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کتابھای تالیفی

 ،نشر ني) ١٣٩۵،چاپ دوم ١٣٩٣چاپ اول (كتاب تالیفي علم و عقالنیت در نزد فايرابند

 انتشارات سمت)١٣٨٧اسفند (کتاب تالیفی جامعه شناسی اثبات ریاضی

 نشر نی) ١٣٩٢چاپ سوم ١٣٨٧چاپ دوم ١٣٨۵چاپ اول(کتاب تالیفی قیاس ناپذیری پارادایم ھای علمی

مقاالت علمی پژوھشی

 شناسي شناسي و روششناسي، معرفتشناسي بر ھستيتاثیر مردم«مقاله علمي پژوھشي

مي پژوھشي فلسفه علم، سال محسن دنیوي و غالمحسین مقدم حیدري،فصلنامه عل)١٣٩۵(»فايرابند

، شماره اول۶

 غالمحسین ) ١٣٩٣(»ارزيابي استعاره تكامل دارويني در نظريه پارادايمي كوھن«مقاله علمي پژوھشي

٨١، شماره ٢٠مقدم حیدري،فصلنامه علمي پژوھشي روش شناسي علوم انساني، سال

 ١٣٩۴(»التور در مقابل بلور:تاز ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعی«مقاله علمی پژوھشی (

پژوھشی روش شناسی علوم انسانی، –رحمان شریف زاده و غالمحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی 

٨٣، شماره ٢٠سال

 خروج از دوگانگي تكنولوژي خودمختار و تكنولوژي به مثابة وسیلة صرف؛ بر « مقاله علمی پژوھشی

یف زاده و غالمحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی رحمان شر) ١٣٩۴(»اساس ديدگاه برونو التور

، شماره اول۵پژوھشی فلسفه علم، سال 

 محسن خادمی و )١٣٩٣(،»گرانیگاِه نسبیگرایِی فایرابند: موازین انسانگرایانه«مقاله علمی پژوھشی

٨٠،شماره ٢٠پژوھشی روش شناسی علوم انسانی، سال –غالمحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی 

 محمد مھدي صدر ) ١٣٩٣(»اعتبار عقالنیت آلن فرانكلین در برساخت گرايي معاصر«مقاله علمي پژوھشي

، شماره اول۴فراتي و غالمحسین مقدم حیدري، فصلنامه علمي پژوھشی فلسفه علم، سال 

 ارزيابي تطبیقيِ جامعه شناسي معرفت كارل مانھايم و نظريه پارادايمي تامس« مقاله علمی پژوھشی

۵۵پژوھشی ذھن، شماره -فصلنامه علمی)١٣٩٢(» كوھن



 محمد ) ١٣٩٢(»لري الودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاريخ و فلسفه علم«مقاله علمی پژوھشی

۵٣پژوھشی ذھن، شماره -غالمحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-مھدی صدر فراتی

 فصلنامه علمی) ١٣٩٢(»ز بولتزانو تا راسلا: پروژه منطق گرایی در ریاضیات«مقاله علمی پژوھشی-

١٣٩٢، تابستان ١پژوھشی فلسفه علم سال سوم، شماره 

 پژوھشی روش –فصلنامه علمی ) ١٣٩٢(» مبانی فلسفی مردم شناسی علم«مقاله علمی پژوھشی

٧۵- ٧۴، شماره ١٩شناسی حوزه و دانشگاه، سال 

 ١٣٩١(»شبكه برونو التور- زيكي نظريه عاملبازسازي و بررسي مقومات متافی«مقاله علمی پژوھشی (

۵٢پژوھشی ذھن،شماره -غالمحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-شادی محمدی

 خشایار برومند و غالمحسین مقدم ) ١٣٩١(،»نگرش ریاضیاتی در اندیشه ھایدگر«مقاله علمی پژوھشی

١٣٩١ز و زمستان پژوھشی فلسفه علم، سال دوم، شماره دوم، پایی-حیدری، فصلنامه علمی

 پژوھشی روش شناسی –فصلنامه علمی ) ١٣٩١(» روش شناسی فایرابند«مقاله علمی پژوھشی

٧٠، شماره ١٨علوم انسانی، سال 

 ١٣٩٠(»عقالنیت به مثابه حفظ گزاره ھای ثابت و جایگزینی گزاره ھای سیال«مقاله علمی پژوھشی (

پژوھشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، –حمیدرضا آیت اللھی، فصلنامه علمی -مقدم حیدری

پژوھشگاه علوم انسانی

مجله ) ١٣٩٠(» بررسی مفاھیم، اصول و روش دکارت در بنیانگذاری علم جدید«پژوھشی - مقاله علمی

پژوھشی فلسفه علم، سال اول، شماره اول، پژوھشگاه علوم انسانی- علمی 

 ۶٢نامه فلسفی مفید، سال سیزدھم شماره )١٣٨۶آبان (» مناقشه اثبات«پژوھشی -مقاله علمی

 مجله )١٣٨۶(» بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شھود گرایی ریاضی براور«پژوھشی –مقاله علمی

۵٩پژوھشی نامه مفید، سال سیزدھم، شماره - علمی

 مجله علمی) ١٣٨٣(»ھندسه نا اقلیدسی، انقالبی پارادایمی در ریاضیات«پژوھشی –مقاله علمی-

۴١ژوھشی نامه مفید، سال دھم، شماره پ

مقاالت علمی ترویجی

 تخصصی -فصلنامه علمی) ١٣٨۴(»ریشه ھای واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوھن«مقاله

۴٣حوزه و دانشگاه، سال یازدھم، شماره 

 جامعه، ناشردر کتاب معرفت و ) ١٣٨۴(» تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منھایم«مقاله :

پژوھشکده حوزه و دانشگاه

 در کتاب درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه ) ١٣٨۴(» استدالل، اقناع و ایمان در مناقشات علمی«مقاله

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم: پردازی در علوم دینی، ناشر

 فصلنامه حوزه و ) ١٣٧٩(»نقدی بر ترجمه کتاب ساختار انقالب ھای علمی! از سر تفنن و سرگرمی«مقاله

٢٣دانشگاه، سال ششم، شماره 

 پژوھشی رھیافت، - فصلنامه سیاست علمی) ١٣٧٨(» چگونگی و علل پیدایی فیزیک کوانتومی«مقاله

٢١شماره 

مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ھا

 مطالعات گروه پژوھشی فلسفه علم و فناوری، پژوھشگاه علوم انسانی و» علم بدون تبیین«کارگاه

١٣٩۴بھمن ٢۴فرھنگی، 



 در نشست وضعیت فلسفه در ایران، پژوھشگاه علوم » استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران«سخنرانی

١٣٩۴دی ٢٩انسانی و مطالعات فرھنگی، 

 در نشست تخصصی تاملی » مقاله مقایسه نگرش مکانیکی و اسطوره ای به عالم از منظر کاسیرر«ارائه

١۵در نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، 

١٣٩٢اسفند 

 چھارمین نشست بین المللی در» ارزیابی پیش فرض ھای مناقشه علم و دین و علم دینی«ارائه مقاله

گفتگوھاست در : ساالنه مرکز مطالعات و ھمکاری ھای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

١٣٩٢تھران ھفتم الی دھم اسفند، ( س)این راه ، دانشگاه الزھراء 

 نظریه پارادایمی در نشست تخصصی» باز خوانی نظریه پارادایمی از منظر فلسفه ویتگنشتاین«ارائه مقاله

به مناسبت پنجاھمین سال انتشار کتاب ساختار انقالب ھای علمی، گروه فلسفه علم و : در فلسفه علم

١٣٩١اسفند ١٢فناوری، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، 

١٣٨٧ارائه مقاله فلسفه علم و تاثیر آن بر مناقشه علم و دین در بنیاد پژوھش ھای قرانی، مشھد مرداد

 ارائه مقاله مشکله علم و دین از کجا نشات می گیرد؟ در اولین کنگره ملی علوم انسانی پژوھشگاه علوم

)١٣٨۵(انسانی و مطالعات فرھنگی 

 ارائه مقاله ریشه ھای واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوھن در نخستین ھمایش فلسفه

)١٣٨۴(حد علوم و تحقیقات علم در ایران، دانشگاه آزاد اسالمی وا

 در ھمایش تخصصی جامعه شناسی » تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منھایم«ارائه مقاله

)١٣٨١(معرفت، موسسه پژوھشی حوزه و دانشگاه، قم، آذر 

ھای پژوھشیاجرا و ھمکاری در طرح

در حال انجام١٣٩٣ي ، مصوب طرح ارزيابي الگوھاي پیشرفت علم و سازگاري آن ھا باآموزه ھاي دين

 ،١٣٩٣تا ١٣٩١طرح بررسي مكاتب جامعه شناسي علم، پژوھشگاه علوم انساني

 ،١٣٩٢-١٣٩١طرح نقد و بررسی عقالنیت علم، مرکز ھمکاری ھای علمی بین المللی وزارت علوم

 ١٣٨۶طرح بررسی مکاتب فلسفه ریاضی، پژوھشگاه علوم انسانی مصوب

١٣٨۵بیعه ریاضیات، پژوھشگاه علوم انسانی طرح مبانی مابعدالط

 ،طرح رگه ھای تفکر رئالیستی در ایده الیسم و نسبی گرایی تامس کوھن، پژوھشگاه علوم انسانی

١٣٨۴

سوابق خدمت علمی اجرایی

 تا کنون١٣٩۵مدیر گروه تاریخ علم و تمدن پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از سال

١٣٩٣ربشناسي و علم پژوھي پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي از سال رئیس پژوھشكده غ

١٣٩۵تا

 ١٣٩٣تا ١٣٩٢مدیر گروه فلسفه علم و فناوری پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از سال

 ١٣٩١مسئول راه اندازی گروه فلسفه علم و فناوری پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از سال

١٣٩٢تا 

 قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوھشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

١٣٨٠تا سال ١٣٧٧از سال ) انجمن حکمت و فلسفه(



در گروه علم و دین پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات ١٣٨١تا ١٣٨٠سال ھیئت علمی پیمانی از

فرھنگی

 در گروه علم و دین پژوھشگاه علوم انسانی و ١٣٨۵تا ١٣٨١ھیئت علمی رسمی آزمایشی از سال

مطالعات فرھنگی

 العات تا کنون در گروه علم و دین پژوھشگاه علوم انسانی و مط١٣٨۵ھیئت علمی رسمی قطعی از سال

فرھنگی

دبیر علمی نشست ھا و ھمایش ھا

 دبیر علمی نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوھشگاه

١٣٩٢اسفند ١۵علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، 

ب به مناسبت پنجاھمین سال انتشار کتا: دبیر علمی نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم

ساختار انقالب ھای علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، 

١٣٩١اسفند ١٢

پایان نامه ھا

 استاد راھنمای رساله دکترای نقد و ارزیابی مقومات ھستی شناختی و روش شناختی نظریه کنشگر

١٣٩۴مطالعات فرھنگی، شھریور شبکه برونوالتور، گروه فلسفه علم پژوھشگاه علوم انسانی و

 ،استاد راھنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت تاریخ علم با فلسفه علم، محمد مھدی صدر فراتی

١٣٩٢گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شھریور 

استاد راھنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مقومات نظریه عامل شبکه التور، شادی محمدی ،

١٣٩٢گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آبان 

 ،استاد راھنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی نسبی گرایی نزد فایرابند، محسن خادمی

١٣٩٢گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند 

ده، گروه فلسفه علم دانشگاه استاد راھنمای پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم بسکر، فرناز بنازا

١٣٩١صنعتی امیرکبیر،آبان 

دروس تدریس شده

 ٩۴- ٩٣دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -) دیرینه شناسی معرفت علمی(تدریس درس مقوالت ویژه

برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 برای دانشجویان دکتری ٩۴-٩٣دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی -تدریس درس فلسفه علم قاره ای

فلسفه علم و فناوری در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 برای دانشجویان دکتری ٩٢-٩١دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -تدریس درس جامعه شناسی علم

در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگیفلسفه علم و فناوری

 برای دانشجویان دکتری تاریخ ٩٢-٩١دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی-تدریس درس فلسفه علم

علم دوره اسالمی در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 ویان دکتری کتابداری برای دانشج٩٢-٩١دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -تدریس درس فلسفه علم

و اطالع رسانی در دانشگاه تھران

 برای کارشناسی ارشد رشته ٩٢-٩١سه واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -تدریس درس تاریخ علم

فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیر کبیر



 د برای کارشناسی ارش٩٢-٩١دو واحد واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -تدریس درس علم و دین

رشته فلسفه دین در دانشگاه عالمه طباطبایی

 برای دانشجویان دکتری ٩١-٩٠دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی -تدریس درس فلسفه علوم طبیعی

فلسفه علم و فناوری در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 برای دانشجویان ٩١-٩٠حصیلی دو واحد در نیمسال دوم سال ت-تدریس درس مقوالت ویژه در فلسفه علم

دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 تا کنون برای کارشناسی ٩٠-٨٩سه واحد از نیمسال دوم سال تحصیلی - ٢تدریس درس فلسفه علم

ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه ٩٠-٨٩د در نیمسال دوم سه واح- تدریس درس فلسفه ریاضیات

علم در دانشگاه صنعتی شریف

 برای دانشجویان رشته ١٣٨٢- ٨٣دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی -تدریس درس فلسفه علم

اقتصاد در دانشگاه امام صادق

 شته دین شناسی برای دانشجویان ر١٣٨٣دو واحد در تابستان سال - تدریس درس فلسفه علم

پژوھشگاه امام خمینی قم

 ریاضیات کاربردی و ریاضی پایه برای دانشجویان مھندسی و مدیریت از سال ٢و ١تدریس ریاضی عمومی ،

در دانشگاه علم و فرھنگ وابسته به جھاد دانشگاھی١٣٨٧تا ١٣٧٨


