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 در علم چگونه است؟  هیاول:  رابطه مشاهده و نظر درسگفتار 

 دقیقه   ١٥|  مقدمه  :١ موضوع

 دقیقه   ٤١؟ | می را حل کن یمسئله علم   کی،  زیوا  یقا آ: همراه با ٢ موضوع

 کندوکاو فکری در ماجرای کشف «تب زایمان»                         

 دقیقه    ٩٤ام. |  ٢٠قرن علم  ۀبه فلسف یخ ی:  نگاه تار٣ موضوع

 ی هگل  ی نگارخ یتار های درس 
 ی فلسفۀ علم کالسیک  سه دوران اساس

 م.)  ١٩٥٠-١٩١٨ی (منطق ییگراتا تجربه  ی منطق  سم ی تویاز پوز  )١

 م.)   ١٩٧٠ - ١٩٥٠ی (تحول علم   و  دی جد یهام ی پارادا )٢

 تا امروز)    - ١٩٧٠( معاصر  دوران  )٣

 ک یفلسفه علم کالس یچالش اساس 

 (بخش نخست)  یمنطق سم یتویپوز یاساس دوم: استدالل درسگفتار 

 قهی دق  ٢٤  | بر مطالب جلسه اول ی: مرور ١ موضوع

 دقیقه   ٤٦| )ومی ه دی وی(د  یسی انگل یی گرا تجربه :  ٢ موضوع

 قه ی دق ٣٠ |)(آگوست کنت یفرانسو  سمیتو ی:  پوز ٣ موضوع

تجر٤  موضوع نمونه    یمنطق  ییگرا ه ب:  (دبرتراند  در  رازآم  ییگرا تجربه   دار ی راسل  فلسفه  با    زی راسل 
 دقیقه   ٤٨| )نیتکنشتا یو

 

 استدالل اساسی پوزیتویسم منطقی (بخش دوم)  سوم:  درسگفتار 
 قهی دق  ٤٦|  ن یبا حلقه و  دار ی در  د نی تکنشتای: و ١ موضوع

 قه ی دق ٤٧  | نی کارنپ؛ روح حلقه و:  ٢ موضوع

 قه ی دق ٢٠ |معنا  یبا معنا و ب  یها: گزاره یگروه  نیتمر : ٣ موضوع

 قه ی دق ١٩  | کیز ی آشکار با متاف  ز ی ست  : ٤ موضوع

 



 است؟    ینئوکانت  دهیا کی  ی منطق  سمیویتیپوز  دهیچرا  اچهارم:    درسگفتار 

 قه ی دق ٢٩ |   و کانت ومی ه دگاهی از د   یفی / تال یل ی تحل یهاگزاره :  ١ موضوع

 ه  قی دق  ٢٠ |وتنی ن  لسوفی کانت، ف:  ٢ موضوع

 قهی دق  ٣٥ | علم معاصر  ی، فلسفه نئوکانت سمیو ی تی: پوز ٣ موضوع

 

 استدالل اساسی کارل پوپر  پنجم:   درسگفتار 

  دقیقه ٧٣) | هاشه یاند   نیتر و مهم  یزندگپر (بخش اول: فلسفه علم کارل پو:  ١ موضوع

 قه ی دق  ٣٣  شناسی) | (بخش دوم: روش  فلسفه علم کارل پوپر :  ٢ موضوع

 دقیقه   ٢٨|  یشناس حلقه کارل پوپر، نقد روش   : ٣موضوع 

 

   بندایرتوماس کوهن و پل فاستدالل اساسی :  ششم درسگفتار 
  دقیقه   ٣٦| اند؟ آمده  د یچگونه پد   یعلم  یهاکوهن: انقالب  فلسفه:  ١موضوع

 دقیقه   ٢٩؛ فلسفۀ آنارشیستی علم |  ربندیپل فا   فلسفهموضوع دو: 

 دقیقه   ١٦| )زی وا ی مطالب (بازگشت به مساله آقا  یبند جمع : ٣موضوع 

 

 پایان  

 


