مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
گروه مطالعات علم و گروه فلسفۀ غرب

برنامۀ مدرسۀ تابستانی «اندیشۀ پیشرفت :مباحثی در فلسفه ،علم و تاریخ»
روز
ساعت
9 - 8:30

10:15 - 9

11:30 - 10:15

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

 21شهریور 1401

 22شهریور 1401

 23شهریور 1401

افتتاحیه
مفهوم پیشرفت علمی در دوران اسالمی

رویکرد تقرب به صدق به پیشرفت علمی

فلسفۀ تاریخ و پیشرفت

حسین معصومی همدانی

میثم محمدامینی

مسعود صادقی

کانت و اندیشۀ پیشرفت

رویکرد کارکردی به پیشرفت علمی

فلسفۀ اخالق و پیشرفت

سیدعلی محمودی

حامد بیکرانبهشت

جواد حیدری

12 - 11:30

13:15 - 12

هگل و اندیشۀ پیشرفت

رویکرد معرفتی به پیشرفت علمی

اندیشۀ پیشرفت در آرای روشنفکران ایران

آرش اباذری

ابوتراب یغمایی

علی قیصری

14:30 - 13:15

15:45 - 14:30

17 - 15:45

هایدگر و اندیشۀ پیشرفت

ناهمسنجگی ،نسبیگرایی و پیشرفت علمی

تفکر پستمدرن و اندیشۀ پیشرفت

احمد رجبی

حسین شیخرضایی

شمسالملوک مصطفوی

ویتگنشتاین و اندیشۀ پیشرفت

Understand Progress, in Science
and Philosophy
Finnur Dellsén

مفهوم پیشرفت در آثار متأخر فوکویاما

مالک حسینی

رحمن قهرمانپور

17:30 - 17

18:45 - 17:30

Progress in Science and the Arts
Philip Kitcher

Philosophy Makes No Progress
Eric Dietrich

رالز و اندیشۀ پیشرفت اخالقی

حسین هوشمند

مدرسین مدرسۀ تابستانی «اندیشۀ پیشرفت :مباحثی در فلسفه ،علم و تاریخ»
(به ترتیب حروف الفبا):

Finnur Dellsén
University of Iceland

Eric Dietrich
Binghamton University

Philip Kitcher
Columbia University

مسعود صادقی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

رحمن قهرمانپور
دکتری علوم سیاسی ،پژوهشگر و مترجم

علی قیصری
University of San Diego
میثم محمدامینی

آرش اباذری
پژوهشگر پژوهشگاه دانشهای بنیادی
حامد بیکرانبهشت

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات
بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید
بهشتی
سیدعلی محمودی

عضو هیئت علمی گروه مطالعات نظری علم،
فناوری و نوآوری ،مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور

عضو هیئت علمی دانشکدۀ روابط بینالملل،
وزارت امور خارجه

مالک حسینی

شمسالملوک مصطفوی

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ غرب،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عضو هیئت علمی گروه فلسفه ،دانشگاه آزاد
واحد تهران شمال

جواد حیدری

حسین معصومی همدانی

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی،
دانشگاه شاهد

استاد بازنشستۀ گروه مطالعات علم،
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

احمد رجبی
عضو هیئت علمی گروه فلسفه ،دانشگاه
تهران
حسین شیخرضایی
عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

حسین هوشمند
پژوهشگر وابسته در موسسه علوم انسانی
دانشگاه سیمون فریزر (ونکوور ،کانادا)
ابوتراب یغمایی
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات
بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید
بهشتی

