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.1درامد
این درس از روی یک کتاب مشخص تدریس نمی شود ،همان گونه که در درس های علوم انسانی مرسوم است.
محتوای درس مبتی است بر تجربه ی  50سالۀ مدرس در فیزیک و در مباحثی که معموال آن را "مطالعات علم" می
نامند و فراتر از فلسفه ی علم یا چامعه شناسی علم است؛ به همین دلیل هم به شدت وابسته است به "کاری که
فیزیک دان انجام می دهد" ،و نه آن کاری که فیلسوف یا جامعه شناس تصور می کنند فیزیکدانان انجام می دهند!
مهمترین مرجع و نوشته هایی که به بحث من در این درس نزدیک است نوشته های پوآنکاره است که پس از یکصد
سال هنوز طراوت خود را حفظ کرده است .توصیه می کنم دانشجویان نوشته های او را به دقت مطالعه بکنند.

 .2تقسیم بندی درس
مطالب این کالس به  12درس تقسیم شده که هر یک به تناوب یک یا دو جلسه دوساعته را در بر می گیرد .مطالب
هر یک از این درس ها به صورت مجموعه اسالید هایی در وبگاه دانشکده فیزیک گذاشته می شود .متن قدیمی تری
همراه با فایل صوتی روی وبگاه شخصی من قرار دارد ( .)rmansouri.irکوشش می شود در مورد بعضی درس ها
که آماده ترند ،عالوه بر اسالیدها متن درس هم روی وبگاه قرار بگیرد.

 .3وظیفه ی دانشجو و مولفه های تاثیر گذار در امتحان پایان ترم
در طول نیمسال از دانشجو خواسته می شود فعالیت های جنبی متفاوتی انجام بدهد ،از جمله:

.1

در پایان هر درس پرسش هایی به عنوان نمونه می آید .از دانشجویان انتظار می رود پرسش های دیگری
متناسب با هر درس اضافه بکنند .این کار می تواند بعد از اتمام هر درس باشد یا در طول نیم سال تحصیلی،

اما به هر حال آنجه قبل از امتحان پایان ترم به دست من برسد روی امتحان پایان نهایی تاثیر دارد .توصیه
می شود دانشجو هر سوالی که به ذهنش می رسد در هر لحظه ثبت بکند.
 .2در هر درس مفهوم های مختلفی مطرح می شود .دانشجو سعی می کند در هر مورد به مراجعی که برای
همان درس ذکر شده ،یا خودش پیدا می کند ،مراجعه بکند .در این خصوص یک کتاب ،یا فصلی از یک
کتاب ،را می خواند و خالصه ای از آن را همراه با نقد خودش از آن مطلب تحویل می دهد .اگر دانشجو
بتواند نقدی از آن کتاب یا موضوع را در جای دیگری پیدا بکند ،و ترجمه بکند ،آن هم پذیرفته است.
 .3از دانشجو انتظار می رود مثالهایی از فیزیک متناسب با بحث هایی که در هر درس پیش می آید ،به غیر از
مثال های مدرس ،پیدا بکند ،و آن را مکتوب تحویل بدهد.مثال ها می توانند در تایید نظر های مدرس باشد
یا در تناقض آن؛ هر دو مورد مفید است.
 .4در پایان هر درس دانشجو موظف است قبل از جلسه ی بعد به عنوان امتحان سوال هایی مرتبط با درس
طراحی کند و فایل ورد آن را با ایمیل ارسال بکند .پس موضوع امتحان پاسخ به سوال های طراحی شده ی
من نیست بلکه طراحی سوال توسط دانشجو است!

.4عنوان درس ها
 .1چرا این درس؟
 .2آموزش و تفکر؛
 .3مفهوم علم؛
 .4تفکر کالمی؛
 .5مفهوم سازی؛
 .6مدل سازی در زبان عامه؛
 .7مدل در فیزیک؛
 .8تعریف عملیاتی؛
 .9فروکاست گرایی؛
 .10تفکر ابزاری (ریاضیاتی و تجهیزاتی)؛
 .11قراردادگرایی (تفکر پوانکاره)؛
 .12گسست در تفکر انسان.
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.عالوه بر این متن بعضی کتاب ها و مقاله ها آماده است که به دانشجویان عالقه مند داده خواهد شد

