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پایهدفتر دانشکده علوم:مجري طرح

زمین ساکن است :عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
بررسی رابطه تاریخ علم و فلسفه علمو آشنایی دانشجویان با مباحث تاریخ علم و روش هاي موجود در آن

انشجویان در راستاي اندیشه ورزيداستفاده مفید از اوقات فراغت و فعالیتی آنآشنایی دانشجویان با سازمان دانشجویان و سرفصل هاي 

:خالصه طرح
پس از برگزاري موفـق کارگـاه هـاي فلـسفه علـم و ذهـن در تابـستان گذشـته و                      دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم در نظر دارد تا          

با برگزاري کارگاه تاریخ علم، باعث آشنایی دانشجویان با تاریخ علـم          نچنینی،  استقبال دانشجویان شرکت کننده از برگزاري کارگاه هاي ای        
کارشناس ارشد تاریخ علم و عـضو پژوهـشکده   (این کارگاه با حضور آقاي محمد هادي طباطبایی یزدي. و شیوه تغییر نظریات علمی شود 

:ضوعات زیر برگزار خواهد شد جلسه و با مو6این کارگاه طی . برگزار میشود)خ علم دانشگاه تهرانیتار

اصالت اعداد و زمین متحرك: فیثاغوریان و موسیقی کیهان--
آغاز نظریه پردازي درباره طبیعت به روش فلسفی: !افالطون و ارسطو، زمین یا آسمان؟--
مدل بطلمیوس چه بود و بر چه اساس به وجود آمده است؟: جهان بطلمیوسی--
و انجام مکتب مراغهآغاز: هیات غیر بطلمیوسی--
!انقالب یا تداوم؟: کپرنیک و گالیله--
کیهانشناسی نوین: جهان نیوتنی--

:و سواالت اصلی که در این جلسات مطرح می شوند، عبارتند از
!تاریخ علم جدید چه تحولی در فلسفه علم به وجود آورده است؟--
!ساختمان علم جدید بر چه پایه هایی بنا شده است؟--
!آیا روش علمی موضوعی جدید است و یا به قدمت خود علم می باشد؟--
!علم چگونه پیشرفت می کند؟--
فرق دانشمندان امروز ما با حکیمان گذشته در چیست؟--
!آیا در آینده به خاطر باورها و روش علمی مان، ما را مورد سرزنش قرار می دهند؟--

سالن شوراي سازمان مرکزي جهاددانشگاهی:مکان اجرا 93تابستان :زمان اجرا

93هاي فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان
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