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 اخالق و تربیت اسالمی 

  تعريف 

آموزند و توانایي پاستتويویي ب  نيازهاي تربي ي را ميهاي تربيت استتالمي و رو  و مستتا ا اقال ، مباني و در این رشتت   طالب

 شوند.ب  دریافت دانشنام  این رش   مي كنند و در پایان موفقحد تحليا و بررسي آن را پيدا مي مربوط و توان تدریس و تحقيق در

 اهداف 

 ؛تعالي اقالقي و معنوي طالب .1

 ؛اع قاديتعميق شناقت نسبت ب  مباني  .2

 ؛هاي قرآن و سنتي و تربيت اسالمي بر مبناي آموزهو مسا ا اقالق هاع  و تعميق شناقت نسبت ب  مباني، رو توس .3

 ؛آشنایي با مكاتب مهم اقالقي و تربي ي .4

 ؛آشنایي با منابع اقال  و تربيت اسالمي و ایجاد توان اس فاده از آن .5

 ؛تراسالمي در سطوح پایين  و تربيت ایجاد توان تدریس مباحث اقال .6

 ؛ایجاد توان تحقيق در حد تحليا و بررسي تطبيقي .7

 ؛ها در زمين  اقال  و تربيت اسالميتقویت توان پاسويویي ب  پرسش .8

 ؛4تربيت طالب مس عد جهت ورود ب  سطح .9

 ؛هاي اس نباط فقهيا فقهي و اصولي، و آشنایي با رو ناقت اس داللي مسا ش .10

 .اس فاده از م ون و منابع فقهي و اصوليایجاد توان  .11

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 قرآن تفسير 

  عقاید قاص  شيع 

 تجزی  و تركيب 

 دروس تخصصی 

م ن توصتتصتتي اقال ، اقال  قانواده، اقال   قواعد تفستتير، فق  الحدیث، نماا اقالقي و تربي ي استتالا، اقال  در قرآن،  

كاربردي، تاریخ علم اقال ، فلستتتف  اقال ، اقال  تطبيقي ادیان، انستتتان در قرآن، علم النفس، فلستتتف  تعليم و تربيت،         

روانشناسي اقال ، روانشناسي تربي ي، روانشناسي رشد، اصول و فنون مشاوره و راهنمایي، آشنایي با عرفان اسالمي، آشنایي              

  با عرفان هاي كاذب، عربي معاصر، زبان توصصي، پژوهش و كاروزي. 
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  اسالمی زنانمطالعات 

 تعريف 

ش    سير با مجموع     طالب در این ر صول فق ، عقاید و تف سطح علمي فق ، ا  مطالعات حوزه با مرتبط مباحث اي از، عالوه بر ارتقاء 

 با تطبيقي بررستتي و تحليا حد در تحقيق و م ون مربوط و تدریس نيازهاي ب  پاستتويویي توانا ي و آشتتنا استتالا منمر از زنان

 .شوندمي رش   این دانشنام  دریافت ب  موفق پایان در و كنندمي پيدا را غرب مكاتب

 اهداف 

 تعميق شناقت نسبت ب  مباني اع قادات اسالمي؛ .1

 ي علمي ب  نهادها در مباحث زن؛ي مشاورهارا  پرور  كارشناسان اسالمي واجدصالحيت در حوزه مطالعات زنان براي  .2

 تبيين و توصيف نياه جامع اسالا ب  زن؛ .3

 سازي جهت تأليف و ترجم  در حوزه مطالعات زنان؛افزایش توان تحقيق در حد تحليا و بررسي و نقد و زمين  .4

 تر؛ایجاد توان تدریس مباحث مرتبط با موضوع زن در سطوح پایين .5

 هاي رایج در موضوع زن؛پاسويویي ب  شبهات و پرسشافزایش توان  .6

 .ایجاد توانایي تبليغ دیدگاه اسالمي و تأثيرگذاري فرهنيي در حوزه مطالعات زنان .7

 درسی عناوين 

 دروس عمومی 

 فق  عمومي 

  عمومي اصول فق 

 شيع   عقاید قاص 

 تجزی  و تركيب 

 دروس تخصصی 

صي، جریان   ي علم مباني و آثار فمينيسم، فلسف  فق ، مقدم    ،تفسير قرآن ، توصصي   شناسي فمينيسم، اصول فق       فق  توصّ

 حقو  اسالا،  در زن ایران، حقوقي نماا در زن دین، بنيادین معارف اسالمي،  رویكرد با حقو  فلسف   اسالا،  در انسان  حقو ،

 شناسي   جریان جنسي ي،  اقال  فلسفي،  مكاتب و ادیان در زن جنسيت،  شناسي  جامع  اسالا،  در قانواده غرب، و اسالا  در زن

 ،توصتصتي   زبان ،معاصتتر عربي مرد، ت زنان در جهان استتالا، جنستتيت و تعليم و تربيت، روانشتتناستتي اق الفي زن ومطالعا

  .كارورزي و پژوهش
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  عربمدرسی ادبیات 
 

 تعريف 

صول و        س داللي مباحث اع قادي، فق  و ا شناقت ا ضمن   هايرو  و مهارتها فراگيري ادبيات عرب،طالب قواهر در این مقطع 

ضوعات  در تحقيق و تدریس توانایي تدریس، ش    با مرتبط مو شنام   دریافت ب  موفق پایان، در و كنندمي پيدا را فو  ر  سطح  دان

 .شوندمي آن تدریس مجوز و عرب ادبيات مدرسي س 

 اهداف 

 ها و مكاتب مهم در ادبيات عرب؛آشنایي با آراء، رو  .1

 ایجاد توان تحقيق در حد ت بع، تحليا، بررسي و نقد در زمين  ادبيات عرب؛ .2

 آشنایي با منابع، م ون، تاریخ و ادوار ادبيات عرب؛ .3

 هاي آن؛آشنایي با مباني علمي تدریس و مهارت .4

 تأمين اس اد جهت تدریس دروس ادبيات عرب؛ .5

 ایجاد توان پاسويویي ب  سؤاالت رایج ادبيات عرب؛ .6

 ب مس عد جهت شركت در سطوح باالتر؛تربيت طال .7

 .گيري از م ون ادبيات عربوان بهرهایجاد ت .8

 درسی عناوين 

 دروس عمومی 

  فق 

 اصول 

 تفسير قرآن 

 شيع   عقاید قاص 

 دروس تخصصی 

 اعجاز، تركيب و تجزی ، القرآن البالغ ، نحو تكميلي، تحليا ادبي صتتحيف  ستتجادی ، اعرابصتترف تكميلي، تحليا ادبي نهج

 تاریخ  مدرستتتي،  اقال ، ترجم   فنون و اصتتتول تدریس،  رو  و فنون اللغ ،  فق   ادبي، نقد  تكميلي، بالغت  كریم،قرآن ادبي

عليم و تربيت استتتالمي، منبع ون درستتتي، تم  آموزشتتتي، يتكنولوژ جدید، ادبي م ون ،ارزشتتتيابي و ستتتنجش عرب، ادبيات

 .كارورزي، پژوهش و آموزشي ریزيبرنام  و مدیریت ،تربي ي روانشناسي راهنمایي، و مشاوره فنون و اصول ،شناسي
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 کالم اسالمی با گرايش امامت 

 تعريف  

 در تحقيق توان و مربوط آموزند و توانایي پاسويویي ب  نيازهاي طالب قواهر در این رش  ، مباني و مسا ا امامت و والیت را مي  

 .شوندمي رش   این دانشنام  دریافت ب  موفق پایان، در و كنندمي پيدا را آن تدریس و تطبيقي بررسي و تحليا حد

 اهداف 

 ویژه والیت و امامت بر مبناي ادلّ  عقلي و نقلي؛توسع  و تعميق شناقت نسبت ب  مباني و مسا ا كالمي ب  .1

 سازي جهت تأليف در زمين  امامت؛افزایش توان تحقيق در حدّ تحليا و بررسي تطبيقي و زمين  .2

 ها و شبهات روز در حوزه امامت؛هاي انحرافي، تقویت توان پاسخ گو ي ب  پرسشنقد دیدگاهشناقت و  .3

 تر؛ایجاد توان تدریس مباحث امامت در سطوح پایين .4

 تربيت مبلّغان مسلط ب  معارف كالمي و مسا ا امامت و والیت؛ .5

 تربيت طالب مس عد جهت ورود ب  سطوح باالتر؛ .6

 مت و ایجاد توان اس فاده از آن؛معرفي و شناقت منابع مهم اما .7

 .اقت اس داللي مسا ا فقهي و اصوليشن .8

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 تجزی  و تركيب 

 دروس تخصصی 

 و امامت هاينمری  كليات و تاریخ علم كالا، قواعد كالمي، كالا اس داللي، كالا مقارن، فر  و مذاهب كالمي، تفسير قرآن،

سالا علي  اميرالمؤمنين امامت عام ، امامت قالفت، سایر ا م   ال سالا  عليهم، امامت  شبه  ال سي امامت،   ،  سي    شنا شنا  امامت، مأقذ

در فرهنگ و  السالا عليهم شيع   امامان نقش امامت، ادبي م ون امامت، پيرامون معصومين  اح جاجات امامت، احادیث اع بارسنجي 

، مهدویّت، نقد وهابيّت، نقد السالا عليهم معصومان  اقالقي سيره  تمدن اسالمي، وظایف امت نسبت ب  اماا، تاریخ تحليلي امامت،  

 .توصصي زبان معاصر، عربي كارورزي،پژوهش و  شناسي، معرفت بها يت، منابع فریقين، منطق فهم حدیث، منطق،
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 فلسفه اسالمی 

 تعريف 

 ب  گویيپاستتخ و تدریس بررستتي، و تحليا توان آموق   و را استتالمي فلستتف  مهم مشتتربهاي و آراء مباني، ،رشتت   این در طالب

 علمي، توان احراز از پس و كنندمي كسب -شودمي بحث سطح، این در ك  ايمحدوده در را اسالمي فلسف  زمين  در رایج نيازهاي

 شوند.مي اسالمي فلسف  رش   س  سطح مدرك دریافت ب  موفق نام ،پایان ارا   با

 اهداف 

 ؛اع قادي مباني ب  نسبت شناقت تعميق. 1

 ؛آنها مباني با آشنایي و اسالمي فلسف  در مهم هايمشرب و هارو  آراء، . شناقت2

 ؛اسالمي فلسف  زمين  در نقد، و( گيرين يج  و آوريجمع)ت بع حد در تحقيق توان . ایجاد3

 ؛ترپایين سطوح در اسالمي فلسف  تدریس توان . ایجاد4

 ؛گف ار و نوش ار صورت ب  اسالمي فلسف  مباحث ترویج توان . تقویت5

 ؛اع قادي رایج سؤاالت ب  گویيپاسخ توان . ایجاد6

 ؛باالتر مقاطع ب  ورود منمور ب  برتر اس عدادهاي سازي. آماده7

 .فلسفي م ون از گيريبهره توان . ایجاد8

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

 دروس تخصصی 

سالا،       سفي جهان ا سالمي، مكاتب فل سف  ا سالمي،     فل سالمي، كالا ا سف  ا سا ا جدید كالمي، علم   م ون فل سف  دین و م فل

سنت      سي، تفكر عقلي در ك اب و  شنا سف  غرب،      ، النفس، معرفت  سالمي، تاریخ فل سف  ا منطق قدیم، منطق جدید، تاریخ فل

 عربي معاصر، زبان توصصي، پژوهش و كاروزي.  ، فلسف  تطبيقي، عرفان اسالمي، علمفلسف  اقال ، فلسف  
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 فقه و اصول 

 تعريف  

رش   فق  و اصول  3و احراز توان علمي و ارا   پایان نام  موفق ب  دریافت مدرك سطح  از سطح س   ش راین پس از اتماا  طالب

 .شوندمي

 اهداف 

 مباني اع قادي و ایجاد زمين  تعالي اقالقي و معنوي؛ تعميق .1

 . ایجاد توان ت بع و تحقيق در زمين  فق  و اصول؛2

 ها؛و مقطع كارشناسي دانشياه س در سطح دو. ایجاد توان تدری3

 . تقویت توان تبليغ و تأليف در زمين  احكاا و معارف اسالمي؛4

 سازي اس عدادهاي برتر ب  منمور ورود ب  مقطع باالتر؛. آماده5

 گيري از منابع فقهي و اصولي.. ایجاد توان بهره6

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

  عقاید قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

قواعد فقهي ، تاریخ فق  و اصول، كليات علم رجال،فق  الحدیث، مقدم  علم حقو ، حقو  مدني، حقو  جزاي  فق ،فق ، اصول 

 ، پژوهش و كاروزي. عربي معاصر، عمومي
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 مشاوره خانواده با رويکرد اسالمی 

 تعريف 

 ب  گویيپاسخ  توانایي و گيرند؛مي فرا شناقت  حد در را آن ب  مربوط هايرو  و مسا ا  آراء، مكاتب، مباني، ،رش    این در طالب 

 با قانواده مشاوره » س   سطح  دانشنام   نام ،پایان از دفاع از پس و كرده كسب  را رش    این توصصي   نيم  سطح  در علمي نيازهاي

 .كنندمي دریافترا  «اسالمي رویكرد

 اهداف 

 معنوي طالب و قانواده آنان؛تعميق مباني اع قادي و ایجاد زمين  تعالي اقالقي و  .1

 اسالمي؛ رویكرد با قانواده هاي مربوط ب  رش   مشاورهشناقت مباني، آراء، مسا ا و رو  .2

 اسالمي؛ رویكرد با قانواده تقویت توان پژوهش در حد تحليا و بررسي تطبيقي مسا ا مرتبط با رش   مشاوره .3

 توصصي؛اسالمي در سطح نيم  رویكرد با قانواده مسا ا رش   مشاورهپاسويویي ب  نيازهاي علمي و  و تبليغ توان ایجاد .4

 ها؛ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع كارشناسي دانشياه .5

 م ناسب با سبک زندگي اسالمي؛ قانواده تربيت مشاور در امر ازدواج و .6

 ها.آن نقد و ارزیابي و قانواده حوزه در مطرح هايدیدگاه ارتقاء دانش در حوزه مشاوره قانواده و .7

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

  عقاید قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

صيت،        شو سي  شنا سالمي      روان سي اج ماعي با نير  ب  منابع ا شنا شت رواني  ،روان سي     ،هيجان و انييز  ،بهدا شنا روان

س نباطي  آمار ،آمار توصيفي  ،فيزیولوژیک هاي اصالح و تغيير رف ار با تأكيد  شيوه  ،شناق ي در قرآن و روایات هاي روانآموزه ،ا

سالمي  سالمي     ،بر منابع ا شاوره با تأكيد بر دیدگاه ا صول و فنون م شاوره و روان نمری ، ا سيب  ،درمانيهاي م سي رواني  آ  ،شنا

در مشاوره  سنجيگيري و رواناندازه ،قانواده شناسي  آسيب  ،درمانيزوج ،روانشناسي اق الفي زن و مرد   ،اسالا  در قانواده نماا

، ازدواج مشاوره  ،قانواده مشاوره  فنون و اصول  ،مصاحب  تشويصي    ،هاي زناشویي مهارت ،هاي مشاوره قانواده نمری  ،قانواده

شاوره كودك و مهارت  شاوره ازدواج  ،هاي فرزندپروريم شاوره قانواده  ،كارورزي و تمرین فنون م ، كارورزي و تمرین فنون م

 . زبان انيليسي، پژوهش و كارورزي
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 ر و علوم قرآنیتفسی 

 تعريف 

 و تدریس نيز و تطبيقي بررستتي و تحليا توان آموق   و را قرآن علوا و تفستتير مو لف هايرو  و مباني  ،شتت ر این در طالب

 ب   موفق نام ،  پایان   ارا    با  علمي، توان احراز از پس و كنند مي پيدا  را قرآني معارف  زمين   در جامع    رایج نيازهاي   ب   گویيپاستتتخ 

 .شوندمي س  سطح مدرك دریافت

 اهداف 

 معنوي؛ و اقالقي تعالي زمين  ایجاد و اع قادي مباني تعميق .1

 نقد؛ و( گيرين يج  آوري وجمع) ت بع حد در پژوهيقرآن توان ایجاد .2

 مقطع كارشناسي؛ و( دو سطح)حوزوي  تحصيالت قبلي قرآن، در مقطع و علوا تفسير زمين  در تدریس توان ایجاد .3

 گف ار؛ و نوش ار صورت ب  قرآني، معارف زمين  در تبليغ توان تقویت .4

 قرآني؛ علوا و تفسير زمين  در جامع ، نياز مورد و رایج سؤاالت ب  گویيپاسخ توان ایجاد .5

 باالتر؛ مقاطع ب  ورود منمور ب  برتر اس عدادهاي سازي آماده .6

 اس نباط. مباني با آشنایي و فقهي م ون از گيريبهره توان ایجاد .7

 عناوين درسی 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 تجزی  و تركيب 

  عقاید قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

هاي ها و گرایشتفستتتير و مفستتتران، رو  نحو تكميلي، بالغت كاربردي، مفردات قرآن، مباني و قواعد تفستتتير قرآن، تاریخ           

قواعد ؛ تفسيري، تفسير ترتيبي، تفسير موضوعي، علوا قرآن، قرآن كریم و ك اب مقدس یهودیان و مسيحيان، آشنایي با مباني      

 هاي كاربردي ترجم  قرآن، عربي معاصر، پژوهش و كارورزي. و رو 
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 تاريخ اسالم 

 تعريف  

سالا  عليهمشناقت وقایع دوران جاهليت، صدر اسالا، دوران ا م      ضمن  رش  طالب در این  و امامان  سلم  اهلل علي  و آل  وصلي و سيرة پيامبر ال

صوا  سالا ليهمعمع سخ گویي ب  نيازهاي    ال سي، تدریس و پا سب مي  توان تحليا و برر كنند و پس از احراز رایج در این زمين  ها را ك

 شوند.ب  دریافت دانشنام  این رش   مي نام ، موفقتوان علمي با ارا   پایان 

 اهداف 

 تعميق شناقت نسبت ب  مباني اع قادي؛. 1
 ؛عليهم السالاو سلم و امامان معصوا  صلي اهلل علي  و آل . تبيين علمي تاریخ و سيره پيامبر اكرا 2
 در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالمي؛  عليهم السالا. بررسي و تحليا نقش مك ب اها بيت 3
 . تربيت افراد توانمند در زمين  هاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي در حوزه تاریخ اسالا؛4
 . بررسي و نقد تاریخ قالفت و دولت هاي حاكم بر جهان اسالا و تطور آن؛5
 اسالا؛ها و نيازهاي جامع  در مورد مسا ا تاریخ رسش. ایجاد توان پاسخ گویي ب  پ6
 . ایجاد توان بهره گيري از م ون و منابع تاریخ اسالمي، تحليا و نقد آن؛7
 ها، فر  و مذاهب اسالمي؛. آشنایي با تاریخ جنبش8
 . شناقت تاریخ نياري دراسالا؛9

 . آشنایي با مسا ا فلسف  تاریخ؛10
 . تربيت طالب مس عد جهت ورود ب  سطح چهار رش   تاریخ.11

 عناوين درسی 

  وس عمومیدر 

  فق 

  اصول فق 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

  عقاید قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

س ان  بعثت  ،كليات تاریخ جهان سول قدا تا ،جهان در آ سلم  صلي اهلل علي  و آل   ریخ ر سنت    ،و سف  تاریخ،  هاي تاریوي در قرآن و فل

سالا، تاریخ قلفاء، تاریخ اها بيت       روایات،  سالا و تاریخ نياري در ا سي تاریخ ا شنا سالا مأقذ صر غيبت، تاریخ  عليهم ال ، تاریخ ع

انقالب  تاریخاستتالا در ایران، تاریخ امویان، تاریخ عباستتيان، تاریخ عثماني،  ،الستتالاعليهم اها بيتستتيره رستتول قدا و تشتتيع، 

سالا در مغرب و اندلس،       شاا، ا سالا در مصر و  سياي ميان ، م ون توصصي     اسالمي، ا سالا در هند و آ وضع كنوني جهان   ،ا

سالا،   صر،  و دینيهاي فكري جنبشا سالا، معا شرقان و تاریخ       جغرافياي تاریوي جهان ا س  سالمي، م كليات تاریخ تمدن ا

 ي، پژوهش و كارورزي. توصصزبان  عربي معاصر،اسالا، 
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 تربیت دينی کودک و نوجوان 

 تعريف 

ش    این در طالب سا ا  آراء، مكاتب، مباني، ،ر سخ  توانایي و گيرند؛مي فرا شناقت  حد در را آن ب  مربوط هايرو  و م  ب  گویيپا

صي    نيم  سطح  در علمي نيازهاي ص ش    این تو سب  را ر شنام   نام ،پایان از دفاع از پس و كرده ك تربيت دیني » س   سطح  دان

 .كنندمي دریافترا  «كودك و نوجوان

 اهداف 

 تعميق مباني اع قادي و ایجاد زمين  تعالي اقالقي و معنوي؛ .1

 هاي مربوط ب  رش   تربيت دیني كودك و نوجوان؛شناقت مباني، مكاتب، آراء، مسا ا و رو  .2

 ؛تربيت دیني كودك و نوجوانتقویت توان پژوهش در حد تحليا و بررسي تطبيقي مسا ا مرتبط با رش    .3

 توصصي؛نيم دیني كودك و نوجوان در سطح تربيتپاسويویي ب  نيازهاي علمي و مسا ا رش    و تبليغ توان ایجاد .4

 ها؛ایجاد توان تدریس در سطح دو و مقطع كارشناسي دانشياه .5

 ؛دیني كودكان و نوجوانان مربيتربيت  .6

 توانایي تبليغ توصصي با محوریت تربيت دیني كودك و نوجوان؛ .7

 توانایي توليد مواد و رسان  آموزشي در حوزه توصصي كودك و نوجوان؛ .8

 .صلي اهلل علي  و آل  ارا   اليوي قابا تعميم بر اساس مباني دیني اسالا ناب محمدي .9

 درسی عناوين 

 دروس عمومی 

  فق 

  فق اصول 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

  عقاید قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

سالا، فق  تربيت دیني كودك و نوجوان، تحول    ساحت  ،تعليم و تربيت در قرآن و روایات  داري كودك دینشناسي تربيت در ا
 ي شتتوصتتيت،آن، فلستتف  تربيت دیني، روانشتتناستت داري و نقدهاي تحول دیننمری  ،با تاكيد بر رویكرد استتالمي و نوجوان

 هاي آموز  اع قاداترو  داري كودك و نوجوان،فنون كالس مراقبت و نيهداري كودك و نوجوان،روانشناسي بازي، فنون   
، ها، مشاوره تربي ي و تحصيلي  سازي ارز  هاي آموز  مناسک دیني، رویكردهاي درون رو هاي تربيت دیني، رو  ،دیني

هاي تفكر و قالقيت، كارورزي تربيت تربيت كودك و نوجوان، مهارتهاي هنري كارورزي مشتتاوره كودك و نوجوان، مهارت
ها، هاي حا آنمستتا ا كودك و نوجوان و شتتيوه كودك و نوجوان، آمارمقدماتي و توصتتيفي، ستتنجش و توصتتيفي،    دیني

ضيت  سي تربيت دیني   و شنا سان    ، در ایران كودك و نوجوان هاي  شنایي با مواد و ر شي،   هايآ سا ا تربيت  سمين آموز ار در م
 . ، پژوهش و كارورزيانيليسيم ون توصصي  عربي، توصصيم ون ان، جوودیني كودك و ن
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 کالم اسالمی 

 تعريف 

 ب  گویيپاستتخ و تدریس بررستتي، و تحليا توان آموق   و را استتالمي كالا مهم هايمشتترب و آراء مباني، ،رشتت   این در طالب

 توان احراز از پس و كنندمي كستتب -شتتودمي بحث ستتطح، این در ك  ايمحدوده در- را استتالمي كالا زمين  در رایج نيازهاي

 شوند.مي اسالمي كالا رش   س  سطح مدرك دریافت ب  موفق نام ،پایان ارا   با علمي،

 اهداف 

 ي تعالي اقالقي و معنوي؛ تعميق مباني اع قادي و ایجاد زمين  .1

 هاي مهم در كالا اسالمي و آشنایي با مباني آنها؛ ها و مشربشناقت آراء، رو  .2

 سازي جهت تأليف و ترجم  در حوزه كالا اسالمي؛افزایش توان تحقيق در حد تحليا و بررسي تطبيقي و نقد و زمين  .3

 المي؛ ایجاد توان تدریس در مقطع سطح دو و كارشناسي، در كالا اس .4

 تقویت توان ترویج مباحث كالا اسالمي ب  صورت نوش ار و گف ار؛  .5

 گویي ب  سؤاالت رایج و مورد نياز جامع  در مورد مسا ا كالمي؛ایجاد توان پاسخ .6

 سازي اس عدادهاي برتر ب  منمور ورود ب  مقاطع باالتر؛ آماده .7

 گيري از م ون مرجع كالمي. ایجاد توان بهره .8

 درسی عناوين 

 دروس عمومی 

  فق 

  اصول فق 

 تفسير قرآن 

 تجزی  و تركيب 

 دروس تخصصی 

 كالا تطبيقي، معارف شيعي، 2و 1تاریخ فلسف  غرب، م ون كالمي  تاریخ كالا اها سنت، ،امامي  ، تاریخ كالاكالا اس داللي

سف  دین دیان االبين  سا ا جدید كالمي  ،، فل سالمي،   فق  الحدیث اع قادي، ، م سف  ا سي،     فل شنا سي علم    معرفت  شنا رو  

 زبان توصصي، پژوهش و كارورزي.عربي معاصر، هاي مناظره )نمري عملي(، مهارت، كالا

 

 

 

  



12 
 

 کالم اسالمی با گرايش مهدويت 

 تعريف  

ش    این در طالب س داللي مي    ر صورت ا سويویي ب  نيازهاي مربوط و تحقيق  ، مباني و مسا ا مهدویت را ب   در آموزند و توان پا

نام  ستتطح ستت  این رشتت     حد تحليا و بررستتي تطبيقي، تبليغ و تدریس آن را پيدا مي كنند و در پایان موفق ب  دریافت دانش

 شوند.مي

 اهداف 

 ؛توسع  شناقت مباني عقلي و نقلي علم كالا و مسا ا آن ب  ویژه مسا ا امامت و مهدویت .1

  ؛زمين  سازي جهت تأليف در زمين  مهدویتافزایش توان تحقيق در حدّ تحليا و بررسي تطبيقي و  .2

   ؛ها و جریانات انحرافي و تقویت توان پاسخ گویي ب  پرسش ها و شبهات روز در حوزه مهدویت شناقت و نقد دیدگاه .3

 ؛ترایجاد توان تدریس مباحث امامت و مهدویت در سطوح پایين .4

 ؛ علي  السالااها بيت تربيت مبلغان مسلط ب  معارف كالمي و مسا ا مهدویت و فرهنگ  .5

 ؛تربيت طالب مس عد جهت ورود ب  سطوح باالتر .6

 تقویت توان مناظره و ارتباط با علما و اندیشمندان سایر مذاهب اسالمي؛ .7

 ؛معرفي و شناقت منابع مهم امامت و مهدویت و ایجاد توان اس فاده از آنها .8

 شناقت اس داللي مسا ا فقهي و اصولي. .9

 عناوين درسی 

 عمومیدروس  

  فق 

  اصول فق 

 تجزی  و تركيب 

  عقا د قاص  شيع 

 دروس تخصصی 

، امامت قاصتت ، امامت عام ، فر  و مذاهب كالمي، تفستتير قرآن ،كالا استت دالليقواعد كالمي، ، كليات و تاریخ علم كالا

سبت ب  اماا  سي امامت و مهدویت     وظایف امت ن شنا صر امامت، مآقذ  سي       ،، تاریخ تحليلي ع سا سا ا ا منجي در ادیان، م

كاركردهاي فرهنيي اج ماعي مهدویت، ادعي  و       ، مهدویت و آینده جهان    مهدویت در احادیث،     مهدویت، مهدویت در قرآن،     

هاي تفسير  ، فر  انحرافي، مباني و رو شبهات كالمي مهدویت و مس شرقين، تاریخ غيبت كبري،   زیارت شناسي مهدویت،   

 عربي معاصر، زبان توصصي، پژوهش و كارورزي. رو  تبليغ، منطق فهم حدیث، تاریخ حدیث،شناسي، موضوعي، معرفت


