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الهیات و معارف اسالمی

ز
معرفی رشته :
دیباچه:

معرفتتب تته معشتتات شتتشاشب استتبه شتتشاشتی لتته اولتتیی مرقدتته از نشتتشایی و تت

اشتتتی در م تتیر

ربالهتتی استتب و رچتته معرفتتب ییتتتر و وستتی تر تترددآ نشتتشایی و تترب لتتامدتر شتا تت شتت تتتا
جتتایی لتته تیتستتته دتتو اس تتاه وا تتته تته شتت ات متعتتا میشتتتد و در
و میتتاستت را ش تتات رق تتب و س ایشتت ا مهر تتاسی و
معتتارف استتالمی تت

اشتتتی در

تته قتتا متتجتته او شتا تت تتتد

یتتد الهتتی تتردده تت ف از رشتتته الهیتتات و
اشتتتی در م تتیرت لتته تته یتتارت

تتیی م تتیر استتبه تت

مطالعتتهت تیقیتت ت تتتهو د و تتتالت و تتلتت میتتتتاه تته شتتشاشب شتتتد و ش اوستت دستتب یافتتبه ایتتی
رشتتته دارات شتتد تتراید عدتتت

تترنه و قتت ی ت فقتته و مبتتاسی ققتتت استتالمیت فقتته شتتافعیت تتتاری

فر شگ و ت ه مد اسالمیت فد فه و قک ب اسالمی و ادیاه و عرفاه اسب.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتراید عدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

در تتراید عدتتت

تترنه و قتت ی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتترنه و قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی :

داسیتتیتیاه  12واقتت تف تتیر تترنه لتتری می راسشتت لتته در ایتتی

 12واقتت تتا شتت ه ستتلو ت مفهتتت نیتتات و تف تتیر ات مهتت
داسیتتیتیاه  12واقتت درستتی در زمیشتته عدتتت

تترنه لتتری نشتتشا میشتتتس ه

یشتتیی

رنستتی مطالعتته میلششتت لتته در ایتتی  12واقتت تتا عدتتت

شاصتتی لتته تتر تهو یتترر تترنه ایتت تتا نسهتتا نشتتشا اشتت م تت مبیتت

می تت و مبتتییت مشطتتت و

مفهتتت ت نشتتشا میشتتتس لتته الزمتته فهتت و درک تترنه و تف تتیر و تبیتتیی نه استتبه عتتالوا تتر مباقتت
رنستتی داسیتتیتیاه ایتتی تتراید در

تتد قتت ی ت تتا عد الیتت ی ت درایتتت¹الیتت ی ت فقهالیتت ی ت

میتتام قتت ی ی شتتیعه و ا تت ت تتشی و اصتتطالقات قتت ی

نشتتشا میشتتتس آ یعشتتی داسیتتیتیاه تته

طتتتر اج تتالی تتتاری تطتتترت تیتتت و تیتت اید عدتت قتت ی

از دیتت اا ا تت تیتتی و ت تتشیت معشتتا و

مفهت اصطالقات عد ق ی

و مفهت و میتتات اقادی

را مطالعه میلشش .

درس ات ایی رشته در طت تیصی :
دروس میتتتتتتتتترک در راید تتتتتتتتات م تدتتتتتتتت

الهیتتتتتتتتات و معتتتتتتتتارف استتتتتتتتالمی:

تتتاری استتال ت مشطتت ت صتترف و سیتتت عر تتی لتتار ردتت اعتتراب تترنهت ترج تته عر تتی تته فارستتی و
فارستتی تته عر تتی ت رائتتب و درک مفتتا ی متتتته فقهتتی و تف تتیرتت رائتتب و درک مفتتا ی متتتته
عرفتتتاسیت رائتتتب و درک مفتتتا ی متتتتته معاصتتترت رائتتتب مطبتعتتتات واستتتتفادا از رادیتتتت و تدتیلیتتتتهت

مکال تتته و میاضتتترا ت عدتتتت الغتتتیت تتتتاری ز تتتاه وفر شتتتگ عر تتتیت روت تیقیتتت ت مبتتتاسی
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جامعهششاستتیت ز تتاه ت صصتتی ت مبتتادت فقتتهت مبتتادت اصتتت ت نشتتشایی تتا عدتتت استتالمی (عرفتتاه و

فد فه)ت فقه مق ماتی ت نششایی ا ادیاه لرگت تف یر.

دروس ت صصتتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتراید عدتتتتتتتتتتت
تتتاری

تتتتتتتتتترنه و قتتتتتتتتتت ی :

تترنهت تتتاری تف تتیر تترنه لتتری ت تتتاری قتت ی

ت درایتتت¹الیتت ی

ت فقهالیتت ی ت عدتتت

رنستتی ت تف تتیر تترنه لتتری ت تتت ریر تترنه لتتری در تیتت اید عدتتت اد تتیت متترورت تتر سهجالبالغتتهت
عدت الغب.
تتتتتتتتتتتتتتراید فقتتتتتتتتتتتتتته و مبتتتتتتتتتتتتتتاسی ققتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتالمی:
تتراید فقتته و مبتتاسی ققتتت استتالمیت وظتتای

و ققتتت اس تتاه را از دیتت اا تیتتریعات الهتتی یتتاه

میلشتت ت ققتتتت ی لتتته از روت قک تتب و تتتر روت میتتتتر مصتتتال شردمش استته استتتب و در زمیشتتته را طتتته
میتتاه اس تتاه و شتت ات را طتته اس تتاه ا تتا یکتت یرر یتتا وظتتای اس تتاه س تتبب تته شتتتد و طبیعتتب
می اشتت ه از

تتیی جتتا میتتتتاه متتجتته تفتتاوت میتتاه رشتتته فقتته و مبتتاسی ققتتت استتالمی و رشتتته

ققتتت در مفهتتت عتتا نه شتت ه زیتترا رشتتته ققتتت ت اصتتتلی را یتتاه میلشتت لتته از سقتتر عقتت و عتترف
یتترتت رعایتتب نسهتتا در زستت ی تترات اییتتاد سقتت و امشیتتب الز استتبه اصتتتلی لتته امکتتاه دارد طبتت
تیتت یع عقتت ت مصتتدیب مت تتب امتتا فتتترت داشتتته اشتت ه امتتا فقتته یتتاسرر مصتتالیی استتب لتته در
تکامتت اس تتاه تتت ریر دارده شتتا رایی از سقتتر ققتتت استتالمیت اصتتت و تتتاسیی سبایتت تشهتتا عامتت سقتت و
امشیتتب اشتت ت دکتته ایتت اس تتاه را سیتتل تته ل تتا

رستتاس ه از ایتتی ا تتب اقکتتا فقهتتی م کتتی استتب لتته

اعتبار جاوداسه داشته اشش .
دروس ت صصتتتتتتتتتی تتتتتتتتتراید فقتتتتتتتتته و مبتتتتتتتتتاسی ققتتتتتتتتتت استتتتتتتتتالمی:
فقتته ت فقتته مقتتاره ت اصتتت فقتته ت نیتتات االقکتتا ت تتتاری فقتته و فقهتتا ت اقادیتت
شصتصتتتی استتتال ت ققتتتت

فقهتتی ت ققتتت جتتلات

ییال دتتت استتتال ت نیتتتیی دادرستتتی در استتتال ت ققتتتت جتتتلات ع تتتتمی

اسالمیت تاع فقه م سیت ققت شاستادات لدیات ققت ت ققت تطبیقی.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراید فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافعی:
تتیارت از دروس ایتتی تتراید تتا تتراید فقتته و مبتتاسی ققتتت استتالمی یک تتاه استتبه در تتراید
فقتتته شتتتافعی اقکتتتا ع دتتتی استتتال ماسشتتت عبتتتادتت معتتتامالتت مشالیتتتاتت جتتتلات وتتتا و شتتتهادت و
یشتتیی اصتتت از دیتت اا متت و شتتافعی نمتتتزت دادا میشتتتده فتشتتی استتب لتته تتراید فقتته
شافعی تشها از یی داوطدباه ا

سشبت داسییت میت یرد.
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تتتتتتتتتتتراید تتتتتتتتتتتتاری فر شتتتتتتتتتتتگ و ت تتتتتتتتتتت ه مدتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتالمی:
تتراید تتتاری فر شتتگ و ت تت ه مدتت استتالمیت داسیتتیتیاه را تتا تتتاری و جغرافیتتات م التت

استتالمی

نشتتشا میلشتت آ یعشتتی داسیتتیتیاه تتا فر شتتگت عتتادات و رستتت م تتد اه ات سقتتا م تدتت

جهتتاه از

ج دتته م تتد اه ات نستتیات جشتتتب شتتر یت شتت ا نفریقتتات اروتتتا و نمریکتتا نشتتشا میشتتتس ه

یشتتیی تتا

تتتاری استتال از زمتتاه ظهتتتر تیتتامبر التتر تتتا زمتتاه قتتا ت تتتاری تیتتکیالت استتالمی (نشتتشایی تتا سقتتا
و تیتتتکیالت دولب تتتات م تتتد اه اعتتت از سقتتتا متتتالیت سقتتتا ادارتت تیتتتکیالت سیاستتتی و ههه) تتتتاری
عدتتت (عدتتت عقدتتی و سقدتتی لتته از استتال زادا شتت ا استتب) تتتاری ساقیتتهاتت تتتاری ستتا شتت ارت مذشتت
ششاستتی تتتاری ی (شتتشاشب مشتتا

و مذشتت تتتاری ی)ت تتتاری سرتتارت (نشتتشایی تتا شتتیتا ات تتتاری

سرتتارت در استتال و استتتا تاری سرتتارت اعتت از و تتای سامتتهت معتتاج الرجتتا ت طبقتتاتت اقتتتا
اقتا ام و ههه) تاری

تتالدت

شر مع ارت اسالمی و تاری نمتزت و ترورت اسالمی نششا می ردس .

دروس ت صصتتتتتتتی تتتتتتتراید تتتتتتتتاری فر شتتتتتتتگ و ت تتتتتتت ه مدتتتتتتت استتتتتتتالمی:
وضتت لشتتتسی جهتتاه استتال ت تتتاری سرتتارت در استتال ت تتتاری
شالفتتب عباستتی تتتا تایتتاه ن

شر تتات استتالمیت تتتاری استتال از نغتتاز

تیتتهت تتتاری استتال از ستتالجقه تتتا ستتقت

و شتتتا ت تتتتاری استتتال در مغتتترب و استتت ل

غتت ادت تتتاری استتال در مصتتر

ت لدیتتتات فر شتتتگ و ت تتت ه استتتالمیت تتتتاری تیتتتکیالت

استتالمی ت متتتته تتتاری ی ت استتال در رشتتترد تتا غتترب و استتتع ارت اسال ششاستتی در غتترب ت متتتته
جغرافیتتتائیت تتتتاری نمتتتتزت و تتتترورت در استتتال ت جغرافیتتتات تتتتاری ی استتتال ت تتتتاری عدتتتت در
اسال ت تاری تیی .
تتتتتتتتتتتتتتتراید فد تتتتتتتتتتتتتتتفه و قک تتتتتتتتتتتتتتتب استتتتتتتتتتتتتتتالمی:
در تتتاری عدتت و اس ییتتهت متتا تترات رستتی ه تته ققیقتتب و ن تتا ی از راز

تتتی و نفتتریشد تته دو راا

اصتتدی و اساستتی تتر میشتتتری ت راا عقتت و راا عیتت ه در تتتاری فد تتفه و عرفتتاه استتالمی سیتتل ایتتی
دو راا وجتتتتد دارد و تتترات لیتتت

ققیقتتتبت تتتر دو روت لیتتت

و شتتتهتد و استتتت ال و مشطتتت متتتترد

تتجتته تتتدا استتبه در ایتتی میتتاه طرفتت اراه اصتتالب عقتت معتق ستت لتته میتتتتاه تتا استتت ال و ر تتاه
تتته معرفتتتب و شتتتشاشب رستتتی و از راز نفتتتریشد ن تتتا ی یافتتتبه اعتقتتتادت لتتته در تتتراید فد تتتفه و
قک تتتب استتتالمی سیتتتل تتتا نه رو تتترو میشتتتتی و در وا تتت داسیتتتیتیاه ایتتتی تتتراید تتته مطالعتتته و
میتتا ت
ء
تتتهو د در ایتتی زمیشتته میتردازستت و سقتتا نمتزشتتی نسهتتا رتایتته مطالعتته مکاتتتو فد تتفی م تت
اشرا یا مالص را استتار اسب.
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دروس ت صصتتتتتتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتتتتتراید فد تتتتتتتتتتتتتتفه و قک باستتتتتتتتتتتتتتالمی:

فد تتفه استتالمی ت لتتال ت قک تتب ع دتتی ت مشطتت ت تتتاری فد تتفه استتالمی ت تتتاری فد تتفه غتترب ت
متته فد فی ه ز اه شارجی ت عرفاه.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراید ادیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه و عرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه:
در تتراید ادیتتاه و عرفتتاه داسیتتیتیاه تتا تتتاری ظهتتتر و
تیتترواه

تتیارت دارستت ) نشتتشا میشتتتس و ستته

تتترت ادیتتاه زستت ا (ادیتتاسی لتته شتتتز

تتد اساستتی اقکتتا و ندابت عقایتت و اشتتال را در

تتر دیشتتی مطالعتته میلششتت ه البتتته در ایتتی مطالعتته شتت ع تهو یتترر در صتت د اربتتات ققاسیتتب یتتا
طتتتاله دیتتتی شاصتتتی سی تتتب دکتتته در صتتت د ششاستتتایی و درک متاضتتت میتتتترک می اشتتت ه ادیتتتاه
زستت اات لتته داسیتتیتیاه مطالعتته میلششتت ت راستتاس شاستتتراا نسهتتا تته ستته تتروا زیتتر تق تتی
میشتد:
التت ) ادیتتاه شاورمیاستته لتته شتتام ادیتتاه ستتامیآ یعشتتی یهتدیتتبت م تتیییب و استتال میشتتتد لتته
تیتتامبراه نسهتتا س دیتتاه تته قوتترت ا تترا ی میرستت و دیتتی زرتیتتب لتته شاستتتراا نه ایتتراه استتب.
ب) ادیتتاه شتتاور دور لتته ادیتتاه لیتتتر ات چتتیی و ژاتتتی استتب و شتتام "لشفتستتیتس"ت "تتتائت" و
"شییتت" می ردد.
ج) ادیتتتتتتتتتتتاه شتتتتتتتتتتتبه جلیتتتتتتتتتتترا شتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتته عبارتشتتتتتتتتتتت از:
شتتت وت تتتتدا و جتتتییه

یشتتتیی داسیتتتیتیاه ایتتتی تتتراید عرفتتتاه را تتته عشتتتتاه یکتتتی از مباقتتت

مقای هات در ادیاه مطالعه میلشش و ا اد یات عرفاسی اسال نششا میشتس .
دروس ت صصتتتتتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتتتتراید ادیتتتتتتتتتتتتتاه و عرفتتتتتتتتتتتتتاه:
معتتارف شتتیعهت تتتاری فتتر استتالمیت تتتاری فد تتفه استتالمیت تتتاری فد تتفه غتتربت لدیتتات عدتت لتتال ت
تف تتیر عرفتتاسی تترنهت متتتته عرفتتاسی فارستتیت تتتاری تصتتتفت متتتته ادیتتاه و عرفتتاه تته ز تتاه

شتتارجیت ادیتتاه ا تتت ایی و تت ی ت ادیتتاه ایتتراه بتت از استتال ت دیتتی یهتتتد و م تتیییبت ادیتتاه شتت ت
دیی تدا و شاور دورت روتششاسی ادیاه.
تتاسایی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الز :
تتر داسیتتیتت رشتتته الهیتتات و معتتارف استتالمی ایتت تته ز تتاه و اد یتتات عتترب م تتد
عال همشتت اشتت چتترا لتته تترات ورود تته وادت تترنه و قتت ی

تتتدا و تته نه

و مطالعتته تتتاری و ت تت ه لیتتتر ات

م تتتد اه و لتتتتو عرفتتتاسی و فد تتتفی استتتالمی یتتتا تیقیتتت و مطالعتتته تتتر روت فقتتته و مبتتتاسی ققتتتت

استتالمی نشتتشایی تتا عر تتی یتت

ضتترورت اجتشابساتتت یر استتبه

یشتتیی داسیتتیتت ایتتی رشتتته الز
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تت و

استتب لتته تتا ز تتاه اسردی تتی نشتتشا اشتت تتتا تتاستت معتتارف استتالمی را

تتترت د تت و در ایتتی

زمیشتته تبدیتت لشتت ه ایتتی نشتتشایی تترات داسیتتیتیاه تتراید ادیتتاه و عرفتتاه ضتترورتتر استتب چتتته
لتتتو م ت بی ادیتتاه دیرتتر تته ز تتاه عر تتی ستشتتته سی ت ا استتب و تترات مطالعتته ایتتی لتتتو ای ت قتت ا
تته ز تتاه اسردی تتی تته عشتتتاه ز تتاه ییال ددتتی م تتد
م تتائ و مباقتت

تتتده در ضتت ی داسیتتیتت ایتتی رشتتته ایتت

یتتا و تتای تتتاری ی را تته شتتت ی تیلیتته و تیدیتت لشتت ستته ایشکتته تشهتتا تته قیتت

میفتظات شتد یفلای .
مت عیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغدی در ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراه:
فارغالتیصتتی

تتراید عدتتت

تترنه و قتت ی

لتتار رو تترو استتب امتتا تتا ایتتی وجتتتد یتت

م تت فارغالتیصتتیاله ستتایر رشتتته ا تتا میتتک

تتازار

فارغالتیصتتی تتاس شتت میتتاستت در مرالتتل تهو یتتی م تت

دائتتر¸ال عارف تتا و تهو یتتراا عدتتت اس تتاسی یتتا مرالتتل نمتزشتتی فعالیتتب لشتت ه فارغالتیصتتی

تتراید

فقتته و مبتتاسی ققتتت استتالمی مت عیتتب لتتارت ییتتترت دارده چتترا لتته ایتتی تتراید جشبتته لتتار ردت
دارده تترات م تتا میتتاستت تته عشتتتاه ولیتت داد

تتترتت میتتاور ققتتت ی و لارشتتشاس ققتتت ی فعالیتتب

لش یا دفترشاسه اسشاد رس ی و دفتر ازدواج و طال دایر س ای .
فارغالتیصتتی شتتتب و تتاس شتت

تتراید تتتاری و ت تت ه استتالمی سیتتل میتتاستت در وزارت امتتتر شارجتته

و وزارت فر شتتگ و ارشتتاد استتالمی میتتغت

تته لتتار تتردد و ا تتر ا تت

دتت

اشتت تته لار تتات تهو یتتی

و ستشتتتتی لتاب تتتات تتتتاری ی روت نورده تتتا تتجتتته تتته ستتتت دروس تتتراید ادیتتتاه و عرفتتتاهت
فارغالتیصتتتی ایتتتی تتتراید سیتتتل ایتتت در وزارت امتتتتر شارجتتتهت وزارت فر شتتتگ و ارشتتتاد استتتالمیت
ستتازماه تبدیغتتات استتالمی و ستتازماه ات میتتا ه فعالیتتب لشتت امتتا مت ستتفاسه ال تتر م تت واله تتا ایتتی
رشتتته و تتاس شتت ت فارغالتیصتتیاله نه نشتتشا سی تتتش و تصتتتر میلششتت لتته سیتتازت تته شتتشاشتی ادیتتاه
دیرتتر و فترتتت تتا نسهتتا سی تتب و ا تتر تت در عوتتی از مرالتتل در ایتتی زمیشتته تتتالت میشتتتدت ایتتی
فترت تتا ع یتت و شیتتادت سی تتب و در ستییتته ارتتر

تتد س ی اشتت ه البتتته در قتتا قاضتتر عوتتی از

مرالتتتل تهو یتتتی غیردولتتتتی م تتت "م س تتته فترتتتتت ادیتتتاه" در ایتتتی زمیشتتته فعالیتتتب میلششتتت و
تعتت ادت از فارغالتیصتتیاله ایتتی تتراید سیتتل جتت ب مرالتتل فتتت شتت ااس ت امتتا در
ایی زمیشه لار چی ریرت اسیا سی ا اسب.

تتد دولتتتی در

www.Atsiz.ir

نمتزت و معرفی لدیه رشته ات داسیرا ی
میاورا رایراه
رسامه ریلت رایراه
عوتیب رایراه
WWW.ATSIZ.IR

