
 

 

 

 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

 گروه مطالعات علم و گروه فلسفۀ غرب

 

 «خیدر فلسفه، علم و تار ی: مباحثشرفتیپ ۀشیاند»برنامۀ مدرسۀ تابستانی 

 روز            

 ساعت  

 دوشنبه

 1401شهریور  21

 شنبهسه

 1401 وریشهر 22

 چهارشنبه

 1401 وریشهر 23

   هیافتتاح 9 - 8:30

9 - 10:15 
 یدر دوران اسالم یعلم شرفتیمفهوم پ

 یهمدان یمعصوم نیحس

 یعلم شرفتیتقرب به صدق به پ کردیرو

 ینیمحمدام ثمیم

 شرفتیو پ خیفلسفۀ تار

 یمسعود صادق

10:15 - 11:30 
 شرفتیپ شۀیکانت و اند

 یمحمود یدعلیس

 یعلم شرفتیبه پ یکارکرد کردیرو

 بهشتکرانیحامد ب

 شرفتیپفلسفۀ اخالق و 

 یدریجواد ح

11:30 - 12    

12 - 13:15 
 شرفتیپ شۀیهگل و اند

 یآرش اباذر

 یعلم شرفتیبه پ یمعرفت کردیرو

 ییغمایابوتراب 

 رانیروشنفکران ا یدر آرا شرفتیپ شۀیاند

 یصریق یعل

13:15 - 14:30    

14:30 - 15:45 
 شرفتیپ شۀیو اند دگریها

 یاحمد رجب

 یعلم شرفتیو پ ییگراینسب ،یسنجگناهم

 ییرضاخیش نیحس

 شرفتیپاندیشۀ مدرن و تفکر پست

 یالملوک مصطفوشمس

15:45 - 17 
 شرفتیپ شۀیو اند نیتگنشتایو

 ینیمالک حس

Understand Progress, in Science 

and Philosophy 
Finnur Dellsén 

 امایخر فوکوأدر آثار مت شرفتیمفهوم پ

 رحمن قهرمانپور

17 - 17:30    

17:30 - 18:45 
Progress in Science and the Arts 

Philip Kitcher 
Philosophy Makes No Progress 

Eric Dietrich 

 یاخالق شرفتیپ ۀشیرالز و اند

 هوشمند نیحس

 

  



 

 

 

  Finnur Dellsén 

  University of Iceland 

 

 

 یمسعود صادق  

 دانشگاه تهرانهیئت علمی  عضو  

 

  Eric Dietrich  
  Binghamton University 

 

 

 رحمن قهرمانپور  

 پژوهشگر و مترجم ،یاسیعلوم س یدکتر  

 

  Philip Kitcher  
  Columbia University 

 

 

 یصریق یعل   
 University of San Diego  

 

 یاباذر آرش  

 های بنیادیپژوهشگاه دانش پژوهشگر  

 

 

 ینیمحمدام ثمیم  

مطالعات  ۀپژوهشکدهیئت علمی  عضو  

دانشگاه شهید  ،یعلم و فناور نیادیبن

 بهشتی

 

 بهشتحامد بیکران  

گروه مطالعات نظری علم،     هیئت علمی  عضو  

 تحقیقات سیاست فناوری و نوآوری، مرکز

 علمی کشور

 

 

 یمحمود یدعلیس  

 ،المللنیروابط ب ۀدانشکد یعلم ئتیعضو ه  

 وزارت امور خارجه

 

 مالک حسینی  

 ،فلسفۀ غرب گروههیئت علمی  عضو  

 ایران فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه

 

 

 یالملوک مصطفوشمس  

دانشگاه آزاد  گروه فلسفه، هیئت علمی عضو   

 شمال تهرانواحد 

 

 یدریجواد ح  

 ،یاسیگروه علوم س یعلم ئتیعضو ه  

 دانشگاه شاهد

 

 

 یهمدان یمعصوم نیحس  

 استاد بازنشستۀ گروه مطالعات علم،  

 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

 

 یاحمد رجب  

فلسفه، دانشگاه  گروههیئت علمی  عضو  

 تهران

 

 

 هوشمند نیحس  

 یدر موسسه علوم انسانپژوهشگر وابسته   

 )ونکوور، کانادا( زریفر مونیدانشگاه س

 

 

 رضاییحسین شیخ  

 علم، مطالعات گروههیئت علمی  عضو  

 ایران فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه

 

 

 ابوتراب یغمایی  

مطالعات  ۀپژوهشکدهیئت علمی  عضو  

دانشگاه شهید ، یعلم و فناور نیادیبن

 بهشتی

 

 «خیدر فلسفه، علم و تار ی: مباحثشرفتیپ ۀشیاند»مدرسین مدرسۀ تابستانی 

 :)به ترتیب حروف الفبا(


