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 ستبد هرکسی سبزهبى داًشجَیبى مجری طرح:

 

 آشٌبیی بب هببًی فلسفِ کبًت ٍ ٍیتکٌشتبیي عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ             کتبة ٍ کتببخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًبهِ        گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 هببًی فلسفِ کبًت ٍ ٍیتکٌشتبیيایجبد آشٌبیی همذهبتی داًشجَیبى عاللِ هٌذ بب 

 

  : خالصه طرح

ر بب ّر جبهعِ ای، شٌبخت هببحث فکری ٍ عوذتب فلسفی آى جبهعِ ضرٍری است. دٍ جریبى عودذُ فلسدفی در   برای ارتببط درست ٍ هَث

غرة در ریل عٌبٍیي فلسفِ تحلیلی ٍ فلسفِ ّبی ارٍپبیی جبی هی گیرًذ کِ ّر کذام رٍیکرد خبصی بِ جْبى، ّستی، اًسبى ٍ طبیعدت  

زببًی است. اهب فالسفِ لبرُ ای چٌیي رٍیکردی را ًذاشتِ اًذ ٍ بیشتر دغذغِ ّدبی   دارًذ. رٍیکرد فالسفِ تحلیلی بِ هسبئل فلسفِ عوذتب

 اًسبًی، دل هشغَلی آًبى بَدُ است.

در پی برگساری هَفك کبرگبُ ّبی سیر تفکر فلسفی ٍ ابراز عاللِ ٍ توبیل داًشجَیبى بِ کبرگبُ ّبی ایي چٌیٌی، پیشٌْبد هی شدَد دٍرُ  

ٍ بب حضدَر   ٍ بب ّذف آشٌبیی بیشتر داًشجَیبى بب هببًی فلسفِ کبًت ٍ ٍیکٌشتبیي فصل هطبلبی بِ شرح ریلجذیذ ایي کبرگبُ ّب بب سر 

 برگسار گردد : جلسِ 10در  آلبی هجیذ علی آببدی )فَق لیسبًس فلسفِ غرة داًشگبُ فردٍسی هشْذ(

 جلسات کانت

 هعرفت شٌبسی:

 شکل گیری هسئلِ کبًت  -1

 توبیس احکبم ترکیبی ٍ تحلیلی -2

 تحلیل همَالت -3

 ایذُ ّبی عمل هحض ٍ تعبرضبت آى -4

 جلسِ ًمذ ٍ بررسی کبًت )رفع اشکبل( -5

 فلسفِ اخالق:

 کلیبتی در ببة فلسفِ اخالق در غرة تب زهبى کبًت-6

 فلسفِ اخالق کبًت-7

 جلسات ویتکنشتاین

 شکل گیری هسئلِ ٍیتکٌشتبیي-8     

 رسبلِ هٌطمی ٍفلسفی-9        

 بررسی ٍیتکٌشتبیي )رفع اشکبل(جلسِ ًمذ ٍ -10    

 

 سبزهبى هرکسی جْبدداًشگبّیسبلي شَرای    مکان اجرا : ، چْبرشٌبِ ّب90بْوي ٍ اسفٌذ  : زمان اجرا

 

 09 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 74 شماره :

 26/10/90 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


