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 مالحظات اجرایی 

 وزشی است. ساعت آم 5مراد از هر جلسه در این برنامه  .1

 ی تفصیلی و تکالیفهاسرفصل سرفصل کلی 

 اولجلسه 

------- 

12/11/95 

  پور، دکتر صفاییدرآمدی بر تفکر نقادانه

مرور مباحث فصل دوم کتاب تیزفکری با موضوع 

 تشخیص استدالل 

 ها و ابزارهای اولیه تفکر نقادانه. آشنایی با مولفه

 تکلیف: 

 شنیدن فایل صوتی تدریس الگوی آموزشی تفکر نقادانه  .1

 مطالعه مغاطات در کتابهایی از قبیل:  .2

 ه ترتیب اولویت: ب

 مبانی ، نشر مینوی خرد، کتابراهنمای تفکر نقادانه کتاب

، نشر انتقادی تفکر بر درآمدی کتاب، انتشارات ققنوس استدالل

 ققنوس.انتشارات  ،مغلطه ، کتابآمه

 جلسه دوم

18/11/95 

دو نمره آزمون نهایی بر اساس محتوای مورد نظر استاد در این  آشنایی با فلسفه طب؛ دکتر کشاورزیان 

 بخش خواهد بود. 

 سومجلسه 

------- 

24/11/95  

های سوم و چهارم و رور و رفع اشکال فصلم

ل پنجم کتاب تیزفکری با موضوع روش نقد استدال

 پور قیاسی، دکتر صفایی

تشخیص، بازسازی و ارزیابی استدالل قیاسی؛ مغالطات منطقی؛ پیش 

فرض های توصیفی و ارزشی، روش های عام نقادی )ابهام زدایی، 

 بررسی سازگاری منطقی، تناسب و کفایت دالیل(

 : تکلیف

 های کتاب برخی تمرین

جاسه 

 چهارم

----- 

25/11/95 

 استدالل غیر قیاسی و نحوه ارزیابی آن 

از قبیل )این بحث بخشی از مباحث فلسفه علم 

دهد(؛ دکتر را نیز پوشش میتبیین و استنتاج 

 یوسفیدکتر پور و خانم صفایی

گرا، استدالل استقرایی موردی، استدالل تعمیمی، استدالل هم

 استدالل تبیینی، ... . 

جلسه 

 پنجم 

-------- 

اسفند  3

  ماه

درآمدی بر فلسفه علم، رفع اشکال از بخش اول 

کتاب فلسفه علم، اثر لیدیمن، و فصل تبیین و 

  استنتاج از بخش دوم 

 های کتاب بر اساس سرفصل

نمره آزمون نهایی بر اساس محتوای این کتاب و این  6

 جلسه خواهد بود. 

 ششم

------ 

اسفند  5

 ماه

 برگزاری آزمون غربالگری
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 ر دورهو شرکت فعال د شود. انجام این تکالیفدر هر جلسه تکالیفی برای تمرین بیشتر معرفی می .2

 . در ارزیابی نهایی منتخبین سهم دارد

به پایان رسیده و ازمون   1395اول اسفند ماه الزم است حداکثر تا هفته فشرده است و این برنامه  .3

های اموزشی بر نهایی غربالگری برگزار شود. از اینرو مطالعه منابع مستقل از برگزاری کالس

 دانشجویان فرض است. 

با گروه  (انگلیسی منبع -ژشکی ) بر اساس کتاب مالکومفلسفه پآموزش تخصصی در بخش  .4

 برگزیده انجام خواهد شد. 

 

 با احترام

 پوردکتر حامد صفایی

18/11/94 

 


