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مقدّمه :فوت و فن فلسفه /واربرتون/ترجمة علیرضاحسنپور ،انتشارات طه
 -سیر حکمت در اروپا ،محمدعلی فروغی ،هرمس یا نیلوفر

کتابهای
درسی
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-تاریخ فلسفه

 دنیای سوفی ،یوستین گادر/ترجمة حسن کامشاد ،نیلوفر-سرگذشت فلسفه ،براین مگی ،ترجمه حسن کامشاد(نشر نی) یا ترجمه صالح مانی عالمه( نشر آمه)

مقدماتی

 -تحلیل فلسفی ،هاسپرس/ترجمة موسی اکرمی ،طرح نو

فلسفه

 موضوعی (مسأله محور) - :فلسفه در عمل ،آدام مورتون/ترجمة فریبرز مجیدی ،مازیار الفبای فلسفه ،واربرتون/ترجمة مسعود علیا ،ققنوس -آموزش فلسفه ،انتشارات علمی و فرهنگی

)1متافیزیک:

 متافیزیک ،استیون مامفورد/ترجمة محمد یوسفی ،/انتشارات ققنوس -درآمدی به متافیزیک معاصر/مایکل الکس /ترجمة افروغ و پوراسماعیل /حکمت

 )2معرفتشناسی:

 -آشنایی با معرفتشناسی ،ویراست سوم ،منصور شمس ،هرمس

-معرفتشناسی،محسن زمانی ،هرمس

درجةاوّل

فلسفه-
های

 )3فلسفة نفس(ذهن):

 -فلسفة ذهن  ،امیراحسان کرباسی زاده وحسین شیخرضایی ،هرمس

 )4فلسفة زبان:

 -فلسفة زبان ؛ مدخلی معاصر  ،ویلیام الیکن/ترجمة مهدی اخوان و مهدی نراقی  ،علمی و فرهنگی

 )5فلسفة اخالق:

 -درآمدی بر فلسفة اخالق معاصر ،هری گنسلر/ترجمة مهدی اخوان ،علمی و فرهنگی

 )6فلسفة دین:

 -عقل واعتقاد دینی ،مایکل پترسون و /..مترجمان :ابراهیم سلطانی و آرش نراقی ،طرح نو

 )7فلسفة سیاسی:

 -فلسفة سیاسی،جین همپتون/ترجمة خشایار دیهیمی ،طرح نو

 )8فلسفة تاریخ:

 -فلسفة تاریخ ،حسینعلی نوذری ،طرح نو

 )9فلسفة هنر:

 -چیستی هنر، ،اسوالد هنفلینگ/ترجمة علی رامین ،هرمس

 )10فلسفة علم:

 -فلسفه علم ، ،امیراحسان کرباسی زاده وحسین شیخرضایی ،هرمس

 )11فلسفة فرهنگ:

 -رسالهای درباب انسان(درآمدی بر فلسفة فرهنگ) ،کاسیرر/ترجمة نادرزاد ،پژوهشگاه علوم انسانی

 )12فلسفة تکنولوژی:

 -فلسفة تکنولوژی (مجموعه مقاالت)  ،شاپور اعتماد ،نشر مرکز

)13فلسفه حقوق:

 -فلسفه حقوق ،توماس موراوتز ،ترجمه بهروز جندقی ،پژوهشگاهحوزه و دانشگاه

 ) 14فلسفه تعلیم و تربیت

 -مکاتب فلسفی و آراء تربیتی ،جرالد گوتگ ،ترجمه محمد جعفر پاک سرشت ،سمت

 ) 1 5فلسفة قانون

درجة دوم
یا
فلسفة علوم

-درآمدی بر فلسفة قانون،فردتن ،ترجمة محمدحسن خویشتندار ،نشر نگاه معاصر

)1فلسفة علوم طبیعی:

 -فلسفة علوم طبیعی ،همپل/ترجمة معصومی همدانی ،مرکز نشر دانشگاهی

 )2فلسفة پزشکی:

 -درآمدی بر فلسفة طب،ولف ،پدرسون و روزنبرگ ،ترجمه همایون مصلحی ،طرح نو

 )3فلسفة ریاضی:

 -دیدگاهها و برهانها ،شاپور اعتماد ،نشر مرگز

 )4فلسفة منطق:

 -فلسفة منطق ،سوزان هاک/ترجمة حجتی ،انتشارات طه

 )5فلسفة علم سیاست:

 -فلسفة علم سیاست ،عبدالرحمن عالم ،نشر نی

 )6فلسفة علوم اجتماعی:

 -فلسفة امروزین علوم اجتماعی ،برایان فی/ترجمة دیهیمی ،طرح نو

 )7فلسفة علم حقوق:

 -فلسفة حقوق ،ناصر کاتوزیان ،شرکت سهامی انتشار

 )8فلسفة علوم تربیتی:

 -مربیان بزرگ ،غالمحسین شکوهی ،دانشگاه تهران

 )9فلسفة جغرافیا:

 -فلسفة جغرافیا ،حسین شکوهی ،سازمان جغرافیایی گیتاشناسی

 )10فلسفة علم تاریخ:

 -فلسفة تاریخ ،حسینعلی نوذری ،طرح نو

 )11فلسفة عرفان :

 -عرفان و فلسفه ،استیس/ترجمة بهاءالدین خرمشاهی ،سروش

 )12فلسفة روانشناسی

 -فلسفة روان شناسی ،ماریو بونژه آردیال ،گروه مترجمان ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 )13فلسفة علم کالم:

 -فلسفة علم کالم ،ولفسن/ترجمة احمد آرام ،الهدی

 )14فلسفة فقه:

-مجلة نقد و نظر ،شمارة12

