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دوره یدی کالم امامیه
گروه آموزشی فلسفه و کالم اسالمی
مرکز تخ صصی آخوند خراسا ین

(ره)

مقذمه
گزٍُ آهَسضی فلسفِ ٍ کالم اسالهی هزکش تخصصی آخًَذ خزاسبًی (رُ) جْت آضٌبیی عالة ثب کالم اهبهیِ ٍ ًیش
رٍش پژٍّص در حَسُی داًص کالم ٍ ّوچٌیي آهبدُسبسی عالة عالقِهٌذ ثِ تحصیل در هقغع سغح سِ در رضتِ
کالم هقبرى ،دٍرُ توْیذی کالم اهبهیِ را ثزگشار هیکٌذ.

اهذاف
 آضٌبیی ثب هَضَعبت اصلی ٍ ضبخصِّبی اًذیطِای کالم اهبهیِ آضٌبیی ثب تبریخ ٍ هذارس اًذیطِای کالم اهبهیِ آضٌبیی ثب هٌبثع هْن کالم اهبهیِ آضٌبیی ثب هْبرتّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علوی آضٌبیی ثب پژٍّصّبی هعبصز در حَسُ داًص کالم -آهبدگی عالة ثزای ضزکت در آسهَى ٍرٍدی ٍ تحصیل در هقغع سغح سِ کالم هقبرى

مشخصات دوره
دٍرُی توْیذی کالم اهبهیِ ثِ ارسش هجوَعبً ٍ 23احذ درسی (ٍ 9احذ ًظزی ٍ ٍ 5احذ عولی) ٍ در هذت یک ًین-
سبل تحصیلی (اس  23ثْوي هبُ  24:7تب  39تیزهبُ 24:8؛ ثِجش ایبم هبُ رهضبى ٍ تعغیالت ًَرٍس) ثزگشار هیضَد.
سزفصل درٍس دٍرُ عجبرت است اس:
ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نظری /عملی

توضیحات

2

کالم امامیه ( :)2مثدأ و معاد

3

2/3

واحد عملی در قالة سه روس ـ سی کتاب تزگشار میشود.

3

کالم امامیه ( :)3نثوت و امامت

3

2/3

واحد عملی در قالة سه روس ـ سی کتاب تزگشار میشود.

4

تاریخ کالم امامیه

3

2/3

واحد عملی در قالة سه روس ـ سی کتاب تزگشار میشود.

5

مأخذشناسی کالم امامیه

2

- /2

6

مهارتهای پژوهش و نگارش علمی

3

2/2

جمع واحدها

5/9

دٍرُی حبضز هطتول ثز پٌج عٌَاى درسی است ،کِ در سِ قبلت عزضِ هیضَد:
 -2کالسّبی آهَسضی :ثخص ًظزی درسّبی «کالم اهبهیِ ( :)2هجذأ ٍ هعبد»« ،کالم اهبهیِ (ً :)3جَت ٍ
اهبهت»« ،تبریخ کالم اهبهیِ»« ،هْبرتّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علوی» ٍ درس «هأخذضٌبسی کالم اهبهیِ»
(جوعبً ثِ ارسش ٍ 9احذ درسی) رٍسّبی پٌجطٌجِ ٍ عی چْبر جلسِ آهَسضی ارائِ هیضَد.
 -3جوعخَاًی کتبةٍ :احذّبی عولی درسّبی «کالم اهبهیِ ( :)2هجذأ ٍ هعبد»« ،کالم اهبهیِ (ً :)3جَت ٍ
اهبهت»« ،تبریخ کالم اهبهیِ» عی سِ رٍس ًبهتَالی در قبلت جوعخَاًیِ هْنتزیي آثبر پژٍّطی هعبصز در ایي
حَسُّب ثزگشار خَاّذ ضذ .ثزًبهِ جوعخَاًی کتبة در قبلت «سِ رٍس ـ سی کتبة» جْت تقَیت هْبرت در
خَاًص فعّبل ٍ تحلیلی کتبة ٍ ّوچٌیي ایجبد ًطبط علوی در فضبیی رقبثتی ،عزاحی گزدیذُ است .قبلت
اجزایی ثزًبهِی جوعخَاًی «سِ رٍس ـ سی کتبة» ثِ ایي ضزح است:
ا) گزٍُثٌذی ضزکتکٌٌذگبى ثز اسبس قزعِکطی در « 6گزٍُ ـ هغبلعِ».
ة) ٍاگذاری گزٍُ ـ کتبةّبی اس پیص تعییيضذُ ثِ ّز گزٍُ ـ هغبلعِ ثِ قیذ قزعِ.
 سی کتبة هْن در سِ حَسُی «هجذأ ٍ هعبد»ً« ،جَت ٍ اهبهت» ٍ «تبریخ کالم اهبهیِ» اًتخبة ٍ در
پٌج گزٍُ تقسین ضذُ کِ ّز گزٍُ «گزٍُ ـ کتبة» خَاًذُ هیضَدّ .ز گزٍُ ـ کتبة هطتول است ثز
دٍ کتبة در حَسُی «هجذأ ٍ هعبد» ،دٍ کتبة در حَسُی «ًجَت ٍ اهبهت» ٍ دٍ کتبة در حَسُی
«تبریخ کالم اهبهیِ».
ّ ز گزٍُ ـ هغبلعِ هَظف است در ًینرٍس ًخست ّز رٍس ،دٍ کتبة هغبلعِ کزدُ ،در ًینرٍس دٍم ثزای
سبیز گزٍُّب در قبلت هطخص ٍ آهَسشدیذُ گشارش دّذ .ثذیيتزتیت در ّز رٍس جوعبً دُ کتبة ٍ در
پبیبى سِ رٍس ،سی کتبة جوعخَاًی هیضَد.
ج) هغبلعِی جوعی گزٍُ ـ کتبةّب در گزٍُ ـ هغبلعِ در ًینرٍس ًخست ّز رٍس.
 در ّز گزٍُ ،اثتذا ّز کتبة ثیي توبم اعضبی گزٍُ تقسین هیضَد .سپس ّز ًفز ثخص هحَلضذُ ثِ
خَد را در هذت  56دقیقِ خَاًذُ ،در  21دقیقِ ثزای سبیز اعضبی گزٍُ خَد گشارش هیدّذ .سپس
توبم اعضبی گزٍُ ثب هطبرکت ّن کلّ هغبلت کتبة را جوعثٌذی کزدُ ،در  36دقیقِ ضیَُی گشارش
خَد در ثعذاسظْز را هطخص ًوَدًُ ،وبیٌذُی خَد را جْت ارائِی گشارش هطخص هیکٌذ .ثذیي-
تزتیتّ ،ز کتبة هجوَعبً عی  3سبعت ،جوعخَاًی ٍ آهبدُی گشارش ضفبّی هیضَد.
د) ارائِی گشارش ّز گزٍُ ـ هغبلعِ در ًینرٍس دٍم ّز رٍس ٍ گفتٍگَی جوعی
ّ ز گزٍُ ثِ اسای ّز دُ صفحِ کتبة ،یک دقیقِ سهبى ثزای گشارش ثِ دیگز گزٍُّب ٍ ّیأت داٍراى
دارد.
ّ یأت داٍراى هزکّت است اس سِ استبد در سهیٌِّبی هغبلعبتی.
 پس اس ارائِی ّز گزٍُّ ،یأت داٍراى ٍ ّوچٌیي دیگز گزٍُّب هیتَاًٌذ جْت ایضبح هغبلت اس ارائِ-
دٌّذُ سؤال کٌٌذ.

ُ) ارسیبثی ٍ اهتیبسدّی ثِ هغبلعِ ٍ ارائِی گشارش ضفبّی ّز گزٍُ ـ هغبلعِ تَسظ ّیأت داٍراى ٍ دیگز
گزٍُّب.
 پس اس ارائِ گشارش ّز گزٍُ ـ هغبلعِ ّیأت داٍراى ٍ ّوچٌیي سبیز گزٍُّب ثز هجٌبی جبهعیت
هغبلعِ ٍ گشارش ،هْبرت در ارائِ ٍ رعبیت سهبىثٌذی ثِ گزٍُ ارائِدٌّذُ اهتیبس خَاٌّوذ دارد.
ّ ز گزٍُ ـ هغبلعِ هَظف است ،گشارش هکتَة خَد را ًیش ارائِ هیکٌذ.
ٍ) تْیِی گشارش هکتَة ّز کتبة تَسظ گزٍُ ـ هغبلعِی ارائِدٌّذُ در پبیبى ّز رٍس ثب استفبدُ اس گفت-
ٍگَی جوعی پس اس ارائِی ضفبّی.
س) جوعثٌذی اهتیبسات ّز گزٍُ در پبیبى ثزًبهِی رٍساًِ تَسظ ّیأت داٍراى ٍ هعزفی گزٍُ ثزتز.
 در تعییي اهتیبس ًْبیی ّز گزٍُ ،سْن اسبتیذ  ٍ %71سْن سبیز گزٍُّب  %51خَاّذ ثَد.
ح) تقذیز اس گزٍُ ثزتز ثب اّذای دُ هیلیَى ریبل ثِ اعضبی گزٍُ ثزتز.
 -4کبر در ّفتٍِ :احذ عولی درس «هْبرتّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علوی» ٍ ثبقیهبًذُی ٍاحذّبی عولی دیگز
درسّب در قبلت فعبلیتّبی عولی یب هغبلعبتی ثِ داًصپژٍّبى ٍاگذار خَاّذ ضذ تب در عَل ّفتِ اًجبم دٌّذ.
اساتیذ دوره


کالم اهبهیِ (تَحیذ ٍ عذل) :دکتز هحوذحسیي هٌتظزی؛ داًصآهَختِ دکتزی کالم اهبهیِ  -داًطگبُ تْزاى.



کالم اهبهیِ (ًجَت) :حجتاالسالم دکتز سیذحسي عبلقبًی؛ استبدیبر پژٍّطگبُ قزآى ٍ حذیث قن.



کالم اهبهیِ (اهبهت) :دکتز اهذاد تَراى؛ استبدیبر ٍ رئیس داًطکذُی ضیعِضٌبسی داًطگبُ ادیبى ٍ هذاّت.



کالم اهبهیِ (هعبد) :حجتاالسالم ٍ الوسلویي استبد هحوذتقی سجحبًی؛ استبدیبر پژٍّطگبُ علَم ٍ هعبرف
اسالهی ٍ ،رئیس قغت تعویق ایوبى دیٌی دفتز تجلیغبت اسالهی حَسُی علویِی قن.



تبریخ کالم اهبهیِ :حجتاالسالم سیذ اکجز هَسَی تٌیبًی؛ عضَ ّیئت علوی پژٍّطگبُ قزآى ٍ حذیث قن.



هأخذضٌبسی کالم اهبهیِ :حجتاالسالم حسیي ضبًِچی؛ هذیز ضعجِی ثٌیبد اهبهت در هطْذ.



هْبرتّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علوی :حجتاالسالم اهیز صبلح هعصَهی؛ داًصآهَختِ دکتزی ادثیبت عزة ـ
داًطگبُ اصفْبى.

امتیاسات شزکت در دوره
 گَاّی پبیبى دٍرُ؛ اٍلَیت جذة در هقغع سغح  4رضتِّبی «کالم هقبرى» ٍ «فلسفِ ٍ کالم اسالهی» در هزکش تخصصیآخًَذ خزاسبًی؛
 تغجیق ثزخی اس درٍس ثب درٍس پیصًیبس رضتِّبی «کالم هقبرى» ٍ «فلسفِ ٍ کالم اسالهی» در هزکشتخصصی آخًَذ خزاسبًی؛
 -هعزفی ثِ هزکش هلی پبسخگَیی ثِ سؤاالت دیٌی؛

 تأهیي ثستِّبی آهَسضی؛ اّذای جَایش ثِ هوتبسیي ثزًبهِی جوعخَاًی کتبة.شزایط پذیزش
 اضتغبل ثِ سغح دٍ حَسُ ٍ یب اضتغبل ثِ سغح یک ّوزاُ ثب هذرک کبرضٌبسی

سمان ثبتنام


سَم تب دّن ثْوي هبُ  :7اس عزیق سبهبًِ paziresh.dte,ir

مذت دوره
 اس  23ثْوي هبُ  24:7تب  39تیزهبُ 24:8
 درسّب در ایبم هبُ هجبرک رهضبى ٍ تعغیالت ًَرٍس تعغیل است.

