بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،رشته :فلسفۀ علممقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :تعداد واحد نظری 2:تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس :جامعه شناسی علم پیشنیاز :دروس جبرانی….
نام مدرس :تمام وقت  نیمه وقت مدعو محل برگزاری:کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با جامعه شناسی

هفته دوم

جامعه شناسی شناخت و بنیادگذاران آن

هفته سوم

جامعه شناسی علم و بنیادگذاران آن

هفته چهارم

مارکس ،وبر ،دورکیم

هفته پنجم

کارل مانهایم

هفته ششم

ماکس شلّر

هفته هفتم

رابرت مرتون

هفته هشتم

علم در تاریخ

هفته نهم

آزمون میان ترم

هفته دهم

علم و ساختار اجتماعی-فرهنگی

هفته یازدهم

علم و ساختار سیاسی

هفته دوازدهم

علم و ساختار اقتصادی

هفته سیزدهم

دانشمندان و حرفۀ علمی

هفته چهاردهم

سازمان و مدیریت در علم و پژهش

هفته پانزدهم

دانشگاه و نهاد علمی

هفته شانزدهم

ارتباطات و رسانه های علمی

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 :سمینار 4 :نمره ،مشارکت در بحث های کالس و کوییز2 :نمره ،آزمون میان ترم 4 :نمره ،آزمون
پایانترم 10 :نمره
منابع مطالعاتی:
 -1محسنی ،خدایار ،مبانی چامعه شناسی علم ،انتشارات طهوری
 -2و دیگران ،ترجمۀ محمد توکل و دیگران
 -3کنوبالخ ،هوبرت ،مبانی جامعه شناسی معرفت ،ترجمۀ کرامتاهلل راسخ ،نشر نی
 -4کوهن ،تامس ،ساختار انقالب های علمی ،ترجمۀ صادق زیباکالم ،انتشارات سمت

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفۀ علم مقطع:دکتری (پیشنیاز)
نام درس :درآمدی به فلسفۀ علم تعداد واحد نظری 2:تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.………--- :
نام مدرس :تمام وقت  نیمه وقت مدعو محل برگزاری:کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

فلسفۀ علم ارسطو

هفته دوم

رویکرد فیثاغوری

هفته سوم

از الگوی نظام سازی اقلیدسی تا اتم گرایی

هفته چهارم

تثبیت و تکمیل روش ارسطویی در سده های میانه

هفته پنجم

نجات دادن نمود ها و واقع گرایی

هفته ششم

حمله به فلسفۀ ارسطو

هفته هفتم

از روش نیوتن در بهره گیری از اصول متعارف تا تدوین نظریه ای در بارۀ رو علمی بر پایۀ نتلج علم جدید

هفته هشتم

استقراگرایی در برابر تلقی فرضیه ای-قیاسی از علم

هفته نهم

پوزیتیویسم و قراردادگرایی

هفته دهم

دیدگاه پیروان بازسازی منطقی

هفته یازدهم

نقد فلسفۀ علم رسمی :فایرابند ،گودمن ،فایگل ،و تولمین

هفته دوازدهم

نظریه های مربوط به فرایند پیشرفت علمی

هفته سیزدهم

تبیین ،علیت ،و یگانه سازی

هفته چهاردهم

فلسفه های علم توصیفی

هفته پانزدهم

ابطال گرایی

هفته شانزدهم

واقع گرایی علمی

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 4 :نمره ،مشارکت در بحث های کالس و کوییز2 :نمره ،آزمون میان ترم 4 :نمره ،آزمون پایانترم:
 10نمره
منابع مطالعاتی:
 -1الزی ،جان ،درآمدی تاریخی به فلسفۀ علم  ،ترجمۀ علی پایا (با همکاری جالل بشارتی) ،انتشارات سمت ،ویراست چهارم
 -2لیدیمن ،جیمز ،فلسفۀ علم ،ترجمۀ حسین کرمی ،انتشارات حکمت
3. Losee, John, Historical Introduction to Philosophy of Science
4. Rosenberg, Alex, Philosophy of Science, A Contemporary Introduction, Routledge

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :فلسفه………………… مقطع :دکتری
نام درس :تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی0 :

نام مدرس :تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.………--- :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی دقیق با فلسفۀ اسپینوزا بر پایۀ کتاب اخالق
رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی کلی با فلسفۀ اسپینوزا ،آثار و روش شناسی او

هفته دوم

جایگاه اسپینوزا در تاریخ فلسفۀ غرب

هفته سوم

در بارۀ خدا1-

هفته چهارم

در بارۀ خدا2-

هفته پنجم

در بارۀ خدا3-

هفته ششم

در بارۀ طبیعت و منشأ نفس1-

هفته هفتم

در بارۀ طبیعت و منشأ نفس2-

هفته هشتم

در بارۀ طبیعت و منشأ نفس3-

هفته نهم

در بارۀ منشأ و طبیعت عواطف1-

هفته دهم

در بارۀ منشأ و طبیعت عواطف2-

هفته یازدهم

در بارۀ منشأ و طبیعت عواطف3-

هفته دوازدهم

در خصوص بندگی انسان یا قوت عواطف1-

هفته سیزدهم

در خصوص بندگی انسان یا قوت عواطف2-

هفته چهاردهم

در خصوص بندگی انسان یا قوت عواطف3-

هفته پانزدهم

در بارۀ قدرت عقل یا آزادی انسان1-

هفته شانزدهم

در بارۀ قدرت عقل یا آزادی انسان2-

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 :سمینار 4 :نمره ،مشارکت در بحث های کالس و کوییز2 :نمره ،آزمون میان ترم 4 :نمره ،آزمون
پایانترم 10 :نمره
منابع مطالعاتی:
 -1کاپلستون ،فردریک ،تاریخ فلسفه ،جلد چهارم ،ترجمۀ غالمرضا اعوانی ،شرکت انتشارات علمی-فرهنگی
 -2اسپینوزا ،اخالق ،ترجمۀ محسن جهانگیری ،مرکز نشر دانشگاهی
3. Wolfson, Harry Austryn, The Philosophy of Spinosa
4. Joachim, H. Harold H., A Study of the Ethics of Spinoza

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفۀ علم مقطع :دکتری
نام درس :فلسفۀ ریاضیات ( )1تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز :دروس جبرانی…….
نام مدرس :تمام وقت  نیمه وقت مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با ریاضیات و فلسفۀ ریاضیات

هفته دوم

حدود ریاضیات

هفته سوم

قضایای گودل و استلزامات آن ها

هفته چهارم

واقع گرایی افالطونی و گریزناپذیری ریاضیات

هفته پنجم

داستانی انگاری و صدق های نسبی در ریاضیات

هفته ششم

تبیین ریاضیاتی

هفته هفتم

کاربست پذیری ریاضیات

هفته هشتم

ریاضیات ناسازگار

هفته نهم

نشانگذاری در ریاضیات و استازامات فلسفی آن

هفته دهم

چرایی فلسفۀ ریاضیات (بازبینی)

هفته یازدهم

ضرورت ریاضیاتی

هفته دوازدهم

زایش منطق نوین

هفته سیزدهم

عددهای ترتیبی و عددهای اصلی

هفته چهاردهم

صوری انگاری

هفته پانزدهم

نظریۀ مجموعه ها

هفته شانزدهم

شهودگرایی

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 4 :نمره ،مشارکت در بحث های کالس و کوییز2 :نمره ،آزمون میان ترم 4 :نمره ،آزمون پایانترم:
 10نمره
منابع مطالعاتی:
 -1کولیوان ،مارک ،آشنایی با فلسفۀ ریاضیات معاصر ،ترجمۀ نشر نقد فرهنگ
 -2دامت ،مایکل ،فلسفۀ ریاضیات (بخشی از آشنایی با فلسفۀ تحلیلی) ،ترجمۀ مرتضی قرایی گرکانی ،انتشارات حکمت
 -3لیکاف ،جورج ،و رافائل نون یس ،ریاضیات از کجا می آید؟ ،ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی ،انتشارات آگه
4. Akrami, Musa (ed.), Philosophy of Mathematics, Dept. of Philosophy of Science, SRB, IAU, Tehran

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :فلسفه و کالم اسالمی مقطع :دکتری
نام درس :فلسفۀ مشّائی ( )2تعداد واحد نظری 2:تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز :فلسفۀ مشّائی (.…)1

نام مدرس :تمام وقت  نیمه وقت مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

مروری بر مباحث امور عامه ،امور خاصه ،علم النفس و حکمت عملی

هفته دوم

برهان های اثبات وجود خدا1-

هفته سوم

برهان های اثبات وجود خدا2-

هفته چهارم

صفات خدا1-

هفته پنجم

صفات خدا2-

هفته ششم

صفات خدا3-

هفته هفتم

نظریۀ فیض و نظام آفرینش1-

هفته هشتم

نظریۀ فیض و نظام آفرینش2-

هفته نهم

چیستی نفس

هفته دهم

اقسام نفس و قوای آن

هفته یازدهم

احکام و ویژگی های نفس1-

هفته دوازدهم

احکام و ویژگی های نفس2-

هفته سیزدهم

اخالق1-

هفته چهاردهم

اخالق2-

هفته پانزدهم

فلسفۀ سیاسی1-

هفته شانزدهم

فلسفۀ سیاسی2-

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 4 :نمره ،مشارکت در بحث های کالس و کوییز2 :نمره ،آزمون میان ترم 4 :نمره ،آزمون پایانترم:
 10نمره
منابع مطالعاتی:
-1ابن سینا ،شفاء ،الهیات
-2
-3
-4

