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 دانشگاه صنعتـي شريف
 اطالعيـــــه

 فلسفه علم و فناوریدر رشته ) Ph.D(پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي 
 )۸۶ -۸۷نيمسال دوم  (۱۳۸۶براي سال 

 

دانشگاه صنعتي شريف در راسـتاي تحقـق رسـالت خـود مبنـي بـر تربيـت متخصـصين و محققـين موردنيـاز كـشور و            گروه فلسفه علم    

ريـزي   از داوطلبان واجد شرايط طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و براساس مصوبات شـوراي عـالي برنامـه         و فناوری   ش مرزهاي دانش    گستر

 دانـشجوي  فلسفه علم و فنـاوری  براي اولين بار در رشته ۸۶وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، در سال        

 .پذيرد دكتري مي

 

 :  شرايط عمومي-الف

 .دارا بودن صالحيت عمومي -۱

 .نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد -۲

 

 :  شرايط اختصاصي-ب

 . در يکی از رشته های مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری) ليسانس فوق( داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد -۱

 . باشد رك معادل كارشناسي ارشد براي شركت در اين آزمون قابل قبول نمي مد:۱تبصره 

 . التحصيل شوند  فارغ۳۰/۱۰/۸۶ داوطلبان شاغل به تحصيل بايد حداكثر تا تاريخ :۲تبصره 

 .در دورة كارشناسي ارشد) نامه بدون محاسبه نمره پايان (۱۵ داشتن حداقل معدل -۲

، MCHE از   TOLIMO  ،۴۷ از   ۴۴۵( هاي زبان انگليسي      حد نصاب نمره زبان در يكي از آزمون        ارائه اصل گواهي مبني بر كسب        -۳

 ). سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد۲بيش از  (،۱۵/۴/۸۷تا تاريخ ) CBT از ۱۵۰ و IBT از IELTS ،۵۲ از TOEFL، ۵ از ۴۷۰

 تکميلی الزامی اسـت و در صـورت عـدم ارائـه مـستندات                به مديريت تحصيالت   ۱۵/۴/۸۷تحويل اصل کارنامه آزمون مربوط تا تاريخ        

 .الزم دانشجو مجاز به ادامه تحصيل نخواهد بود

  )۲۹/۹/۸۶ تا ۱۰/۹/۸۶از تاريخ ( تكميل فرم پرسشنامه و ارسال مدارك در موعد مقرر -۴

 . اشدب بررسي پرونده و مصاحبه علمي مي، آزمون كتبي تخصصي:  قبولي در آزمون ورودي دكتري شامل-۵

 . مفاد آزمون كتبي به پيوست اعالم شده است-۶
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 : ۱۳۸۶ سال فلسفه علم و فناورینام در آزمون دورة دكتري   مدارك موردنياز براي ثبت-ج

 .  ثبت نامتقاضانامه  فرم تكميل شده-۱

 .  تمام رخ با ذكر مشخصات در پشت آن۳*۴ چهار قطعه عكس -۲

 . شناسنامه يك نسخه روگرفت از تمام صفحات -۳

 .  روگرفت مدرك يا گواهي كارشناسي كه در آن معدل دوره قيد شده باشد-۴

 روگرفت و گواهي مدرك كارشناسي ارشد با ذكر معدل كل يا فرم تكميل شده شمارة يك مندرج در آگهي بـراي دانـشجويان شـاغل                          -۵

 .به تحصيل

 . ريز نمرات مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد-۶

 . )يا کتبمقاالت ( تأليفات حه اول روگرفت صف-۷

 .نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد  چكيده پايان-۸

از قبيل گواهي رتبـه آزمـون سراسـري و كارشناسـي            [  روگرفت مدارك مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و افتخارات علمي              -۹

المللـي معتبـر و كـسب مقـام در جـشنواره             سابقات علمـي بـين    ارشد، گواهي رتبه تحصيلي دوران كارشناسي و كارشناسي ارشـد، گـواهي مـ             

 ) ].در صورت وجود... ( و ، کتب چاپ شدهخوارزمي

 . سازي وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد  روگرفت كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخص-۱۰

 . نام نمايند توانند در آزمون ثبت رفي از ستاد نيروي مربوط مي متعهدين خدمت و شاغلين رسمي نيروهاي مسلح در صورت ارائه مع:تبصره

 .ها براي اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از سهميه مربيان  روگرفت حكم رسمي اشتغال به كار در دانشگاه-۱۱

 . ه رزمندگان گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه براي متقاضيان استفاده كننده از سهمي-۱۲

 . روگرفت آخرين حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي دولت-۱۳

 ). د(براي داوطلبان بورسيه، داراي شرايط بند ) ۲( تكميل فرم شمارة -۱۴

 بانـك ملـت شـعبه       ۵/۳۰در وجـه حـساب شـماره        ) يكصد و پنجـاه هـزار ريـال       (ريال  ۰۰۰/۱۵۰ اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ         -۱۵

 ). ۶۷۵۱(صنعتي شريف كد شعبه دانشگاه 

 ).۳( فرم تكميل شده شمارة -۱۶

 . مسترد نخواهد شدنام   مدارك و وجه ثبت:توجه
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 :  شرايط بورسيه و توزيع ظرفيت-د

 ی حکم قطعی بورس خود را در زمان مصاحبه علمی ارائه          ي داوطلبان می توانند در صورت داشتن بورسيه از مؤسسات و دستگاههای اجرا            -۱

 .نمايند

 

ظرفيـت پـذيرش    % ۳۰،  ۱/۱۲/۷۷نامه پذيرش دانشجو براي دوره دكتري داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب                در اجراي آئين   -۲

 امتياز کل آخرين فرد پذيرفتـه شـده آزاد را کـسب نمـوده اسـت               % ۸۰ که حداقل    ها و مؤسسات آموزش عالي      در هر رشته به مربيان دانشگاه     

 . بديا اختصاص مي

% ۸۰كـه حـداقل     )  آزادگان و فرزندان شهدا    - جانبازان -رزمندگان(ظرفيت هر رشته با رعايت مقررات به ايثارگران انقالب اسالمي           % ۲۰ -۳

 . يابد  اختصاص مياند امتياز كل آخرين فرد پذيرفته شده آزاد را كسب نموده

شود و مـشمول   امتياز فقط شامل امتياز كل مي% ۸۰باشد و  زاد هر رشته مي    عالوه بر ظرفيت آ    ۳ و   ۲هاي اعالم شده در بندهاي         ظرفيت :تذكر

 . شود حداقل شرايط معدل كارشناسي ارشد، بررسي پرونده و نمره زبان نمي

 

 : نكات مهم

 .وقت بوده و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود شدگان در دوره دكتري تمام پذيرفته .۱

هاي دولتي در صورت قبولي در آزمون هنگام پذيرش بايد حكم مأموريت به تحصيل                ها و دستگاه    ن رسمي در سازمان    شاغال :تبصره

 .خود را ارائه نمايند

نام، برگزاري آزمون، پذيرش و تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف مشخص شود كه داوطلـب داراي                  چنانچه در هر مرحله از ثبت      .۲

 در آزمون، پذيرش، و يا ادامه تحـصيل جلـوگيري بـه عمـل                نام، شركت   وده است، بالفاصله از ثبت    الذكر نب   هر يك از شرايط فوق    

 . آمده و مطابق با مقررات با وي رفتار خواهد شد

 انجام مصاحبه علمي    - بررسي پرونده  - احراز حد نصاب قبولي    -نام به ترتيب پس از موفقيت در آزمون كتبي          پذيرش نهايي و ثبت    .۳

 . ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طي مراحل گزينش انجام خواهد شدو رعايت مقررا

 TOLIMOبراساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، كليه دانشجويان دكتري بايد تا قبل از امتحان جامع، امتحان زبان             .۴

 بـا   IBT (۵۵۰ را بـا حـداقل نمـرة         TOEFL، يـا امتحـان زبـان        ۵۵ را با حداقل نمـره       MCHE، امتحان زبان    ۵۲۰را با حداقل نمره     

 . بگذرانند ۶ را با حداقل نمرة IELTS و يا امتحان زبان )۲۱۳ با حداقل نمره CBT و ۷۹حداقل نمره 
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 : نحوة ارسال مدارك و توزيع كارت و تاريخ آزمون-    ه

 خيابـان   –تهـران   :يق پست پيـشتاز بـه آدرس       به صورت حضوري يا از طر      ۲۹/۹/۸۶ تا   ۱۰/۹/۸۶داوطلبان بايد مدارك الزم را از تاريخ        

  با درج عبارتگروه فلسفه علم و فناوری -۸۶۳۹/۱۱۱۵۵  صندوق پستی–دانشگاه صنعتی شريف  -آزادی 

  “فلسفه علم و فناوری رشته ۱۳۸۶مربوط به آزمون دكتري سال ” 

گـروه فلـسفه علـم و        يا مراجعه حضوري به دفتر       ir.sharifgradschool.wwwنام را از سايت       توانند فرم درخواست ثبت     داوطلبان مي 

 .  دانشگاه صنعتي شريف تهيه نمايندفناوری

 روز قبل از برگـزاری آزمـون مـی باشـد متقاضـيان جهـت           يک برگزار می شود و توزيع کارت        ۲۱/۱۰/۸۶آزمون اختصاصی در تاريخ     

 بـه غيـر از روزهـاي    کـاری  در روزهـاي   ۱۶ تـا    ۸، از سـاعت     ۶۶۱۶۴۱۴۹ و   ۶۶۰۲۲۷۱۸ توانند با شـماره تلفـن       ميتر  کسب اطالعات بيش  

 .پنجشنبه تماس حاصل نمايند

 .داده خواهد شد اطالع ir.sharifgradschool.www ساعت برگزاری آزمون اختصاصی از طريق سايت تحصيالت تکميلی 

 

 اداره کل تحصيالت تکميلی
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 »ي فناورعلم وفلسفة منابع امتحاني دورة دكتري «

  فلسفة علم و فلسفة تكنولوژي -۱
- What is this thing Called Science (Chalmers) 

  »به قلم دكتر سعيد زيباكالم» چيستي علم«يا ترجمة فارسي آن (
- Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions 
- Lakatos, "Falsification and the Methodology of Scientific Research" in Criticism and the Growth of 

Knowledge, ed. by Lakatos et. al. 
- J.C. Pitt, Thinking about Technology 

  و فلسفة غرب اسالميفلسفة  -۲

 )مصباح يزدي... ا  يةآ(آموزش فلسفه  -

 )عالمه طباطبائي، ترجمة محمد تدين (ةية الحكمبدا -

 )علي شيرواني عالمه طباطبائي، ترجمة (ة الحكمةنهاي -

 )، ترجمة دكتر مجتبوي۱كاپلستون، ج (تاريخ فلسفة غرب  -

 )بوخنسكي، ترجمة دكتر شرف الدين خراساني(فلسفة معاصر اروپائي  -

 ) ، داريوش آشوري۶الدين اعلم؛ جلد  ، ترجمة جالل۵كاپلستون، جلد (تاريخ فلسفة غرب  -

 فة دين علم و دين و فلس -۳

 ...، مايكل پترسون و همكاران، ترجمة احمد نراقي و عقل و اعتقاد ديني -

 ، چالرز تاليوفرد، ترجمة رحمتيفلسفة دين در قرن بيستم -

 ...الوين پالنتينگا و همكاران، ترجمة مالك حسيني و : دربارة دين -

  جان مك كواري، ترجمة بهزاد سالكي:تفكر ديني در قرن بيستم -

 باربور و جان هات دربارة علم و دينكتابهاي ايان  -

 فلسفة علوم تجربي  -۴

 )دكتر مهدي گلشني(تحليلي از ديدگاههاي فلسفي فيزيكدانان معاصر  -
- B. d’ Espagnat, On Physics and Philosophy 
- P. Benacerraf, Philosophy of Mathematics 
- E. Sober, Philosophy of Biology 

 زبان انگليسي -۵

  متون رايج فلسفة علمدر سطح يكي از -
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 حرف به حرف از راست به چپ              

           : نام خانوادگي-١
 

           :ـ نام٢
 

 : محل صدور-٥  :ـ شماره شناسنامه٤  مرد   زن  : ـ جنسيت٣

 :ـ نام پدر٧     : ملیشماره کارتـ ٦

        

 :شهرستان                                  استان: ـ  محل تولد  ٩       ـ تاريخ تولد٨
 

 .       فارغ التحصيل خواهم شد……………حداكثر تا تاريخ        ؛        سال    فارغ التحصيل: ـ وضعيت تحصيلي ١٠

 صيلدانشگاه محل تح گرايش رشته مدرك
معدل 
 كل

معدل بدون 
 پايان نامه

 تاريخ اخذ

       كارشناسي
       كارشناسي ارشد

 

 :ـ وضعيت نظام وظيفه١١

 معافيت دائم پزشكي       معافيت دائم تكفل    داراي كارت پايان خدمت 

 داراي كارت معافيت تحصيلي     معافيت مازاد در زمان صلح     معافيت موقت پزشكي 

 .     خدمت خود را به اتمام خواهم رساند در خدمت وظيفه عمومي هستم و حداكثر تا تاريخ  

   خريد خدمت           دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت                 
   .……………………………………………………): ذكر نماييد(ساير 

  وضعيت آزمون زبان-١٢

  دارای مدرک زبان-

 TOLIMO   MCHE   TOEFL  IELTS  آکادميک 
 تاريخ آزمون زبان     نمره کل آزمون زبان

 

 

 سال ماه روز

  فلسفه علم و فناوریدر دوره دكتري داوطلب شرکت تقاضانامه

 ١٣٨٦سال تحصيلي 
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 :ـ نوع پذيرش مورد نظر١٣

            آزاد-الف 

 ).حكم استخدامي ضميمه شود.. (………………………عضو هيأت علمي رسمي دانشگاه  /                مربي  –ب 

.   مجلـس شـوراي اسـالمي   ١١/٩/١٣٧١ و اصـالحيه مـورخ   ٣٠/١١/١٣٦٧وبه مـورخ                  سهميه رزمندگان موضوع مـص                 -ج  

 ماهـه   ٦گواهي معتبر به امضاي ستاد سپاه پاسداران و يا رئيس ستاد مركزي پشتيباني جنـگ جهـاد سـازندگي، مبنـي بـر حـداقل                          (

 ماه خدمت اضافي بـراي اسـتفاده   ٦حداقل حضور داوطلبانه در جبهه، جهت استفاده اولين بار از سهميه، و يا گواهي معتبر مبني بر                 

 )مجدد از سهميه را ضميمه نموده ام

                   بورسيه مؤسسات و دستگاههاي اجرايي-د 

 : وضعيت استخدامي-١٤

 )لطفا محل استخدام را نام ببريد(            كارمند رسمي دولت، -الف 

 )حصيلي تمام وقت از سازمان مربوطه ارائه شوددر صورت قبولي در آزمون بايد حكم ماموريت ت( 

 …………………………): محل استخدام را نام ببريد(             ساير -ب 

 : نشاني محل كار -١٥

 : آدرس دقيق پستي-١٦

 :نمابر    :تلفن همراه   :        تلفن 

 :       پست الكترونيك 

 :زد ايشان پيام گذاشت نام و شماره تماس فردي كه بتوان در مواقع ضروري ن-١٧

 : شماره تماس .     ………..……………………:        نسبت …………………………:     نام

كنم كه كليه اطالعات ذكر شده در اين پرسشنامه با نهايت دقـت و بـه صـورت كامـل و                     ی  گواهي م     اينجانب-١٨

ت در هـر مرحلـه طبـق مقـررات مربـوط      صحيح ارائه شده است و چنانچه خالف آن ثابت شود، دانشگاه صنعتي شريف مجاز اسـ    

 .اقدام نمايد

 

 :تاريخ      :امضاء
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   سهفرم شماره 
 مدارك ارسالي توسط اينجانب

  ٭۱۳۸۶ سال فلسفه علم و فناورینام در آزمون دورة دكتري    فرم تكميل شده درخواست ثبت□

  ٭هاي علمي  نامه   توصيه□

 ٭ مشخصات در پشت آن تمام رخ با ذكر۳*۴  چهار قطعه عكس □

  ٭نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه   يك□

 ٭  روگرفت مدرك يا گواهي كارشناسي كه در آن معدل دوره قيد شده باشد□

 روگرفت و گواهي مدرك كارشناسي ارشد با ذكر معدل كل يا فرم تكميل شده شمارة يك مندرج در آگهي براي دانشجويان شاغل                        □

  ٭به تحصيل

 ٭ز نمرات مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  ري□

و   TOLIMO  ،MCHE  ،TOEFL: (هـاي زبـان نـامبرده بـا حـداقل نمـره ذكـر شـده                  اصل گواهي دال بر گذرانـدن يكـي از آزمـون            □

IELTS(   

 ) يا کتبمقاالت(تأليفات   روگرفت صفحه اول □

 نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد   چكيده پايان□

 ) مورد ذكر شود( مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و افتخارات علمي   روگرفت مدارك□

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 . يفهوظ سازي وضعيت نظام  روگرفت كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخص □

 .ها براي اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از سهميه مربيان   روگرفت حكم رسمي اشتغال به كار در دانشگاه□

 .  گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه براي متقاضيان استفاده كننده از سهميه رزمندگان□

 . مي دولت  روگرفت آخرين حكم كارگزيني براي كاركنان رس□

 ). د(براي داوطلبان بورسيه، داراي شرايط بند ) ۲(  فرم تكميل شده شمارة □

   ٭)يكصد و پنجاه هزار ريال( ريال ۰۰۰/۱۵۰  اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ □

 ٭ ۳  فرم تكميل شده شمارة □

 .  الزامي استدار جهت بررسي تقاضاي ورود به دورة دكتري داوطلبان  ارسال موارد ستاره٭ 

تـك    اند و تك    مورد، برابر اصل  .............. خورده در باال جمعًا       نمايم كه كليه موارد عالمت        تعهد مي ........................................... اينجانب  

 .نمايم ام و جهت بررسي توسط دانشگاه صنعتي شريف ارسال مي  اوراق را تائيد و امضاء كرده

 

 :تاريخ:                                امضاء :                                                     خانوادگي م و نام     نا

 



٩ 

 

 يکفرم شماره 

 بسمه تعالي

  شركت در داوطلبفرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد 

 دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف

 

 ميلي دانشگاه صنعتي شريفتحصيالت تك: به 

 ……………………………………امور آموزش دانشگاه / امور آموزش تحصيالت تكميلي : از

 

صـادره از   .……………    دارنده شماره شناسـنامه         ……………………آقاي  / بدينوسيله گواهي مي شود خانم       

 ايـن دانـشگاه    . …………………… دانشجوي دوره كارشناسـي ارشـد رشـته          …………متولد سال   …………………

ضـمنا معـدل كـل نـامبرده تـا ايـن تـاريخ بـه عـدد                  .  فـارغ التحـصيل خواهـد شـد       . …………………… باشد و تا تاريخ       مي

 . مي باشد………………………………به حروف.. ……………………

 
 امور آموزش دانشگاه/ امور آموزش تحصيالت تكميلي 

 محل مهر  و امضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يط اختـصاصی در آگهـی       شـرا  ۱ مـاده    ۲متعهد می شوم، که چنانچه حائز شرايط تبصره         ....................................... اينجانب  

 . نباشم، منصرف از قبولی خود در مراحل کتبی و مصاحبه شناخته شوم۸۶پذيرش دانشجوی دوره دکتری سال 

 

 تاريخ    امضاء



١٠ 

 

 

 دوفرم شماره 

 بسمه تعالي

 از سهميه بورسيه مؤسسات اجرايي در آزمون دوره دكتري فرم مخصوص استفاده 

 دانشگاه صنعتي شريف

 

 مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف: به 

 ..…………………………………………: از 

 

صــــادره از . ……………    دارنــــده شــــماره شناســــنامه ……………………آقــــاي / بدينوســــيله خــــانم  

شـاغل  . ……………………ون دوره دكتري  رشته       متقاضي شركت در آزم    ………… متولد سال    …………………

قراردادي در اين مؤسسه را براي شركت در آزمون معرفي نموده و متعهد مي / رسمي آزمايشي / خدمت به صورت رسمي قطعي  

 .شود كه در صورت قبولي نامبرده، كليه هزينه هاي دوره را طبق ضوابط دانشگاه پرداخت كند

 

 ترين مقام مسئولنام و نام خانوادگي و امضاء باال

  محل مهر مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


