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 آذر   14دوشنبه 

 7:30تا  6

پیشینه و  
جریانشناسی الحاد  

 فلسفی معاصر 

دکتر  
 شاکرین 

  4سه شنبه 

تا    6بهمن 

7:30 

کلیات علوم  
 شناختی 

 دکتر قائمی نیا 

آذر   17پنجشنبه 

 5:30تا  4

گرایی فلسفی  طبیعت
 و روش شناختی 

  6پنجشنبه  دکتر نریمانی 

تا    6بهمن 

7:30 

دین شناسی  
 شناختی 

 دکتر قائمی نیا 

آذر   17پنجشنبه 

 7:30تا  6

رابطه علم و طبیعت  
 گرایی 

 بهمن  8شنبه  دکتر نریمانی 

 7:30تا  6

الحاد و معنای  
 زندگی 

 دکتر جعفری 

 آذر  19شنبه 

 7:30تا  6

مبانی و پیشفرضهای  
 الحاد فلسفی جدید 

دکتر  
 شاکرین 

  11سه شنبه 

تا    6بهمن 

7:30 

کلیات دین  
 شناختی 

 دکتر قائمی نیا 

 آذر   21دوشنبه 

 7:30تا  6

دکتر   رابطه علم و دین 
 شاکرین 

  13پنجشنبه 

تا    6بهمن 

7:30 

نظریه بازنمایی  
 شهودی 

 دکتر قائمی نیا 

 آذر  24پنجشنبه 

 5:30تا  4

نظریه تکامل و  
 نئوداروینیسم 

 بهمن  17دوشنبه دکتر نریمانی 

 7:30تا  6

 دکتر شاکرین  خشونتدین و 

آذر   24پنجشنبه 
 7:30تا  6

نظریه تکامل و  
 نئوداروینیسم 

  18سه شنبه  دکتر نریمانی 
تا    6بهمن 

7:30 

مفهوم خدا به عنوان  
 مفهوم ضدشهودی 

 دکتر قائمی نیا 

 آذر  26شنبه 
 7:30تا  6

ریشه های تاریخی  
 تقابل تکامل و دین 

  20پنج شنبه  دکتر دانشور 
تا    6بهمن 

7:30 

نقدهای درونی و  
 کالهخود خدا 

 دکتر قائمی نیا 

 آذر   28دوشنبه 
 7:30تا  6

اصالح بنیادهای  
-متافیزیکی و روش

 شناختی علم 

دکتر  
 شاکرین 

  24دوشنبه 
 7:30تا  6بهمن

دین و آزادی  
 کنشی

 دکتر ساجدی 

 دی  1پنجشنبه 
 7:30تا  6

تکامل و فاعلیت  
 خدوند 

  25سه شنبه  دکتر نریمانی 
 7:30تا  6بهمن

نقد عصب شناسی  
 متریالیستی

 دکتر قائمی نیا 

 دی  3شنبه 

 7:30تا  6

  27پنجشنبه  دکتر دانشور  تکامل و متون دینی 

 7:30تا  6بهمن

الهیات عصب  
 شناختی 

 دکتر قائمی نیا 

 دی   5دوشنبه 

 7:30تا  6

  1دوشنبه  دکتر دانشور  تکامل و اخالق 

 7:30تا  6اسفند

 دکتر ساجدی  دین ضد اخالق 



 دی  8پنجشنبه 

 5:30تا  4

طراحی هوشمند و  
 برهان نظم

  2سه شنبه  دکتر نریمانی 

 7:30تا  6اسفند

الهیات عصب  
 شناختی 

 دکتر قائمی نیا 

 دی  8پنجشنبه 

 7:30تا  6

پیدایش حیات و  
 تکامل شیمیایی 

  4پنجشنبه  دکتر نریمانی 

 7:30تا  6اسفند

تاسیس الهیات  
 شناختی 

 نیا دکتر قائمی 

 دی  10شنبه 
 7:30تا  6

 اسفند  6شنبه  دکتر دانشور  الحاد و مساله شر 
 7:30تا  6

عدم انسان  
 مداری دین 

 دکتر شاکرین 

 دی  15پنجشنبه 

 5:30تا  4

انسان شناسی  
 تکاملی 

  10چهارشنبه  دکتر نریمانی 

تا   6اسفند 

7:30 

 دکتر جعفری  اخالق سکوالر 

 دی  15پنجشنبه 

 5:30تا  4

شناسی  انسان 
 تکاملی 

اسفند   13شنبه  دکتر نریمانی 

 7:30تا  6

دین محدودکننده  
 قوای شناختی 

 دکتر جعفری 

 دی  17شنبه 

 7:30تا  6

فیزیک کوانتوم و  
 اصل علیت 

دکتر  
 رفسنجانی 

   

 دی  19دوشنبه

 7:30تا  6

فیزیک کوانتوم و  
 اصل علیت 

دکتر  
 رفسنجانی 

   

 دی  22پنجشنبه 

 5:30تا  4

    دکتر نریمانی  پساداروینی نظریات 

 دی  22پنجشنبه 
 7:30تا  6

    دکتر نریمانی  نظریات پساداروینی 

 دی  24شنبه 

 5:30تا  4

دکتر   1کیهانشناسی نوین
 فیروزجاهی 

   

  6دی  24شنبه 

 7:30تا 

دکتر   2کیهانشناسی نوین
 فیروزجاهی 

   

 دی   25دوشنبه 

 7:30تا  6

الحاد و فیزیک  

 1نوین

    گلشنی دکتر  

 دی   26سه شنبه 

 7:30تا  6

الحاد و فیزیک  

 2نوین

    دکتر گلشنی 

 بهمن  1شنبه 
 7:30تا  6

برهانهای خداباورانه  
 علمی 

دکتر  
 محمدی 

   

 بهمن  2یکشنبه 

 7:30تا  6

مبانی عام الحاد  
 فیزیکی 

    دکتر جمالی 

 

 


