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 مقذمه

 ًیشکالم اهبهیِ ٍ ثب  عالةگزٍُ آهَسضی فلسفِ ٍ کالم اسالهی هزکش تخصصی آخًَذ خزاسبًی )رُ( جْت آضٌبیی 

رضتِ هقغع سغح سِ در تحصیل در  ِهٌذ ثِعالة عالقسبسی آهبدُّوچٌیي داًص کالم ٍ  یش پژٍّص در حَسُرٍ

  .کٌذتوْیذی کالم اهبهیِ را ثزگشار هیدٍرُ هقبرى،  کالم

 

 اهذاف

 ای کالم اهبهیِ ّبی اًذیطِضبخصِ ٍ آضٌبیی ثب هَضَعبت اصلی -

 ای کالم اهبهیِ آضٌبیی ثب تبریخ ٍ هذارس اًذیطِ -

 آضٌبیی ثب هٌبثع هْن کالم اهبهیِ -

  ّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علویهْبرتآضٌبیی ثب  -

 ّبی هعبصز در حَسُ داًص کالمآضٌبیی ثب پژٍّص -

  سغح سِ کالم هقبرىهقغع ثزای ضزکت در آسهَى ٍرٍدی ٍ تحصیل در  عالةی گآهبد -

 

 

 مشخصات دوره

-ًینیک  ٍ در هذتٍاحذ عولی(  5ٍاحذ ًظزی ٍ  9ٍاحذ درسی ) 23ارسش هجوَعبً توْیذی کالم اهبهیِ ثِ  یدٍرُ

د. ضَثزگشار هی (ًَرٍستعغیالت هبُ رهضبى ٍ ایبم  جشِ؛ ث24:8تیزهبُ  39تب  24:7ثْوي هبُ  23اس )سبل تحصیلی 

 : عجبرت است اس سزفصل درٍس دٍرُ

 توضیحات  نظری/ عملی تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

 شود. کتاب تزگشار می واحد عملی در قالة سه روس ـ سی 3/2 3  معاد و  مثدأ: (2کالم امامیه ) 2

 شود.واحد عملی در قالة سه روس ـ سی کتاب تزگشار می 3/2 3  : نثوت و امامت (3کالم امامیه ) 3

 شود.واحد عملی در قالة سه روس ـ سی کتاب تزگشار می 3/2 3 امامیه تاریخ کالم  4

  -/ 2 2 مأخذشناسی کالم امامیه  5

  2/2 3  علمینگارش پژوهش و های مهارت 6

  9/5 جمع واحدها 



  :ضَدعزضِ هی ، کِ در سِ قبلتپٌج عٌَاى درسی استهطتول ثز حبضز  یدٍرُ

ًجَت ٍ (: 3کالم اهبهیِ )»، «: هجذأ ٍ هعبد(2)کالم اهبهیِ »ی ّبدرسثخص ًظزی ّبی آهَسضی: کالس -2

« هأخذضٌبسی کالم اهبهیِ»ٍ درس « علوی ًگبرشپژٍّص ٍ ّبی هْبرت»، «اهبهیِ تبریخ کالم»، «اهبهت

 د.ضَارائِ هیجلسِ آهَسضی  چْبر عیرٍسّبی پٌجطٌجِ ٍ ٍاحذ درسی(  9)جوعبً ثِ ارسش 

(: ًجَت ٍ 3کالم اهبهیِ )»، «(: هجذأ ٍ هعبد2کالم اهبهیِ )»ّبی درسعولی  ّبیٍاحذخَاًی کتبة: جوع -3

ایي تزیي آثبر پژٍّطی هعبصز در هْن خَاًیِجوعدر قبلت عی سِ رٍس ًبهتَالی  «تبریخ کالم اهبهیِ»، «اهبهت

تقَیت هْبرت در جْت « سِ رٍس ـ سی کتبة»در قبلت خَاًی کتبة . ثزًبهِ جوعثزگشار خَاّذ ضذ ّبحَسُ

قبلت . ، عزاحی گزدیذُ استرقبثتی یفضبی درایجبد ًطبط علوی ٍ ّوچٌیي کتبة ٍ تحلیلی خَاًص فعّبل 

  :ثِ ایي ضزح است «رٍس ـ سی کتبةسِ »خَاًی جوعی ثزًبهِاجزایی 

  .«هغبلعِ ـگزٍُ » 6کطی در کٌٌذگبى ثز اسبس قزعِثٌذی ضزکتا( گزٍُ

  .قزعِ ِ قیذهغبلعِ ثـ  ّز گزٍُ ِث ضذُّبی اس پیص تعییيکتبة ـ گزٍُ ٍاگذاریة( 

  در  ٍاًتخبة « تبریخ کالم اهبهیِ»ٍ  «ًجَت ٍ اهبهت»، «هجذأ ٍ هعبد»ی سِ حَسُدر هْن سی کتبة

ّز گزٍُ ـ کتبة هطتول است ثز ضَد. خَاًذُ هی« گزٍُ ـ کتبة»ضذُ کِ ّز گزٍُ گزٍُ تقسین  پٌج

ی ٍ دٍ کتبة در حَسُ« ًجَت ٍ اهبهت»ی ، دٍ کتبة در حَسُ«هجذأ ٍ هعبد»ی حَسُدٍ کتبة در 

 «. تبریخ کالم اهبهیِ»

 ٍُثزای رٍس دٍم کزدُ، در ًیندٍ کتبة هغبلعِ  ،رٍسرٍس ًخست ّز ًیندر هَظف است هغبلعِ  ـ ّز گز

دُ کتبة ٍ در  ٍس جوعبًر تزتیت در ّزذ. ثذیيدّ گشارشدیذُ ٍ آهَسشدر قبلت هطخص ّب گزٍُ سبیز

  ضَد.خَاًی هیسی کتبة جوع ،پبیبى سِ رٍس

  . رٍسرٍس ًخست ّز ًیندر  هغبلعِـ ّب در گزٍُ کتبة ـ گزٍُجوعی  یج( هغبلعِ

  ضذُ ثِ ثخص هحَل ّز ًفزسپس ضَد. ثیي توبم اعضبی گزٍُ تقسین هیّز کتبة اثتذا ، گزٍُّز در

سپس دّذ. اعضبی گزٍُ خَد گشارش هیثزای سبیز دقیقِ  21در ، دقیقِ خَاًذُ 56در هذت  خَد را

گشارش ی ضیَُدقیقِ  36در ثٌذی کزدُ، هغبلت کتبة را جوعکلّ توبم اعضبی گزٍُ ثب هطبرکت ّن 

-ثذیيکٌذ. هی صخهطگشارش  یجْت ارائِ خَد رای ًوبیٌذًُوَدُ، در ثعذاسظْز را هطخص خَد 

 ضَد. هیضفبّی ی گشارش آهبدُ ٍخَاًی جوع ،سبعت 3هجوَعبً عی تزتیت، ّز کتبة 

  گَی جوعیٍٍ گفترٍس رٍس دٍم ّز در ًینهغبلعِ  ـ گشارش ّز گزٍُ ید( ارائِ

 ّیأت داٍراى ّب گزٍُثِ دیگز  گشارشّز دُ صفحِ کتبة، یک دقیقِ سهبى ثزای  ّز گزٍُ ثِ اسای ٍ

 دارد. 

 ٌِّبی هغبلعبتی. ّیأت داٍراى هزکّت است اس سِ استبد در سهی 

 ِاس ارائِجْت ایضبح هغبلت تَاًٌذ ّب هیّوچٌیي دیگز گزٍُّیأت داٍراى ٍ ، ی ّز گزٍُپس اس ارائ-

 سؤال کٌٌذ. دٌّذُ 



دیگز ٍ  ّیأت داٍراىهغبلعِ تَسظ ـ ّز گزٍُ ضفبّی گشارش  یهغبلعِ ٍ ارائِثِ بسدّی یٍ اهتُ( ارسیبثی 

  .ّبگزٍُ

  ثز هجٌبی جبهعیت ّب ٍ ّوچٌیي سبیز گزٍُّیأت داٍراى ّز گزٍُ ـ هغبلعِ پس اس ارائِ گشارش

 خَاٌّوذ دارد. اهتیبس  دٌّذُارائِثِ گزٍُ ثٌذی سهبىٍ رعبیت ارائِ در هْبرت ، گشارش ٍ هغبلعِ

 ٍُکٌذ.خَد را ًیش ارائِ هیگشارش هکتَة ، هَظف است هغبلعِ ـ ّز گز 

-گفتثب  استفبدُ اس  رٍسّز در پبیبى دٌّذُ ی ارائِـ هغبلعِتَسظ گزٍُ ّز کتبة ی گشارش هکتَة تْیٍِ( 

 ی ضفبّی. گَی جوعی پس اس ارائٍِ

 . ٍ هعزفی گزٍُ ثزتزت داٍراى أتَسظ ّیرٍساًِ  یدر پبیبى ثزًبهِّز گزٍُ ثٌذی اهتیبسات ( جوعس

  خَاّذ ثَد. 51ّب % ٍ سْن سبیز گز71ٍُدر تعییي اهتیبس ًْبیی ّز گزٍُ، سْن اسبتیذ % 

 ثزتز.  دُ هیلیَى ریبل ثِ اعضبی گزٍُ یذیز اس گزٍُ ثزتز ثب اّذا( تقح

دیگز ٍاحذّبی عولی ی هبًذُثبقیٍ « ّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علویهْبرت» ٍاحذ عولی درس :ِّفتدر  کبر -4

  .ّفتِ اًجبم دٌّذتب در عَل ٍاگذار خَاّذ ضذ پژٍّبى ثِ داًصیب هغبلعبتی  عولیّبی فعبلیتدر قبلت ّب درس

 اساتیذ دوره

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

 پژٍّطگبُ قزآى ٍ حذیث قن استبدیبرسیذحسي عبلقبًی؛ دکتز االسالم کالم اهبهیِ )ًجَت(: حجت . 

  داًطگبُ ادیبى ٍ هذاّتضٌبسی ی ضیعٍِ رئیس داًطکذُ استبدیبرکالم اهبهیِ )اهبهت(: دکتز اهذاد تَراى؛ . 

 هعبرف علَم ٍ پژٍّطگبُ استبدیبر ؛ هحوذتقی سجحبًیاستبد ٍ الوسلویي االسالم کالم اهبهیِ )هعبد(: حجت

 قن.  یی علویِدفتز تجلیغبت اسالهی حَسُ قغت تعویق ایوبى دیٌیرئیس ، ٍ اسالهی

 پژٍّطگبُ قزآى ٍ حذیث قن ؛ عضَ ّیئت علویاکجز هَسَی تٌیبًیاالسالم سیذ تبریخ کالم اهبهیِ: حجت . 

 هطْذ. اهبهت در ی ثٌیبد ضعجِچی؛ هذیز حسیي ضبًِ االسالمهأخذضٌبسی کالم اهبهیِ: حجت 

 ـ  آهَختِ دکتزی ادثیبت عزةاالسالم اهیز صبلح هعصَهی؛ داًصّبی پژٍّص ٍ ًگبرش علوی: حجتهْبرت

 . داًطگبُ اصفْبى

  

 شزکت در دوره امتیاسات

 دٍرُ؛ پبیبىگَاّی  -

هزکش تخصصی در  «کالم اسالهی فلسفِ ٍ»ٍ  «کالم هقبرى»ّبی رضتِ 4سغح هقغع اٍلَیت جذة در  -

 آخًَذ خزاسبًی؛

هزکش در  «فلسفِ ٍ کالم اسالهی»ٍ « کالم هقبرى» ّبیرضتِ ًیبستغجیق ثزخی اس درٍس ثب درٍس پیص -

  تخصصی آخًَذ خزاسبًی؛

 دیٌی؛ سؤاالتهزکش هلی پبسخگَیی ثِ ثِ  هعزفی -



  ّبی آهَسضی؛هیي ثستِأت -

 . خَاًی کتبةجوع یثزًبهِجَایش ثِ هوتبسیي  یاّذا -

 

 شزایط پذیزش

  اضتغبل ثِ سغح یک ّوزاُ ثب هذرک کبرضٌبسیاضتغبل ثِ سغح دٍ حَسُ ٍ یب  

 

  نامسمان ثبت

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

 

 مذت دوره

  24:8تیزهبُ  39تب  24:7ثْوي هبُ  23اس 

 تعغیل است.  تعغیالت ًَرٍسرهضبى ٍ هجبرک هبُ ایبم ّب در درس 


