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 مقدمه

ازآنجاکه انتخاب رشته، اهمیت به سزایی در آینده علمی و اجتماعی طالب دارد، در این نوشتار سعی 

 ری کنیم.ساز یادر این مرحله حیاتی و سرنوشت های سودمند شما راتا با ارائه راهنمایی شده

شده است. در های علمیه خواهران در چهار مقطع تحصیلی طراحی و تنظیم نظام آموزشی حوزه

 ها ویک طلبه با دانش کهیطوربه شوند.مقطع اول طالب، با علوم اسالمی با رویکرد عمومی آشنا می

را دارند آشنا و انتقال دین به دیگران  هایی که نقش زیرساختی یا ابزاری برای فهم دینمهارت

 شوند.می

های کالم اسالمی )اعتقادات( اخالق اسالمی، احکام، قرآن و توضیح مطلب: در مقطع اول درس

صرف، نحو و بالغت( و ) و دروس ادبیات عربی شوند؛های زیرساختی و پایه شمرده میحدیث، دانش

بان علم دینی )زبان عربی( کنند تا زپژوهان کمک میو به دانش منطق، دروس آلی )ابزاری( هستند؛

های عنوان مهارتبرخی دروس هم به و نیز شیوه درست اندیشیدن و استدالل کردن را فرا بگیرند.

 اند مانند روش سخنرانی، روش تدریس و... .های دینی مورد توجه قرار گرفتهانتقال مفاهیم و آموزه

اهران، به دنبال توانمندسازی طالب در حد های علمیه خوبنابراین در این مقطع برنامه ریزان حوزه 

 شخص طلبه و جامعه مخاطب، به تعالیم دینی بوده است. نیازهای عمومی نیتأم

ها و سخنرانی در مجامع علمی و نیز تدریس در دانشگاه ،التحصیالن این مقطعانتظار از فارغ 

نیازهای  نیتأمار در حد ؛ بلکه انتظنیستهای علمی به شبهات دقیق و ریز، در حوزه دین پاسخ

های ها و گرایشدر مقطع دوم، علوم اسالمی در رشته عمومی مردم و محافل عمومی مذهبی است.

توانند در یکی از با عالقه و استعداد خود می ،که طالبطوریشود. بهو اجرا میمختلف طراحی 

نیازهای تخصصی خود و صورت تخصصی تحصیل کنند و توانِ تأمینِ های علوم اسالمی بهشاخه

 جامعه را در رشته اختصاصی کسب نمایند.
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بندی تقسیم «دروس اختصاصی»و  «دروس مشترک»در این مقطع، دروس هر رشته به دو بخش 

 شده است.

فقرات را برای یک عالم  در دروس مشترک، طالب در ادامه مقطع اول، دروسی که نقش پایه و ستون

 گیرند.و عقاید خاص شیعه را فرا مید مانند فقه، اصول دینی دار

 حجم واحدهای درسی را به خود اختصاص داده است. %15این دروس حدود 

 رویکرد تحصیلی در مقطع دوم عالوه بر تخصصی بودن، پژوهش گرایی آن است.

دگیری، هب عهده نقش اصلی رد فرایند یا ؛تمازی تحصیل رد این مقطع و مقاطع باالرت با مقطع اول )عمومی( این است هک
کنند؛ بنارباین تسلط رب ادبیات رعبی )فهم متون یادگیری را ایفاء می کنندهلی تسه طالب است و اساتید نقش راهنما و 

 رعبی( و تسلط هب ازباراه و فنون تحقیق، نقش بسزایی رد کارآمدی و ورزیدگی طالب خواهد داشت.
 فلسفه، و اصولفقه ، قرآنی ر و علومتفسيهای رشتهدر حال حاضر ، مهمبرای نیل به این 

، مدرسی ادبيات عربی، تبليغ با گرايش حج، تاريخ اسالم، مطالعات اسالمی زنان، اسالمی

های امامت، مهدويت و کالم اسالمی با گرايشو  یکالم اسالم، اخالق و تربيت اسالمی

دیگری آماده اجرا خواهد  یهارشتههای آینده و در سال شوددر این مقطع اجرا می ،مذاهب اسالمی

 شد.

 

 

 خواهران هيهای علممرکز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 يرشاداره کل سنجش و پذ

 3131ماه بهمن
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 تعريف

آموزند؛ همچنین های تربیتی را می، مبانی و مسائل اخالق و تربیت اسالمی و روشرشتهاین  خواهر درطالب 

ط و توان تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی علم اخالق را پیدا توانایی پاسخگویی به نیازهای مربو

 شوند.کنند. در پایان طالب، موفق به دریافت دانشنامه این رشته میمی

 اهداف

 ؛تعالی اخالقی و معنوی طالب .0

 ؛تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی .1

های بیت اسالمی بر مبنای آموزهو مسائل اخالقی و تر هاروشتوسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی،  .3

 ؛قرآن و سنت

 ؛آشنایی با مکاتب مهم اخالقی و تربیتی .1

 ؛آشنایی با منابع اخالق و تربیت اسالمی و ایجاد توان استفاده از آن .5

 ؛ترنییپاایجاد توان تدریس مباحث اخالق و تربیت اسالمی در سطوح  .6

 ؛ایجاد توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی .7

 ؛اخالق و تربیت اسالمی نهیزم در هاپرسشتوان پاسخگویی به  تقویت .8

 ؛چهارتربیت طالب مستعد جهت ورود به سطح  .9

 استنباط فقهی؛ یهاروشآشنایی با  و شناخت استداللی مسائل فقهی و اصولی .01

 ؛ایجاد توان استفاده از متون و منابع فقهی و اصولی .00

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 صول، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، تجزیه و ترکیبفقه، ا

 دروس تخصصی

قواعد تفسیر، فقه الحدیث، نظام اخالقی و تربیتی اسالم، اخالق در قرآن، متون تخصصی اخالق، اخالق 

خانواده، اخالق کاربردی، تاریخ علم اخالق، فلسفه اخالق، اخالق تطبیقی ادیان، انسان در قرآن، علم النفس، 

شناسی رشد، اصول و فنون مشاوره و شناسی تربیتی، روانشناسی اخالق، روانتعلیم و تربیت، روانفلسفه 

کارورزی  و های کاذب، عربی معاصر، زبان انگلیسیراهنمایی، آشنایی با عرفان اسالمی، آشنایی با عرفان

 پژوهش

 اسالمیاخالق و تربیت 
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 تعريف

 اهللیصل پیامبر رهیسو السالم علیهمدوران ائمه ضمن شناخت وقایع دوران جاهلیت، صدر اسالم، رشتهطالب در این 

 هانهیزمبه نیازهای رایج در این  ییگوپاسختوان تحلیل و بررسی، تدریس و  السالمهمیعل و امامان معصومسلم وآلهوعلیه

 .شوندیم، موفق به دریافت دانشنامه این رشته نامهانیپاو پس از احراز توان علمی با ارائه  کنندیمرا کسب 

 اهداف

 تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی؛ .0

 ؛السالمهمیعلو امامان معصوم  علیه و آله و سلم اهللیصلتبیین علمی تاریخ و سیره پیامبر اکرم  .1

 در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالمی؛ السالمهمیعل تیباهلبررسی و تحلیل نقش مکتب  .3

 پژوهشی و تبلیغی در حوزه تاریخ اسالم؛آموزشی،  یهانهیزمتربیت افراد توانمند در  .1

 اسالم و تطور آن؛ برجهانحاکم  یهادولتبررسی و نقد تاریخ خالفت و  .5

 و نیازهای جامعه در مورد مسائل تاریخ اسالم؛ هاپرسشبه  ییگوپاسخایجاد توان  .6

 از متون و منابع تاریخ اسالمی، تحلیل و نقد آن؛ یریگبهرهایجاد توان  .7

 ، فرق و مذاهب اسالمی؛هاجنبشیخ آشنایی با تار .8

 ؛در اسالم ینگارخیتارشناخت  .9

 آشنایی با مسائل فلسفه تاریخ؛ .01

 ورود به سطح چهار رشته تاریخ؛تربیت طالب مستعد جهت  .00

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 خاص شیعه، تجزیه و ترکیب دیعقا فقه، اصول، تفسیر قرآن،

 دروس تخصصی

در  اسالم ،رسول خدا تاریخ ،انقالب اسالمى تاریخ ،در آستانه بعثت جهان ،در ایران اسالم ،کلیات تاریخ جهان

در هند و  اسالم ،قرآن و روایات در هاى تاریخىسنت ،در مغرب و اندلس اسالم ،تاریخ فلسفه ،مصر و شام

 وضع ،خلفاء تاریخ ،تخصصى )عربى( متون ،نگارى در اسالمتاریخ اسالم و تاریخ مأخذشناسى ،آسیاى میانه

جهان تاریخى  جغرافیاى ،دینى معاصر وهاى فکرى جنبش ،علیهم السالمالبیتاهل تاریخ ،کنونى جهان اسالم

 همایش غیبت صغری، امامت امام مهدی، تاریخ ،و تاریخ اسالم مستشرقان ،تاریخ تمدن اسالمى کلیات ،اسالم

 ،امویان تاریخ ،تحقیق پیشرفته روش البیت،اهل و خدا رسول سیره ،معاصر عربى ،تشیع تاریخ ،و کارورزى

 .عثمانى تاریخ ،عباسیان تاریخ ،انگلیسى زبان

 تاریخ اسالم
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 تعريف

، مبانی اعتقادی، مسائل، طالبسطح سه تبلیغ با گرایش حج، اولین مقطع از این رشته است که در آن 

آموزند و توان تبلیغ حج و زیارت را میهای الزم برای تبلیغ و مدیریت فرهنگی در های ارتباطی و روشمهارت

این رشته  دانشنامهکنند و در پایان موفق به دریافت گویی به نیازهای مربوط به آن را کسب میو پاسخ

 شوند.می

 اهداف

 ؛شناخت نسبت به مسائل و مباحث مربوط به حج و زیارت توسعه. 0

 ؛ها و شبهاتپرسشگویی به و پاسخ هیامام عهیش دیعقاتبیین و دفاع از  .1

 ؛تأمین مبلّغان و مدیران فرهنگی برای حج و عمره .3

 ؛مدت مربوط به حج و زیارتهای کاربردی و کوتاهایجاد توان تدریس در دوره .1

 ؛ازیموردنهای ارتباطی . تقویت مهارت5

 ؛مستعد جهت ورود به سطوح باالتر طالبتربیت  .6

 ؛ی. شناخت استداللی مسائل فقهی و اصول7

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 ترکیب و خاص شیعه، تجزیه دیعقا فقه، اصول، تفسیر قرآن،

 دروس تخصصی

و  فرق ،تطبیقی احکام ،شناسی در قرآنانسان ،و مناسک حج احکام ،کالمی شبهات ،حج در قرآن و سنّت

 مدیریت ،تیوهاب ،و مقام معظم رهبریدر اندیشه امام  حج ،فریقین منابع ،و اسرار حج آداب ،مذاهب اسالمی

 معصومان، سیره ،مذهبی و تاریخی اماکن ،وقایع چالشی صدر اسالم تحلیل ،فرهنگی در حج و زیارت

ها و روش ،های تربیت اسالمیو روش اصول ،انحرافی فرق ،اسالمی کالم ،اسالمی عرفان ،شناسیقرآن

اسالم در عصر  جهان ،تخصّصی زبان ،و راهنمایی مشاوره ،یغشناسی تبلروان ،و مناظره نقد ،های تبلیغمهارت

 .روش تحقیقسمینار و  ،حاضر

 

 

 

 

 حجتبلیغ با گرایش 
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 تعريف

 بررسی و تحلیل توان آموخته و را قرآن علوم و تفسیر مختلف یهاروش و مبانی ،رشته این درخواهر  طالب

 از پس و کنندمی پیدا را آنیقر معارف زمینه در جامعه رایج نیازهای به گوییپاسخ و تدریس نیز و تطبیقی

 .شوندمی سه سطح مدرک دریافت به موفق نامه،پایان ارائه با علمی، توان احراز

 اهداف

 معنوی؛ و اخالقی تعالی زمینه ایجاد و اعتقادی مبانی تعمیق .0

 نقد؛ و( گیرینتیجه آوری وجمع) تتبع حد در پژوهیقرآن توان ایجاد .1

 و( دو سطح)حوزوی  تحصیالت قبلی قرآن، در مقطع و علوم سیرتف زمینه در تدریس توان ایجاد .3

 مقطع کارشناسی؛

 گفتار؛ و نوشتار صورتبه قرآنی، معارف زمینه در تبلیغ توان تقویت .1

 قرآنی؛ علوم و تفسیر زمینه در جامعه، موردنیاز و رایج سؤاالت به گوییپاسخ توان ایجاد .5

 باالتر؛ مقاطع به ورود منظوربه برتر استعدادهای سازیآماده .6

 استنباط؛ مبانی با آشنایی و فقهی متون از گیریبهره توان ایجاد .7

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 اختصاصی شیعه دیعقا فقه، اصول، تفسیر قرآن،

 دروس تخصصی

 و مفسران،تاریخ تفسیر  قرآن و کتاب مقدس، قواعد تفسیر قرآن، علوم قرآن، مفردات قرآن، بالغت کاربردی،

مبانی و مکاتب  ترجمه و مترجمان، های تفسیری،گرایش ها وروش آشنایی با مبانی و قواعد ترجمه قرآن،

شناسی مطالعات روش تفسیر موضوعی، زبان تخصصی، تفسیر ترتیبی، متون عربی معاصر، تفسیر قرآن کریم،

 .روش تحقیق پیشرفته کارورزی تحقیق، اسالمی،

 

 

 

 تفسیر و علوم قرآنی
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 تعريف

کارشناسی ) نامه، موفق به دریافت مدرک سطح سهضمن احراز توان علمی و ارائه پایان ،طالب رشتهاین  رد

باشد. در این شوند. موفقیت در این دوره شرط ورود به سطح چهار و سطوح عالی این گرایش میارشد( می

 گرایش امکان تحصیل در سطوح باالتر نیز مهیا شده است.

 اهداف

 قادی و ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوی؛مبانی اعت قیتعم .0

 . ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینه فقه و اصول؛1

 ؛هادانشگاهو مقطع کارشناسی  س در سطح دو. ایجاد توان تدری3

 . تقویت توان تبلیغ و تألیف در زمینه احکام و معارف اسالمی؛1

 ع باالتر؛ورود به مقط منظوربهاستعدادهای برتر  یسازآماده. 5

 ؛از منابع فقهی و اصولی یریگبهره. ایجاد توان 6

 عناوين دروس 

 دروس عمومی 

 ترکیب، عقاید خاص شیعهو ترتیبی(، تجزیه قرآن )تفسیر 

 دروس تخصصی

عربی  قواعد فقهی، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی، مقدمه علم حقوق، فقه، فقه الحدیث، اصول فقه،

 های علمیکارورزی و همایش کلیات علم رجال، روش تحقیق عملی، تاریخ فقه و اصول، معاصر،

 فقه و اصول
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 تعريف

 بررسی، و تحلیل توان آموخته و را اسالمی فلسفه مهم یهامشرب و آراء مبانی، ،رشته این درخواهر  طالب

 بحث سطح، این در هک ایمحدوده در- را اسالمی فلسفه زمینه در رایج نیازهای به گوییپاسخ و تدریس

 رشته سه سطح مدرک دریافت به موفق نامه،پایان ارائه با علمی، توان احراز از پس و کنندمی کسب -شودمی

 شوند.می اسالمی فلسفه

 اهداف

 اعتقادی؛ مبانی به نسبت شناخت . تعمیق0

 ؛هاآن مبانی با آشنایی و اسالمی فلسفه در مهم یهامشرب و هاروش آراء، . شناخت1

 اسالمی؛ فلسفه زمینه در نقد، و( گیرینتیجه و آوریجمع) تتبع حد در تحقیق توان . ایجاد3

 تر؛پایین سطوح در اسالمی فلسفه تدریس توان . ایجاد1

 گفتار؛ و نوشتار صورتبه اسالمی فلسفه مباحث ترویج توان . تقویت5

 اعتقادی؛ رایج سؤاالت به گوییپاسخ توان . ایجاد6

 باالتر؛ مقاطع به ورود منظوربه برتر استعدادهای سازیماده. آ7

 ؛فلسفی متون از گیریبهره توان . ایجاد8

 عناوين دروس 

 دروس عمومی 

 ترکیبو قرآن، تجزیه  تفسیر فقه، اصول،

 دروس تخصصی

 اسالمی، فلسفه متون اخالق، فلسفه اسالم، جهان فلسفی و مکاتب تاریخ غرب، فلسفه تاریخ اسالمی، فلسفه

 ،علم النفس تخصصی، زبان کالمی، جدید مسائل و دین فلسفه اسالمی، عرفان اسالمی، کالم علم، فلسفه

 تحقیق، ارائه و کارورزی سنت، و کتاب در عقلی تفکر پیشرفته، تحقیق روش شناسی،معرفت معاصر، عربی

 جدید قدیم و منطق منطق

 فلسفه اسالمی
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 تعريف

 بررسی، و تحلیل توان آموخته و را اسالمی کالم مهم یهامشرب و آراء مبانی، شتهر این در پژوهاندانش

 بحث سطح، این در که ایمحدوده در ـ را اسالمی کالم زمینه در رایج نیازهای به گوییپاسخ و تدریس

 رشته سه سطح مدرک دریافت به موفق نامه،پایان ارائه با علمی توان احراز از پس و کنندمی کسب ـ شودمی

 شوند.می اسالمی کالم

 اهداف

 ی تعالی اخالقی و معنوی؛تعمیق مبانی اعتقادی و ایجاد زمینه .0

 ؛هاآنهای مهم در کالم اسالمی و آشنایی با مبانی ها و مشربشناخت آراء، روش .1

سازی جهت تألیف و ترجمه در افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و نقد و زمینه .3

 ه کالم اسالمی؛حوز

 ایجاد توان تدریس در مقطع سطح دو و کارشناسی، در کالم اسالمی؛ .1

 نوشتار و گفتار؛ صورتبهتقویت توان ترویج مباحث کالم اسالمی  .5

 گویی به سؤاالت رایج و مورد نیاز جامعه در مورد مسائل کالمی؛ایجاد توان پاسخ .6

 طع باالتر؛ورود به مقا منظوربهسازی استعدادهای برتر آماده .7

 گیری از متون مرجع کالمی.ایجاد توان بهره .8

 عناوين دروس 

 دروس عمومی 

 ترکیب و اصول، تفسیر قرآن، تجزیه فقه،

 تخصصی دروس

 فلسفه اسالمی، های کالمی اسالمی،ها و فرقهمکتب فلسفه دین و مسائل جدید کالمی، کالم استداللی،

روش  تاریخ علم کالم، های علمی،کارورزی و همایش کلیات علم کالم، الق،فلسفه اخ منطق، شناسی،معرفت

کالم  معارف قرآن و زبان انگلیسی، معارف شیعی، عربی معاصر، قواعد اساسی علم کالم، تحقیق پیشرفته،

 تطبیقی

 اسالمی کالم
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 کالم اسالمی با گرایش امامت
 

 تعريف

آموزند و توانایی پاسخگویی به نیازهای یت را می، مبانی و مسائل امامت و والرشتهخواهر در این  طالب

کنند و در پایان، موفق به مربوط و توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و تدریس آن را پیدا می

 شوند.این رشته می دانشنامهدریافت 

 اهداف

عقلی و  ادلّهای والیت و امامت بر مبن ژهیوبهتوسعه و تعمیق شناخت نسبت به مبانی و مسائل کالمی  .0

 نقلی؛

 امامت؛ هنیزمسازی جهت تألیف در افزایش توان تحقیق در حدّ تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینه .1

ها و شبهات روز در حوزه به پرسش یپاسخ گوئهای انحرافی، تقویت توان شناخت و نقد دیدگاه .3

 امامت؛

 تر؛ایجاد توان تدریس مباحث امامت در سطوح پایین .1

 به معارف کالمی و مسائل امامت و والیت؛ مسلطان تربیت مبلّغ .5

 مستعد جهت ورود به سطوح باالتر؛ طالبتربیت  .6

 معرفی و شناخت منابع مهم امامت و ایجاد توان استفاده از آن؛ .7

 اخت استداللی مسائل فقهی و اصولی؛شن .8

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 ترکیبو ، تجزیه فقه اصول ،عمومی فقه

 تخصصی دروس

 ،تفسیر قرآن ،فرق و مذاهب کالمی ،کالم مقارن ،کالم استداللی ،قواعد کالمی ،کلیات و تاریخ علم کالم

 3امامت عامه ،)شؤون و مناصب امام( 1امامت عامه ،)فلسفه امامت( 0امامت عامه ،های امامت و خالفتنظریه

 ،شناسی امامتشبهه، السالمعلیهمامامت سایر ائمه  ،السالمعلیه امامت امیرالمؤمنین ،های امام()خصائص و ویژگی

، متون ادبی امامت ،احتجاجات معصومین پیرامون امامت، اعتبارسنجی احادیث امامت ،مأخذشناسی امامت

، تاریخ تحلیلی امامت ،وظایف امت نسبت به امام، در فرهنگ و تمدن اسالمی السالمعلیهمنقش امامان شیعه 

، منطق، منطق فهم حدیث ،منابع فریقین، نقد بهائیت، نقد وهابیّت، مهدویّت، السالمعلیهمسیره اخالقی معصومان 

 .زبان تخصصی، عربی معاصر، کارورزی تحقیق، معرفت شناسی
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 م اسالمی با گرایش مااب  اسالمیکال

 تعريف

ضمن شناخت تاریخ، اندیشه و عقاید فرق و مذاهب اسالمی و مبانی اعتقادی  رشتهخواهر در این طالب 

ع، ارتباط با اندیشمندان و پیروان سایر مذاهب اسالمی، های الزم جهت تبلیغ، دفاع از کیان تشیتشیع، مهارت

پاسخگویی به نیازهای مربوط، تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی مسائل مربوط به مذاهب 

 شوند.آورده و در پایان موفق به دریافت دانشنامه این رشته می به دستاسالمی را 

 اهداف

 ها و شبهات؛از آن و پاسخگویی به پرسششناخت استداللی عقاید شیعه و دفاع  .0

 توسعه و تعمیق شناخت نسبت به مسائل والیت و امامت، بر مبنای ادله عقلی و نقلی؛ .1

 های فکری سایر مذاهب؛با توجه به زمینه علیهم اسالمبیتتبلیغ و ترویج معارف و فرهنگ اهل .3

 اطق چند مذهبی؛های فرهنگی و دینی منپرورش نیروهای توانمند جهت تصدی مدیریت .1

 تقویت توان مناظره و ارتباط با علما و اندیشمندان سایر مذاهب اسالمی؛ .5

 افزایش توان تحقیق در حدّ تحلیل و بررسی تطبیقی؛ .6

 ؛هاآنشناخت منابع کالمی، فقهی، حدیثی، تفسیری و تاریخی مذاهب اسالمی و ایجاد توان فهم  .7

 تر؛ایجاد تدریس در سطوح پایین .8

 ستعد جهت ورود به سطوح باالتر؛تربیت طالب م .9

 ناخت استدالل مسائل فقهی و اصولی؛ش .01

 عناوين دروس 
 دروس عمومی

 ترکیبو ، تجزیه فقه اصول ،عمومی فقه

 دروس تخصصی

 روش ،رجال جهان اسالم، جغرافیای قرآن، تفسیر معصومین )ع(، رهیو س تاریخ کالم امامیه، تاریخ اصول فقه،

 ثیعلم الحدخاص شیعه،  دیعقا معاصر، عربی کالمی، شبهات های تبلیغ،مهارت ها وروش تحقیق پیشرفته،

های ، قواعد و روشمبانی علم کالم، اتیکل مقارن، کالم اسالمی، فلسفه مقارن، فقه انحرافی،فرق  تطبیقی،

عملی و منطق ) عملی(،عربی ) مکالمه قرآن، معارف فقهی اهل سنّت، مذاهب فرهنگی، مدیریت تفسیری،

 و مناظره نقد و روحانیت در مذاهب اسالمی، نظام نظری(،
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 کالم اسالمی با گرایش مهدویت

 تعريف

گویی به نیازهای آموزند و توان پاسخاستداللی می صورتبهطالب، مبانی و مسائل مهدویت را  رشتهدر این 

کنند و در پایان، موفق به میمربوط و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی، تبلیغ و تدریس آن را پیدا 

 شوند.نامه سطح سه این رشته میدریافت دانش

 اهداف

 ؛مهدویت و امامت مسائل ویژه به کالم علم نقلی و عقلی مبانی و مسائل به نسبت شناخت توسعه .0

 ؛مهدویت زمینه در تألیف جهت سازیزمینه و تطبیقی بررسی و تحلیل حد در تحقیق توان افزایش .1

 در روز، شبهات و هاپرسش به گوییپاسخ توان تقویت و انحرافی جریانات و هادیدگاه دنق و شناخت .3

 ؛مهدویت حوزه

 ؛ترپایین سطوح در مهدویت، و امامت مباحث تدریس توان ایجاد .1

 ؛السالمهمیعل بیت اهل فرهنگ و مهدویت مسائل و معارف به مسلط مبلغان تربیت .5

 ؛باالتر حسطو به ورود جهت مستعد، طالب تربیت .6

 ؛آن از استفاده توان ایجاد و مهدویت و امامت مهم منابع شناخت و معرفی .7

 ؛اصولی و فقهی مسائل استداللی شناخت .8

 عناوين دروس 

 دروس عمومی

 ترکیبو ، تجزیه فقه اصول ،عمومی فقه

 تخصصی دروس

، فرق و مذاهب کالمی، شیعه عقاید خاص، تفسیر قرآن، کالم استداللی، قواعد کالمی، کلیات و تاریخ علم کالم

امامت و  یمأخذشناس، تاریخ تحلیلی عصر امامت، وظایف امت نسبت به امام، امامت خاصه امامت عامه

مهدویت و آینده ، مهدویت در احادیث، در قرآن مهدویت ،مسائل اساسی مهدویت، منجی در ادیان، مهدویت

تاریخ ، مهدویت و مستشرقین، شناسی مهدویتارتادعیه و زی، مهدویت کارکردهای فرهنگی اجتماعی، جهان

منطق فهم ، شناسیمعرفت، های تفسیر موضوعیو روش مبانی، فرق انحرافی، شبهات کالمی، غیبت کبرا

 زبان تخصصی، عربی معاصر روش تحقیق پیشرفته، )عملی( تبلیغروش ، تاریخ حدیث، حدیث
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 عريفت

داللی مباحث اعتقادی، فقه و اصول و فراگیری ادبیات عرب، طالب خواهر در این مقطع ضمن شناخت است

کنند و در های تدریس، توانایی تدریس و تحقیق در موضوعات مرتبط با رشته فوق را پیدا میها و روشمهارت

 شوند.نامه سطح سه مدرسی ادبیات عرب و مجوز تدریس آن میپایان، موفق به دریافت دانش

 اهداف

 ؛ها و مکاتب مهم در ادبیات عرب، روشآشنایی با آراء .0

 ؛ایجاد توان تحقیق در حد تتبع، تحلیل، بررسی و نقد در زمینه ادبیات عرب .1

 ؛آشنایی با منابع، متون، تاریخ و ادوار ادبیات عرب .3

 ؛های آنآشنایی با مبانی علمی تدریس و مهارت .1

 ؛تأمین استاد جهت تدریس دروس ادبیات عرب .5

 ؛گویی به سؤاالت رایج ادبیات عربتوان پاسخ ایجاد .6

 ؛تربیت طالب مستعد جهت شرکت در سطوح باالتر .7

 ؛گیری از متون ادبیات عربایجاد توان بهره .8

 عناوين دروس 

 دروس عمومی 

 فقه، اصول، تفسیر قرآن، عقاید خاص شیعه، روش تحقیق

 دروس تخصصی

اعراب  کارورزی )عملی(، تحلیل ادبی صحیفه سجادیه، نحو تکمیلی، البالغه،تحلیل ادبی نهج صرف تکمیلی،

، اللغهفقه  نقد ادبی، بالغت تکمیلی، اعجاز ادبی قرآن کریم، تجزیه و ترکیب )عملی(، القرآن )نظری و عملی(،

یابی سنجش و ارزش تاریخ ادبیات عرب، اخالق مدرسی، اصول و فنون ترجمه )عملی(، فنون و روش تدریس،

 عملی(،) منبع شناسی تعلیم و تربیت اسالمی، متون درسی، ی آموزشی،فنّاور متون ادبی جدید، )عملی(،

 ریزی آموزشیشناسی تربیتی و مدیریت و برنامهروان اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،

 

 

 یمدرسی ادبیات عرب
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 تعريف

ای از د و تفسیر با مجموعه، عالوه بر ارتقاء سطح علمی فقه، اصول فقه، عقایمقطعدر این  هبخواهران طل

مباحث مرتبط با حوزه مطالعات زنان از منظر اسالم آشنا و توانائی پاسخگویی به نیازهای مربوط و تدریس 

کنند و در پایان موفق به دریافت متون و تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی با مکاتب غرب را پیدا می

 شوند.دانشنامه این رشته می

 اهداف

 ؛شناخت نسبت به مبانی اعتقادات اسالمی تعمیق .0

ی علمی به ی مشاورهپرورش کارشناسان اسالمی واجد صالحیت در حوزه مطالعات زنان برای ارائه .1

 نهادها در مباحث زن؛
 تبیین و توصیف نگاه جامع اسالم به زن؛ .3

در حوزه سازی جهت تألیف و ترجمه افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی و نقد و زمینه .1

 مطالعات زنان؛
 تر؛ایجاد توان تدریس مباحث مرتبط با موضوع زن در سطوح پایین .5

 های رایج در موضوع زن؛افزایش توان پاسخگویی به شبهات و پرسش .6
 اری فرهنگی در حوزه مطالعات زنان؛ایجاد توانایی تبلیغ دیدگاه اسالمی و تأثیرگذ .7

 عناوين دروس 

 دروس عمومی 

 ترکیبو خاص شیعه، تجزیه  دیعقا ، تفسیر قرآن،فقه ، اصولعمومی هفق

 دروس تخصصی
 ی علم حقوق،مقدمه فلسفه فقه، مبانی و آثار فمینیسم، اصول فقه، شناسی فمینیسم،جریان فقه تخصّصی،

 زن در اسالم، زن در نظام حقوقی ایران، معارف بنیادین دین، فلسفه حقوق با رویکرد اسالمی، انسان در اسالم،

اخالق  زن در ادیان و مکاتب فلسفی، شناسی جنسیت،جامعه خانواده در اسالم، قوق زن در اسالم و غرب،ح

شناسی اختالفی زن و روان جنسیت و تعلیم و تربیت، شناسی مطالعات زنان در جهان اسالم،جریان جنسیتی،

 زبان انگلیسی ،همایش و کارورزی روش تحقیق پیشرفته، عربی معاصر، مرد،

 مطالعات اسالمی زنان


