باسمه تعالی
برنامة دورههای آزاد فلسفه
معرفی
مر کز آموزش های آزاد دانشگاه اصفهان و دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان با همکاری سرای هنر
و اندیشه(سُها) اقدام به طراحی دورههای آزاد فلسفه کوتاهمدت و تخصصی نموده است .دانشپژوهان دراین
دورهها با تفکر فلسفی ،ادوار تاریخ فلسفه ،مکاتب فلسفی و نسبت فلسفه و علوم انسانی آشنا میشوند.
اهداف برگزاری دوره
آشنایی مخاطبان با فلسفه ،دعوت به اندیشیدن و ترویج روحیة فلسفی
شناسایی افراد مستعد و ارائه مشاوره به آنان جهت انجام مطالعات فلسفی
نیازسنجی ،برنامهریزی و طراحی دورههای آموزشی متناسب با سطح فکری مخاطبان
طول برگزاری دوره
در حال حاضر تعداد دروس دورههای کوتاه مدت  10درس میباشد که به مدت  36ساعت آموزشی در 10
هفته( از اول مهرماه -عصر پنجشنبهها) برگزار میگردد.
مخاطبان دوره
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی
طالب حوزههای علمیه
عالقهمندان و مستمعان آزاد فلسفه و علوم انسانی
ويژگیهای منحصربهفرددوره
برگزاری دورههای آزاد فلسفه در کشور ما سابقه ندارد« .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان» برای
اولین بار به برگزاری چنین دورههای اهتمام نموده است .ویژگیهای منحصر بهفرد این دورهها عبارتند از:
 بهرهگیری ازبهترین استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها
 رعایت سطح واستانداردهای آموزشی دردوره

 سازگاری برنامة کالسها با محدودیت زمانی افراد
 امکان برگزاری کالسهای آنالین(ارتباط با برخی از استادان از طریق )web
 ارائه گواهینامه دوره از مر کز آموزش های آزاد دانشگاه اصفهان و دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
 باتوجه به ارزیابی عملکرددانشپذیران درطول دوره،یکی از  3نوع گواهینامه زیرازسوی «مرکز آموزش
های آزاد دانشگاه اصفهان و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان»به ایشان تعلق
خواهدگرفت.
 .1گواهینامه موفقیت :برای شرکتکنندگانی که تمام دروس دوره راباموفقیت سپری کنند.
 .2گواهینامه حضوردردوره :برای شرکتکنندگانی که درتمام دروس دوره به میزان کافی حضور(بیش از 3
جلسه غیبت نداشته باشند)داشته باشند.
 .3گواهینامه حضوردرچنددرس :برای شرکتکنندگانی که دربعضی ازدروس دوره به میزان کافی
حضورداشته باشند.
مدارک موردنیاز
تکمیل فرم درخواست شرکت دردوره
اسکن آخرین مدرك تحصیلی(حداقل کارشناسی)
فایل عکس پرسنلی
پرداخت شهریةدوره
 شهریةدوره برابربا دومیلیون ریال میباشدکه پرداخت  %50آن درابتدای دوره و  50%باقیمانده تا پایان
دوره امکانپذیر است.
نحوه ثبت نام
عالقهمندان به حضوردردوره میتوانندازطریق سامانه ثبت نام آموزش های آزاد دانشگاه اصفهان به نشانی
 www.vu.ui.ac.irمراجعه و با تکمیل فرم درخواست شرکت دردوره،درخواست ثبت نام خودرابه
دفترآموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان ارسال نمایند.
هزینه ثبت نام  150000ریال می باشد که فیش وازیری باید در جلسه اول به مجری دوره تحویل گردد و در
صورت تمایل در جلسه دوم ،مانده وجه ،واریز و فیش آن ارائه گردد.

جهت ثبت نام وجه مورد نظر را به حساب شماره  2177240238003نزد بانک ملی با شناسه
 222144به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان واریز نمایید.
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