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 فلسفۀ تحلیلی ششمین مدرسۀ تابستانیِ

 

فلسفۀ تحلیلی  ) ششمین دورة مدرسۀ تابستانیIPMِهاي بنیادي (فلسفۀ تحلیلی پژوهشگاه دانش کدةپژوهش

 کند. برگزار می 1396 شهریور 22تا  20از » راهنجو  خت، شنامحتواگرایی: گرایی و بروندرون«را با عنوان 

را  نامثبتفرم پیش  51/5/96حداکثر تا تاریخ شود مندان شرکت در این مدرسۀ تابستانی دعوت میاز عالقه

نام فایل را  ن،د و پس ازتکمیل آدریافت کنن) http://philosophy.ipm.ac.ir/school/Form.docx( اینجا از

به نام خانوادگی خود (با حروف انگلیسی) تغییر دهند و به نشانی الکترونیکی دبیرخانۀ مدرسۀ تابستانی 

)phil@ipm.ir .ارسال کنند ( 

کنندگان بر مبناي ، شرکتمحل برگزاري مدرسۀ تابستانیقابل ذکر است که با توجه به محدودیت فضاي 

 اند، انتخاب خواهند شد.نام کردهثبتمیان اشخاصی که پیشسوابق تحصیلی و عالیق پژوهشی از 

هاي ناهار و پذیرایی در طول دوره و بستۀ آموزشی . این مبلغ شامل هزینهریال است 1،000،000هزینۀ دوره 

 ها است. مربوط به کالس

د در مهمانسراي کنندگانی که ساکن تهران نیستناي محدود از شرکت، امکان اسکانِ عدهدر طول دورة مدرسه

توانید با شماره پژوهشگاه فراهم است. براي آگاهی از شرایط و هزینۀ اسکان در مهمانسراي پژوهشگاه می

 تماس بگیرید. 021-22803669تلفن 

http://philosophy.ipm.ac.ir/school/Form.docx
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