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  علوم پايه  دانشكدهدفتر  مجري طرح:
  

  فلسفه علم  عنوان طرح:
  
     اجتماعت و سياس                     علم و انديشه             كتاب و كتابخواني            قرآن و دين      سرفصل فعاليت:

   فوق برنامه            گردشگري علمي فرهنگي            محروميت زدايي              هنر و ادب                            
  

  اهداف طرح :
 و آشنايي دانشجويان با سواالت مطرح در فلسفه علم ارتقا سطح مطالعه دانشجويان

 از تئوري هاگيري از كج فهمي هاي ناشي علوم تجربي از ديد بزرگان و جلو تعيين حد و مرز

  علوم پايهدانشكده ارتقا سطح آشنايي و مشاركت دانشجويان با دفتر سازمان دانشجويان 
  

  خالصه طرح :
دانشجوياني كه در زمينه علوم تجربي مشغول به تحصيل هستند در كنار مطالعه دروس خود نياز بـه شـناختي كلـي از علـوم تجربـي و      

كه اين مباحث همگي در فلسفه علم مورد بحث قـرار  ي علمي و ضعف و قوت هاي آن دارند هاهمچنين روش  ،تفاوت آن با علوم انساني
شود كه بعضا درك فلسفي آنها به تنهايي كار سختي است كه با تشـكيل   به عالوه امروزه در جامعه علمي نظريه هايي ارائه مي گيرد. مي

  متخصص اين امر ميسر خواهد شد. ادراهنمايي استاين جلسات و بحث و همفكري دانشجويان به همراه 
 )كارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف(با حضور استاد احسان كريمي جلسه  10تا با برگزاري كارگاهي در  لذا در نظر داريم

  تا سرفصل هاي ذيل مورد بررسي قرار گيرد : در اين جلسات مد نظر است به اين مهم دست يابيم. 
 اد واقع گرايي علميواقع گرايي و يا پ - 1

 كواين و تعيين ناقض نظريه -تز دوهم  - 2

 تبيين علمي - 3

 مروري بر مكاتب فلسفه علم - 4

  نفر از دانشجويان عالقه مند در اين جلسات مشاركت نمايند. 25پيش بيني مي شود بيش از 
  
  
  
  
  
  

  اهيسالن شوراي سازمان مركزي جهاددانشگ مكان اجرا : صبح8سه شنبه ها،   :زمان اجرا
  

  91 سال هاي فرهنگيكوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجويان
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  ندارد  پيوست :


