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Abstract: In the 1970s, social scientists and
humanities tried to examine the impact of
science and technology on the social, political,
and cultural aspects of social life and societies
which created common rounds for scientists to
collaborate in different fields. This led to the
emergence and growth of the field of "Science,
Technology, and Society". The purpose of the
present study is to examine the curriculum
developed and implemented for "Science,
Technology and Society" in selected
universities and to recreate it in Iran
universities. The research
method is
comparative based on Bereday’s model. The
sample consisted of 5 universities from the
United States, 3 from Europe, 1 from Asia, and
1 from Australia. In addition, 4 scientific
institutions from Iran were selected thorough
purposive sampling. The findings revealed
significant differences regarding the content
between Iran and universities from other
countries. Finally, the research implications are
recommended for policies in modification of the
structure and content of this major in Iran.
Keywords: Science and Technology, Science
and Technology studies, Comparative Study,
Philosophy, Bereday’s Model.
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 میالدی نیاز دانشمندان1970  دردهه:چکیده
علوم اجتماعي و علوم انساني برای بررسي تاثیر علم و
، سیاسي و فرهنگي جوامع،فناوری بر زندگي اجتماعي
باعث شکلگیری فضایي مشترک برای همکاری
دانشمندان در حوزههای مختلف شد و در ادامه باعث
 هدف. فناوری و جامعه» شد،شکل گیری رشته «علم
این پژوهش مطالعه و بررسي برنامه درسي این رشته در
دانشگاههای منتخب و نوآفریني آن در دانشگاههای
 پژوهشِ تطبیقي بر اساس، روش پژوهش.ایران است
 نمونه آماری شامل پنج دانشگاه از.مدل بِرِدی است
 سه دانشگاه از اروپا و از آسیا و استرالیا هر کدام،امریکا
یک دانشگاه و همچنین چهار نهاد علمي از ایران است
.که به روش نمونهبرداری هدفمند انتخاب شده است
یافتههای پژوهش نشان دهنده تفاوتهای فاحش از
نظر محتوایي در دانشگاههای ایران با سایر دانشگاههای
، با توجه به یافتههای پژوهش، درپایان.منتخب است
داللتهایي سیاستي برای اصالح ساختار و محتوای این
.رشته در ایران ارائه شده است
مطالعات علم و، رشته علم و فناوری:کلمات کلیدی
. مدل بِرِدی،  مطالعه تطبیقي،فناوری
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مقدمه
دانشجویان در طول دوران تحصیل در دوره کارشناسي به مرور دچار نوعي تعصب نسبت به
رشته تحصیلي خود ميشوند ،دانشجوی مهندسي برق همه مسائل روزمره را مرتبط با رشتهاش
ميبیند و فکر ميکند که دیگران نیز همه چیز را مرتبط با رشته برق ميبینند ،دانشجوی
مهندسي نرم افزار راه حل هر مشکلي را توسعه نرم افزاری برای بهبود وضعیت موجود ميداند،
مهندس کشاورزی راه حل همه معضالت اجتماعي و اقتصادی را در افزایش تولید محصوالت
کشاورزی خالصه ميکند ،انتساب دادن مسالهای به حوزهای خاص و تالش برای حل آن با
استفاده از د انش کسب شده از یک رشته تحصیلي و همچنین خود را بي نیاز دانستن از کسب
دانش در حوزههای دیگر در بین دانشجویان رشتههای مهندسي رایجتر است ،به عنوان شاهدی
بر این ادعا مي توان به نقلي قولي از جالل آل احمد اشاره کرد ،وی ميگوید روزی در یکي
ازکالسهای درس در دان شکده فني دانشگاه تهران با اعتراض دانشجویان مبني بر اینکه «ادبیات
فارسي به چه کار مهندس مي آید؟» رو به رو شده است ،و جالب است که آل احمد نیز
دانشجویان مهندسي را در بهترین حالت تنها تعمیر کننده مصنوعات ساخت غربي ها مي-
پندارد(آل احمد !)1341 ،این طرز فکر و نگاه تک ساحتي به مسائل منجر به پرورش دانشجویاني
ميشود که تالش ميکنند مسأله ای را که ریشه در علوم مختلفي دارد تنها با اتکا به دانش
کسب شده از یک رشته خاص حل کنند که نهایتاً در صورت به جواب رسیدن ،منجر به نادیده-
گرفتن معضالت محیط زیست ،اجتماعي و اخالقي ميشود .همچنین فهم درست از نقش علم در
پیشرفت فناوری ضروری است چرا که در بسیاری از موارد ،پیشرفت فناوریها باعث ایجاد
تغییرات بنیادی اجتماعي شده است(سوزنچي .)1398 ،رشته «علم ،فناوری و جامعه »1به درک
روابط متقابل بین علم ،مهندسي ،فناوری و جامعه کمک ميکند .این رشته ،برنامهای بینارشته-
ای است که سعي در کشف ارتباط و تعامل میان علم ،فناوری و جامعه دارد و تالش ميکند چون
پلي بین رشتههای مختلف ،به دانشجویان آموزش دهد ماهیت مسائل موجود در جهان صرفاً قابل
حل با دانش یک رشتۀ خاص نیست و با دید تک ساحتي نميتوان مسائل واقعي را حل کرد.
دورههای علم ،فناوری و جامعه بر موضوعاتي متمرکز است که سعي در پاسخگویي به پرسشهای
زیر دارد ).)STS Program, 2019
2
 .1مسائل کلي درباره علم؛ از جمله اینکه علم چیست؟ تفاوت علم با شبه علم چیست؟
میزان اطمینان به پژوهشهای علمي چقدراست؟
1

). Science, Technology, and Society (STS
. Pseudoscience

2
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.2پیامدهای مثبت و منفي پروژههای تحقیقاتي یا پیادهسازی فناوریها چیست؟
 .3علم چگونه پیشرفت ميکند و چگونه با انتظارات و چشم انداز آینده همراهي ميکند؟
 .4تأثیر علم و فناوری بر جامعه چیست؟
 .5تأثیر سیاستهای محلي ،ملي و جهاني بر پژوهشهای علمي و توسعۀ فناوری چیست؟
 .6ارتباط میان علم و فناوری چیست؟
با توجه به نکات فوق ،ساختار مقاله بدین شکل تدوین شده که ابتدا  10دانشگاه ،که در
رتبهبندی مؤسسه تایمز در سال  2022در بین 10درصد دانشگاههای برتر جهان بودهاند ،انتخاب
و مفاد برنامۀ درسي آنها مورد بررسي قرارگرفتهاست .از این تعداد 5 ،دانشگاه مربوط به کشور
امریکا 3 ،دانشگاه از دانشگاه های اروپا بوده و از آسیا و استرالیا نیز هرکدام یک دانشگاه انتخاب
شده است.
در بخش بعد جزئیات این رشته در دانشگاههای منتخب ایران ،شامل :دانشگاههای صنعتي
شریف ،تهران ،صنعتي امیرکبیر و نیزمؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران بررسي ميشود و از
این مقایسۀ تطبیقي ،گزارههایي سیاستي برای توسعۀ این رشته در ایران بیان ميشود.
جدول  .1رده بندی دانشگاههای برگزار کننده رشته علم ،فناوری و جامعه ( Times ranking,
)2022

ردیف

نام دانشگاه
1

1

هاروارد

2

استنفورد

3

برکلي

3

4

ملي سنگاپور

ایاالت متحده امریکا
2

5

5

کورنل

6

ادینبورگ

7

7

سیدني

کشور

6

4

رتبه دانشگاه
2

ایاالت متحده امریکا

4

ایاالت متحده امریکا

8

سنگاپور

21

ایاالت متحده امریکا

22

بریتانیا

30

استرالیا

58

1 .Harvard
2 .Stanford
3 .Berkeley

4. Singapore
5 .Cornell
6 .Edinburgh
7 .Sidney
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8

براون

1

ایاالت متحده امریکا

9

2

هلند

3

نروژ

10

دلف
اسلو

64
75
119

تبیین مساله
هم چنان که جامعه شناسان و پژوهشگران علوم سیاسي الزم است درباره تأثیر «فناوری-
های نوظهور »4در توزیع قدرت در جامعه تحقیق کنند ،مهندسان یا تحلیلگران مسائل تاریخي
نیز عالقهمند هستند بدانند نوآوریها چگونه در ملل مختلف و در چه دورههای زماني رخ مي-
دهد ،دانشجویان حقوق ميخواهند بدانند چگونه جوامع با مالکیت فکری یا پژوهشهای مرتبط
با سلولهای بنیادی برخورد ميکنند ،انسان شناسان مایلند بدانند بانکهای اطالعاتي دی ان ای
چگونه بر هویت فردی و گروهي تأثیر ميگذارند .عالوه بر این یافتن پاسخ سؤاالتي مانند:
فرآیندهای تصمیمگیری چگونه در مهندسي عمل ميکنند؟ مهندسان و پزشکان چگونه با عدم
قطعیت ،ناکامي و اشتباهات برخورد ميکنند؟ ارتباط میان علم و فناوری چیست و فرآیندهای
طراحي با فرآیندهای تحقیق در علوم طبیعي چه شباهت یا تفاوتي دارند؟ (موسوی.)1398 ،
برای پاسخ به این پرسشها «مطالعات علم و فناوری» از طریق مطالعه میان رشتهای سعي در
حل این مسائل و تحقیقات مشابه دارد .رشته «علم ،فناوری و جامعه» ،زمینهای برای گفتگو
میان پژوهشگران و دانشجویان رشتههای مهندسي ،علوم انساني ،علوم طبیعي و علوم اجتماعي
فراهم ميکند .این رشته ایدههایي را که فراتر از تقسیمات بین حوزههای سنتي علم است در بر
مي گیرد و مبنای عمل آن این است که جامعه نیاز به تربیت دانشجویاني دارد که توانایي
رویارویي با مسائل و چالش های واقعي جامعه را داشته باشند و با تفکر انتقادی و نگاه کل نگر
قادر به حل مشکالت واقعي جامعه کنوني باشند و تحقق این هدف ،مستلزم آن است که
دانشجویاني از رشته های مختلف با هم همکاری و تعامل داشته باشند؛ بنابراین تعریف و نوآفریني
رشته «علم ،فناوری و جامعه» در ایران ضرورتي اجتناب ناپذیر است زیرا محتوای درسي این
رشته در حال حاضر در دانشگاههای مهم جهان به شدت در حال تغییر است و نیاز به تجدید نظر
در ساختار و سرفصلهای دروس این رشته در دانشگاههای ایران ضروری است .اخیراً
پروژه STS.Next.20در دانشگاه هاروارد اجرا شده است .این پروژه شامل مرور اطالعات
1 .Brown
2 .Delft
3 .Oslo
4 .Emerging Technologies
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مختلف مربوط به رشته «علم ،فناوری و جامعه» از جمله دانشگاههای برگزارکننده این رشته،
مجالت علمي ،انجمنها و کنفرانسهای مرتبط به این رشته در جهان است .در این پروژه 105
دانشگاه از کشورهای مختلف جهان که این رشته را برگزار ميکنند بررسي شده است.
در جدول  2تعدادی از پژوهشهایي که با روش پژوهش تطبیقي به بررسي برنامه درسي
رشتههای مختلف پرداختهاند ،به صورت خالصه بیان شده است.
جدول  -2خالصه تعدادی از پژوهشهای انجام شده درباره برنامه درسی با روش پژوهش تطبیقی

ردیف

نام پژوهشگر /ان
(سال)

عنوان پژوهش

1

بقایي و همکاران
()1395

مقایسه تطبیقي برنامه درسي دوره دکترای پرستاری در سه
کشور ایران ،ترکیه و اردن

2

سید رضا برزو و همکاران
()1395

مقایسه تطبیقي نظام آموزشي و برنامه درسي در دوره دکتری
1
پرستاری ایران و مدرسه پرستاری جان هاپکینز

3

بني عامریان و همکاران
()1394

مطالعه تطبیقي برنامه درسي ملي استرالیا ،نیوزیلند و ایران در
حوزه فناوری اطالعات

4

خراشادی زاده و کریمي
()1397

مقایسه تطبیقي نحوه اجرای استراتژی دانشجو محوری در برنامه
درسي کارشناسي پرستاری کشورهای امریکا ،کانادا و استرالیا و
ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسي پرستاری ایران

5

فضلعلي زاده و همکاران
()1391

بررسي تطبیقي و تحلیلي نظام آموزش عالي از راه دور در
کشورهای انگلستان ،هند و ایران

6

پیری و هنری ()1388

بررسي و شناسایي عوامل بازدارنده در اجرای روش های نوین
تدریس تربیت بدني مقطع متوسطه و مقایسه آن با کشورهای
منتخب بر اساس مدل بردی

با توجه به آنچه دربارۀ اهمیت موضوع ذکر شد و نیاز مبرم برای بررسي وضعیت رشته
«علم ،فناوری و جامعه» در ایران و همچنین با عنایت به اینکه در پژوهشهای پیشین تاکنون به
مطالعۀ تطبیقي رشته «علم ،فناوری و جامعه» پرداخته نشده است ،در ادامه ساختار و محتوای
این رشته در دانشگاههای منتخب جهان و ایران بررسي مي شود تا تفاوتهای موجود شناسایي
شود و در ادامه پیشنهادهایي برای تغییر ساختار و محتوای این رشته در دانشگاه های ایران ارائه
شده است .به طور کلي این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلي است:

. Hopkinz

1
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سؤال اصلي :1تشابهها و تفاوتهای ساختاری و محتوایي رشته «علم ،فناوری و جامعه» در
ایران و سایر دانشگاههای منتخب چگونه است؟
سؤال اصلي :2ساختار و محتوای رشته «علم ،فناوری و جامعه» در ایران چگونه باید باشد؟
روششناسی پژوهش
روششناسي این پژوهش از نوع تطبیقي است .این روش از قدیمترین روشها در علوم
اجتماعي است که درصدد فهم مشابهتها و تفاوتها از طریق تطبیق و مقایسه است (غفاری،
1
 .)1388در پژوهش حاضر ،روش توصیفي مبتني بر تجزیه و تحلیل تطبیقي جرج بِرِدی
(1964م ).استفاده شده است .این روش شامل چهار مرحله است:
 .1توصیف ،2در این مرحله به تدارک یافتههای کافي و یادداشت برداری از پدیدههای
مورد نظر بر اساس شواهد و اطالعات از منابع مختلف و مطالعه و اسناد و گزارشهای دیگران
پرداخته ميشود.
 .2تفسیر ،3این مرحله شامل بررسي اطالعاتي است که در مرحله اول پژوهشگر به
توصیف آن پرداخته است.
 .3همجواری ،4طي این مرحله اطالعات تفسیر شده طبقه بندی شده و مجاور هم قرار
ميگیرد تا تشابه و تفاوتها نمایان گردد.
 .4مقایسه ،5در این مرحله تفاوتها و تشابههای پدیدههای مورد تحقیق با هم مقایسه
ميشود(آقازاده.)1396 ،
روش گردآوری اطالعات و دادهها
مطالعه اسناد و مدارک موجود در وبگاه دانشگاههای منتخب و دریافت برنامه درسي و
آموزشي آنها .استفاده از اطالعات موجود در وبگاه پروژه.STS.Next.20
جامعۀ آماری
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعي یا فرضي که مایل هستیم یافتههای پژوهش را به
آنها تعمیم دهیم (دالوری .)1384 ،در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از دانشگاههای
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استنفورد ،هاروارد ،برکلي ،کورنل ،ملي سنگاپور ،ادینبورگ ،براون ،دلف ،سیدني ،اسلو و همچنین
دانشگاههای صنعتي شریف ،تهران صنعتي امیرکبیر و موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران.
گروه نمونه و شیوۀ گزینش آن
نمونۀ تحقیق عبارت است قسمت یا بخشي از جامعه آماری که معرف آن جامعه باشد و بر
طبق ضوابط و شرایط خاصي تعیین گردد (بني عامریان و همکاران .)1394 ،در این پژوهش
ساختار ،حوزه تمرکز و سرفصل دروس رشته «علم ،فناوری و جامعه» در دانشگاههای منتخب به
صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و بررسي ميشود و بر اساس روش بِرِدی مورد تجزیه و
تحلیل قرار ميگیرد .در جدول  3دانشگاههای منتخب در این پژوهش و حوزههای تمرکز آنها
آمده است .
جدول  .3حوزههای تمرکز در دانشگاههای ایران و جهان

ردیف

حوزه
تمرکز

دانشگاههای جهان

1

انسان
شناسي

استنفورد ،هاروارد ،ملي سنگاپور ،براون و
اسلو

2

ارتباطات

استنفورد و دلف

3

علوم
کامپیوتر

استنفورد

4

مهندسي

استنفورد ،براون

5

تاریخ

استنفورد ،هاروارد ،کورنل ،ملي سنگاپور،
ادینبورگ و سیدني

6

حقوق

استنفورد ،هاروارد و کورنل

7

سیاست

استنفورد ،هاروارد ،کورنل ،ملي سنگاپور
و برکلي

8

جامعه
شناسي /
مطالعات
اجتماعي

هاروارد ،کورنل ،ملي سنگاپور ،ادینبورگ،
براون ،سیدني و برکلي

9

فناوری

استنفورد ،هاروارد ،کورنل ،ادینبورگ،
برکلي ،دلف و اسلو

10

محیط
زیست

هاروارد ،کورنل ،سیدني و اسلو

دانشگاههای ایران

دانشگاه تهران ،صنعتي شریف و
مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه
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حوزه

ردیف

تمرکز

دانشگاههای جهان

دانشگاههای ایران

11

علوم
زیستي/
زیست
شناسي

هاروارد ،کورنل و سیدني

12

فیزیک

ادینبورگ

13

نجوم

دانشگاه تهران

14

ریاضیات

دانشگاه تهران و صنعتي شریف

دانشگاه تهران ،صنعتي شریف و
صنعتي امیرکبیر

15

پزشکي

کورنل ،ادینبورگ و برکلي

دانشگاه تهران

16

فلسفه

ملي سنگاپور ،ادینبورگ و سیدني

دانشگاه تهران ،صنعتي شریف ،صنعتي
امیرکبیر و مؤسسه پژوهشي حکمت و
فلسفه

17

هنر و ادبیات

براون

18

اقتصاد

براون و اسلو

19

جغرافیا

ادینبورگ و ملي سنگاپور

یافتهها
به منظور شناخت نقاط تشابه و تفاوتهای ساختاری و محتوایي رشته «علم ،فناوری و
جامعه» در ایران و سایر دانشگاههای منتخب نیاز است که ساختار و محتوای این رشته در
دانشگاههای منتخب بررسي شود بنابراین ،بر اساس مدل پژوهش تطبیقي بِرِدی ابتدا به توصیف
و تفسیرِ رشته «علم ،فناوری و جامعه» در دانشگاههای منتخب(گامهای اول و دوم مدل بِرِدی)
ميپردازیم .سپس درگام سوم ،معیارهایي را برای مقایسه انتخاب کرده و نهایتاً مقایسه تطبیقي
را انجام ميدهیم .در ادامه با توجه به شناخت بوجود آمده پیشنهادهایي برای تغییر ساختار و
محتوای این رشته در ایران ارائه خواهد شد .شایان ذکر است در حال حاضر در دانشگاههای مهم
جهان این رشته با عناویني مانند« :مطالعات علم و فناوری« ،»1مطالعات مفهومي و تاریخي
علم »2و «برنامه علم ،فناوری و جامعه» تدریس ميشود.
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برنامه علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه هاروارد
1

دوره دکتری علم ،فناوری و جامعه در دانشکده دولتي جان اف کندی دانشگاه هاروارد به
منظورارتقای کیفیت تحقیقات ،آموزش و بحثهای عمومي درباره نقش علم و فناوری در جامعه
معاصر ایجاد شده است .از جمله زمینههایي که به طور چشمگیری در مأموریت اصلي این برنامه
نقش دارند ميتوان به فناوری ،انسان شناسي ،سیاست ،تاریخ ،حقوق و جامعه شناسي اشاره کرد.
این برنامه امکان تحقیق و آموزش را در دوره دکتری برای دانشجویاني که مایل به درک عملکرد
علم و فناوری در رابطه با سایر نهادها و فرایندهای اجتماعي هستند ،فراهم ميکند .پروژههای
تحقیقاتي این رشته مرتبط با حوزههای حقوقي ،سیاسي و مطالعات اخالقي در حوزه علم و
فناوری هستند ،همچنین این برنامه توجه ویژهای به موضوعات مربوط به علوم زیستي به ویژه
ژنتیک ،زیست فناوری و محیط زیست دارد) .) STS Program, 2019دانشجویان دکتری
پس از پذیرش ميتوانند یک حوزه مطالعهای ویژه را انتخاب کنند .برخي از دروس دوره دکتری
در جدول  4آمده است(.)Harvard University, 2019
جدول  .4دروس دوره دکتری علم و فناوری در دانشگاه هاروارد( Harvard University,
)2019

دانش ،فناوری و جامعه:

تاریخ علم ،شناخت جهان:

سمینار تحقیقاتی

مقدمهای بر تاریخ علم

مطالعات موردی در بهداشت
جهاني :چشم اندازهای اجتماعي

پزشکي ،فرهنگ و جامعه

انسان شناسي

کارگاه اقتصاد و علوم مهندسي

اندیشه اجتماعي در امریکای
نوین

زیست شناسي ،حقوق و علوم
زندگي

حقوق ،علم و جامعه در امریکا

اخالق ،زیست فناوری و آینده
طبیعت بشر

مدلهای تحقیقات علوم
اجتماعي

علم ،قدرت و سیاست

برنامه علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد
اعضای هیئت علمي وابسته به برنامه علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد از بین ده-
ها رشته از جمله انسان شناسي ،ارتباطات ،علوم کامپیوتر ،آموزش ،مهندسي برق ،تاریخ ،حقوق،
علوم مدیریت و مهندسي ،علوم سیاسي و جامعه شناسي با هم همکاری ميکنند .دانشجویان با
آموختن مجموعهای غني از این تخصصها درباره موضوعات مرتبط با علم و فناوری ،چنان دانش
آموخته ميشوند تا بتوانند در حرفههایي که خواستار تسلط بین رشتههایي در چارچوبهای فنّي
1 .John F. Kennedy
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و اجتماعي هستند موفق شوند .به همین منظور در سال  1971برنامهای میان رشتهای جدیدی
را در دانشگاه استنفورد ایجاد کردند .این برنامه شامل مباحث علوم انساني ،فناوری و جامعه بود
که به صورت بدون اعطای مدرک 1و شامل  8درس 2پیشنهادی بود .در ادامه رویدادهای مهم از
آغاز برگزاری این رشته در این دانشگاه خالصه شده است(.)Sranford University, 2019
سال  :1981نام این برنامه به «ارزشها ،فناوری ،علم و جامعه » 3تغییر یافت.
سال  :1985سنای دانشگاه این برنامه را به برنامهای رسمي همراه با اعطای مدرک در
سطح کارشناسي تصویب کرد.
سال  :1991برنامه «ارزشها ،فناوری ،علم و جامعه» از دانشکده علوم انساني به دانشکده
مهندسي منتقل شد.
سال  :1993نام برنامه به «علم ،فناوری و جامعه» تغییر کرد.
سال  :1996دانشکده مهندسي با اشاره به ناکافي بودن اعضای هیئت عملي حمایت از
برنامه را قطع کرد.
سال  2500 :1997دانشجو طوماری را برای حفظ این برنامه در دانشگاه استنفورد امضا
کردند .در همین سال برنامه دوباره به دانشکده علوم انساني منتقل شد.
دانشجویان دوره علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد باید در دورههای فني علم و
فناوری و دورههایي که در آن زمینه اجتماعي و تاریخي علم و فناوری مطرح ميشود ،شرکت
کنند .در این دورهها ،دانشجویان با جنبههای مهم علم و همچنین چگونگي تاثیر علم و فناوری
بر ارتباطات ،حکومت و آموزش آشنا ميشوند .عالوه بر این باید درسهایي را به عنوان دروس
اصلي 4و نیز دروس مربوط به گرایش اصلي (حوزه تمرکز )5درباره مجموعه مشخصي از مباحث و
موضوعات موجود در برنامه علم ،فناوری و جامعه انتخاب کنند ،همچنین باید حداقل یک
مجموعه مهارت فنّي(مانند یادگیری یک زبان برنامه نویسي) را نیز برای برنامه درسي خود
انتخاب کنند( .)Sranford University, 2019این برنامه در دانشگاه استنفورد در سطح
کارشناسي برگزار مي شود و دانشجویان فارغ از انتخاب هر گرایشي ملزم به گذراندن  26واحد
دروس اصلي هستند .همچنین دانشجویان بعد از انتخاب یک گرایش ،ملزم به گذراندن  50واحد
مربوط به آن گرایش هستند .گرایشهای اصلي رشته علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد
به شرح زیر است:
1. Non-Degree Granting
2 Course
)3 Values, Technology, Science, and Society (VTSS
4 Main Course
5 Concentration Area
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1

الف .ارتباطات و رسانهها
2
ب .نوآوری و سازمان
3
ج .علوم زیستي و سالمت
4
د .طبیعت و محیط زیست
5
ه .علم سیاست و خط مشي
مطالعات علم وفناوری در دانشگاه برکلی
این برنامه طیف گستردهای از مباحث مختلف شامل :انسانشناسي ،اقتصاد ،محیط زیست،
سیاست ،تاریخ ،فلسفه ،علوم سیاسي ،جامعه شناسي ،پزشکي و فناوری را در بر ميگیرد .در این
دانشگاه تمرکز اصلي بر موضوعات مرتبط با فناوری ،پزشکي ،علوم اجتماعي ،سیاست و اقتصاد
است( .)STS Program, 2019دانشجویان دوره دکتری ملزم به گذراندن دو دوره اصلي و
همچنین سه دوره انتخابي هستند .هدف از دورههای انتخابي این است که ظرفیت دانشجو را در
درک و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با رابطه علم و فناوری تقویت کند ،به همین دلیل
دانشجویان مجازند حداکثر دو دوره انتخابي را از دانشکده اصلي خود برگزینند( Brekely
 .)University, 2019دوره های اصلي و انتخابي در جدول  5آمده است.
جدول  .5دروس دکتری برنامه علم و فناوری در دانشگاه برکلی ()Brekely University, 2019

دورههای اصلی
مطالعات علم و
فناوری
سمینار تحقیقاتي

دورههای انتخابی
انسان شناسي

6

اخالق پزشکي ،زیست
9
پزشکي

موضوعات نو در زیست
7
انسان شناسي
تفکر با نسخه برداری

10

مباحث در انسان شناسي
8
پزشکي
مباحث ویژه :زندگي و
11
علوم زندگي

1 .Communication and Media
2 .Innovation And organization
3 .Life Science and Health
4 .Nature and Environment
5 .Politics and Policy
6 .Anthropology
7 .Current Topics in Bio anthropology
8 .Topics in Medical Anthropology
9 .Biomedicine, Bioethics
10 .Thinking with the Copy
11 . Special Topics: Life and Life Science
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دورههای اصلی

دورههای انتخابی
برنامه ریزی شهری و
3
منطقهای
6

 امید و:آسیای جنوبي
2
آینده
5

انرژی و منابع

 فناوری و سیاست،علم
9
طبیعت
سیاستهای پیشرفته
12
بهداشت

شهرهای سالم

 سیاست و مدیریت،علوم
8
محیط زیست

 مردم:مباحث ویژه
1
شناسي معاصر
4

جوامع پایدار

7

آب و توسعه

پایداری و جامعه

حاکمیت تولید
10
جهاني

محیط زیست و فناوری از
منظر سیاست و کار
15
وکسب

- نظریه:طبیعت و فرهنگ
 تجربههای،های اجتماعي
اجتماعي و محیط
14
زیست

سمینار جامعه شناسي
-منابع جنگلي و زمین
13
های بایر

رویکردهای فمینیستي به
17
تولید دانش

مطالعات جنسیتي و زنان

20

تاریخچه داروها درجهان

11

19

آشنایي با تاریخ علم

16

انرژی و جامعه

 فناوری و، تعامل علم
18
رسانه جدید

1. Special topics: Anthropology of the Contemporary
2. South Asia: Hope and Futurity
3. City and Regional Planning
4. Sustainable Communities
5. Healthy Cities
6. Energy and Resources
7. Water and Development
8. Environmental Science, Policy, and Management
9. Science, Technology, and the Politics of Nature
10. Governance of Global Production
11. Sustainability and Society
12. Advanced Health Politics
13. Seminar in Sociology of Forest and Wild Land Resources
14. Nature and Culture: Social Theory, Social Practice, and the Environment
15. Environment and Technology from the Policy and Business Perspective
16. Energy and Society
17. Transnational Feminist Approaches to Knowledge Production
18. Transnational Science, Technology, and New Media
19. Introduction to the History of Science
20. Drugs in World History
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دورههای اصلی

دورههای انتخابی
علم و امپراتوریهای
1
قدیم و جدید

کنفرانس در مباحث
2
تاریخ

حقوق

حقوق جرایم رایانه
3
ای

مباحث مربوط به حریم
خصوصي

مسائل اجتماعي و سازمانيِ
4
اطالعات

حقوق و سیاست
5
اطالعات

اطالعات در جامعه

فناوری اطالعات و
هویت :آینده داستان
8
پردازی

برنامه ریزی خانواده ،تغییر
9
جمعیت و سالمت

6

فناوری اطالعات و
ارتباطات برای توسعه

7

سیاست فناوریهای
10
سالمت

برنامه علم ،فناوری و جامعه در دانشگاه ملی سنگاپور
این دوره فضایي را برای همکاری مورخان ،جامعه شناسان ،انسان شناسان ،جغرافيدانان،
فیلسوفان ،نظریه پردازان ،محققان مطالعات رسانهها و محققان سیاستهای عمومي فراهم مي-
کند که عالقهمندند درباره چگونگي عملکرد علم و فناوری تحقیق کنند .دانشجویان از هر
دانشکده ای مجاز به شرکت در این دوره هستند این دوره در حال حاضر دورهای با اعطای مدرک
نیست و بلکه به شکل دوره تحقیقات پسادکتری 11در دانشگاه ملي سنگاپور برگزار مي-
شود(.)National University of Singapour, 2019
مطالعات علم وفناوری در دانشگاه کورنل
هدف اصلي در مطالعات علم و فناوری در دانشگاه کورنل ،درک بیشتر دانشجویان از معاني
اجتماعي و فرهنگي علم و فناوری و نیز یافتن پاسخي برای مسائلي مانند اخالق در فناوری
جدید پزشکي (مانند سلولهای بنیادی) ،تغییرات آب و هوا ،رسانههای اجتماعي نوین  ،تعامل

1. Science and Late-Modern Empires
2. Historical Colloquium
3 .Computer Crime Law
4 .Social and Organizational Issues of Information
5 .Information Law and Policy
6 .Information in Society
7 .Information and Communications Technology for Development
8 .Information Technology and Identity: The Future of Storytelling
9 .Family Planning, Population Change, and Health
10. Health Care Technology Policy
11. Postdoctoral Research
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بین زیست فناوری و حقوق است .بخش مطالعات علم و فناوری در دانشگاه کورنل در سال
 1991تاسیس شد ،دوره تحصیالت تکمیلي علم و فناوری از دو برنامه مستقل تشکیل شده
است« :علم ،فناوری و جامعه» و «تاریخ و فلسفه علم و فناوری» .این برنامه در دوره دکتری
برگزار ميشود .دانشجویان باید درنیمسال اول قبل از امتحانات یک سمینار را که به عنوان یک
مقدمه برای کل رشته در نظر گرفته شده است با موفقیت پشت سر بگذارنند ،همچنین هر
دانشجو باید چهار درس از دروس اصلي را بگذراند ،دانشجویان باید به زباني غیر از انگلیسي
(برای خواندن متون تحقیقاتي) تسلط داشته باشند .هدف برنامه درسي در سال دوم آماده سازی
دانشجویان برای تحقیقات مستقل است ،برای دستیابي به این هدف هر دانشجو موضوعي مربوط
به رشتهای تخصصي در علم و فناوری را انتخاب ميکند و تحت هدایت گروه آموزشي به کاوش
در آن مي پردازد .در پایان سال دوم از دانشجو انتظار ميرود نتیجه تحقیقات را در قالب یک
سمینار در دانشکده یا در یک مجله عملي معتبر ارائه کند ()Cornell University, 2019
در جدول  6دروس این دوره آمده است.
جدول  .6دروس دوره دکتری علم و فناوری در دانشگاه کورنل()Cornell University, 2019

سمینار سال اول

درس پیش نیاز

دروس اصلی

سیاست حیاتي :علم ،پزشکي،
1
عمل گرایي

علم ،فناوری و سیاست

علم چیست؟ مقدمهای بر مطالعات
اجتماعي علم و فناوری

مباحث علم و جامعه
مباحث مربوط به فناوری و
جامعه

تاریخچه آینده

2

اخالق اطالعات ،حقوق و سیاست

3

تاریخ علم در اروپا (از جهان باستان تا
اسحاق نیوتن)
تاریخ علم در اروپا (از نیوتن تا داروین ،از
داروین تا انیشتین)
مباحث اخالقي در بهداشت و پزشکي
اخالق و محیط زیست
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سمینار سال اول

درس پیش نیاز

دروس اصلی
آشنایي با تاریخچه پزشکي
ده فناوری تاثیرگذار
فناوری در جامعه
مسائل اخالقي در سیستم های هوشمند
خودمختار
مقدمه فلسفه علم
جامعه اطالعاتي
زندگي در دنیایي نامشخص :علم ،فناوری و
خطرات

مطالعات علم و فناوری در دانشگاه ادینبورگ
واحد مطالعات علم در دانشگاه ادینبورگ به عنوان مرکزی برای مطالعات جامعه شناسي،
تاریخ ،فلسفه علم ،پزشکي و فناوری شناخته شده است .این واحد بخشي از شبکه گستردهای از
گروههای آموزشي در دانشگاه ادینبورگ است که تحت نظارت «مؤسسه مطالعات علم ،فناوری و
نوآوری »1دانشگاه ادینبورگ فعالیت ميکند این واحد دارای پیوندهای فعال با تعدادی از حوزه-
های دیگر از جمله تاریخ ،فلسفه ،حقوق ،پزشکي ،فیزیک ،الهیات ،جغرافیا و مطالعات کاروکسب
در دانشگاه و نیز جامعه دانشگاهي بین المللي است(.)Edinburgh University, 2019
پژوهشهای این رشته موضوعات زیر را پوشش ميدهد:
2
 .1علوم محیط زیست ،فناوری و پایداری
3
 .2تاریخ و جامعه شناسيِ علم ،فناوری و پزشکي
 .3نوآوری علوم زندگي
1 .Institute of Science, Technology and Innovation
2 .Environmental Science, Technology and Sustainability
3 .History and Sociology of Science, Technology and Medicine
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 .4فناوری اطالعات و ارتباطات
1
 .5تاریخ و فلسفه علم
2
 .6شکل گیری اجتماعي فناوری
3
 .7تاریخ پزشکي
4
 .8علم ،فناوری و جنسیت
5
 .9توسعه و استفاده از اطالعات و ارتباطات
6
 .10نوآوری برای پایداری
7
 .11علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه
گرایشهای کارشناسي ارشد این رشته عبارتند از«علم و فناوری در جامعه» و «مدیریت
اقتصاد زیستي ،نوآوری و حاکمیت .»8دانشجویان در دوره کارشناسي ارشد باید  18واحد
بگذرانند .دانشجویانِ گرایش «علم و فناوری در جامعه» در نیمسال اول چهار درس اصلي را مي
گذرانند درسهای اصلي درک مشترکي از مباني نظری و تجربي رشته مطالعات علم و فناوری را
ارائه ميدهند ،در نیمسال دوم ،دانشجویان تعدادی از درسهای اختیاری را انتخاب ميکنند که
به دانشجو امکان ميدهد تحصیالت خود را متناسب با اهداف و عالیق خود تنظیم کنند.
همچنین دانشجویان باید  6واحد پایان نامه را بگذرانند امکان اخذ پایان نامه به صورت کار
محور 9نیز وجود دارد .در جدول  7دروس گرایش علم و فناوری در جامعه در دانشگاه ادینبورگ
آمده است.
جدول  .7دروس کارشناسی ارشدگرایش علم و فناوری در جامعه در دانشگاه
ادینبورگ()Edinburgh University, 2019
نیمسال اول (دروس اصلی 6
واحد)
علم  ،دانش و تخصص
درک فناوری

12

10

تعداد

نیمسال دوم ( دروس اختیاری حداکثر

واحد

 6واحد)

2
2

واحد
11

2

13

2

اینترنت ،جامعه و اقتصاد
جنسیت ،علوم و فناوری

تعداد

1 .History and Philosophy of Science
2. Social Shaping of Technology
3 .History of Medicine
4 .Science, Technology and Gender
5 .Development and Use of Information and Communication
6 .Innovation for Sustainability
7 .science and technology in developing countries
8 .management of bio economy, innovation and governance
9 .Work-Based
10 .Science, Knowledge and Expertise
11 .Internet, Society and Economy
12

. Understanding Technology
13 .Gender, Science and Technology
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تعداد

نیمسال دوم ( دروس اختیاری حداکثر

تعداد

) واحد6

واحد

واحد
2

2
2

نیروهای مسلح و جامعه

1

ابعاد اجتماعي سیستمها و زیست شناسي
3
ترکیبي

1

4

1
5

2

7

 فناوری، مبادله،مصرف

سیاست گذاری عمومي
9

2
10

طرح تحقیقاتي

بحث در علم و فناوری

2

نظریههای پیشرفته در مطالعات علم و
11
فناوری

2

12

1
2

13

 مقررات و، آشنایي با خطرات
حاکمیت

سیاست جهاني محیط زیست
8

2

 نظریه و عمل:سیستم های نوآوری

خط مشي انرژی و سیاست
6

2

)واحد
1

تجزیه و تحلیل دادههای کیفي

2
2

6 نیمسال اول (دروس اصلی

مهارتهای کلیدی در تجربه توسعه

حکمراني و تنظیمگری در علوم زندگي
14

توسعه محصول

2

 نظریه و:همکاری در تحقیقات کیفي
15
عمل

2

مشارکت عمومي در سیاست گذاری و
16
مدیریت

. Innovation Systems: Theory and Practice
.Armed Force and Society
.Social Dimensions of Systems and Synthetic Biology
.Energy Policy and Politics
. Analyzing Qualitative Data
.Consumption, Exchange, Technology
. Global Environmental Politics
8 .Public Policymaking
11. Research Design
12. Controversies in Science and Technology
13 Advanced Theories in Science and Technology Studies
14. Key Skills in Development Practice
15. Regulation and Governance of the Life Sciences
16. Product Development
15 .Working With Self and Others in Qualitative Research: Theory and Practice
16 .Public Engagement in Policymaking and Governance
1
2
3
4
5
6
7
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دانشجویانِ گرایش «مدیریت اقتصاد زیستي ،نوآوری و حاکمیت» باید  8واحد دروس اصلي
را به همراه  4واحد دروس اختیاری و همچنین  6واحد پایان نامه بگذرانند .در جدول  8دروس
گرایش مدیریت اقتصاد زیستي ،نوآوری و حاکمیت آمده است.
جدول .8دروس کارشناسی ارشدگرایش مدیریت اقتصاد زیستی ،نوآوری و حاکمیت
()Edinburgh University, 2019

نیمسال اول (دروس اصلی
 8واحد )
کارو کسبهای زیستي

تعداد

نیمسال دوم ( دروس اختیاری 4

تعداد

واحد

واحد)

واحد

1

2

آشنایي با خطرات  ،مقررات و
3
حاکمیت

1

حکمراني و تنظیمگری در علوم
5
زندگي

1

تحلیل و شکل دهي اقتصاد
7
زیستي

1

ابعاد اجتماعي سیستمها و زیست شناسي
2
ترکیبي
خط مشي انرژی و سیاست
بحث در علم و فناوری

4

6

2
1
2

توسعه محصول

2

نظریه و عملکرد سیستم های
8
نوآوری

1

مشارکت عمومي در سیاست گذاری و
مدیریت

2

نوآوری در سیستم های غذایي
9
پایدار

2

اقتصاد و نوآوری در صنعت زیست
10
فناوری

1

بیماریهای عفوني و حاکمیت
11
جهاني

2

سیستمهای بهداشتي :تقویت و
12
اصالح

2

1 .Bio business
2 .Social Dimensions of Systems and Synthetic Biology
3 .Introduction to Risk, Regulation and Governance
4 .Energy Policy and Politics
5 .Regulation and Governance of the Life Sciences
6 .Controversies in Science and Technology
7 .Analysis and Shaping of The Bio economy
8 .Innovation Systems Theory and Practice
9 .Innovation in Sustainable Food Systems
10 .Economics and Innovation in The Biotechnology Industry
11 .Infectious Disease and Global Governance
12 .Health Systems: Strengthening and Reform
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نیمسال اول (دروس اصلی

تعداد

نیمسال دوم ( دروس اختیاری 4

تعداد

 8واحد )

واحد

واحد)

واحد

توسعه و ارزیابي مداخالت پیچیده
1
بهداشت عمومي

1

درک فناوری

2

علم ،دانش و تخصص

2

تاریخ و فلسفه علم در دانشگاه سیدنی
بخش تاریخ و فلسفه علم در دانشگاه سیدني برنامهای متشکل از مطالعات تاریخ ،فلسفه،
علوم اجتماعي ،زیست شناسي و پزشکي را ارائه مي دهد که در دورههای کارشناسي ارشد
دانشجو مي پذیرد .در این دورهها سعي ميشود تحوالت گذشته و فعلي در زمینههای علم،
فناوری و پزشکي مورد بررسي قرار گیرد .در واحد تاریخ و فلسفه این دانشگاه تالش ميشود برای
سؤاالتي مانند :طب مدرن از کجا سرچشمه گرفته است؟ فناوریهای نوین چگونه بر زندگي ما
تاثیر ميگذارند؟ تاریخ فناوری کدام است؟ و پیامدهای فناوری بر زندگي مردم چیست؟ پاسخي
یافت شود ( .)STS Program, 2019حوزههای مورد مطالعه در دوره کارشناسي ارشد این
رشته عبارتنداز :هنر و علوم اجتماعي ،معماری  ،طراحي و برنامه ریزی ،کاروکسب ،مهندسي و
علوم کامپیوتر ،حقوق ،پزشکي و موسیقي .دانشجویان دوره کارشناسي ارشد باید  24واحد درسي
و  6واحد پایان نامه بگذرانند ( .)Sydney University, 2019دروس اصلي دوره در جدول 9
آمده است.
جدول .*9دروس دوره کارشناسی ارشد علم و فناوری در دانشگاه سیدنی( Sydney
)University, 2019

دروس اصلی
تاریخ و فلسفه علوم زیست پزشکي

تاریخ و فلسفه علوم فیزیکي

انقالب علمي

روانشناسي و روانپزشکي

تااااریخ و فلسااافه روان شناساااي و روان علم ،اخالق و جامعه
پزشکي
انقالب علم

1 .Developing and Evaluating Complex Public Health Interventions
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مطالعات علم و فناوری در دانشگاه براون
1

در این دوره دانشجویان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری تالش ميکنند نحوه تولید
دانش علمي را کشف کنند .پژوهشگران حوزه علم و فناوری با تجزیه و تحلیل مطالعات تاریخي،
مشاهده فعالیتهای دانشمندان معاصر در محل کار ،بررسي ایدههای علمي در مقاالت و مجالت
علمي و بررسي زیرساختهای مؤسسات علمي به دنبال درک نحوه عملکرد علم هستند .این
برنامه ،انسان شناسان ،فیلسوفان ،مورخان هنر ،نظریه پردازانِ ادبیات ،جامعه شناسان و مهندسان
را گرد هم ميآورد .در جدول  10دروس دوره دکتری این رشته در دانشگاه براون آمده است
(.)Brown University, 2019
جدول  .10دروس دکتری برنامه علم و فناوری در دانشگاه براون()Brown University, 2019

دروس مقدماتی
پزشکي نوین

2

غرور و تعصب در
توسعه نظریههای
5
علمي
شیمي و هنر

8

دروس پیشرفته
اخترشناسي قبل از تلسکوپ

سمینار
3

نابرابری سالمت از
4
منظرتاریخي

رایانهها ،آزادی و حریم
6
خصوصي

تاثیر اجتماعي فناوریهای
7
نوظهور :نقش مهندسان

همکاری هنرمندان و

اصول اخالق و امنیت
10
سایبری

9

دانشمندان
فلسفه علم

11

طبیعت ،دانش ،قدرت در
12
انقالب علمي اروپا

1 .P roduce
2 .M odern Medicine
3 .A stronomy Before the Telescope
4 .H ealth Inequality in Historical Perspective
5 .P ride and Prejudice in the Development of Scientific Theories
6 .C omputers, Freedom, and Privacy
7 .S ocial Impact of Emerging Technologies: The Role of Engineers
8 .C hemistry and Art
9 .A rtists and Scientists as Partners
10 .C ybersecurity Ethics
11 .P hilosophy of Science
12 .Nature, Knowledge, Power in Renaissance Europe
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مطالعات علم و فناوری در دانشگاه دلف
مأموریت اصلي دانشکده سیاست ،فناوری و مدیریت ،انجام تحقیقات درباره موضوعات
فلسفي ،به ویژه اخالقي مربوط به فناوریهای نوین و تاثیر آن بر جامعه است .در مأموریت
دانشکده آمده است« :ما نظریهها و رویکردهای فلسفي را برای مطالعه فناوریهای نوین در
زمینههای اجتماعي توسعه ميدهیم ،و به طور ویژه بر تحقیقات اخالقي ،تحلیل خطرات،
مدیریت و ارتباطات در طراحي و توسعه محصوالت فنّاورانه ،سیستمها و زیرساختها تمرکز مي-
کنیم .مباحث اصلي دورههای ما مربوط به اخالق و مهندسي ،فلسفه و روش شناسي علم و
فناوری است» .برای دانشجویاني که دارای مدرک کارشناسي در یکي از رشتههای فنّي یا علوم
طبیعي هستند و عالقهمند به مباحث مربوط به مدیریت فناوری و سیاست هستند ،دانشکده
سیاست ،فناوری و مدیریت ،فرصت مناسبي را برای پژوهش و ادامه تحصیل در مقاطع
کارشناسي ارشد و دکتری فراهم ميکند ( .)Delft University, 2019دانشکده سیاست،
فناوری و مدیریت دارای سه گروه آموزشي«1سامانهها و خدمات مهندسي« ،»2سامانههای چند
5
عامله »3و «ارزش ،فناوری و نوآوری »4است گروه «ارزش ،فناوری و نوآوری» شامل سه بخش
است که عبارتند از « :اخالق و فلسفه فناوری « ،»6علوم ایمني و امنیت »7و « اقتصادِ فناوری و
نوآوری .»8برنامه مطالعات علم و فناوری در گروه آموزشي «ارزش ،فناوری و نوآوری» و بخش
«اخالق و فلسفه فناوری» برگزار ميشود .اولین مهارت آموخته دانشجویان باید این باشد که
بتوانند مسائل مختلف را ببینند و چالشها را درک کنند مهارت دوم این است که دانشجویان
بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل و درباره ارزشها ،هنجارها ،ذینفعان و تضادها صحبت کنند.
مهارت دیگر ،توانایي تصمیم گیری درباره این است که بهترین کار برای انجام دادن چه کاری
است؟ همچنین مهارتهایي مانند توانایي گفتگو و برقراری ارتباط با دیگران ،اشتراک گذاشتن
نظرات خود با دیگران وگوش دادن به استداللهای دیگران به دانشجویان آموزش داده ميشود.
مأموریت اصلي بخش اخالق و فلسفه فناوری ،آموزش مهندسان و انجام تحقیقات درباره
مشکالت فلسفي به ویژه مسائل اخالقي مربوط به فناوریهای نوین و تاثیر آن بر جامعه است.
برخي از دروس ارائه شده در دوره کارشناسي ارشد و دکتری در جدول 11آمده است.

.D epartment
.E ngineering Systems and Services
.M ulti-Actor Systems
.V alue, Technology and Innovation
.S ection
.E thics, Philosophy of Technology
.S afety and Security Science
.E conomics of Technology and Innovation

1
2
3
4
5
6
7
8
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جدول  .11دروس ارائه شده در دانشگاه دلف ()Delft University, 2019

دروس دوره کارشناسی ارشد
اخالق و مهندسي

1

صداقت علمي برای دانشجویان دکتری

3

اخالق مهندسي برای دانشجویان دکتری

اخالق حمل و نقل
پویایي فناوری

5

مسؤولیت نوآوری
اخالق آب

دروس دوره دکتری

تفکر انتقادی در مهندسي
7

طرح پژوهش

2
4

6

8

9

مطالعات علم و فناوری در دانشگاه اسلو
مرکز «فناوری ،نوآوری و فرهنگ »10نهادی پژوهشي در دانشکده علوم اجتماعيِ دانشگاه
اسلو است که موضوعات مرتبط با «مطالعات نوآوری »11و همچنین «مطالعات علم و فناوری»12
را مورد بررسي قرار ميدهد .از جمله مطالعات این مرکز ميتوان به تغییرات سبز در انرژی،13
اقتصاد زیستي ،14سالمت ،انرژیهای تجدید پذیر ،دیجیتالي شدن ،15علوم زندگي 16و علوم
انساني اشاره کرد .دانشجویان در دوره دکتری این رشته ،ضمن تحقیق در یک زمینه تحقیقاتي
خاص اهمیت تحقیقات شان را در رفع چالشهای جامعه درک خواهند کرد .دانشجویان دکتری
باید  30واحد درسي بگذرانند و رساله آنها ميتواند به صورت یک گزارش تحقیقي منسجم یا
مجموعهای از مقاالت ارائه شده مرتبط با موضوع پایان نامه باشد .دانشجویان دوره دکتری
موظفند در سال اول ،دروس تخصصي را در موضوعات مرتبط با «مطالعات نوآوری» و یا
«مطالعات علم و فناوری» بگذرانند این دروس ترجیحاً در مرکز «فناوری ،نوآوری و فرهنگ»
عرضه ميشود ،اما دورههایي که در سایر مؤسسات آموزشي داخلي یا خارجي گذرانده ميشود نیز
ميتوانند پس از درخواست و تأیید مرکز مورد بررسي و قبول واقع شوند .دروس تخصصي و

1 .E thics and Engineering
2 .S cientific integrity for PhD students
3 .E thics of Transportation
4 .E ngineering ethics for PhD students
5 .T echnology Dynamics
6 .C ritical Thinking in Engineering
7 .R esponsible Innovation
8 .R esearch Design
9 .W ater Ethics
)10. The Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK
11. Innovation Studies
)12. Science and Technology Studies (STS
13. Green Shift in Energy
14. Bio economy
15. Digitalization
16. Life Science
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اختیاری با مشورت استاد راهنما اخذ ميشود ،عالوه بر این دانشجویان ميتوانند دروس انتخابي
را با مشورت استاد راهنما به شکل شرکت در کنفرانسهای داخلي یا بین المللي و یا ارائه مقاله
بگذرانند ( .)Oslo University, 2019درجدول  12دروس دوره دکتری علم و فناوری آمده
است.
جدول  .12دروس دوره دکتری علم و فناوری در دانشگاه اسلو()Oslo University, 2019

دروس پیش نیاز (10

دروس تخصصی (5

دروس اختیاری

واحد)

واحد)

(12واحد)

فلسفه علوم اجتماعي
( 4واحد)

مطالعات علم و فناوری
( 2واحد)

اخالق پژوهش (2
واحد)

مطالعات نوآوری1( 3
واحد)

انتشار بین المللي2( 5
واحد)

علم و فناوری در
سیاست و جامعه
(2واحد)

انتشار ( 2واحد)

6

1

سمینار ( 3واحد)
دانشجو در طول
دوره دکتری باید
حداقل در سه
سمینار شرکت کند

نوآوری و چالشهای
2
جهاني
درک فرآیندهای دگرگوني
4
فنّاورانه و صنعتي
علم ،سیاست و بحث
7
درباره طبیعت
جهاني سازی  ،نوآوری و
8
سیاست
سیاست تحقیق و فناوری

9

دانشگاه صنعتی شریف
در ایران اولین گروه «فلسفه علم» در سال  1374در دانشگاه صنعتي شریف و در دوره
کارشناسي ارشد تاسیس شد و پذیرش دانشجو را آغاز کرد .اهداف این دوره عبارتند از« :عمیقتر
کردن دیدگاههای دانشجویان و تعیین مشکالت فلسفي – منطقي علوم تجربي برای
دانشجویان»« ،فراهم کردن زمینه برای تاسیس دوره دکتری در فلسفه علم با تأکید بر حل
مشکالت فلسفي»« ،منطقي ساختن علوم تجربي»« ،تربیت پژوهشگر برای بررسي ابعاد فلسفي –
1 . Science and Technology Studies
2 . Innovation and global challenges
3 . Innovation Studies
4 .Understanding technological and industrial transformation processes
5. International Dissemination
6 .Science and Technology in Politics and Society
7 .Science and Politics in Controversies on Nature
8 .Globalization, innovation and policy
9 .Research- and Technology Policy
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منطقيِ علوم تجربي» و « تربیت مدرّسان برای تدریس فلسفه علم و تاریخ علم در دانشگاهها و
مراکز آمورش عالي» گروه فلسفه علم در این دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلي 86-87
اقدام به پذیرش دانشجو در دورهی دکتری کرده است (دانشگاه صنعتي شریف .)2019 ،درس-
های ارائه شده درگروه فلسفه علم در دوره کارشناسي ارشد در جدول  13آمده است.
جدول .13درسهای دوره کارشناسی ارشد فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف (دانشگاه
صنعتی شریف)2019 ،

درسهای جبرانی ( 6واحد)

درسهای تخصصی

درسهای اختیاری (6

( 21واحد)

واحد)

منطق ریاضي

فلسفه اسالمي 2

یکي از دروس متافیزیک یا
معرفت شناسي

فلسفه اسالمي1

مفاهیم بنیادی نظریههای
فیزیک

یکي از دروس اختیاری

فلسفه علم

متافیزیک تطبیقي

معرفت شناسي
تطبیقي

فلسفه دین

تاریخ علم1

فلسفه ذهن

علم و دین

فلسفهزیست شناسي

فلسفه غرب

فلسفه فناوری
معرفت شناسي تطبیقي
تاریخ علم2
مباحث ویژه در متافیزیک
اخالق ،علم و فناوری

درسهای ارائه شده در دوره دکتری در دانشگاه صنعتي شریف در جدول 14آمده است.
جدول  .14درسهای دوره دکتری فلسفه علم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف (دانشگاه
صنعتی شریف)2019 ،

درسهای تخصصی (18

درسهای اختیاری (4

درسهای جبرانی (4

واحد)

واحد)

واحد)

فلسفه علم پیشرفته

مباحث ویژه در فلسفه

دو درس از دروس اصلي
کارشناسي ارشد

فلسفه علم 2

فلسفه ذهن

فلسفه اسالمي3

مقوالت ویژه در فلسفه علم
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درسهای تخصصی (18

درسهای اختیاری (4

درسهای جبرانی (4

واحد)

واحد)

واحد)

فلسفه غرب پیشرفته

معرفت شناسي

تاریخ علم پیشرفته

متافیزیک

فلسفه فناوری پیشرفته

فلسفه زبان

سمینار

فلسفه دین
فلسفه اخالق
علم و دین
مباحث ویژه در فیزیک
نظری

دانشگاه تهران
پژوهشگاه تاریخِ علم دانشگاه تهران در سال  1375تاسیس شد .چهار گروه آموزشي-
پژوهشي این پژوهشکده عبارتند از« :تاریخ ریاضي»« ،تاریخ نجوم»« ،تاریخ پزشکي و داروسازی»
و «تاریخ فیزیک و فناوری» .رسالت این پژوهشکده عبارت است از :پژوهش و آموزش در حوزهی
تاریخ علم به ویژه تاریخ علم در دوره اسالمي (در شاخههای تاریخ ریاضیات ،تاریخ نجوم ،تاریخ
فیزیک و فناوری ،تاریخ پزشکي و داروسازی ،تاریخ علوم طبیعي و تاریخ فلسفه طبیعي)؛ تاریخ
علم ایران باستان (پیش از اسالم) و تاریخ علم جدید در ایران (ورود علوم جدید به ایران و
شکلگیری نهادهای آموزشي مدرن) به منظور ارائه تصویری دقیق از میراث علمي جهان اسالم و
ایران و پرورش محققان متخصص .درسهای ارائه شده در دوره کارشناسي ارشد در جدول 15
آمده است (دانشگاه تهران.)2019 ،
جدول  .15درسهای دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران (دانشگاه تهران)2019 ،

دروس

دروس

جبرانی

تخصصی

دروس تخصصی برای هر گرایش  8واحد

مشترک

گرایش

گرایش

گرایش

واحد)

( 14واحد)

ریاضی

نجوم

فیزیک

تاریخ
فلسفه
اسالمي

تاریخ عمومي
علم (دوره
باستان)

تاریخ
عمومي
ریاضیات
قدیم و

تاریخ
عمومي
نجوم
قدیم و

تاریخ
عمومي
فیزیک
قدیم و

(6

دروس

گرایش طب

اختیاری

و

( 4واحد)

داروشناسی
مباني تاریخ
پزشکي و
داورشناسي

متون تاریخ علم
به زبان عربي و
فارسي
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دروس

دروس

جبرانی

تخصصی

دروس تخصصی برای هر گرایش  8واحد

دروس

گرایش طب

اختیاری

و

( 4واحد)

مشترک

گرایش

گرایش

گرایش

واحد)

( 14واحد)

ریاضی

نجوم

فیزیک

جدید

جدید

جدید

قدیم و جدید

کلیّات
فرهنگ
و تمدن
اسالمي

تاریخ عمومي
علم (دوره
اسالم و قرون
وسطي)

ریاضیات
در دوره
اسالمي1

نجوم در
دوره
اسالمي
1

فیزیک
در دوره
اسالمي

تاریخ پزشکي
در دوره
اسالمي 1

تاریخ علوم جدید
در ایران

قرائت
متون
به زبان
عربي

تاریخ عمومي
علم (پس از
انقالب علمي)

ریاضیات
در دوره
اسالمي
2

نجوم در
دوره
اسالمي
2

فناوری
در دوره
اسالمي

تاریخ پزشکي
در دوره
اسالمي 2

مطالعه و بررسي
نسخ خطي

فلسفه علم

مباني
نجوم در
دوره
اسالمي

مباني
ریاضیات
در دوره
اسالمي

مباني
نجوم در
دوره
اسالمي

تاریخ
داروشناسي در
دوره اسالمي

تاریخ تمدن
ایران و اسالم

(6

متون و تاریخ
علم به زبان-
های معتبر
(انگلیسي،
فرانسه ،آلماني
و )..
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دروس

دروس

جبرانی

تخصصی

(6
واحد)

دروس تخصصی برای هر گرایش  8واحد

مشترک

گرایش

گرایش

گرایش

( 14واحد)

ریاضی

نجوم

فیزیک

دروس

گرایش طب

اختیاری

و

( 4واحد)

داروشناسی

رو ش تحقیق
در تاریخ علم

نجوم کروی
پیشرفته

مأخذ شناسي
تاریخ علم

فلسفه ریاضي
مباني ریاضي
علم موسیقي در
تمدن اسالمي
تاریخ کیمیا
اصطالح شناسي
تاریخ علم
تاریخ علوم
طبیعي در دوره
اسالمي

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده «مدیریت ،علم و فناوری» در دانشگاه صنعتي امیرکبیر سال در 1390تاسیس شد
و در دوره کارشناسي ارشد رشته «فلسفه علم» اقدام به پذیرش دانشجو کرده است .این دوره از
سال  1387با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای علوم طبیعي و پرهیز از تنگناهای
معرفتي این علوم ایجاد شد .این دوره شامل  14واحد درس اصلي 14 ،واحد درس اختیاری و 4
واحد پایان نامه است (دانشگاه امیرکبیر .)2019 ،در جدول  16دروس ارائه شده در رشته فلسفه
علم در دوره کارشناسي ارشد آمده است.
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جدول  .16درسهای دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشگاه امیرکبیر،
)2019

درس های اختیاری ( 14واحد)

درس های اصلی ( 14واحد)

متافیزیک تطبیقي

فلسلفه علم

جامعه شناسي معرفت

فلسفه اسالمي

تئوری شناخت

فلسفه غرب

فلسفه اطالعات

منطق عمومي

فلسفه ذهن

فیزیک و فلسفه

تئوری های عقالنیت

منطق قدیم

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
به منظور بهتر شناختن ،شناساندن ،ترویج و گسترش میراث فلسفي و فکری ایران در
دوران اسالمي و قبل از اسالم در داخل و خارج از کشور و نیز آشنا کردن هر چه بیشتر ایرانیان با
سنتهای فکری و فلسفيِ تمدنهای شرق و غرب و تطبیق و مقایسه مکتبهای مختلف فلسفي،
«انجمن حکمت و فلسفه ایران» به طور رسمي از سال  1353فعالیت خود را آغاز کرد .این
انجمن در سال  1360با تعدادی از مؤسسات پژوهشي ادغام و در زیر مجموعه «مؤسسه مطالعات
و تحقیقات فرهنگي» (که بعدها به «پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» تغییر نام داد)
در قالب دو پژوهشگاه «حکمت و ادیان» و «تاریخ و فلسفه علم» فعالیتهای خود را ادامه داد ،در
سال  1376انجمن از دو پژوهشکده جدا و با نام «انجمن حکمت و فلسفه ایران» فعالیت جدید
خود را از سرگرفت سپس از سال  1380با موافقت وزارت علوم از پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي منفک شد و از ابتدای سال  1381به صورت مؤسسه مستقل با عنوان «مؤسسه
پژوهشي حکمت و فلسفه ایران» فعالیت ميکند .هم اکنون این مؤسسه با  6گروه پژوهشي
شامل فلسفه غرب ،فلسفه اسالمي ،کالم ،مطالعات علم ،ادیان و عرفان و منطق فعالیتهای خود
را ادامه ميدهد و در دوره دکتری فلسفه علم در سه گرایش «فلسفه غرب»« ،فلسفه اسالمي» و
«تاریخ و مطالعات علم» دانشجو ميپذیرد (موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران .)2019 ،
پذیرش دانشجو در دورههای علم ،فناوری و جامعه دردانشگاههای ایران
رشته علم ،فناوری و جامعه در ایران رشتهای نوپا محسوب ميشود .نتایج حاصل از جستجو
درباره رشتههای مصّوب آن در جدول  17آمده است.
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جدول  .17رشتههای مختلف مرتبط با علم ،فناوری و جامعه در دانشگاههای ایران (وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری)1399 ،

عنوان رشته

دانشگاههای برگزار کننده

دوره

گروه

تاریخ

تحصیلی

تحصیلی

تصویب

فلسفه علم

کارشناسي
ارشد
ناپیوسته

علوم
انساني

1372

دانشگاههای تهران ،صنعتي
امیرکبیر و صنعتي شریف

فلسفه علم

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

مؤسسه پژوهشي حکمت و
فلسفه

فلسفه علم و فناوری

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

صنعتي شریف

فلسفه علم و فناوری
(گرایش اخالق)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

فلسفه علم و فناوری
(گرایش ریاضي)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

فلسفه علم و فناوری
(گرایش زیست شناسي)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

فلسفه علم و فناوری
(گرایش علوم اجتماعي)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

فلسفه علم و فناوری
(گرایش فناوری)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

فلسفه علم و فناوری
(گرایش فیزیک)

دکتری
تخصصي

علوم
انساني

1386

در دو سال  1397و 1398
دانشجو نپذیرفته است.

مقایسۀ رشته «علم ،فناوری و جامعه» در دانشگاههای منتخب
در جدول  18محل برگزاری رشته «علم ،فناوری و جامعه» و همچنین حوزههای تمرکز
دانشگاههای مختلف آمده است.
جدول  .18محل برگزاری و حوزههای رشته علم ،فناوری و فلسفه

ردیف
1

نام
دانشگاه
استنفورد

دانشکده /بخش

دوره

حوزههای تمرکز

دانشکده علوم
انساني

کارشناسي

انسان شناسي ،ارتباطات ،علوم کامپیوتر ،آموزش،
تاریخ ،حقوق ،مدیریت  ،مهندسي ،علوم سیاسي،
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ردیف

نام

دانشکده /بخش

دوره

2

هاروارد

دانشکده جان اف.
کندی

دکتری

فناوری ،انسان شناسي ،سیاست ،تاریخ ،حقوق،
جامعه شناسي،
علوم زیستي به ویژه ژنتیک ،بیوانفورماتیک و
محیط زیست

3

کورنل

بخش مطالعات
علم و فناوری

دکتری

اخالق ،محیط زیست ،پزشکي ،فناوری ،مطالعات
اجتماعي ،حقوق و سیاست

4

ملي
سنگاپور

دانشکده هنر و
علوم اجتماعي

پسا
دکتری

تاریخ ،جامعه شناسي ،انسان شناسي ،جغرافیا،
فلسفه ،رسانه و سیاست

5

ادینبورگ

مؤسسه مطالعات
علم ،فناوری و
نوآوری

کارشناسي
ارشد

جامعه شناسي ،تاریخ ،فلسفه علم ،پزشکي،
فناوری،
تاریخ ،فلسفه ،حقوق ،فیزیک ،الهیات ،جغرافیا و
مطالعات کاروکسب

6

براون

برنامه بین
دانشکدهای

دکتری

انسان شناسي ،فلسفه ،هنر ،ادبیات ،جامعه
شناسي و مهندسي

7

برکلي

واحد مطالعات
علم و فناوری

دکتری

فناوری ،پزشکي ،علوم اجتماعي ،سیاست و
اقتصاد

8

دلف

دانشکده سیاست،
فناوری و مدیریت

کارشناسي
ارشد،
دکتری

مدیریت ،ارتباطات ،فناوری ،اخالق و روش
شناسي علم

9

سیدني

واحد تاریخ و
فلسفه علم

کارشناسي
ارشد،

تاریخ ،فلسفه ،مطالعات اجتماعي ،زیست شناسي

10

اسلو

دانشکده علوم
اجتماعي

دکتری

انرژی ،محیط زیست ،اقتصاد ،سالمت ،فناوری و
علوم انساني

11

صنعتي
شریف

گروه فلسفه علم

کارشناسي
ارشد،
دکتری

علوم تجربي ،ریاضیات ،فلسفه علم ،فیزیک ،تاریخ
علم ،فلسفه فناوری ،فلسفه زبان ،ادیان ،فلسفه
اسالمي ،فلسفه ذهن و مباحث اخالقي علم

12

تهران

پژوهشگاه تاریخِ
علم

کارشناسي
ارشد

تاریخ ریاضیات ،تاریخ نجوم ،تاریخ فیزیک و
فناوری ،تاریخ پزشکي و داروسازی ،تاریخ علوم

دانشگاه

حوزههای تمرکز
فناوری و جامعه شناسي
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ردیف

نام
دانشگاه

دانشکده /بخش

دوره

حوزههای تمرکز
طبیعي و تاریخ فلسفه طبیعي

13

صنعتي
امیرکبیر

14

مؤسسه
پژوهشي
حکمت
وفلسفه
ایران

دانشکده مدیریت ،کارشناسي
ارشد
علم و فناوری

گروه تاریخ و
مطالعات علم

دکتری

فلسفه غرب ،فلسفه اسالمي ،فلسفه علم ،منطق و
فیزیک

فلسفه ،ادیان ،عرفان ،تاریخ و مطالعات علم

با توجه به جدول  18مالحظه ميشود این رشته در دانشگاههای استنفورد ،هاروارد ،ملي
سنگاپور ،دلف ،اسلو و صنعتي امیرکبیر در دانشکدههایي مستقل برگزار ميشود و در سایر
دانشگاهها به صورت برنامهای بین دانشکدهای یا در مؤسسات و پژوهشکدههای وابسته به دانشگاه
برگزار مي شود .این رشته در دانشگاه استنفورد در دوره کارشناسي ،در دانشگاههای ادینبورگ،
دلف ،سیدني ،صنعتي شریف ،تهران و صنعتي امیرکبیر در دوره کارشناسي ارشد و در دانشگاه-
های هاروارد ،کورنل ،دلف ،براون ،برکلي ،اسلو ،صنعتي شریف و مؤسسه پژوهشي حکمت
وفلسفه ایران در دوره دکتری برگزار ميشود ،شایان ذکر است فقط در دانشگاههای صنعتي
شریف و دلف این رشته همزمان در دو دوره کارشناسي ارشد و دکتری برگزار ميشود ،همچنین
فقط در دانشگاه ملي سنگاپور این رشته در دوره پسادکتری برگزار ميشود.
با توجه به جدول ،18در خصوص حوزههای تمرکز رشته «علم ،فناوری و جامعه» در
دانشگاههای ایران و جهان ،مالحظه مي شود که حوزه تمرکز این رشته در ایران نسبت به
دانشگاههای جهان منتخب در این پژوهش تفاوت چشمگیری دارد ،به عنون مثال ،در حالي که
مباحث علوم سیاسي ،جامعه شناسي و فناوری هر کدام در هفت دانشگاه از  10دانشگاه منتخب
جهان تدریس ميشوند اما در دانشگاههای ایران این موضوعات در کانون توجه نیستند .همچنین
موضوعات انسان شناسي ،ارتباطات ،علوم کامپیوتر ،مهندسي ،حقوق ،محیط زیست ،علوم
زیستي ،هنر و ادبیات ،اقتصاد و جغرافیا در دانشگاههای جهان منتخبِ در این پژوهش تدریس
مي شوند ،اما در ایران به این موضوعات پرداخته نميشود ،در مقابل علوم ریاضي و نجوم در ایران
تدریس ميشوند در حالي که این دو موضوع در دانشگاههای منتخب جهان در کانون توجه
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نیستند ،شایان ذکر است موضوعات ،تاریخ ،فیزیک ،پزشکي و فلسفه در هر دو گروه دانشگاههای
جهان و ایران منتخب این پژوهش تدریس مي شوند.
جمع بندی و نتیجهگیری
بررسي نشان ميدهد در دانشگاههای معتبر جهان راه اندازی این رشته به شکلي کامالً
کاربردی و با هدف یافتن راه حل برای چالشهای جامعه در حوزههای محیط زیست ،انرژی ،
اقتصاد زیستي ،سالمت ،علوم انساني ،سیاست ،حقوق ،فناوری و جامعه مجازی بوده است این
هدف نیازمند وجود فضایي است که دانشجویاني از رشتههای مختلف با هم همکاری و تعامل
داشته باشند؛ بنابراین این رشته در بیشتر دانشگاه های منتخب این پژوهش در دانشکدههای
مستقل یا به صورت برنامهای بین دانشکدهای یا در موسسات و پژوهشکدههای وابسته به دانشگاه
برگزار مي شود ،از این منظر در ایران نیز این رشته در بین چهار نهاد علمي بررسي شده در این
پژوهش در دانشکدهها یا پژوهشگاههای مستقل در حال برگزاری است همچنین مشابه سایر
دانشگاههای جهان در ایران نیز این رشته در مقاطع تحصیالت تکمیلي برگزار ميشود .به بیان
دیگر از نظر محل برگزاری و ساختار این رشته تفاوت چشمگیری بین دانشگاههای ایران و سایر
دانشگاههای منتخب جهان وجود ندارد .در خصوص محتوای درسي این رشته ،در دانشگاههای
منتخب جهان تالش ميشود دانشجویان با چگونگي تاثیر فناوریها بر ارتباطات ،حکومت و
آموزش آشنا شوند ،همچنین مسائل مرتبط با اخالق در فناوریهای جدید پزشکي ،تغییرات آب
و هوا ،رسانههای اجتماعي نوین و تعامل بین زیست فناوری و حقوق درکانون توجه هستند و به
دنبال راه حل برای رفع چالشهای جامعه در حوزههای محیط زیست ،انرژی پاک ،اقتصاد
زیستي ،سالمت ،علوم انساني و جامعه مجازی هستند .درمقابل حسب مفاد جدول  19در
دانشگاههای ایران ،مأموریت اصلي این رشته ،بررسي مشکالت فلسفي علوم تجربي ،تربیت
پژوهشگر و مدرّس در حوزه فلسفه و تاریخ علم ،پژوهش تاریخ علم به ویژه در دوره اسالمي در
شاخههای ریاضیات ،نجوم و پزشکي است و به مسائل زیست محیطي ،تحلیل خطرات و
موضوعات اخالقي مربوط به فناوریهای نوین ،تاثیر فناوری بر حکومت و جامعه ،محیط زیست،
اخالق و مهندسي توجهي نشده است .همین موضوع سبب شده که رشته مذکور ارتباط کمتری
با مسائل واقعي جامعه معاصر ایران داشته باشد .با توجه به مطالب گفته شده از نظر محتوای
درسي تفاوت چشمگیری بین دانشگاههای ایران و جهان وجود دارد.
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جدول  .19مقایسه ویژگیهای دوره علم ،فناوری و جامعه در دانشگاههای ایران و جهان

ردیف

نام دانشگاه

دوره

نام رشته

هدف

1

استنفورد

کارشناسي

علم ،فناوری
و جامعه

آموختن مالحظات علمي اخالقي و
اجتماعي در روند پیشرفت فناوری و
تربیت دانشجویان برای تسلط بر حرفههایي
که نیازمند نادیده گرفتن مرزبندی سنتي
بین رشتهها است

2

هاروارد

دکتری

علم ،فناوری
و جامعه

بررسي نقش علم و فناوری در رابطه با سایر
نهادها و فرایندهای اجتماعي

3

کورنل

دکتری

مطالعات علم
1
و فناوری

بررسي مسائل مرتبط با اخالق در فناوری
جدید پزشکي ،تغییرات آب و هوا ،رسانه-
های اجتماعي نوین و تعامل بین زیست
فناوری و حقوق

4

ملي سنگاپور

بدون اعطای
مدرک

علم ،فناوری
و جامعه

بررسي تاریخ علم و فناوری و تعامالت بین
علم و فناوری

5

ادینبورگ

کارشناسي
ارشد

مطالعات
علم ،فناوری
2
و نوآوری

بررسي مسائل مرتبط با تاریخ ،فلسفه علم،
پزشکي  ،محیط زیست ،تاریخ پزشکي،
فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری

6

براون

دکتری

علم ،فناوری
و جامعه

تحلیل مطالعات تاریخي و بررسي ایدههای
علمي در مقاالت و مجالت علمي و بررسي
زیرساختهای مؤسسات علمي به منظور
درک نحوه عملکرد علم

7

برکلي

دکتری

علم ،فناوری،
پزشکي و
3
جامعه

درک و تحلیل مسائل مرتبط با علم و
فناوری با تمرکز بر حوزههای فناوری،
پزشکي ،سیاست ،اقتصاد و علوم اجتماعي

8

دلف

کارشناسي
ارشد و دکتری

اخالق و
فلسفه
4
فناوری

تحلیل خطرات و موضوعات اخالقي مربوط
به فناوریهای نوین
.Science and Technology Studies
.Science, Technology and Innovation Studies
.Science, Technology, Medicine and Society
.E thics and Philosophy of Technology

1
2
3

4
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ردیف

نام دانشگاه

دوره

نام رشته

9

سیدني

کارشناسي
ارشد

تاریخ و
فلسفه علم

10

اسلو

دکتری

فناوری،
نوآوری و
2
فرهنگ

رفع چالشهای جامعه در حوزههای محیط
زیست ،انرژی پاک ،اقتصاد زیستي ،سالمت،
علوم انساني و جامعه مجازی

11

صنعتي شریف

کارشناسي
ارشد ،دکتری

فلسفه علم و
فناوری

عمیقتر کردن دیدگاههای دانشجویان و
تعیین مشکالت فلسفي -منطقي علوم
تجربي برای دانشجویان و همچنین تربیت
پژوهشگر و مدرس در حوزه فلسفه علم و
تاریخ علم

12

دانشگاه تهران

کارشناسي
ارشد

فلسفه علم

پژوهش و آموزش در حوزههای تاریخ علم
به ویژه تاریخ علم در دوره اسالمي در
شاخههای ریاضیات ،نجوم ،فیزیک ،فناوری،
پزشکي و داروشناسي

13

صنعتي
امیرکبیر

کارشناسي
ارشد

فلسفه علم

بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای علوم
طبیعي و پرهیز از تنگناهای معرفتي علوم
طبیعي

14

مؤسسه
پژوهشي
حکمت و
فلسفه

دکتری

1

فلسفه علم

هدف
بررسي تحوالت گذشته و کنوني در زمینه-
های علم ،فناوری و پزشکي

مطالعات مرتبط با فلسفه غرب ،فلسفه
اسالمي و تاریخ و مطالعات علم

با توجه به نکات فوق و با عنایت به اینکه هدف اصلي این رشته پرورش دانشجو برای
فعالیت در حوزههایي است که نیازمند نادیده گرفتن مرزبندی بین رشتههاست ،پیشنهاد ميشود:
الف .با توجه به ماهیت بین رشتهای این حوزه و لزوم ورود دانشجویان با زمینههای
تخصصيِ متفاوت ،مناسب است این رشته-گرایشها درمقاطع تحصیالت تکمیلي دایر شود تا با
پذیرش دانشجویان از رشتههای مختلف درگروه مهندسي ،گروه پزشکي و گروه علوم اجتماعي،

1

. History and Philosophy of Science
.2 Technology, Innovation and Culture
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امکان تربیت متخصصان نو اندیشي در این زمینهها پدیدار شود .به همین دلیل ضروری است این
رشته در فضای همکاری میان دانشکدههای مهندسي ،علوم اجتماعي و پزشکي شکل گیرد.
ب .با توجه به تاثیر این رشتهها در آینده علم و تاثیر فناوری بر پیشرفتهای اقتصادی و
اجتماعي کشور ،حضور دانشجویان مستعد در این رشتهها بسیار مؤثر است ،از این رو امکان ادامه
تحصیل در این رشتهها به عنوان «رشته دوم» دانشجویان دارای استعداد درخشان ،امکان
مناسبي برای ادامه تحصیل این دسته از دانشجویان پدیدار خواهد آورد.
ج .با توجه به جامعه جوان کشور ،انتشار فنّاورریها در سطح جامعه و اثرگذاری آنها بر
عموم مردم ،ضروری است این رشته با تأکید بر موضوعات اخالق در فناوریهای پزشکي ،حوزه-
های حقوقي فناوریهای نو ،تغییرات آب و هوا و محیط زیست ،رسانههای اجتماعي الکترونیکي و
فناوریهای اجتماعي نوآفریني شود.
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