بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :فلسفه ،الهیات ،حقوق و علوم سیاسی

رشته :فلسفۀ تطبیقی

نام درس :مسائل کالمی جدید تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی0 :

 نیمه وقت مدعو

گرایش:

مقطع :دکتری

عنوان درس پیشنیاز …… :نام مدرس :دکتر بابک عباسی

تمام وقت

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با مفاهیم پایه در مبحث تجربۀ دینی و مسائل مربوط به آن ،آشنایی با چهره های مهم و تأثیرگذار در معرفت شناسی تجربۀ دینی در قرن
بیستم ،آشنایی با دالیل موافق و مخالف در معقولیت خداباوری بر مبنای تجربۀ دینی
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات و مقدمات تاریخی

هفته دوم

فردریش شالیرماخر

هفته سوم

ویلیام جیمز

هفته چهارم

ویت براد فوت

هفته پنجم

مباحثه

هفته ششم

ریچارد سوئینبرن

هفته هفتم

ویلیام رو ،پویمن ،و مارتین

هفته هشتم

آلستون و نظریه توجیه ادراکی

هفته نهم

آلستون و نظریه روال باورساز

هفته دهم

منتقدان آلستون :گیل و برن

هفته یازدهم

منتقدان آلستون :پلنتیگا و یگر

هفته دوازدهم

مباحثه

هفته سیزدهم

کارولین فرانکس دیوس 1

هفته چهاردهم

کارولین فرانکس دیوس 2

هفته پانزدهم

اخالق باور : 1کلیفورد

هفته شانزدهم

اخالق باور  :2جیمز

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در
اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :گزارش های کالسی ،مباحثه ،امتحانات میان ترم و پایان ترم
منابع مطالعاتی:
-1ویلیام جیمز ،تنوع تجربه های دینی ،ترجمه حسین کیانی

Richard Swinburne ,existence of god -2
William Alston , perceiving god. 1991 -3
-4کارولین دیوس ،ارزش معرفت شناختی تجربه دینی ،ترجمه حسینعلی شیدان شید 1390
 .5تجربۀ دینی و چرخش هرمنوتیکی ،بابک عباسی1391 ،

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده…:فلسفه و الهیات ،حقوق و علوم سیاسی……………………… رشته :کالم – فلسفۀ دین……… ……….گرایش……………………… :
مقطع……:دکتری………….
نام درس……………… :زبان تخصصی ………..………………1تعداد واحد نظری …2… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز .……………… :نام
مدرس:دکتر بابک عباسی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

خواندن و درک متن مدخل  The Epistemology of Religionاز دائره المعارف فلسفی استنفورد ()1

هفته دوم

خواندن و درک متن مدخل  The Epistemology of Religionاز دائره المعارف فلسفی استنفورد ()2

هفته سوم

خواندن و درک متن مدخل  The Epistemology of Religionاز دائره المعارف فلسفی استنفورد ()3

هفته چهارم

خواندن و درک متن مدخل  The Epistemology of Religionاز دائره المعارف فلسفی استنفورد ()4

هفته پنجم

خواندن و در ک متن از کتاب )1( Contemporary Debates in Philosophy of Religion

هفته ششم

خواندن و در ک متن از کتاب )2( Contemporary Debates in Philosophy of Religion

هفته هفتم

خواندن و در ک متن از کتاب )3( Contemporary Debates in Philosophy of Religion

هفته هشتم

خواندن و در ک متن از کتاب )4( Contemporary Debates in Philosophy of Religion

هفته نهم

خواندن و درک متن از دایرهالمعارف فلسفی راتلیج ()1

هفته دهم

خواندن و درک متن از دایرهالمعارف فلسفی راتلیج ()2

هفته یازدهم

خواندن و درک متن از دایرهالمعارف فلسفی راتلیج ()3

هفته دوازدهم

خواندن و درک متن از دایرهالمعارف فلسفی راتلیج ()4

هفته سیزدهم

خواندن و درک متن )1( Lectures on Religious Belief

هفته چهاردهم

خواندن و درک متن )2( Lectures on Religious Belief

هفته پانزدهم

خواندن و درک متن )3( Lectures on Religious Belief

هفته شانزدهم

خواندن و درک متن )4( Lectures on Religious Belief

توجه :در صو رت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :امتحان میان ترم ،تعیین تکالیف کالسی برای هر جلسه ،امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:

-1Contemporary Debates in Philosophy of Religione dited by Michael L. Peterson and
Raymond J. VanArragon.
-2 The Epistemology of Religion, Stanford Encyclopedia of Philosophy,
-3 Lectures on Religious Belief, Wittgenstein
-4 Routledge Encyclopedia of Philosophy

بنام خدا
« فرم طرح درس »
رشته :کالم -فلسفۀ دین

دانشکده :الهیات و فلسفه

نام درس :فلسفۀ غرب  2تعداد واحد نظری2 :

 نیمه وقت مدعو

گرایش:

تعداد واحد عملی0 :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

مقطع :دکتری

عنوان درس پیشنیاز ………… :نام مدرس :دکتر بابک عباسی

تمام وقت

هدف کلی درس  :آشنایی با دانش معرفت شناسی و اهمیت آن ،آشنایی با مسائل معاصر در شاخه معرفت شناسی ،آشنایی با مفاهیم پایه معرفت شناسی و
گرایش های جدید در مباحث توجیه معرفتی
رئوس مطالب
هفته اول

معرفت شناسی چیست و چه اهمیتی دارد؟

هفته دوم

تعریف کالسیک معرفت

هفته سوم

مسئله معیار

هفته چهارم

توجیه معرفتی چیست؟

هفته پنجم

اشکال گیته

هفته ششم

دو پاسخ به اشکال گیته

هفته هفتم

مباحثه

هفته هشتم

بینه باوری

هفته نهم

مبنا باوری سنتی

هفته دهم

مبنا باوری معتدل

هفته یازدهم

انسجام باوری

هفته دوازدهم

درون گرایی و برون گرایی

هفته سیزدهم

اعتماد باوری

هفته چهاردهم

فضیلت باوری

هفته پانزدهم

مسئله دور معرفتی

هفته شانزدهم

معرفت شناسی طبیعی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در
اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره  :گزارش های کالسی ،مباحثه ،امتحانات میان ترم و پایان ترم
منابع مطالعاتی:
Noah, Lemos , An introduction to theory of knowledge, (2007) -1
Richard Feldman ,epistemology (2003) -2

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده…:فلسفه ،الهیات ،حقوق و علوم سیاسی……………………… رشته… :فلسفه…………… ……….گرایش………… :فلسفه……………
مقطع…:دکتری…………….
نام درس……………… :زبان تخصصی ………..………………1تعداد واحد نظری …2… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز .……………… :نام مدرس:
بابک عباسی………… تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با ساختارهای گرامری زبان انگلیسی و کسب توانایی شناسایی و فهم آن در متون مختلف ،آشنایی با اصطالحات فلسفی در زبان انگلیسی ،باال بردن
توانایی درک مطلب
رئوس مطالب
هفته اول

خواندن و درک متن از کتاب )1(Thinking Philosophically

هفته دوم

خواندن و درک متن از کتاب )2(Thinking Philosophically

هفته سوم

خواندن و درک متن از کتاب )3(Thinking Philosophically

هفته چهارم

خواندن و درک متن از کتاب )4(Thinking Philosophically

هفته پنجم

خواندن و درک متن از کتاب )1(An Introduction to Philosophy of Science

هفته ششم

خواندن و درک متن از کتاب )2(An Introduction to Philosophy of Science

هفته هفتم

خواندن و درک متن از کتاب )3(An Introduction to Philosophy of Science

هفته هشتم

خواندن و درک متن از کتاب)4( An Introduction to Philosophy of Science

هفته نهم

خواندن و درک متن از کتاب )1( On Religion

هفته دهم

خواندن و درک متن از کتاب )2( On Religion

هفته یازدهم

خواندن و درک متن از کتاب )3( On Religion

هفته دوازدهم

خواندن و درک متن از کتاب )4( On Religion

هفته سیزدهم

خواندن و درک متن از کتاب )1( The Edinburgh Companion to Twentieth Century Philosophies

هفته چهاردهم

خواندن و درک متن از کتاب )2( The Edinburgh Companion to Twentieth Century Philosophies

هفته پانزدهم

خواندن و درک متن از کتاب )3( The Edinburgh Companion to Twentieth Century Philosophies

هفته شانزدهم

خواندن و درک متن از کتاب )4( The Edinburgh Companion to Twentieth Century Philosophies

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسا نی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :امتحان میان ترم ،تعیین تکالیف کالسی برای هر جلسه ،امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:

Thinking Philosophically , Richard Creel -1
The Edinburgh Companion to Twentieth Century , Edited by Constantin V. Boundas-2
Philosophies
On Religion, John Cupoto-3
An Introduction to Philosophy of Science , Samir Okasha-4
 -5جزوۀ ساختارهای زبان انگلیسی ،دکتر هدایت علویتبار

