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 دانشمندان نیاز میالدی 1970 هدهدر چکیده:

انساني برای بررسي تاثیر علم و علوم  و اجتماعي علوم

جوامع، بر زندگي اجتماعي، سیاسي و فرهنگي  فناوری

گیری فضایي مشترک برای همکاری باعث شکل

های مختلف شد و در ادامه باعث دانشمندان در حوزه

شد. هدف « علم، فناوری و جامعه»شکل گیری رشته 

این پژوهش مطالعه و بررسي برنامه درسي این رشته در 

های های منتخب و نوآفریني آن در دانشگاهانشگاهد

روش پژوهش، پژوهشِ تطبیقي بر اساس ایران است. 

پنج دانشگاه از مدل بِرِدی است. نمونه آماری شامل 

امریکا، سه دانشگاه از اروپا و از آسیا و استرالیا هر کدام 

یک دانشگاه و همچنین چهار نهاد علمي از ایران است 

برداری هدفمند انتخاب شده است. نهکه به روش نمو

های فاحش از های پژوهش نشان دهنده تفاوتیافته

های های ایران با سایر دانشگاهنظر محتوایي در دانشگاه

های پژوهش، درپایان، با توجه به یافته منتخب است.

هایي سیاستي برای اصالح ساختار و محتوای این داللت

 .است رشته در ایران ارائه شده

رشته علم و فناوری،مطالعات علم و : کلمات کلیدی

 مدل بِرِدی.فناوری، مطالعه تطبیقي ، 

S. Heidari, Dr.Gh. Montazer 
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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 مقدمه

دانشجویان در طول دوران تحصیل در دوره کارشناسي به مرور دچار نوعي تعصب نسبت به 

 اش رشته با مرتبط را مسائل روزمره  همه برق مهندسي شوند، دانشجویرشته تحصیلي خود مي

وی بینند، دانشج مي برق رشته با مرتبط را چیز همه نیز دیگران که کند مي فکر و بیندمي

داند، مهندسي نرم افزار راه حل هر مشکلي را توسعه نرم افزاری برای بهبود وضعیت موجود مي

مهندس کشاورزی راه حل همه معضالت اجتماعي و اقتصادی را در افزایش تولید محصوالت 

ای خاص و تالش برای حل آن با ای به حوزهکند، انتساب دادن مسالهکشاورزی خالصه مي

انش کسب شده از یک رشته تحصیلي و همچنین خود را بي نیاز دانستن از کسب استفاده از د

تر است، به عنوان شاهدی های مهندسي رایجهای دیگر در بین دانشجویان رشتهدانش در حوزه

گوید روزی در یکي توان به نقلي قولي از جالل آل احمد اشاره کرد، وی ميبر این ادعا مي

ادبیات »شکده فني دانشگاه تهران با اعتراض دانشجویان مبني بر اینکه درس در دان هایازکالس

شده است، و جالب است که آل احمد نیز رو به رو « فارسي به چه کار مهندس مي آید؟

-دانشجویان مهندسي را در بهترین حالت تنها تعمیر کننده مصنوعات ساخت غربي ها مي

اه تک ساحتي به مسائل منجر به پرورش دانشجویاني (! این طرز فکر و نگ1341پندارد)آل احمد، 

ای  را که ریشه در علوم مختلفي دارد تنها با اتکا به دانش کنند مسألهشود که تالش ميمي

-کسب شده از یک رشته خاص حل کنند که نهایتاً در صورت به جواب رسیدن، منجر به نادیده

ود. همچنین فهم درست از نقش علم در شگرفتن معضالت محیط زیست، اجتماعي و اخالقي مي

ها باعث ایجاد پیشرفت فناوری ضروری است چرا که در بسیاری از موارد، پیشرفت فناوری

به درک « 1علم، فناوری و جامعه»رشته (. 1398تغییرات بنیادی اجتماعي شده است)سوزنچي، 

-بینارشته ایبرنامه رشته،این   .کندروابط متقابل بین علم، مهندسي، فناوری و جامعه کمک مي

کند چون که سعي در کشف ارتباط و تعامل میان علم، فناوری و جامعه دارد و تالش مي است ای

های مختلف، به دانشجویان آموزش دهد ماهیت مسائل موجود در جهان صرفاً قابل پلي بین رشته

قعي را حل کرد.  توان مسائل واحل با دانش یک رشتۀ خاص نیست و با دید تک ساحتي نمي

های گویي به پرسشاست که سعي در پاسخ متمرکز بر موضوعاتيعلم، فناوری و جامعه های دوره

 (.(STS Program, 2019 دزیر دار

چیست؟  2شبه علم با تفاوت علم چیست؟ علم علم؛ از جمله اینکه درباره کلي مسائل .1

 های علمي چقدراست؟پژوهش   اطمینان به میزان

                                                 
1
. Science, Technology, and Society (STS) 

2
.   Pseudoscience 
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 چیست؟ هافناوری سازیپیاده یا تحقیقاتي هایپروژه منفي و مثبت دهای.پیام2

 کند؟همراهي مي آینده انداز چشم و انتظارات با چگونه و کند. علم چگونه پیشرفت مي3

 جامعه چیست؟ بر فناوری و علم تأثیر .4

 ت؟فناوری چیس توسعۀ و علمي هایپژوهش بر جهاني و ملي محلي، هایسیاست تأثیر .5

 ارتباط میان علم و فناوری چیست؟. 6

دانشگاه، که در  10با توجه به نکات فوق، ساختار مقاله بدین شکل تدوین شده که ابتدا  

اند، انتخاب های برتر جهان بودهدرصد دانشگاه 10در بین 2022بندی مؤسسه تایمز در سال رتبه

دانشگاه  مربوط به کشور  5ز این تعداد، است. او مفاد برنامۀ درسي آنها مورد بررسي قرارگرفته

های اروپا بوده و از آسیا و استرالیا نیز هرکدام یک دانشگاه انتخاب دانشگاه از دانشگاه 3امریکا، 

 شده است. 

های صنعتي ایران، شامل: دانشگاه های منتخبدر بخش بعد جزئیات این رشته در دانشگاه

شود و از ایران بررسي مي فلسفه و حکمت ؤسسه پژوهشيشریف، تهران، صنعتي امیرکبیر و نیزم

 شود.هایي سیاستي برای توسعۀ این رشته در ایران بیان مياین مقایسۀ تطبیقي، گزاره
 ,Times ranking)های برگزار کننده رشته علم، فناوری و جامعه . رده بندی دانشگاه1جدول 

2022) 

                                                 
1 . Harvard 

2 . Stanford 
3 . Berkeley 
4. Singapore 

5 . Cornell 
6 .  Edinburgh 

7 . Sidney 

 رتبه دانشگاه کشور نام دانشگاه ردیف

 2 ه امریکاایاالت متحد 1اروارده 1

 4 ه امریکاایاالت متحد 2استنفورد 2

 8 ه امریکاایاالت متحد 3برکلي 3

 21 سنگاپور 4ملي سنگاپور 4

 22 ه امریکاایاالت متحد 5کورنل 5

 30 بریتانیا 6ادینبورگ 6

 58 الیااستر 7سیدني 7
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 مساله نییتب

-فناوری» تأثیر الزم است درباره سیاسي پژوهشگران علوم و شناسان جامعه هم چنان که

تاریخي  مهندسان یا تحلیلگران مسائل کنند، جامعه تحقیق در قدرت توزیع در «4نوظهور های

-مي رخ زماني هایدر چه دوره مختلف و ملل چگونه در هانوآوری مند هستند بدانندنیز عالقه

های مرتبط پژوهش یا فکری مالکیت با جوامع چگونه بدانند خواهندمي حقوق دانشجویان دهد،

 دی ان ای اطالعاتي هایبانک مایلند بدانند شناسان انسان کنند،مي برخورد های بنیادیبا سلول

گذارند.  عالوه بر این یافتن پاسخ سؤاالتي مانند: مي تأثیر گروهي و فردی هویت بر چگونه

چگونه با عدم  و پزشکان کنند؟ مهندسانگیری چگونه در مهندسي عمل ميفرآیندهای تصمیم

کنند؟ ارتباط میان علم و فناوری چیست و فرآیندهای قطعیت، ناکامي و اشتباهات برخورد مي

 (.1398)موسوی،  طراحي با فرآیندهای تحقیق در علوم طبیعي چه شباهت یا تفاوتي دارند؟

سعي در  ایرشته میان مطالعه طریق از« مطالعات علم و فناوری»ها برای پاسخ به این پرسش

 گفتگو برای ای، زمینه«علم، فناوری و جامعه»حل این مسائل و تحقیقات مشابه دارد. رشته 

 اجتماعي علوم و طبیعي علوم انساني، علوم مهندسي، هایگران و دانشجویان رشتهمیان پژوهش

های سنتي علم است در بر حوزه بین تقسیمات از فراتر هایي را کهکند. این رشته ایدهمي فراهم

گیرد و مبنای عمل آن این است که جامعه نیاز به تربیت دانشجویاني دارد که توانایي مي

های واقعي جامعه را داشته باشند و با تفکر انتقادی و نگاه کل نگر ائل و چالشرویارویي با مس

قادر به حل مشکالت واقعي جامعه کنوني باشند و تحقق این هدف، مستلزم آن است که 

های مختلف با هم همکاری و تعامل داشته باشند؛ بنابراین تعریف و نوآفریني دانشجویاني از رشته

در ایران ضرورتي اجتناب ناپذیر است زیرا محتوای درسي این « و جامعهعلم، فناوری »رشته 

های مهم جهان به شدت در حال تغییر است و نیاز به تجدید نظر رشته در حال حاضر در دانشگاه

. اخیراً های ایران ضروری استهای دروس این رشته در دانشگاهدر ساختار و سرفصل

اطالعات  وارد اجرا شده است. این پروژه شامل مروردر دانشگاه هار STS.Next.20پروژه

                                                 
1 . Brown 

2 . Delft 
3 . Oslo 

4 . Emerging Technologies 

 64 ه امریکاایاالت متحد 1براون 8

 75 هلند 2دلف 9

 119 نروژ 3اسلو 10
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های برگزارکننده این رشته، هدانشگااز جمله « علم، فناوری و جامعه» مختلف مربوط به رشته

 105های مرتبط به این رشته در جهان است. در این پروژه ها و کنفرانسمجالت علمي، انجمن

 کنند بررسي شده است. را برگزار مي دانشگاه از کشورهای مختلف جهان که این رشته

هایي که با روش پژوهش تطبیقي به بررسي برنامه درسي تعدادی از پژوهش 2در جدول 

 اند، به صورت خالصه بیان شده است.های  مختلف پرداختهرشته
 های انجام شده درباره برنامه درسی با روش پژوهش تطبیقیخالصه تعدادی از پژوهش -2جدول 

 ردیف
گر/ ان ام پژوهشن

 )سال(
 عنوان پژوهش

1 
بقایي و همکاران   

(1395) 

 سه در پرستاری دکترای دوره درسي برنامه تطبیقي مقایسه

 اردن و ترکیه ایران، کشور

2 
برزو و همکاران سید رضا 

(1395) 

مقایسه تطبیقي نظام آموزشي و برنامه درسي در دوره دکتری 

 1جان هاپکینزپرستاری ایران و مدرسه پرستاری 

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 

ا و استرالیا و درسي کارشناسي پرستاری کشورهای امریکا، کاناد

 ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسي پرستاری ایران

5 
فضلعلي زاده و همکاران 

(1391) 

 در دور راه از عالي آموزش نظام تحلیلي و تطبیقي بررسي

 ایران و هند انگلستان، کشورهای

 (1388پیری و هنری ) 6

ین بررسي و شناسایي عوامل بازدارنده در اجرای روش های نو

تدریس تربیت بدني مقطع متوسطه و مقایسه آن با کشورهای 

 منتخب بر اساس مدل بردی

 

 رشته تیوضع يبررس یبرامبرم  ازین وموضوع ذکر شد  تیاهم ۀبا توجه به آنچه دربار

 به تاکنون نیشیپ یهاپژوهش در نکهیبه ا تیعنا با نیهمچنو  رانیدر ا« و جامعه یفناور علم،»

 یمحتوا و ساختار ادامه در است، نشده پرداخته «جامعه و یفناور علم،» رشته يقیتطب ۀمطالع

 یيشناسا موجود یهاتفاوت تا شود يم يبررس رانیا و جهان منتخب یهادانشگاه در رشته نیا

 ارائه رانیا یها دانشگاه در رشته نیا یمحتوا و ساختار رییتغ یبرا یيشنهادهایپ ادامه در و شود

 :است ياصل سؤال دو به پاسخ دنبال به پژوهش نیا يکل طور به .است شده

                                                 
1  .  Hopkinz 



منتظر يکتر غالمعل، د یدریح دیسع  

 1401 بهارو تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال                      112

 

 

 در «جامعه و یفناور علم،» رشته یيمحتوا و یساختار یهاتفاوت و هاتشابه: 1ياصل سؤال

 است؟ چگونه منتخب یهادانشگاه ریسا و رانیا

 باشد؟ دیبا چگونه رانیا در «جامعه و یفناور علم،» رشته یمحتوا و ساختار: 2ياصل سؤال

 

 شناسی پژوهشروش

ها در علوم ترین روششناسي این پژوهش از نوع تطبیقي است. این روش از قدیمروش

ها از طریق تطبیق و مقایسه است )غفاری، ها و تفاوتاجتماعي است که درصدد فهم مشابهت

 1(. در پژوهش حاضر، روش توصیفي مبتني بر تجزیه و تحلیل تطبیقي جرج بِرِدی1388

 ( استفاده شده است. این روش شامل چهار مرحله است: م.1964)

 یهادهیپد از یبردار ادداشتی  و يکاف یهاافتهی تدارک به مرحله نیا در ،2فیتوص. 1

 گرانید یهاگزارش و اسناد و مطالعه و مختلف منابع از اطالعات و شواهد اساس بر نظر مورد

 .شوديم پرداخته

 به پژوهشگر اول مرحله در که است ياطالعات يبررس شامل مرحله نیا ،3ریتفس. 2 

 .است پرداخته آن فیتوص

 قرار هم مجاور و شده یبند طبقه شده ریتفس اطالعات مرحله نیا يط ،4یهمجوار. 3 

 .  گردد انینما هاتفاوت و تشابه تا ردیگيم

 سهیمقا هم با قیتحق مورد یهادهیپد یهاتشابه و هاتفاوت مرحله نیا در ،5سهیمقا. 4

 (.1396 آقازاده،)شوديم

 

 هاروش گردآوری اطالعات و داده

های منتخب و دریافت برنامه درسي و مطالعه اسناد و مدارک موجود در وبگاه دانشگاه

 .STS.Next.20آموزشي آنها. استفاده از اطالعات موجود در وبگاه پروژه

 جامعۀ آماری

های پژوهش را به فرضي که مایل هستیم یافتهجامعه عبارت است از همه اعضای واقعي یا 

های (. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از دانشگاه1384آنها تعمیم دهیم )دالوری، 

                                                 
1 . Bereday 

2. Description 

3 . Interpretation 

4 . Juxtaposition 

5 . Comparison 



...فناوری علم،»رشته  یساختار و محتوا يقیتطب ۀمطالع  

 113 

استنفورد، هاروارد، برکلي، کورنل، ملي سنگاپور، ادینبورگ، براون، دلف، سیدني، اسلو و همچنین 

 و موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران. های صنعتي شریف، تهران صنعتي امیرکبیردانشگاه

 گروه نمونه و شیوۀ گزینش آن

نمونۀ تحقیق عبارت است قسمت یا بخشي از جامعه آماری که معرف آن جامعه باشد و بر 

(. در این پژوهش 1394)بني عامریان و همکاران،  طبق ضوابط و شرایط خاصي تعیین گردد

های منتخب به در دانشگاه« علم، فناوری و جامعه»ساختار، حوزه تمرکز و سرفصل دروس رشته 

شود و بر اساس روش بِرِدی مورد تجزیه و گیری هدفمند انتخاب و بررسي ميصورت نمونه

های تمرکز آنها های منتخب در این پژوهش و حوزهدانشگاه 3گیرد. در جدول  تحلیل قرار مي

 .آمده است 
 جهان و رانیا یهادانشگاه در تمرکز یهاحوزه.  3 جدول

 ردیف
حوزه 

 تمرکز
 های ایراندانشگاه های جهاندانشگاه

1 
انسان 

 شناسي

استنفورد، هاروارد، ملي سنگاپور، براون و  

 اسلو
 

  استنفورد و دلف ارتباطات 2

3 
علوم 

 کامپیوتر
  استنفورد

  استنفورد، براون  مهندسي 4

 تاریخ 5
ور، استنفورد، هاروارد، کورنل، ملي سنگاپ

 ادینبورگ و سیدني

دانشگاه تهران، صنعتي شریف و 

 مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه

  استنفورد، هاروارد و کورنل حقوق 6

 سیاست 7
استنفورد، هاروارد، کورنل، ملي سنگاپور 

 و برکلي
 

8 

جامعه 

شناسي / 

مطالعات 

 اجتماعي

هاروارد، کورنل، ملي سنگاپور، ادینبورگ، 

 کلي براون، سیدني و  بر
 

 فناوری 9
استنفورد، هاروارد، کورنل،  ادینبورگ، 

 برکلي، دلف و اسلو
 

10 
محیط 

 زیست
  هاروارد، کورنل، سیدني و اسلو
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 ردیف
حوزه 

 تمرکز
 های ایراندانشگاه های جهاندانشگاه

11 

علوم 

زیستي/ 

زیست 

 شناسي

  هاروارد، کورنل و سیدني

 ادینبورگ فیزیک 12
دانشگاه تهران، صنعتي شریف و 

 صنعتي امیرکبیر

 دانشگاه تهران  نجوم 13

 دانشگاه تهران و صنعتي شریف  ریاضیات 14

 دانشگاه تهران کورنل، ادینبورگ و برکلي پزشکي 15

 ملي سنگاپور، ادینبورگ و سیدني فلسفه 16

دانشگاه تهران، صنعتي شریف، صنعتي 

امیرکبیر و مؤسسه پژوهشي حکمت و 

 فلسفه

  براون هنر و ادبیات 17

  براون و اسلو اقتصاد 18

  ادینبورگ و ملي سنگاپور جغرافیا 19

 

 هایافته

 و یفناور علم،» رشته یيمحتوا و یساختار یهاتفاوت و تشابه نقاط شناخت منظور به

 در رشته نیا یمحتوا و ساختار که است ازین منتخب یهادانشگاه ریسا و رانیا در «جامعه

 فیتوص به ابتدا یبِرِد يقیتطب پژوهش مدل اساس بر ن،یبنابرا شود يبررس منتخب یهادانشگاه

( یبِرِد مدل دوم و اول یهاگام)منتخب یهادانشگاه در «جامعه و یفناور علم،» رشته رِیتفس و

 يقیتطب سهیمقا تاًینها و کرده انتخاب سهیمقا یبرا را یيارهایمع سوم، درگام سپس. میپردازيم

 و ساختار رییتغ یبرا یيهادهاشنیپ آمده بوجود شناخت به توجه با ادامه در. میدهيم انجام را

های مهم در حال حاضر در دانشگاهشایان ذکر است  .شد خواهد ارائه رانیا در رشته نیا یمحتوا

 تاریخي و مفهومي مطالعات»، «1مطالعات علم و فناوری»جهان این رشته با عناویني مانند: 

 شود. تدریس مي« جامعه و فناوری برنامه علم،»و « 2علم

                                                 
1 . Science and Technology Studies 

2 . Conceptual and historical studies of science 
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  دانشگاه هاروارد در  لم، فناوری و جامعهع هبرنام

 دانشگاه هاروارد به 1جان اف کندی يدولت هدانشکد در علم، فناوری و جامعه دوره دکتری

 امعهنقش علم و فناوری در ج ههای عمومي دربارکیفیت تحقیقات، آموزش و بحث یارتقامنظور

 این برنامه اصلي مأموریت در یریچشمگ طور به که هایيزمینه جمله ایجاد شده است. از معاصر

 .شناسي اشاره کرد جامعه و تاریخ، حقوق ،انسان شناسي، سیاست فناوری، توان بهمي دارندنقش 

 عملکرد این برنامه امکان تحقیق و آموزش را در دوره دکتری برای دانشجویاني که مایل به درک

 های. پروژهکندهستند، فراهم مي ماعياجت فرایندهای و نهادها سایر با رابطه در فناوری و علم

 و مطالعات اخالقي در حوزه علم و سیاسي های حقوقي،با حوزه مرتبط این رشته تحقیقاتي

 ویژه به  زیستي علوم به ای به موضوعات مربوطهستند، همچنین این برنامه توجه ویژه فناوری

دکتری  دانشجویان .((STS Program, 2019 زیست دارد محیط فناوری و زیست ژنتیک،

کنند. برخي از دروس دوره دکتری  انتخاب را ویژه یاحوزه مطالعه یک توانندپس از پذیرش مي

 (.Harvard University, 2019)آمده است 4در جدول 
 ,Harvard University). دروس دوره دکتری علم و فناوری در دانشگاه هاروارد4جدول 

2019) 

 سیاست و قدرت علم،
: جامعه و فناوری دانش،

 تحقیقاتی سمینار

: جهان شناخت علم، تاریخ

 علم تاریخ ای برمقدمه

 بهداشت در موردی مطالعات

 اجتماعي اندازهای چشم: جهاني
  شناسي انسان جامعه و فرهنگ پزشکي،

 مهندسي علوم و اقتصاد کارگاه
امریکای  در اجتماعي اندیشه

 نوین

 علوم و حقوق شناسي، زیست

 زندگي

 امریکا در جامعه و علم قوق،ح
 آینده و زیست فناوری اخالق،

 بشر طبیعت

 علوم تحقیقات هایمدل

 اجتماعي

 

  برنامه علم، فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد

-در دانشگاه استنفورد از بین ده جامعه و فناوری علم، برنامه به وابسته علمي هیئت اعضای

 حقوق، تاریخ، برق، مهندسي آموزش، کامپیوتر، علوم رتباطات،ا شناسي، انسان جمله از رشته ها

 با دانشجویان. کنندبا هم همکاری مي شناسي جامعه و سیاسي علوم مهندسي، و مدیریت علوم

چنان دانش  فناوری، و علم درباره موضوعات مرتبط با هاتخصص این از غني یامجموعه آموختن

 فنّي هایچارچوب در هایيرشته بین تسلط خواستار که هایيحرفه در بتوانند تا شوندمي آموخته

                                                 
1 . John F. Kennedy 
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ای جدیدی ای میان رشتهبرنامه 1971شوند. به همین منظور در سال  موفق هستند اجتماعي و

را در دانشگاه استنفورد ایجاد کردند. این برنامه شامل مباحث علوم انساني، فناوری و جامعه بود 

پیشنهادی بود. در ادامه رویدادهای مهم از  2درس  8شامل  و 1که به صورت بدون اعطای مدرک

 (.Sranford University, 2019)آغاز برگزاری این رشته در این دانشگاه خالصه شده است

3جامعه و علم فناوری، ها،ارزش» به برنامه این : نام1981سال 
 .یافت تغییر«  

مدرک در  اعطای رسمي همراه با یابرنامه به این برنامه را دانشگاه سنای: 1985سال 

 کارشناسي تصویب کرد.  سطح

 دانشکده از دانشکده علوم انساني به« جامعه و علم فناوری، ها،ارزش» : برنامه1991سال 

 .شدمهندسي منتقل 

 کرد. تغییر «جامعه و فناوری علم،» به برنامه : نام1993سال 

ودن اعضای هیئت عملي حمایت از : دانشکده مهندسي با اشاره به ناکافي ب1996سال 

 برنامه را قطع کرد.

دانشجو طوماری را برای حفظ این برنامه در دانشگاه استنفورد امضا  2500: 1997سال 

 شد.  منتقل انساني علوم دانشکده به کردند. در همین سال برنامه دوباره

فني علم و  هایدورهباید در  استنفورد در دانشگاه دوره علم، فناوری و جامعه دانشجویان

شود، شرکت مطرح مي فناوری و علم تاریخي و اجتماعي زمینه آن در که هایيدوره و فناوری

علم و همچنین چگونگي تاثیر علم و فناوری  مهم هایجنبه با دانشجویان ها،دوره در این. کنند

به عنوان دروس  را هایيدرس عالوه بر این باید. شوندبر ارتباطات، حکومت و آموزش آشنا مي

 و مباحث از مشخصي ( درباره مجموعه5)حوزه تمرکز و نیز دروس مربوط به گرایش اصلي 4اصلي

 یک همچنین باید حداقل برنامه علم، فناوری و جامعه انتخاب کنند، در موجود موضوعات

 ودفنّي)مانند یادگیری یک زبان برنامه نویسي( را نیز برای برنامه درسي خ مهارت مجموعه

این برنامه در دانشگاه استنفورد در سطح  (.Sranford University, 2019)کنند انتخاب

واحد  26شود و دانشجویان فارغ از انتخاب هر گرایشي ملزم به گذراندن کارشناسي برگزار مي

واحد  50دروس اصلي هستند. همچنین دانشجویان بعد از انتخاب یک گرایش، ملزم به گذراندن 

رشته علم، فناوری و جامعه در دانشگاه استنفورد  های اصليگرایش. آن گرایش هستندمربوط به 

 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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1هارسانه و الف. ارتباطات
 

 2سازمان و ب. نوآوری

 3سالمت زیستي و ج. علوم

 4زیست محیط و د. طبیعت

 5خط مشي و ه. علم سیاست

 برکلی دانشگاه وفناوری در مطالعات علم

، محیط زیست شناسي، اقتصاد،انسان مباحث مختلف شامل:ای از ف گستردهطی این برنامه

گیرد. در این را در بر ميو فناوری ، پزشکي جامعه شناسي ،سیاست، تاریخ، فلسفه، علوم سیاسي

ت و اقتصاد اجتماعي، سیاس علوم ،فناوری، پزشکيدانشگاه تمرکز اصلي بر موضوعات مرتبط با 

 و اصلي دوره دو گذراندن ملزم به دانشجویان دوره دکتری .(STS Program, 2019)است

 در دانشجو را ظرفیت های انتخابي این است کههستند. هدف از دوره انتخابي دوره سه همچنین

کند، به همین دلیل  مسائل مرتبط با رابطه علم و فناوری تقویت تحلیل و تجزیه و درک

 Brekely)را از دانشکده اصلي خود برگزیننددانشجویان مجازند حداکثر دو دوره انتخابي 

University, 2019.)  آمده است. 5دوره های اصلي و انتخابي در جدول 
 (Brekely University, 2019). دروس دکتری برنامه علم و فناوری در دانشگاه برکلی 5جدول 

 های انتخابیدوره های اصلیدوره

مطالعات علم و 

 فناوری
 6شناسي انسان

در زیست  وعات نوموض

 7شناسيانسان 

شناسي  انسانمباحث در 

 8پزشکي

، زیست اخالق پزشکي سمینار تحقیقاتي

 9پزشکي
 10نسخه برداریبا  تفکر

زندگي و مباحث ویژه: 

 11زندگي علوم

                                                 
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 

https://sts.stanford.edu/prospective-students/concentration-areas/politics-and-policy
https://sts.stanford.edu/prospective-students/concentration-areas/politics-and-policy
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 های انتخابیدوره های اصلیدوره

مباحث ویژه: مردم  

 1شناسي معاصر

آسیای جنوبي: امید و 

 2آینده

برنامه ریزی شهری و 

 3ایمنطقه

 6انرژی و منابع 5شهرهای سالم 4جوامع پایدار 

 
 7آب و توسعه

علوم، سیاست و مدیریت 

 8محیط زیست

علم، فناوری و سیاست 

 9طبیعت

حاکمیت تولید  

 10جهاني
 11پایداری و جامعه

های پیشرفته سیاست

 12بهداشت

 
سمینار جامعه شناسي 

-زمینمنابع جنگلي و 

 13های بایر

-طبیعت و فرهنگ: نظریه

های جربههای اجتماعي، ت

اجتماعي و محیط 

 14زیست

محیط زیست و فناوری از 

کار منظر سیاست و 

 15وکسب

 
 مطالعات جنسیتي و زنان 16انرژی و جامعه

رویکردهای فمینیستي به 

 17تولید دانش

، فناوری و  تعامل علم 

 18رسانه جدید
 20تاریخچه داروها درجهان 19آشنایي با تاریخ علم

                                                 
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 



...فناوری علم،»رشته  یساختار و محتوا يقیتطب ۀمطالع  

 119 

 های انتخابیدوره های اصلیدوره

های علم و امپراتوری 

 1قدیم و جدید

 کنفرانس در مباحث

 2تاریخ
 حقوق

حقوق جرایم رایانه  

 3ای

مباحث مربوط به حریم 

 خصوصي 

 مسائل اجتماعي و سازمانيِ

 4اطالعات

حقوق و سیاست  

 5اطالعات
 6اطالعات در جامعه

فناوری اطالعات و 

 7ارتباطات برای توسعه

فناوری اطالعات و  

هویت: آینده داستان 

 8پردازی

واده، تغییر برنامه ریزی خان

 9جمعیت و سالمت

های سیاست فناوری

 10سالمت

 

  دانشگاه ملی سنگاپوردر  علم، فناوری و جامعه هبرنام

 دانان،جغرافي شناسان، انسان شناسان، جامعه مورخان، این دوره فضایي را برای همکاری

-ي فراهم ميعموم هایسیاست محققان ها ورسانه مطالعات پردازان، محققان نظریه فیلسوفان،

تحقیق کنند. دانشجویان از هر  فناوری و علم عملکرد درباره چگونگي مندندکه عالقه کند

ی با اعطای مدرک اای مجاز به شرکت در این دوره هستند این دوره در حال حاضر دورهدانشکده

-در دانشگاه ملي سنگاپور برگزار مي 11پسادکتری تحقیقات نیست و بلکه به شکل دوره

 (.National University of Singapour, 2019)شود
 

  کورنلدانشگاه  وفناوری در مطالعات علم

 معاني از دانشجویان بیشتر درک فناوری در دانشگاه کورنل، و علم مطالعات در اصلي هدف

 فناوری در و نیز یافتن پاسخي برای مسائلي مانند اخالق فناوری و علم فرهنگي و اجتماعي

 ، تعامل نوین اجتماعي هایهوا، رسانه و آب ، تغییرات(بنیادی هایسلول انندم) پزشکي جدید

                                                 
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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 سال حقوق است. بخش مطالعات علم و فناوری در دانشگاه کورنل در و زیست فناوری بین

شده  تشکیل مستقل برنامه دو از فناوری و علم تکمیلي تحصیالت دوره شد، تاسیس 1991

این برنامه در دوره دکتری . «فناوری و علم فلسفه و تاریخ» و «جامعه و فناوری علم،»است: 

 یک عنوان به که را سمینار یک امتحانات از قبل شود. دانشجویان باید درنیمسال اولبرگزار مي

همچنین هر  بگذارنند، سر پشت موفقیت است با شده گرفته نظر در رشته کل برای مقدمه

 غیر از انگلیسي  زباني به دانشجویان باید گذراند، دانشجو باید چهار درس از دروس اصلي را ب

 سازی تحقیقاتي( تسلط داشته باشند. هدف برنامه درسي در سال دوم آماده متون خواندن )برای

 مربوط موضوعي دانشجو هر  هدف این به دستیابي برای است، مستقل تحقیقات برای دانشجویان

کاوش  به گروه آموزشي هدایت تحت و کندمي بعلم و فناوری را انتخا در تخصصي ایرشته به

رود نتیجه تحقیقات را در قالب یک در پایان سال دوم از دانشجو انتظار مي. پردازد مي در آن

 (Cornell University, 2019)سمینار در دانشکده یا در یک مجله عملي معتبر ارائه کند 

 دروس این دوره آمده است. 6در جدول 
 (Cornell University, 2019)ره دکتری علم و فناوری در دانشگاه کورنل. دروس دو6جدول 

 دروس اصلی درس پیش نیاز سمینار سال اول

 پزشکي، علم،: حیاتي سیاست

 1گرایي عمل
 سیاست و فناوری علم،

 مطالعات بر ایمقدمه چیست؟ علم

 فناوری و علم اجتماعي

  3سیاست و حقوق ات،اطالع اخالق 2آینده تاریخچه جامعه و علم مباحث

 و فناوری به مربوط مباحث

 جامعه
 

 تا باستان جهان اروپا )از در علم تاریخ

 نیوتن( اسحاق

  
 داروین، از تا )از نیوتن اروپا در علم تاریخ

 انیشتین( تا داروین

 پزشکي و بهداشت در اخالقي مباحث  

 زیست محیط و اخالق  

                                                 
1 . Vital Politics: Science, Medicine, Activism 

2 . Histories of the Future 

3 . Information Ethics, Law, and Policy 
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 دروس اصلی درس پیش نیاز سمینار سال اول

 پزشکي تاریخچه با آشنایي  

 ناوری تاثیرگذارف ده  

 جامعه در فناوری  

  
 هوشمند های سیستم در اخالقي مسائل

 خودمختار

 علم فلسفه مقدمه  

 اطالعاتي جامعه  

  
 و فناوری علم،: نامشخص دنیایي در زندگي

 خطرات

 

  ادینبورگدانشگاه  درو فناوری  مطالعات علم

 شناسي، جامعه مطالعات کزی برایبه عنوان مر علم در دانشگاه ادینبورگ مطالعات واحد

 از ایگسترده شبکه از بخشي واحد این .است شده شناخته فناوری و پزشکي علم، فلسفه تاریخ،

مؤسسه مطالعات علم، فناوری و »که تحت نظارت  است ادینبورگ در دانشگاه های آموزشيگروه

-حوزه از تعدادی با فعال هایپیوند دارای واحد کند ایندانشگاه ادینبورگ فعالیت مي« 1نوآوری

 کاروکسب مطالعات و جغرافیا الهیات، فیزیک، پزشکي، حقوق، فلسفه، تاریخ، جمله های دیگر از

 (.Edinburgh University, 2019)است بین المللي دانشگاهي نیز جامعه و در دانشگاه

 :دهدمي پوشش را موضوعات زیر های این رشتهپژوهش

 2پایداری و یفناور زیست، علوم محیط .1

 3پزشکي و فناوری جامعه شناسيِ علم، و تاریخ .2

 زندگي علوم نوآوری .3

                                                 
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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 ارتباطات و اطالعات فناوری .4

 1علم فلسفه و تاریخ .5

 2فناوری اجتماعي گیری شکل .6

 3پزشکي تاریخ .7

 4جنسیت و فناوری علم، .8

5ارتباطات و اطالعات از و استفاده توسعه .9
 

    6یداریپا یبرا ینوآور .10

7توسعه حال در کشورهای در اوریفن و . علم11
 

 مدیریت»و « جامعه در فناوری و علم»های کارشناسي ارشد این رشته عبارتند  ازگرایش

واحد  18دانشجویان در دوره کارشناسي ارشد باید  «.8حاکمیت و نوآوری اقتصاد زیستي،

 مي را اصلي درس اول چهار در نیمسال« جامعه در فناوری و علم»بگذرانند. دانشجویانِ گرایش 

 فناوری را و علم مطالعات رشته تجربي و نظری مباني از مشترکي درک های اصليگذرانند درس

 که کنندمي انتخاب را اختیاری هایدرس از تعدادی دانشجویان دوم، نیمسال دهند، درمي ارائه

 .کنند تنظیم خود عالیق و اهداف با متناسب را خود تحصیالت دهدمي امکان دانشجو به

واحد پایان نامه را بگذرانند امکان اخذ پایان نامه به صورت کار  6همچنین دانشجویان باید 

عه در دانشگاه ادینبورگ جام در فناوری و دروس گرایش علم 7نیز وجود دارد. در جدول  9محور

 آمده است.

جامعه در دانشگاه  در فناوری و . دروس کارشناسی ارشدگرایش علم7جدول 

 (Edinburgh University, 2019)ورگادینب

 6نیمسال اول )دروس اصلی 

 واحد(

تعداد 

 واحد

نیمسال دوم ) دروس اختیاری حداکثر 

 واحد( 6

تعداد 

 واحد

 2  11اقتصاد و جامعه اینترنت، 2 10تخصص و دانش ، علم

 2  13فناوری و علوم جنسیت، 2 12فناوری درک

                                                 
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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 6نیمسال اول )دروس اصلی 

 واحد(

تعداد 

 واحد

نیمسال دوم ) دروس اختیاری حداکثر 

 واحد( 6

تعداد 

 واحد

 2 2 جامعه و مسلح نیروهای 1 1عمل و نظریه: نوآوری های سیستم

 و مقررات ، خطرات با آشنایي

 حاکمیت
1 

شناسي  زیست و هاسیستم اجتماعي ابعاد

  3ترکیبي

2 

 1 4سیاست و انرژی مشي خط  

 2  5کیفي هایداده تحلیل و تجزیه  

 2  6فناوری مبادله، مصرف،  

 2  7زیست محیط جهاني سیاست  

 2  8عمومي گذاری سیاست  

 2 9 یقاتيتحق طرح  

 2  10فناوری و علم در بحث  

  
 و علم مطالعات در پیشرفته هاینظریه

  11فناوری

2 

 2  12در تجربه توسعه کلیدی هایمهارت  

 1  13زندگي علوم گری درحکمراني و تنظیم  

 2  14محصول توسعه  

  
 و نظریه: کیفي تحقیقات در همکاری

  15عمل

2 

  
 و یگذار سیاست در عمومي مشارکت

 16مدیریت

2 

 

                                                 
1 .   Innovation Systems: Theory and Practice 
2 . Armed Force and Society 

3 .  Social Dimensions of Systems and Synthetic Biology   

4 .  Energy Policy and Politics 
5 .   Analyzing Qualitative Data 

6 .  Consumption, Exchange, Technology 

7 .   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   
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 اصلي دروس واحد 8باید « حاکمیت و نوآوری اقتصاد زیستي، مدیریت»دانشجویانِ گرایش 

دروس  8واحد پایان نامه بگذرانند. در جدول  6 همچنین و اختیاری دروس واحد 4 همراه به را

 حاکمیت آمده است. و نوآوری زیستي، اقتصاد گرایش مدیریت
 حاکمیت  و نوآوری زیستی، اقتصاد گرایش مدیریت. دروس کارشناسی ارشد8جدول

(Edinburgh University, 2019) 

نیمسال اول )دروس اصلی 

 واحد ( 8

تعداد 

 واحد

 4نیمسال دوم ) دروس اختیاری 

 واحد(

تعداد 

 واحد

 1های زیستيکارو کسب
2 

شناسي  زیست و هاسیستم اجتماعي ابعاد

 2ترکیبي
2 

 و مقررات ، خطرات با آشنایي

 3حاکمیت
1 

 1 4سیاست و انرژی مشي خط

 علوم در گریتنظیم و حکمراني

 5زندگي
1 

 2 6فناوری و علم در بحث

 اقتصاد دهي شکل و تحلیل

 7زیستي
1 

 2  محصول توسعه

 های سیستم عملکرد و نظریه

 8نوآوری
1 

 و گذاری سیاست در عمومي مشارکت

 مدیریت
2 

 غذایي های سیستم در نوآوری

 9پایدار
2 

زیست  صنعت در نوآوری و اقتصاد

 10فناوری

1 

  
 حاکمیت و عفوني هایبیماری    

 11جهاني

2 

  
 و تقویت: بهداشتي هایسیستم    

 12اصالح

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 

 واحد ( 8

تعداد 

 واحد

 4نیمسال دوم ) دروس اختیاری 

 واحد(

تعداد 

 واحد

  
 پیچیده مداخالت ارزیابي و توسعه    

 1عمومي بهداشت

1 

 2 فناوری درک      

 2 تخصص و دانش علم،     

 نیتاریخ و فلسفه علم در دانشگاه سید

 فلسفه، تاریخ، متشکل از مطالعات ایدر دانشگاه سیدني برنامه بخش تاریخ و فلسفه علم

های کارشناسي ارشد دوره در که دهد مي ارائه را پزشکي و علوم اجتماعي، زیست شناسي

های علم، شود تحوالت گذشته و فعلي در زمینهها سعي ميدر این دوره .دانشجو مي پذیرد

شود برای مورد بررسي قرار گیرد. در واحد تاریخ و فلسفه این دانشگاه تالش مي فناوری و پزشکي

های نوین چگونه بر زندگي ما سؤاالتي مانند: طب مدرن از کجا سرچشمه گرفته است؟ فناوری

کدام است؟ و پیامدهای فناوری بر زندگي مردم چیست؟ پاسخي  گذارند؟ تاریخ فناوریتاثیر مي

های مورد مطالعه در دوره کارشناسي ارشد این حوزه (.STS Program, 2019)یافت شود 

 و ریزی، کاروکسب، مهندسي برنامه و طراحي ، رشته عبارتنداز: هنر و علوم اجتماعي، معماری

واحد درسي   24کامپیوتر، حقوق، پزشکي و موسیقي. دانشجویان دوره کارشناسي ارشد باید  علوم

 9. دروس اصلي دوره در جدول (Sydney University, 2019)نند واحد پایان نامه بگذرا 6و 

 آمده است.
 Sydney)*. دروس دوره کارشناسی ارشد علم و فناوری در دانشگاه سیدنی9جدول

University, 2019) 

 دروس اصلی 

 فیزیکي علوم و فلسفه تاریخ پزشکي زیست علوم فلسفه و تاریخ

 روانپزشکي و روانشناسي علمي انقالب

روان  و روان شناساااي فلسااافه و تااااریخ

 پزشکي

 جامعه و اخالق علم،

  علم انقالب

 

 

 

 

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

 1کنند نحوه تولیدتالش مي فناوری و علم حوزه پژوهشگران در این دوره دانشجویان و 

 تاریخي، مطالعات تحلیل و تجزیه با فناوری و علم حوزه پژوهشگران .را کشف کنند علمي دانش

مجالت  مقاالت و در علمي هایایده کار، بررسي محل در معاصر های دانشمندانفعالیت مشاهده

 این .علم هستند عملکرد نحوه درک دنبال علمي به مؤسسات هایزیرساخت بررسي و علمي

 مهندسان و شناسان جامعه ادبیات، پردازانِ نظریه هنر، فیلسوفان، مورخان شناسان، انسان برنامه،

دروس دوره دکتری این رشته در دانشگاه براون آمده است  10. در جدول آوردمي هم گرد را

(Brown University, 2019.) 
 (Brown University, 2019). دروس دکتری برنامه علم و فناوری در دانشگاه براون10جدول 

 سمینار پیشرفته دروس مقدماتی دروس

 3تلسکوپ از قبل ناسياخترش 2نوین پزشکي
سالمت از  نابرابری

 4منظرتاریخي

 در تعصب و غرور

 هاینظریه توسعه

 5علمي

 حریم و آزادی ها،رایانه

 6خصوصي

 هایفناوری اجتماعي تاثیر

 7مهندسان نقش: نوظهور

 8هنر و شیمي
 و همکاری هنرمندان

 9دانشمندان

 امنیت اصول اخالق و

 10سایبری

  11علم فلسفه 

 
 در ،قدرت دانش طبیعت،

12انقالب 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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 دلفدانشگاه  در مطالعات علم و فناوری

 درباره موضوعات تحقیقات انجامو مدیریت،  فناوری سیاست،دانشکده  اصلي مأموریت

مأموریت در  .است جامعه بر آن تاثیر و های نوینفناوری به مربوط اخالقي به ویژه فلسفي،

 در های نوینفناوری مطالعه برای را فلسفي رویکردهای و هاریهنظ ما»دانشکده آمده است: 

 خطرات، تحلیل اخالقي، تحقیقات بر ویژه طور به و دهیم،مي توسعه اجتماعي هایزمینه

-مي تمرکز هازیرساخت و هاسیستم محصوالت فنّاورانه، توسعه طراحي و ارتباطات در و مدیریت

 علم و شناسي روش و فلسفه مهندسي، و اخالق به طمربو ما هایدوره اصلي کنیم. مباحث

 علوم یا فنّي هایرشته یکي از  در کارشناسي مدرک دارای که دانشجویاني برای«. است فناوری

 دانشکده سیاست هستند، فناوری و مباحث مربوط به مدیریت مند بهعالقه و هستند طبیعي

هش و ادامه تحصیل در مقاطع ، فرصت مناسبي را برای پژوو مدیریت فناوری سیاست،

دانشکده سیاست،  (.Delft University, 2019)کند کارشناسي ارشد و دکتری فراهم مي

های چند سامانه»، «2مهندسي ها و خدماتسامانه»1فناوری و مدیریت دارای سه گروه آموزشي

 5سه بخش شامل« ارزش، فناوری و نوآوری»است گروه « 4نوآوری و فناوری ارزش،»و « 3عامله

 و فناوری اقتصادِ» و « 7امنیت و ایمني علوم» ، «6اخالق و فلسفه فناوری» است که عبارتند از: 

و بخش « ارزش، فناوری و نوآوری»برنامه مطالعات علم و فناوری در گروه آموزشي «. 8نوآوری

 باشد که این دانشجویان باید آموخته مهارت شود. اولینبرگزار مي« اخالق و فلسفه فناوری»

دانشجویان  که است این دوم ها را درک کنند مهارتببینند و چالش بتوانند مسائل مختلف را

صحبت کنند.  تضادها  و نفعانذی ها، هنجارها،درباره  ارزش و تحلیل و تجزیه بتوانند مسائل را

 کاری چه انجام دادن برای کار بهترین درباره این است که گیری تصمیم توانایي دیگر، مهارت

دیگران، اشتراک گذاشتن  با ارتباط برقراری و گفتگو توانایي مانند هایيمهارت همچنین است؟

شود. دیگران به دانشجویان آموزش داده مي هاینظرات خود با دیگران وگوش دادن به استدالل

 درباره تحقیقات انجام و مهندسان آموزش فناوری، فلسفه و اخالق بخش اصلي مأموریت

 .است جامعه بر آن تاثیر و های نوینفناوری به مربوط اخالقي فلسفي به ویژه مسائل کالتمش

  آمده است. 11برخي از دروس ارائه شده در دوره کارشناسي ارشد و دکتری در جدول
 

                                                 
1 .  D epartment 

2 .  E ngineering Systems and Services 

3 .  M ulti-Actor Systems 
4 .  V alue, Technology and Innovation 

5 .  S ection 

6 .  E thics,  Philosophy of Technology 
7 .  S afety and Security Science 

8 .  E conomics of Technology and Innovation 
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 (Delft University, 2019) . دروس ارائه شده در دانشگاه دلف11جدول 

 کتریدروس دوره د دروس دوره کارشناسی ارشد

 2دکتری دانشجویان برای علمي صداقت 1مهندسي و اخالق

 4دکتری دانشجویان برای مهندسي اخالق 3نقل و حمل اخالق

 6مهندسي در انتقادی تفکر 5فناوری پویایي

 8پژوهش طرح 7مسؤولیت نوآوری

  9آب اخالق

 دانشگاه اسلو در مطالعات علم و فناوری

دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعيِ  نهادی پژوهشي «10فرهنگ و نوآوری فناوری،» مرکز

« 12علم و فناوری مطالعات» همچنین و« 11نوآوری مطالعات»با  مرتبط موضوعات اسلو است که

، 13توان به تغییرات سبز در انرژیاز جمله مطالعات این مرکز مي .دهدمي قرار بررسي مورد را

و علوم  16، علوم زندگي15، دیجیتالي شدنهای تجدید پذیر، سالمت، انرژی14اقتصاد زیستي

اشاره کرد. دانشجویان در دوره دکتری این رشته، ضمن تحقیق در یک زمینه تحقیقاتي  انساني

های جامعه درک خواهند کرد. دانشجویان دکتری خاص اهمیت تحقیقات شان را در رفع چالش

 یا منسجم تحقیقي ک گزارشبه صورت ی تواندمي واحد درسي بگذرانند و رساله آنها 30باید 

 دکتری دانشجویان دوره .باشد مقاالت ارائه شده مرتبط با موضوع پایان نامه از ایمجموعه

 یا و« نوآوری مطالعات» مرتبط با در موضوعات را تخصصي در سال اول، دروس موظفند

« فرهنگ و نوآوری فناوری،»در مرکز  ترجیحاً دروس بگذرانند این «فناوری و علم مطالعات»

 نیز شودگذرانده مي خارجي یا داخلي آموزشي مؤسسات سایر در که هایيدوره اما شود،عرضه مي

و تأیید مرکز مورد بررسي و قبول واقع شوند. دروس تخصصي و  درخواست از پس توانندمي

                                                 
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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تخابي توانند دروس انمي شود، عالوه بر این دانشجویاناختیاری با مشورت استاد راهنما اخذ مي

المللي و یا ارائه مقاله  بین یا داخلي هایکنفرانس در شرکت به شکل استاد راهنما مشورت با را

دروس دوره دکتری علم و فناوری آمده  12درجدول (. Oslo University, 2019) بگذرانند

 است.
 (Oslo University, 2019). دروس دوره دکتری علم و فناوری در دانشگاه اسلو12جدول 

 10روس پیش نیاز )د

 واحد(

 5دروس تخصصی )

 واحد(

دروس اختیاری 

 واحد(12)

 واحد( 3سمینار )

 اجتماعي علوم فلسفه

 (واحد 4)

 1فناوری و علم مطالعات

 (واحد 2)

 هایچالش و نوآوری

  2جهاني

دانشجو در طول 

دوره دکتری باید 

حداقل در سه 

 سمینار شرکت کند

 2) پژوهش اخالق

 (واحد

 1) 3وآورین مطالعات

 (واحد

 دگرگوني فرآیندهای درک

  4صنعتي و انهفنّاور
 

 2) 5المللي انتشار بین

 (واحد

 در فناوری و علم

 6جامعه و سیاست

 (واحد2)

و بحث   علم، سیاست

   7طبیعت درباره
 

  (واحد 2) انتشار
 و نوآوری ، سازی جهاني

   8سیاست
 

    9فناوری و تحقیق سیاست  

 عتی شریفدانشگاه صن

در دانشگاه صنعتي شریف و در دوره  1374در سال « فلسفه علم»در ایران اولین گروه 

تر عمیق»کارشناسي ارشد تاسیس شد و پذیرش دانشجو را آغاز کرد. اهداف این دوره عبارتند از: 

منطقي علوم تجربي برای  –های دانشجویان و تعیین مشکالت فلسفي کردن دیدگاه

برای تاسیس دوره دکتری در فلسفه علم با تأکید بر حل  فراهم کردن زمینه»، «دانشجویان

 –تربیت پژوهشگر برای بررسي ابعاد فلسفي »، «منطقي ساختن علوم تجربي»، «مشکالت 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 



منتظر يکتر غالمعل، د یدریح دیسع  

 1401 بهارو تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال                      130

 

 

ها و تربیت مدرّسان برای تدریس فلسفه علم و تاریخ علم در دانشگاه»و « منطقيِ علوم تجربي

  86-87فلسفه علم در این دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلي  گروه« مراکز آمورش عالي

-. درس(2019)دانشگاه صنعتي شریف، ی دکتری کرده است اقدام به پذیرش دانشجو در دوره

 آمده است. 13های ارائه شده درگروه فلسفه علم در دوره کارشناسي ارشد در جدول 
)دانشگاه در دانشگاه صنعتی شریف علم  های دوره کارشناسی ارشد فلسفه. درس13جدول

 (2019صنعتی شریف، 

های تخصصی درس

 واحد( 21)

 6های اختیاری )درس

 واحد(

 واحد(6های جبرانی ) درس

یکي از دروس متافیزیک یا  2فلسفه اسالمي  منطق ریاضي

 معرفت شناسي

های مفاهیم بنیادی نظریه 1فلسفه اسالمي

 فیزیک

 یکي از دروس اختیاری

  متافیزیک تطبیقي علم فلسفه

معرفت شناسي 

 تطبیقي

  فلسفه دین

  فلسفه ذهن 1تاریخ علم

  فلسفهزیست شناسي علم و دین

  فلسفه فناوری  فلسفه غرب

  معرفت شناسي تطبیقي 

  2تاریخ علم 

  مباحث ویژه در متافیزیک 

  اخالق، علم و فناوری 

 آمده است.14نشگاه صنعتي شریف در جدول های ارائه شده در دوره دکتری در دادرس
)دانشگاه علم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف  های دوره دکتری فلسفه. درس14جدول 

 (2019صنعتی شریف، 

 18های تخصصی )درس

 واحد(

 4های اختیاری )درس

 واحد(

 4های جبرانی )درس

 واحد(

دروس اصلي دو درس از  مباحث ویژه در فلسفه فلسفه علم پیشرفته 

 کارشناسي ارشد

  فلسفه ذهن 2فلسفه علم 

  مقوالت ویژه در فلسفه علم 3فلسفه اسالمي
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 18های تخصصی )درس

 واحد(

 4های اختیاری )درس

 واحد(

 4های جبرانی )درس

 واحد(

  معرفت شناسي فلسفه غرب پیشرفته

  متافیزیک تاریخ علم پیشرفته

  فلسفه زبان فلسفه فناوری پیشرفته

  فلسفه دین سمینار

  فلسفه اخالق 

  علم و دین 

مباحث ویژه در فیزیک  

 ینظر

  

 دانشگاه تهران

 -آموزشي گروه شد. چهار تاسیس 1375 سال در تهران دانشگاه علم تاریخِ پژوهشگاه

 «داروسازی و پزشکي تاریخ» ،«نجوم تاریخ» ،«ریاضي تاریخ»: پژوهشي این پژوهشکده عبارتند از

 یهحوزپژوهش و آموزش در رسالت این پژوهشکده عبارت است از: «. فناوری و فیزیک تاریخ» و

های تاریخ ریاضیات، تاریخ نجوم، تاریخ  اسالمي )در شاخهه دوردر تاریخ علم به ویژه تاریخ علم 

طبیعي(؛ تاریخ  هفیزیک و فناوری، تاریخ پزشکي و داروسازی، تاریخ علوم طبیعي و تاریخ فلسف

ه ایران و علم ایران باستان )پیش از اسالم( و تاریخ علم جدید در ایران )ورود علوم جدید ب

تصویری دقیق از میراث علمي جهان اسالم و  هگیری نهادهای آموزشي مدرن( به منظور ارائ شکل

 15های ارائه شده در دوره کارشناسي ارشد در جدول . درسایران و پرورش محققان متخصص

 .(2019)دانشگاه تهران، آمده است 

 (2019)دانشگاه تهران، تهران  های دوره کارشناسی ارشد  در دانشگاه. درس15دول ج

دروس 

 جبرانی

(6 

 واحد(

دروس 

تخصصی 

 مشترک

 واحد( 14) 

 واحد 8دروس تخصصی برای هر گرایش 
دروس 

 اختیاری

 واحد( 4) 
گرایش 

 ریاضی

گرایش 

 نجوم

گرایش 

 فیزیک

گرایش طب 

و 

 داروشناسی

تاریخ 

فلسفه 

 اسالمي

تاریخ عمومي 

علم )دوره 

 باستان(

تاریخ 

عمومي 

یاضیات ر

قدیم و 

تاریخ 

عمومي 

نجوم 

قدیم و 

تاریخ 

عمومي 

فیزیک 

قدیم و 

مباني تاریخ 

پزشکي و 

داورشناسي 

متون تاریخ علم 

به زبان عربي و 

 فارسي
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دروس 

 جبرانی

(6 

 واحد(

دروس 

تخصصی 

 مشترک

 واحد( 14) 

 واحد 8دروس تخصصی برای هر گرایش 
دروس 

 اختیاری

 واحد( 4) 
گرایش 

 ریاضی

گرایش 

 نجوم

گرایش 

 فیزیک

گرایش طب 

و 

 داروشناسی

 قدیم و جدید جدید جدید جدید

کلیّات 

فرهنگ 

و تمدن 

 اسالمي

تاریخ عمومي 

علم )دوره 

اسالم و قرون 

 وسطي(

ریاضیات 

در دوره 

 1اسالمي

 نجوم در

دوره 

اسالمي 

1 

فیزیک 

در دوره 

 اسالمي

تاریخ پزشکي 

در دوره 

 1اسالمي 

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 

 2اسالمي 

و بررسي مطالعه 

 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

 

متون و تاریخ 

-علم به زبان

های معتبر 

)انگلیسي، 

فرانسه، آلماني 

 و ..(

    

ها و رصدخانه

ای نجومي ابزاره

 در فرائض دیني
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دروس 

 جبرانی

(6 

 واحد(

دروس 

تخصصی 

 مشترک

 واحد( 14) 

 واحد 8دروس تخصصی برای هر گرایش 
دروس 

 اختیاری

 واحد( 4) 
گرایش 

 ریاضی

گرایش 

 نجوم

گرایش 

 فیزیک

گرایش طب 

و 

 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

 تی امیرکبیردانشگاه صنع

تاسیس شد  1390در دانشگاه صنعتي امیرکبیر سال در« مدیریت، علم و فناوری» هدانشکد

 از دوره اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. این «فلسفه علم»رشته  کارشناسي ارشد و در دوره

 تنگناهای از پرهیز و طبیعي علوم های ظرفیت از حداکثری برداری بهره هدف با 1387 سال

 4 و اختیاری درس واحد 14 اصلي، درس واحد 14 شامل دوره شد. این ایجاد علوم این رفتيمع

دروس ارائه شده در رشته فلسفه   16. در جدول (2019)دانشگاه امیرکبیر،  است نامه پایان واحد

 علم در دوره کارشناسي ارشد آمده است.
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)دانشگاه امیرکبیر، امیرکبیر های دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی . درس16جدول 

2019) 

 واحد( 14درس های اصلی ) واحد( 14درس های اختیاری )

 علم فلسلفه تطبیقي متافیزیک

 اسالمي فلسفه معرفت شناسي جامعه

 غرب فلسفه شناخت تئوری

 عمومي منطق اطالعات فلسفه

 فلسفه و فیزیک ذهن فلسفه

 قدیم منطق عقالنیت های تئوری

 وهشی حکمت و فلسفه ایرانمؤسسه پژ

ترویج و گسترش میراث فلسفي و فکری ایران در  ،شناساندن ،به منظور بهتر شناختن

دوران اسالمي و قبل از اسالم در داخل و خارج از کشور و نیز آشنا کردن هر چه بیشتر ایرانیان با 

، مختلف فلسفيهای  های شرق و غرب و تطبیق و مقایسه مکتب تمدن های فکری و فلسفيِ سنت

این  فعالیت خود را آغاز کرد. 1353به طور رسمي از سال  «انجمن حکمت و فلسفه ایران»

مؤسسه مطالعات »با تعدادی از مؤسسات پژوهشي ادغام و در زیر مجموعه  1360در سال انجمن 

اد( تغییر نام د «علوم انساني و مطالعات فرهنگي گاهپژوهش»)که بعدها به « و تحقیقات فرهنگي

در  ،های خود را ادامه دادفعالیت «علم هتاریخ و فلسف» و« حکمت و ادیان»در قالب دو پژوهشگاه 

فعالیت جدید « انجمن حکمت و فلسفه ایران»انجمن از دو پژوهشکده جدا و با نام  1376سال 

از پژوهشگاه علوم انساني و  وزارت علومبا موافقت  1380خود را از سرگرفت سپس از سال 

مؤسسه » به صورت مؤسسه مستقل با عنوان 1381و از ابتدای سال  شد طالعات فرهنگي منفکم

گروه پژوهشي  6مؤسسه با  این هم اکنون .کندفعالیت مي «پژوهشي حکمت و فلسفه ایران

های خود اسالمي، کالم، مطالعات علم، ادیان و عرفان و منطق فعالیت هغرب، فلسف هشامل فلسف

و « اسالمي هفلسف»، «غرب هفلسف»علم در سه گرایش  هدکتری فلسف دورهو در  ددهرا ادامه مي

 .(2019،  موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران) پذیرددانشجو مي« تاریخ و مطالعات علم»

 های ایراندردانشگاه علم، فناوری و جامعههای پذیرش دانشجو در دوره

شود. نتایج حاصل از جستجو مي محسوبای نوپا رشتهرشته علم، فناوری و جامعه در ایران 

 آمده است. 17های مصّوب آن در جدول درباره رشته
 

 

https://snn.ir/fa/news/169422/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
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های ایران  )وزارت علوم ، های مختلف مرتبط با علم، فناوری و جامعه در دانشگاه. رشته17جدول 

 (1399فناوری،  تحقیقات و

دوره  عنوان رشته

 تحصیلی

گروه 

 تحصیلی

تاریخ 

 تصویب

 های برگزار کننده دانشگاه

 علم هفلسف

کارشناسي 

ارشد 

 ناپیوسته

علوم 

 انساني
1372 

های تهران، صنعتي دانشگاه

 امیرکبیر و صنعتي شریف

 علم هفلسف
دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

مؤسسه پژوهشي حکمت و 

 فلسفه

 علم و فناوریه ففلس
دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
 صنعتي شریف 1386

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش اخالق)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 دانشجو نپذیرفته است.

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش ریاضي)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 ذیرفته است.دانشجو نپ

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش زیست شناسي)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 دانشجو نپذیرفته است.

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش علوم اجتماعي)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 دانشجو نپذیرفته است.

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش فناوری)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 دانشجو نپذیرفته است.

علم و فناوری  هفلسف

 (گرایش فیزیک)

دکتری 

 تخصصي

علوم 

 انساني
1386 

 1398و  1397در دو سال 

 دانشجو نپذیرفته است.

 های منتخبدر دانشگاه« علم، فناوری و جامعه»قایسۀ رشته م

های تمرکز و همچنین حوزه« علم، فناوری و جامعه»محل برگزاری رشته  18جدول  در

 های مختلف آمده است.دانشگاه
 های رشته علم، فناوری و فلسفه. محل برگزاری و حوزه18جدول 

 ردیف
نام 

 دانشگاه
 های تمرکزحوزه دوره دانشکده/ بخش

 استنفورد 1
دانشکده علوم  

 انساني
 کارشناسي

 آموزش، کامپیوتر، علوم ارتباطات، شناسي، انسان

سیاسي،  علوم ، مهندسي، مدیریت حقوق، تاریخ،
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 ردیف
نام 

 دانشگاه
 های تمرکزحوزه دوره دانشکده/ بخش

  شناسي جامعه و فناوری

 هاروارد 2
دانشکده جان اف. 

 کندی
 دکتری

 تاریخ، حقوق، ،انسان شناسي، سیاست فناوری،

 شناسي،  جامعه

 بیوانفورماتیک و ژنتیک، ویژه به  زیستي علوم

 زیست محیط

 لکورن 3
 مطالعات بخش

 فناوری و علم
 دکتری

اخالق، محیط زیست، پزشکي، فناوری، مطالعات 

 اجتماعي، حقوق و سیاست

4 
ملي 

 سنگاپور

دانشکده هنر و 

 علوم اجتماعي

پسا 

 دکتری

 ،جغرافیا شناسي، انسان شناسي، جامعه تاریخ،

 سیاست و فلسفه، رسانه

 ادینبورگ 5

مؤسسه مطالعات 

علم، فناوری و 

 آورینو

کارشناسي 

 ارشد

 پزشکي، علم، فلسفه تاریخ، شناسي، جامعه

 ،فناوری

 و جغرافیا الهیات، فیزیک، حقوق، فلسفه، تاریخ،

 کاروکسب مطالعات

 براون 6
برنامه بین 

 ایدانشکده
 دکتری

 جامعه ادبیات، فلسفه، هنر، شناسي، انسان

 مهندسي شناسي و

 برکلي 7
واحد مطالعات 

 علم و فناوری 
 ریدکت

ت و اجتماعي، سیاس علوم ،فناوری، پزشکي

 اقتصاد

 دلف 8
 دانشکده سیاست،

 مدیریت و فناوری

کارشناسي 

 ارشد،

 دکتری

ارتباطات، فناوری، اخالق و روش  مدیریت،

 شناسي علم  

 سیدني 9
 و تاریخ واحد

 علم فلسفه

کارشناسي 

 ارشد،
  اجتماعي، زیست شناسي مطالعات فلسفه، تاریخ، 

 اسلو 10
دانشکده علوم 

 اجتماعي 
 دکتری

 فناوری و سالمت، اقتصاد، انرژی، محیط زیست،

 انساني علوم

11 
صنعتي 

 شریف
 گروه فلسفه علم

کارشناسي 

ارشد، 

 دکتری

، فلسفه علم، فیزیک، تاریخ ریاضیاتعلوم تجربي، 

علم، فلسفه فناوری، فلسفه زبان، ادیان،  فلسفه 

 علماسالمي، فلسفه ذهن و مباحث اخالقي 

 تهران 12
 تاریخِ پژوهشگاه

 علم

کارشناسي 

 ارشد

تاریخ ریاضیات، تاریخ نجوم، تاریخ فیزیک و 

فناوری، تاریخ پزشکي و داروسازی، تاریخ علوم 
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 ردیف
نام 

 دانشگاه
 های تمرکزحوزه دوره دانشکده/ بخش

 طبیعي هطبیعي و تاریخ فلسف

13 
صنعتي 

 امیرکبیر

مدیریت، دانشکده 

 علم و فناوری

کارشناسي 

 ارشد

منطق و  اسالمي، فلسفه علم، فلسفه غرب، فلسفه

 فیزیک

14 

 مؤسسه

 پژوهشي

 حکمت

 وفلسفه

 ایران

گروه تاریخ و 

 مطالعات علم
 فلسفه، ادیان، عرفان، تاریخ و مطالعات علم دکتری

 

های استنفورد، هاروارد، ملي شود این رشته در دانشگاهمالحظه مي 18با توجه به جدول 

شود و در سایر مستقل برگزار ميهایي سنگاپور، دلف، اسلو و صنعتي امیرکبیر در دانشکده

های وابسته به دانشگاه ای یا در مؤسسات و پژوهشکدهای بین دانشکدهها به صورت برنامهدانشگاه

های ادینبورگ، شود. این رشته در دانشگاه استنفورد در دوره کارشناسي، در دانشگاهبرگزار مي

-در دوره کارشناسي ارشد و در دانشگاهدلف، سیدني، صنعتي شریف، تهران و صنعتي امیرکبیر 

 حکمت پژوهشي های هاروارد، کورنل، دلف،  براون، برکلي، اسلو، صنعتي شریف و مؤسسه

های صنعتي شود، شایان ذکر است فقط در دانشگاهایران در دوره دکتری برگزار مي وفلسفه

شود، همچنین زار ميشریف و دلف این رشته همزمان در دو دوره کارشناسي ارشد و دکتری برگ

 شود.فقط در دانشگاه ملي سنگاپور این رشته در دوره پسادکتری برگزار مي

 در« و جامعه یعلم، فناور»رشته  تمرکز یهاحوزهدر خصوص  ،18جدولتوجه به  با 

 به نسبت رانیرشته در ا نیشود که حوزه تمرکز ا يم مالحظه جهان، و رانیا یهادانشگاه

که  يدر حال مثال، عنون به دارد، یریچشمگ تفاوت پژوهش نیا در منتخب جهان یهادانشگاه

دانشگاه منتخب  10 از دانشگاه هفت در کدام هر یفناور و يشناس جامعه ،ياسیس علوم مباحث

 نیهمچن. ستندین توجه کانون در موضوعات نیا رانیا یهادانشگاه در اما شونديم سیجهان تدر

 علوم ست،یز طیمح حقوق، ،يمهندس وتر،یکامپ علومباطات، ارت ،يموضوعات انسان شناس

 سیتدرپژوهش  نیدر ا منتخبِجهان  یهادانشگاه در ایجغراف و اقتصاد ات،یادب و هنر ،يستیز

 رانیا در نجوم و ياضیر علوم مقابل در شود،ينم پرداخته موضوعات نیا به رانیاما در ا شوند، يم

منتخب جهان در کانون توجه  یهادانشگاه درو موضوع د نیاکه  يدر حال شونديم سیتدر



منتظر يکتر غالمعل، د یدریح دیسع  

 1401 بهارو تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال                      138

 

 

 یهادانشگاه گروه دو هر در فلسفه و يپزشک ک،یزیف خ،یتار موضوعات،ذکر است  انیشا ستند،ین

 .شوند يم سیتدر پژوهش نیا منتخب رانیا و جهان

 

 گیریجمع بندی و نتیجه

کامالً  يشکل به رشته نیا یانداز راه جهانمعتبر  یهادانشگاه در دهديم نشان يبررس

 ، یانرژ ست،یز طیمح یهاحوزه در جامعه یهاچالش یراه حل برا افتنیو با هدف  یکاربرد

 نیا است بوده یمجاز هو جامع یفناورحقوق،  است،یس ،يانسان علوم سالمت، ،يستیز اقتصاد

 تعامل و یهمکار هم با مختلف یهارشته از يانیدانشجو که است یيفضا وجود ازمندینهدف 

 یهاپژوهش در دانشکده نیمنتخب ا یدانشگاه ها شتریرشته در ب نیا نیبنابرا باشند؛ داشته

وابسته به دانشگاه  یهاپژوهشکده و موسسات در ای یادانشکده نیب یابرنامه صورتبه  ایمستقل 

 نیا در شده يرسبر يچهار نهاد علم نیرشته در ب نیا زین رانیمنظر در ا نیاز ا ،شود يبرگزار م

 ریمشابه سا نیاست همچن یمستقل در حال برگزار یهاپژوهشگاه ای هادانشکده در پژوهش

 انی. به بشوديم برگزار يلیتکم التیدر مقاطع تحص رشته نیا زین رانیجهان در ا یهادانشگاه

 ریسا و رانیا یهادانشگاه نیب یریرشته تفاوت چشمگ نیاساختار  و یاز نظر محل برگزار گرید

 یهادانشگاه در ،رشته نیا يدرس ی. در خصوص محتواندارد وجود جهان منتخب یهادانشگاه

 و حکومت ارتباطات، بر هایفناور ریتاث يبا چگونگ انیدانشجو شوديم تالش جهان منتخب

 آب راتییتغ ،يپزشک دیجد یهایفناور در اخالق با مرتبط مسائل نیهمچن شوند، آشنا آموزش

و حقوق درکانون توجه هستند و به  یفناور ستیز نیب تعامل و نینو ياجتماع یهاسانهر هوا، و

 اقتصاد پاک، یانرژ ست،یز طیمح یهاحوزه در جامعه یهارفع چالش یدنبال راه حل برا

 در 19مفاد جدول  حسب درمقابل. هستند یمجاز جامعه و يانسان علوم سالمت، ،يستیز

 تیترب ،يعلوم تجرب يمشکالت فلسف يبررس رشته، نیا ياصل تیمأمور ران،یا یهادانشگاه

در  ياسالم هدر دور ژهیعلم به و خیعلم، پژوهش تار خیتار و هفلسف حوزه در سپژوهشگر و مدرّ

خطرات و  لیتحل ،يطیمح ستیو به مسائل ز است يپزشکنجوم و  ات،یاضیر یهاشاخه

 ست،یز طیبر حکومت و جامعه، مح یفناور ریتاث ن،ینو یهایمربوط به فناور يموضوعات اخالق

 یمذکور ارتباط کمتر رشتهموضوع سبب شده که  نینشده است. هم يتوجه ياخالق و مهندس

 یداشته باشد. با توجه به مطالب گفته شده از نظر محتوا رانیمعاصر ا هجامع يبا مسائل واقع

 . ددار وجود جهان و رانیا یهادانشگاه نیب یریتفاوت چشمگ يدرس
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 های ایران و جهانهای دوره علم، فناوری و جامعه در  دانشگاه. مقایسه ویژگی19جدول 

 هدف  نام رشته دوره نام دانشگاه ردیف

 کارشناسي  استنفورد 1
علم، فناوری 

 و جامعه

آموختن مالحظات علمي اخالقي و 

 اجتماعي در روند پیشرفت فناوری و

هایي تربیت دانشجویان برای تسلط بر حرفه

که نیازمند نادیده گرفتن مرزبندی سنتي 

 ها استبین رشته

 دکتری هاروارد 2
علم، فناوری 

 و جامعه

بررسي نقش علم و فناوری در رابطه با سایر 

 نهادها و فرایندهای اجتماعي 

 دکتری کورنل 3
مطالعات علم 

 1و فناوری

بررسي مسائل مرتبط با اخالق در فناوری 

-ت آب و هوا، رسانهجدید پزشکي، تغییرا

 های اجتماعي نوین و تعامل بین زیست

 فناوری و حقوق 

 ملي سنگاپور 4
بدون اعطای 

 مدرک

علم، فناوری 

 و جامعه

بررسي تاریخ علم و فناوری و تعامالت بین 

 علم و فناوری 

 ادینبورگ 5
کارشناسي 

 ارشد

مطالعات 

علم، فناوری 

 2و نوآوری

فلسفه علم، بررسي مسائل مرتبط با تاریخ، 

پزشکي ، محیط زیست، تاریخ پزشکي، 

 فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری

 دکتری براون 6
علم، فناوری 

 و جامعه

های تحلیل مطالعات تاریخي و بررسي ایده

علمي در مقاالت و مجالت علمي و بررسي 

های مؤسسات علمي به منظور زیرساخت

 درک نحوه عملکرد علم

 دکتری برکلي 7

لم، فناوری، ع

پزشکي و 

 3جامعه

درک و تحلیل مسائل مرتبط با علم و 

های فناوری، فناوری با تمرکز بر حوزه

 پزشکي، سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعي

 دلف 8
کارشناسي 

 ارشد و دکتری

اخالق و 

فلسفه 

  4فناوری

تحلیل خطرات و موضوعات اخالقي مربوط 

 های نوینبه فناوری

                                                 
1 .  Science and Technology Studies 
2 .  Science, Technology and Innovation Studies 
3 .  Science, Technology, Medicine and Society 
4 .  E thics and Philosophy of Technology 
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 هدف  نام رشته دوره نام دانشگاه ردیف

 سیدني 9
کارشناسي 

 ارشد

تاریخ و  

 1فلسفه علم

-بررسي تحوالت گذشته و کنوني در زمینه

 های علم، فناوری و پزشکي

 دکتری اسلو 10

فناوری، 

نوآوری و 

 2فرهنگ

های محیط های جامعه در حوزهرفع چالش

زیست، انرژی پاک، اقتصاد زیستي، سالمت، 

 علوم انساني و جامعه مجازی 

 شریف صنعتي 11
کارشناسي 

 کتریارشد، د

علم و ه فلسف

 فناوری

های دانشجویان و تر کردن دیدگاهعمیق

منطقي علوم  -تعیین مشکالت فلسفي

تجربي برای دانشجویان و همچنین تربیت 

پژوهشگر و مدرس در حوزه فلسفه علم و 

 تاریخ علم

 دانشگاه تهران 12
کارشناسي 

 ارشد
 علم هفلسف

های تاریخ علم پژوهش و آموزش در حوزه

ه  تاریخ علم در دوره اسالمي در به ویژ

های ریاضیات، نجوم، فیزیک، فناوری، شاخه

 پزشکي و داروشناسي

13 
صنعتي 

 امیرکبیر

کارشناسي 

 ارشد
 علم هفلسف

های علوم بهره برداری حداکثری از ظرفیت

طبیعي و پرهیز از تنگناهای معرفتي علوم 

 طبیعي

14 

مؤسسه 

پژوهشي 

حکمت و 

 فلسفه

 لمع هفلسف دکتری
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 

 شود:هاست، پیشنهاد ميهایي است که نیازمند نادیده گرفتن مرزبندی بین رشتهفعالیت در حوزه

های ای این حوزه و لزوم ورود دانشجویان با زمینهرشته الف. با توجه به ماهیت بین

ها درمقاطع تحصیالت تکمیلي دایر شود تا با گرایش-تخصصيِ متفاوت، مناسب است این رشته

های مختلف درگروه مهندسي، گروه پزشکي و گروه علوم اجتماعي، پذیرش دانشجویان از رشته

                                                 
1

 . History and Philosophy of Science 
.2   Technology, Innovation and Culture 
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ها پدیدار شود. به همین دلیل ضروری است این هامکان تربیت متخصصان نو اندیشي در این زمین

 های مهندسي، علوم اجتماعي و پزشکي شکل گیرد.رشته در فضای همکاری میان دانشکده

های اقتصادی و ها در آینده علم و تاثیر فناوری بر پیشرفتب. با توجه به تاثیر این رشته

یار مؤثر است، از این رو امکان ادامه ها بساجتماعي کشور، حضور دانشجویان مستعد در این رشته

دانشجویان دارای استعداد درخشان، امکان « رشته دوم»ها به عنوان تحصیل در این رشته

  مناسبي برای ادامه تحصیل این دسته از دانشجویان پدیدار خواهد آورد.

نها بر ها در سطح جامعه و اثرگذاری آج. با توجه به جامعه جوان کشور، انتشار فنّاورری

-های پزشکي، حوزهعموم مردم، ضروری است این رشته با تأکید بر موضوعات اخالق در فناوری

های اجتماعي الکترونیکي و های نو، تغییرات آب و هوا و محیط زیست، رسانههای حقوقي فناوری

 های اجتماعي نوآفریني شود.فناوری
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