هستی و شناخت-دو فصلنامه علمی ،"سینا مشرقی ابن
133. 

ناتوانی مدل استیفنز در محدودکردن ") 1394( سیدمحمدمهدي اعتماداالسالمیو میرسعید  ،کریمی موسوي .22
سال ششم، شمارة دوم، پاییز و ، پژوهشی فلسفه علم-نشریۀ علمی، "»احتیاط بهتر از پشیمانی است«استدالل 
 .1 – 22 ،1394 زمستان

گر با یکدیگر و  هاي تبیین ارتباط مزیت") 1394( سیدمحمدمهدي اعتماداالسالمیو میرسعید  ،کریمی وسويم .23
 .131- 164، صفحه1394، پاییز 63، شماره 16دوره  پژوهشی ذهن،-نشریۀ علمی، "محدودیت ایراد هانگرفورد

دفاعی از تمایز  - ناپذیرها معضل مشاهده")1394زاده ( جهانگیر موذن ومیرسعید  ،کریمی موسوي .24
جدیـــد، ســـال  هسـال پنجاه و یکم، دور، متافیزیکپژوهشی -نشریۀ علمی، "فراسن ناپذیر ون پذیر/مشاهده مشاهده

 .45-64،ص 1394پاییز و زمستان  ،20شماره  ،هفتم
، "استنتاج بهترین تبیین و ایراد گروه بد") 1394( مدمهدي اعتماداالسالمیسیدمحو میرسعید  ،کریمی موسوي .25

 .111- 131)، ص 1394( 2، ش 2جلد  پژوهشی هستی و شناخت،-نشریۀ علمی
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معنا و ماهیت عمل بر اساس حد وسط اخالقی نزد ") 1395(محمدهانی جعفریان و  ،کریمی، میرسعید موسوي .26
 .91-78 صص، 1395)، بهار 81(پیاپی  1بیست و یکم، شماره  سال، فصلنامه نقد و نظر، "سینا ابن

، "آراء عبدالرزاق الهیجی در باب حکمت خداوند: بررسی انتقادي") 1395کریمی، میرسعید و میالد ربیعی ( موسوي .27
 .42-23، ص 1395، بهار 1، شماره 13دوره  ،پژوهشی فلسفه دین-نشریۀ علمی

 بینیم؟ بینیم اما با میکروسکوپ نمی آیا با تلسکوپ می") 1395زاده ( جهانگیر موذن و میرسعید ،کریمی موسوي .28
 .148- 127 ، صفحه1395، بهار و تابستان 1، شماره 6دوره ، پژوهشی فلسفه علم- نشریۀ علمی"

هاي زبان اخالق  پژوهشی درباره ماهیت گزاره" )1395(محمدهانی جعفریان و ، کریمی، میرسعید موسوي .29
، بهار و 10ه دوم، پیاپی شمار ، سال چهارم،پژوهشی اخالق وحیانی-نشریۀ علمی "بدیهی یا مشهوره؟ سینوي:
 .46-29، ص1395تابستان 

نشریۀ  ،"بررسی و نقد برهان دنیل دنت له سازگارگرایی") 1395آرش خاکساري (و  ،کریمی، میرسعید موسوي .30
 .21-36، ص 95، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان پژوهشی حکمت و فلسفه-علمی

اشتراك مولوي و دو رویکرد دربارة چیستی زبان دین: ") 1395( حائري هرانیطحمیده کریمی، میرسعید و  موسوي .31
، سال نهم، شماره )شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب سبکپژوهشی  - فصلنامه تخصصی علمی ،"معنوي و لفظی

 .151-172، ص 33، شماره پی در پی 1395سوم، پاییز 
بررسی و نقد ") 1395( مهر محمد سعیديو  رضا اکبریانکریمی،  موسويفخرالسادات کریمی، میرسعید،  موسوي .32

، پاییز و زمستان 6شماره پیاپی  - 2، شماره 3دوره  ،پژوهشی هستی و شناخت-نشریۀ علمی، "باور مادهگرایی  حذف
 .19-42 ، صفحه1395

هاي غیرذاتی اندیشه از دیدگاه  نقدي بر ذات حقیقی و ویژگی") 1396(علیرضا ملکی کریمی، میرسعید و  موسوي .33
، ص 96، بهار و تابستان 20، شماره 11دانشگاه تبریز، سال  هاي فلسفی پژوهش پژوهشی -نشریۀ علمی، "فرگه
282-265. 

بررسی نظریه عدم انقطاع فیض الهی بر اساس یک استدالل " )1396(درویش و جواد  ،کریمی، میرسعید موسوي .34
 تابستان و بهار ،")حکمت نامۀ( فلسفه دین پژوهشنامۀ" پژوهشی –فصلنامه علمی ،"تجربی و یک تحلیل فلسفی

 .23- 39، ص 29 شمارة ، 1396
تی در استنتاج هاي احتماال كالواکاويِ م") 1396( سیدمحمدمهدي اعتماداالسالمیو میرسعید  ،کریمی موسوي .35

، پاییز و 16شماره پیاپی ، 2، شماره 8دوره ، پژوهی منطق دو فصلنامه پژوهشی- نشریۀ علمی، "بهترین تبیین
 .25- 48ص  ،1396 زمستان

سویی دین و فلسفه در شناخت خداوند و دیرینگی عالم؛ با  هم") 1397(علیرضا ملکی  میرسعید وکریمی،  موسوي .36
، 1397، بهار 1، شماره 15دوره   ،"فلسفه دین"پژوهشی – فصلنامه علمی ،"سینا تکیه بر آراء فارابی و ابن

 .51-72  صفحه
گرایی  شناختی بدون التزام به واقع گرایی هستی واقعدفاع از ") 1397زاده ( جهانگیر موذن و میرسعید ،کریمی موسوي .37

 .83- 112ص ، 1397، تابستان 74، شماره 19دوره ، پژوهشی ذهن- نشریۀ علمی  ،"شناختی معرفت
ایراد ” گرایی در پاسخ به اتوانیِ احتمالن") 1398( سیدمحمدمهدي اعتماداالسالمیو میرسعید  ،کریمی موسوي .38

 .139- 150ص  ،1398، بهار 98، شماره 25، دوره شناسی علوم انسانی روشپژوهشی -نشریۀ علمی ،"ولتر
39. Mousavi Karimi, Mirsaeid (2011) “Adolf Grünbaum on the Steady-State Theory and 

Creatio Continua of Matter out of Nothing”, Zygon, vol. 46, no. 4 (December 2011), 
pp. 857-871. 

40. Mousavi Karimi, Mirsaeid & Khadijeh Hasanbeigzadeh (2015) “Introspection and 
Wittgenstein's View on Private Language Argument”, Hekmat va Falsafeh (Wisdom 
and Philosophy),Vol. 11, No. 2 (42), Summer 2015,pp.43-58. 
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41. Mousavi Karimi, Mirsaeid (2018) "Ibn-Sina’s Solution to Kant’s Challenging View of 
Existence", Philosophy East and West, Volume 68, Number 1, January 2018, pp. 112-
139. 

  
 
  :آثار در دست داوري.و)4

 .پژوهشی...-نشریۀ علمی، "حقیقت نقش" )1394(محمدهانی جعفریان و  ،کریمی، میرسعید موسوي .1
 "چرخش زبانی فرگه؛ چگونگی و تاثیرات آن") 1396(علیرضا ملکی  میرسعید و کریمی، موسوي .2

  

 سمینارهاي ارائه شده: .و)5

1. "The Laws of Nature and Creatio ex Nihilo" (February, 2007) University of Bristol. 
) دانشگاه 28/10/1389( "در پرتو حکمت سینوي	آفرین رویکرد کانت به مسئلۀ وجود برون شدن از نتایج مشکل" .2

  مفید.
سر دلبران در حدیث دیگران: چگونه امانوئل کانت و مکس بلک له نظریۀ اصالت وجود مالصدرا احتجاج   " .3

 دانشگاه مفید. )20/11/1389( "ورزند؟ می
  دانشگاه مفید. )8/12/1391( "متافیزیک طبیعی شده" .4
  دانشگاه مفید. )12/02/1396( "مقدمات و کلیات: گرایی علمی و اصالت وجود واقع" .5
  دانشگاه مفید. )26/02/1396( "گرایی وجودي و واقع برهان تعین ناقص: گرایی علمی و اصالت وجود واقع" .6
  دانشگاه مفید. )28/09/1396( "گرایی وجودي استقراء بدبینانه و واقع-برهان فرا :گرایی علمی و اصالت وجود واقع" .7
گرایی علمی بر  گرایان و دفاع از واقع راه حلی جدید براي دفع/رفع براهین ضد واقع :گرایی علمی و اصالت وجود واقع" .8

 دانشگاه مفید. )12/10/1396( "مبناي اصالت وجود

  

  :آثار در دست پژوهش و تالیف.و)6
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