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اطالعات شخصي:

 نام و نام خانوادگی :هادی صمدی

 آدرس محل سكونت :کرج ،فردیس ،فلكة سوم ،خیابان  ،53پالک  ،72واحد 53

 آدرس محل کار :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشكدهی الهیات
و فلسفه ،گروه فلسفهی علم

 آدرس الكترونیكیsamadi@srbiau.ac.ir:
hadi.samadi@yahoo.com
 تلفن676 56336256 :
 موبایل66575677573 :

سوابق تحصیلي:

 دکتری :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران  ،فلسفه علم5566 ،
 کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی شریف ،فلسفه علم5555 ،

 کارشناسی :دانشگاه تهران ،زیست شناسی -میكروبیولوژی5525 ،
 دبیرستان :دبیرستان دهخدا کرج ،ریاضی-فیزیك5562 ،
جوائز و تقديرنامهها:

 بورس کامل دکتری فلسفه علم از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،
5556
 مقالهی برتر همایش بینالمللی گفتگوی علم و دین در میان حدود  066مقالة
خارجی و داخلی5553 ،

 رتبة اول کشوری در رشتهی زیستشناسی در کنكور ورودی دانشگاهها5565 ،
سوابق مديريتي:

 مدیر پژوهش دانشكدهی الهیات و فلسفه ،واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 5556
تا کنون
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تالیفات:
مقاالت تاًلیفی:

" نقش فلسفهی علم در برنامهی پژوهشی تكامل" پژوهشهای فلسفی کالمی ،شمارهی
5565 ،35
" نقدی بر روش ایضاح مفاهیم در فلسفهی علم :مطالعهی موردی وحدتبخشی"
پژوهشهای فلسفی5566 ،








"فلسفهی پزشكی اسالمی و عقالنیت انتقادی" ،بههمراه موسی اکرمی ،مجلهی طب
سنتی اسالم و ایران ،شمارهی 5556 ،0
"علوم اجتماعی و علوم طبیعی؛ شباهتها و تفاوتها" فصلنامه روششناسی علوم
انسانی ،حوزه و دانشگاه5556 ،
" نگاهی به معرفت شناسی گلدمن" فصلنامه ذهن5555 ،
" دیدگاه معناشناختی (مدلی) در باب ساختار نظریههای علمی" فصلنامه
روششناسی علوم انسانی ،حوزه و دانشگاه5555 ،
"مكاینتایر در مقابل عقلگرایی و نسبیگرایی" پژوهش های فلسفی5555 ،
"روش علمی داروین در عمل" پژوهش های فلسفی5552 ،
" دیدگاه سنتی در باب ساختار نظریه های علمی" فصلنامه روششناسی علوم
انسانی ،حوزه و دانشگاه5552 ،

 " شباهت و تفاوت در مجاری شناختی انسانها و ضرورت گفتگوی علم والهیات"
فصلنامه ذهن5553 ،
 " تبیین علمی از دیدگاه همپل" فصلنامه ذهن5550 ،

 " کواین و تز عدم تعین ترجمه" به همراه احمد رضا همتی مقدم ،نشر فیروزه5550 ،
 " مروری بر یافتههای تجربی موید فطری بودن زبان " فصلنامه ذهن5555 ،
 " دیدگاه رایج در فلسفه علم و نقد کوهن بر آن" فصلنامه ذهن5555 ،
 " مروری بر فلسفه زیست شناسی" فصلنامه ذهن5555 ،

 " عقالنیت ،سنجش ناپذیری و نسبی گرایی :معرفی کتاب" فصلنامه ذهن5555 ،
 " ذهنیت دانشمندان و رویكرد بیزی " نامه علم و دین5556 ،
 " روش شناسی نظریه تكامل داروین" نامه علم و دین5556 ،
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 " سنجش ناپذیری رده بندیها و واقع گرایی علمی از دیدگاه سنكی" فصلنامه حوزه
و دانشگاه5556 ،
مقاالت ترجمه:

« فلسفه علم و فلسفه طب» ،سروش اندیشه5550 ،

 « سنجش ناپذیری در فلسفه طب» ،سروش اندیشه5550 ،
« همراهی با اخالق زیستی» ،خرد نامه همشهری5555 ،
« برتراند راسل» ،خرد نامه همشهری5555 ،
کتابها:

 ساختار نظریههای علمی در علوم طبیعی و اجتماعی ،انتشارات حوزه و دانشگاه5556 ،

 آمار و روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،به همراه سید علی صمدی،
انتشاراتکتابخانه فرهنگ5550 ،

 روانشناسی( 7مجموعه سواالت کنكور کارشناسی ارشد) ،به همراه سید علی صمدی،
انتشاراتکتابخانه فرهنگ5555 ،
 روانشناسی( 5مجموعه سواالت کنكور کارشناسی ارشد) ،به همراه سید علی صمدی،
انتشاراتکتابخانه فرهنگ5556 ،
 ریاضی( 7برای آمادگی در کنكور کاردانی به کارشناسی) ،به همراه مسعود یوسفی ،
انتشارات دیباگران5526 ،
 ریاضی( 5برای آمادگی در کنكور کاردانی به کارشناسی) ،به همراه مسعود یوسفی،
انتشارات دیباگران5525 ،
شركت در همايشها:
مسئولیتهای زیر در نخستین همایش بینالمللی گفتگوی علم و دین (اردیبهشت :)53
 عضویت در کمیتة علمی

 عضویت در کمیتة اجرایی

 مترجم متون و ویراستاری علمی

 امور بین الملل
عضو کمیتهی علمی و سخنران کلیدی کنگرهی بینالمللی علم و/یا دین در کشور اتریش:
International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate
)(Vienna, 27-29 August 2015
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عضو کمیته ی علمی و سخنران در چهارمین کنفرانس یبن المللی فلسفه دین معاصر (بهمن )5560
طرحهاي پژوهشي:

 اخالق بیو تكنولوژی ،مرکز سیاست گذاری علمی کشور ،در دست انجام

 رسالهدکتری :خردگرایی سنجشی در علوم قانوننهاد-تاریخی :مورد زیستشناسی
فرگشتی ،گروه فلسفه علم ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی5566 ،

 ساختار نظریههای علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی ،هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره5555 ،
 پایاننامه کارشناسی ارشد :روششناسی نظریهی تكامل داروین ،گروه فلسفه علم،
دانشگاه صنعتی شریف5555 ،

سوابق تدريس:

 از  5556تا کنون:
عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و تدریس
در دروس :فلسفة علم ،منطق جدید ،زبان تخصصی ،فلسفهی زیستشناسی ،تاریخ
علم....،

 از  5555تا :5555
(مدرس تأیید شدۀ ( )approved tutorدانشگاه هریوت وات اسكاتلند) تدریس در
 ICTECدر دروس :تعامل انسان و رایانه ،طراحی خالق ،بایو و مدیكال انفورماتیك.
برگزاري كارگاهها:

 تدریس در کارگاههای آموزشی «مباحث میانرشتهای علم و الهیات» درمرکز ملی
تحقیقات علوم پزشكی کشور در سالهای 5555تا 5553

 تدریس در کارگاههای آموزشی «بررسی تحقیقات میان رشتهای روان شناسی،
بهداشت روان و دین» در انستیتو روانپزشكی تهران از مهر ماه  5556تا اردیبهشت .5552
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