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مجری طرح :دفتر داًشکذُ ػلَم پایِ
عنوان طرح:

فلعفِ فیسیک در لرى اخیر

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

ظیاظت ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر 

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى با هباحث فلعفِ ػلن ٍ خصَصا فلعفِ فیسیک
آشٌایی هعؤلیي داًشکذُ ٍ داًشجَیاى با ظازهاى داًشجَیاى
خالصه طرح :
بررظی اجوالی برًاههِ درظهی داًشهگاُّهای ارٍپها ٍ آهریکها ًشهاى ههیدّهذ بعهیاری از داًشهکذُّهای هؼتبهر فلعهفِ بهِ ایجهاد دٍرُ
ّههای درظههی ٍ برًاهههِ ّههای پصٍّشههی دربههارُ هبههاًی فلعههفی ػلههَم خههاز ه،ههل فلعههفِ فیسیههکه فلعههفِ ریا ههی ٍ فلعههفِ
زیعتشٌاظی گرایش پیذا کردُ اًذ .ارتباط بیي فلعهفِ ٍ ػلهَم بهِ حهذی جهذی گرفتهِ ههیشهَد کهِ در داًشهکذُّهای ػلهَم پایهِ ٍ
هٌْذظی کارّای هشترکی با داًشهکذُّهای فلعهفِ اًجهام ههیگیهرد ٍ هباحهث بهیيرشهتِای رًٍهك داردٍ .لهی در کشهَر هها بهِ ر هن
طیف ٍظهیغ هخاطبهاى ایهي هباحهثه از داًشهجَیاى فلعهفِ ػهلهِ هٌهذ بهِ هباحهث ػلوهی گرفتهِ تها داًشهجَیاى فٌهی ٍ ػلهَم پایهِ
ػهلههِهٌههذ بههِ هباحههث فلعههفیه ٌّههَز آوههاری کههِ اصههَلی ٍ کهظههیک ٍ در ػههیي حههائ بههِ زبههاًی ظههادُ بههِ هعهها ل هربههَط بههِ ایههي
حَزُّا بپردازده کویاب اظتّ .وچٌیي بِ ًظهر ههی رظهذ برخهی تلمهی ّهای ًادرظهت از راب هِ ػلهن ٍ فلعهفِ باػهث شهذُ اظهت کهِ
بِ ایي هباحث در برًاهِّای درظی رظوی داًشکذُّای فلعفِ ٍ ػلَم پایِ اّویت الزم دادُ ًشَد.
در هیهاى شهاخِّهای فلعهفِ ػلهن ه فلعهفِی فیسیهک  philosophy of physicsپرظهشّهای فلعهفی بٌیهادی را کهِ در بٌیهاى
فیسیک جذیذ لرار دارًذ ه الؼِ هیکٌذ ٍ بهِ پهصٍّش دربهارُ ی ههادُ ٍ اًهرشی ٍ ایهي کهِ هگًَهِ بها ّهن هیهاًکٌش اًجهام ههیدٌّهذه
هههیپههردازد .فلعههفِی فیسیههک بهها تدهههل دربههارُی ػلیههته تؼههیي )جبههره ٍ هاّیههت لههاًَى فیسیکههی آ ههاز هههیشههَد .ظههپط بههِ ظههراؽ
هباح،ی هی رٍد کِ بها هَ هَػام هْهن در فیسیهک هؼاصهر ه هر شهذُاًهذ کیْهاىشٌاظهی فیسیکهی )ف،هاه زههاىه هبهذر ٍ ظرًَشهت
ًْایی ػهالنهه هبهاًی ترهَدیٌاهیهک ٍ هکاًیهک آههاری ٍ هکاًیهک کَاًتهَهی .لهرىّها لبهله ه الؼهِی ػلیهت ٍ هاّیهت بٌیهادی ف،هاه
زهاىه هادُه ٍ ػالن بخشی از هتافیسیک بَد .اهرٍزُه فلعفِی فیسیک اظاظاً بخشی از فلعفِی ػلن اظت.
بههرای بررظههی ٍ آشههٌایی بیشههتر بهها هباحههث فلعههفی فیسیههک از دکتررمهدی ر

ه لش ر

)اظههتاد فیسیههک ٍ فلعههفِ ػلههن داًشههگاُ

صٌؼتی شهریف ر هیط ٍ بٌیاًگه ار گهرٍُ فلعهفِ ػلهن داًشهگاُ صهٌؼتی شهریف ػ،هَ پیَظهتِ فرٌّگعهتاى ػلهَم برًهذُ جهایسُ درض
ػلههن ٍ دیههي از بٌیههاد توپلتههَى آهریکهها ٍ برًههذُ جههایسُ کتههاب ظههائ جوْههَری اظههههی ایههراىه دػههَم کههردین تهها بههِ تحلیههل دیههذگاُ
ّای فلعفی فیسیکذاًاى هؼاصر بپردازد.
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