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�پیشگفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
تمــام  به روزرســانِی  و  نوســازی  کــه  گرفتــه  شــتاب  چنــان   اســامی، 
اســت.  نا�ذیــر  اجتنــاب  فرهنگــی  و  دینــی  نهادهــای  ازجملــه  نهادهــا، 
بــه نقــش و جایــگاه بی بدیــل حوزه هــای علمیــه در  بــا توجــه  ازایــن رو 
نظــام اســامی و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت 
ارتقــا و روزآمد ســازِی  حوزه هــای علمیــه فرایندهــای تدویــن، اصــاح، 
و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا،  اســناد، 
آیــت اهلل  حضــرت  مدیریــت  دورۀ  در  به ویــژه  را  خــود  ســاختارهای 
ایــن  تحقــق  ضمــن  بتوانــد  تــا  اســت  داده  قــرار  اولویــت  در  اعرافــی�، 
مطالبــات و انتظــارات، زمینــۀ حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در 
میــدان علــم و عمــل  و ایفــای نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات 

ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
خرداد1401شمسی
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الف( عناوین کلی حوزه های دانشی

عناوین حوزه های دانشی عبارتند از:
1.  فقه و اصول؛

2.  فقه، حقوق و قضای اسالمی؛

3. قرآن؛

4. حدیث؛

5. کالم، ادیان، مذاهب و ِفرق؛

6. منطق، فلسفه و عرفان؛

7. زبان و ادبیات عرب؛

8. اخالق، تربیت و مشاورۀ اسالمی؛

یخ و سیره؛ 9. تار

10. تبلیغ و ارتباطات؛

11. فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی؛

12. اقتصاد اسالمی؛

13. علوم اجتماعی؛

14. علوم سیاسی؛

15. روان شناسی؛

یت اسالمی. 16. مدیر

یت. 16. مدیر
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نکات کلی:

و  رشــته ها  در  دروس  محتــوای  و  جهت گیــری 

بــا عناوینــی  ایــن درختــواره  در  کــه  گرایش هایــی 

ــده  ــر ش ــه ای« ذک ــا »مقایس ــی« ی ــون: »تطبیق همچ

موضــوع  آن  در  آراء  و  دیدگاه هــا  »نقــد«  اســت، 

خواهــد بــود.

ــرد  ــب رویک ــش، در قال ــا گرای ــته ی ــه رش ــواردی ک در م

ــه  ــاعتی ب ــم س ــته و حج ــوای رش ــرد محت ــکل می گی ش

ــم می شــود  ــدازه یــک گرایــش از همــان مقطــع تنظی ان

ــوزش  ــت آم ــوز معاون ــا مج ــرد ب ــن رویک ــه عناوی ک

ــرد در مــدارک  ــوان رویک ــر چنــد عن ــود ه تائیــد ش

صــادره درج نمی شــود.
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ب( عناوین تفصیلی رشته های
تخصصی حوزه های دانشی 

1. حوزه دانشی »قرآن«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح

120دو

740سه

10330چهار

18390جمع

ب( جدول تفصیلی:
طح

نامگرایشنامرشتهس
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
*تفسیروعلومقرآن1

*فنونقرائتوحفظ

سه

تفسیر
*تفسیرموضوعی

*تفسیرترتیبی

*-منطقتفسیر12

1. در محتوای این گرایش رویکرد اصلی و غالب، روش شناسی تفسیر است.
2. مباحث اصلی این رشته مبانی و مسائل مربوط به فلسفه و روش تفسیر است.
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طح
نامگرایشنامرشتهس

اولویت

دوماول

سه

*-علومقرآن

*-علوموفنونقرائات

قرآنوعلوم
*قرآنوعلومانسانی

*قرآنوعلومطبیعی

*-قرآنومستشرقان

*-ادبیاتقرآنی

طح
نامگرایشنامرشتهس

اولویت
دوماول

هار
چ

تفسیرموضوعی

*اخالق

*اعتقادی

*فقهالقرآن

*درموضوعاتمختلف1تفسیرموضوعیتطبیقی

تفسیرترتیبی

*تطبیقی

*روایی

*تنزیلی

*عقلی

*اجتهادی

علومقرآن
*کالمی)وحی،اعجاز،تنزیل(

*تاریخی

. تعیین گرایش های این رشته با پیشنهاد گروه علمی و تأیید معاونت آموزش، است.  1
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طح
نامگرایشنامرشتهس

اولویت
دوماول

هار
چ

قرآنوعلومانسانی

*قرآنواقتصاد

*قرآنومدیریت


*قرآنوسیاست

*قرآنوتعلیموتربیت

*قرآنوروانشناسی

*قرآنوجامعهشناسی

*قرآنوحقوق

*قرآنوتاریخ

قرآنوعلومطبیعی
*قرآنوطبیعت

*قرآنوهیئت

قرآنومستشرقان

*معارفقرآن

*علومقرآن

*اصولومبانیشیعه

منطقتفسیر

*فلسفهوروششناسی

*زبانشناسی

*معناشناسی

*هرمنوتیک

*منطقترجمه

*قرائتشناسیتطبیقیعلوم،فنونوقرائات

ادبیاتقرآنی

*اعجازادبیقرآن

*نقدشبهاتادبیقرآن

*زبانشناسیقرآن
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2. حوزه دانشی »حدیث«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح

110دو

422سه

4180چهار

9212جمع

ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

*حدیثعلوماسالمیدو

سه

معارفحدیث
*اخالقیوتربیتی

*اعتقادی

*-علومحدیث

مطالعاتحدیثی1و2 1
*}رویکرد{ادعیهوزیارت

*}رویکرد{منابعمتقدم

*-نهجالبالغه

. در رشــته مطالعــات حدیثــی، شــناخت و اعتبارســنجی نــوع یــا گروهــی خــاص از منابــع حدیثــی   1
و بررســی و فهــم متــون آن مــورد توجــه اســت.

ــع  ــوزش بالمان ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ ــا پیش ــته ب ــن رش ــای ای ــش رویکرده . افزای  2
ــت. اس
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نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

چهار

فقه
الحدیث

-*

رجال
الحدیث

-*

نهجالبالغه
*اخالق

*عقائدوکالم1

ــاز  و   ــورت نی ــت در ص ــت و حکوم ــت، سیاس ــم و تربی ــد: تعلی ــر مانن ــای دیگ ــزودن  گرایش ه . اف  1
ــای  ــوزش حوزه ه ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ ــا  پیش ــی ب ــی کاف ــان علم ــود گفتم وج

ــت. ــع اس ــه، بالمان علمی
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چهار
مطالعات

حدیثی

منابعحدیث)بارویکردهایالکافی،
صحیفهسجادیه( 1

*

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثواقتصاد

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثومدیریت

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوسیاست

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوتعلیموتربیت

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوروانشناسی

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوجامعهشناسی

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوحقوق

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوتاریخ

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثو�زشکیوطب

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثومحیطزیست

*)تطبیقیبینعلوم(حدیثوهیئت

*تطبیقیبینالمذاهب)مقارن(12

*روششناسی

*ترجمهحدیث

*نسخه�ژوهیواحیایمتون

ــوار، در  ــار االن ــیعه و بح ــائل الش ــد: وس ــی مانن ــع حدیث ــایر مناب ــرای س ــی ب ــزودن  رویکردهای . اف  1
ــع  ــه، بالمان ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ ــا پیش ــاز، ب ــورت نی ص

ــت. اس
ــث اهــل  ــا حدی ــه ب ــث امامی ــی ماننــد: تطبیــق حدی ــب رویکردهای ــن گرایــش در قال . برگــزاری ای  2
ســنت و... در صــورت نیــاز، بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، 

بالمانــع اســت.
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3. حوزه دانشی »فقه و اصول«

الف( جدول آماری:

سطح
تعداد

رشته
تعدادگرایش

تعداد

رویکرد
100دو

214سه
190چهار
780�نج

11184جمع

ب( جدول تفصیلی: 

طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت
دوماول

*-فقهواصولدو

سه

فقهواصول

1-*

*}رویکرد{فقهعبادات1

*}رویکرد{فقهمعامالت2

*}رویکرد{فقهاقتصاد2

*فقهوهیئت

*-مدرسیفقهواصول

. ایــن رویکــرد همــان فقــه و اصــول و رشــته  جــاری حوزه هــای علمیــه اســت کــه در دروس عمومــی   1
حــوزه بــه صــورت آزاد در حــال اجراســت.

ــد  ــا چن ــک ی ــع، ی ــن مقط ــاد در ای ــه اقتص ــالت و فق ــه معام ــادات، فق ــه عب ــای فق . در رویکرد ه  1
موضــوع یــا بــاب از موضوعــات یــا ابــواب مرتبــط بــا آن گرایــش بــه انــدازۀ حجــم ســاعتی مصــوب 
ــت. ــول« اس ــه و اص ــی »فق ــوان کل ــی، عن ــدرک تحصیل ــدرج در م ــوان من ــد و عن ــد ش ــه خواهن ارائ
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طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت
دوماول

هار
فقهواصولچ

1-*

*فقهعبادات2 1

*فقهمعامالت2

*فقهاالقتصاد2

*فقهاخالق13

*فقهحکومت13

*فقهتربیتی64

*فقهخانواده4

*فقهواصولمقارن4

. ایــن گرایــش همــان فقــه و اصــول و رشــتۀ  جــاری حوزه هــای علمیــه اســت کــه در دروس عمومــی   1
حــوزه بــه صــورت آزاد در حــال اجراســت.

ــد  ــا چن ــک ی ــع، ی ــن مقط ــاد در ای ــه االقتص ــالت و فق ــه معام ــادات، فق ــه عب ــای فق . در گرایش ه  2
موضــوع یــا بــاب از موضوعــات یــا ابــواب مرتبــط بــا آن گرایــش بــه انــدازۀ حجــم ســاعتی مصــوب 
ارائــه خواهنــد شــد و عنــوان منــدرج در مــدرک تحصیلــی، عنــوان کلــی گرایــش »فقــه عبــادات«، 

»فقــه معامــالت« و »فقــه  االقتصــاد« اســت.
. در رشــتۀ فقــه اخــالق، تأکیــد بــر توجــه بــه مباحــث اخــالق فــردی و هــم چنیــن اخــالق  روابــط   3

اجتماعــی اســت.
. در این گرایش ها با نگاهی جامع، مجموعه مباحث مورد نیاز آن گرایش ارائه می شود.  4
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عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

�نج

*-فقه

فقهعبادات1

*فقهطهارةوصالة

*فقهعباداتمالی

*فقهحج

فقهاالقتصاد

*فقهاقتصاددولت

*فقهبازارهایسرمایه

*فقهتجارتاسالمی
*فقه�ولوبانک

*فقهتبّرعات

*-فقهقضاء12

*-فقهجزاء13
*-فقهخانواده
*-فقه�زشکی

4. حوزه دانشی »فقه، حقوق و قضای اسالمی« 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
200دو

1020سه
1280چهار

24100جمع

. در این رشته، تمام محتوای رشته و گرایش، به موضوع گرایش اختصاص می یابد.  1
2  و 3. ادامــه تحصیــل در ایــن دو رشــته ، بــرای فــارغ  التحصیــالن ســطح چهــار حــوزه دانشــی »فقــه، 

حقــوق و قضــای اســالمی« مجــاز اســت.
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ب( جدول تفصیلی:

عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

دو
*-فقهوحقوق1

*-حقوقوقضایاسالمی2

سه

فقهوحقوقعمومی
-*

*فقهوحقوقثبت

*-فقهوحقوقخصوصی

*-فقهوحقوقجزاوجرمشناسی

*-فقهوحقوقبینالملل

*-فقهوحقوققضایی

*-فقهوحقوقخانواده

*-فقهوحقوقتجارت

*-فقهوحقوقبشر

*-فقهوحقوقمالکیتمعنوی

*-فقهوحقوقوقف

ــه و  ــتند و دروس فق ــته هس ــا رش ــده اند ام ــده ش ــطح دو دی ــد در س ــر چن ــوان ه ــن دو عن 1  و 2. ای
ــردد. ــه می گ ــا ارائ ــالب آن ه ــرای ط ــطح ب ــن س ــوزه در ای ــی ح ــداول و عموم ــول مت اص
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عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

چهار

*-فقهوحقوقعمومی

*-فقهوحقوقخصوصی

فقهوحقوقجزاوجرم
شناسی

فقهوحقوقجزای
عمومی

*

فقهوحقوقجزای
اختصاصی

*

فقهوحقوقکیفر
شناسی

*

فقهوحقوقجزایی
اطفالونوجوانان

*

*-فقهوحقوقبینالملل

*-فقهوحقوققضایی

فقهوحقوقخانواده

فقهوحقوقزنو
خانواده

*

فقهوحقوقکودکو
خانواده

*

فقهوحقوقتجارت
-*

فقهوحقوقتجارت
الکپترونیک

*

*-فقهوحقوقبشر

*-فقهوحقوقمالکیتمعنوی

*-فقهوحقوقوقف

*-فقهوحقوقثبت
*-فلسفهحقوق
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جدول �پیوستی رشته ها و گرایش های
حوزه دانشی فقه و حقوق اسالمی در سطح چهار1

عنوانگرایشعنوانرشته

فقهوحقوقعمومی

}رویکرد{فقهوحقوقاساسی

}رویکرد{فقهوحقوقکار

}رویکرد{فقهوحقوقمالیه

}رویکرد{فقهوحقوقاداری-استخدامی

}رویکرد{فقهوحقوقمحیطزیست

}رویکرد{فقهوحقوقارتباطاتورسانه

فقهوحقوقخصوصی

}رویکرد{فقهوحقوقمسئولیتمدنی

}رویکرد{فقهوحقوقفناوری

}رویکرد{فقهوحقوق�زشکی

}رویکرد{فقهوحقوققراردادها

فقهوحقوقجزاوجرم
شناسی

}رویکرد{فقهوحقوقجرمشناسیوسیاستجنائی

}رویکرد{فقهوآیپیندادرسیکیفری

فقهوحقوقبینالملل

}رویکرد{فقهوحقوقبینالمللعمومی

}رویکرد{فقهوحقوقبینالمللصلحوامنیت

}رویکرد{فقهوحقوقدریاها

}رویکرد{فقهوحقوقبینالمللهوا-فضا

فقهوحقوققضایی

}رویکرد{فقهوآیپیندادرسی

}رویکرد{فقهوحقوقدادرسیومدیریتقضایی

}رویکرد{فقهومدیریتنظارتوبازرسی

ــرد در  ــوان رویک ــت، عن ــاز اس ــوزش مج ــت آم ــوز معاون ــا مج ــا ب ــن گرایش ه ــزاری ای ــن و برگ . تدوی  1
ــکاری  ــا هم ــدور ب ــی المق ــته ها حت ــن رش ــرای ای ــن، اج ــود. همچنی ــادره درج نمی ش ــدارک ص م

ــت.  ــوزوی اس ــای پیراح نهاده
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عنوانگرایشعنوانرشته

فقهوحقوقتجارت

}رویکرد{فقهوحقوقداخلی

}رویکرد{فقهوحقوقتجارتبینالملل

}رویکرد{فقهوحقوقبورس

}رویکرد{فقهوحقوقبانکی

}رویکرد{فقهوحقوقحملونقلتجاری

}رویکرد{حقوقانرژی

}رویکرد{فقهوحقوقاقتصادیبینالمللی

}رویکرد{فقهوحقوقسرمایهگذاری

فلسفهحقوق

}رویکرد{تاریخحقوق

}رویکرد{نظامحقوقیاسالم

}رویکرد{مطالعهتطبیقیفلسفهحقوقاسالموغرب

5. حوزه دانشی »کالم، ادیان، مذاهب و ِفرق«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

6140سه
16143چهار

23293جمع
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ب( جدول تفصیلی:

طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت
دوماول

*کالماسالمیعلوماسالمیدو

سه

کالماسالمی

*کالمامامیه

*کالمتطبیقیبیناالدیان1

کالمتطبیقی
بینالمذاهب12

*

*مسائلجدیدکالمی

کالموفرقانحرافی13

*نقدوهابّیت

*نقدبهائّیت

*نقدتصّوف

*نقدعرفانهاینوظهور

امامت
-*

*مهدوّیت
*-مذاهباسالمی14

*-شیعهشناسی15

ادیان

*نقدمسیحیت
*نقدیهودیت

*نقدزرتشتیگری
نقدهندوئیسمو

بودیسم
*

. ایــن عنــوان می توانــد در گرایش هــای مختلفــی ماننــد: کالم تطبیقــی بیــن اســالم و مســیحیت،   1
کالم تطبیقــی بیــن اســالم و یهودیــت طراحــی و اجــرا شــود.

ــا ســلفیه، کالم  . ایــن عنــوان می توانــد در گرایش هــای مختلفــی ماننــد: کالم تطبیقــی امامیــه ب  2
تطبیقــی امامیــه بــا اشــاعره، ماتریدیــه و معتزلــه نیــز طراحــی و اجــرا شــود.

ــع  ــوزش بالمان ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ ــا پیش ــته ب ــن رش ــای ای ــش گرایش ه . افزای  3
اســت.

4 . در محتوای این رشته مباحث کالمی، فقهی و تاریخی مورد توجه است.

. در محتوای این رشته مباحث کالمی، فقهی و تاریخی مورد توجه است.  5
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طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت

دوماول

هار
چ

کالمامامیه
*مبداومعاد

*تاریخومکاتبکالمامامیه

کالمتطبیقیبیناالدیان1

*مقایسهاسالمویهودّیت

*مقایسهاسالمومسیحّیت

*مقایسهاسالموزرتشت

مقایسهاسالموادیان
شرقی12

*

کالمتطبیقیامامّیهبامعتزله،
اشاعرهوماتریدّیه

-*

کالمتطبیقیامامّیهبااهل
حدیثوسلفّیه

-*

کالمتطبیقیامامّیهبازیدّیهو
اسماعیلّیه

-*

کالموفرقانحرافی

*نقدوهابّیت

*نقدبهائّیت

*نقدتصّوف

مسائلجدیدکالمی

*مطالعاتمعرفتشناختی13

*مطالعاتفقهیوحقوقی

*مطالعاتدین

*-تاریختحلیلیکالم

مهدوّیت

*}رویکرد{قرآنوحدیث

*}رویکرد{کالم

*}رویکرد{سیاسی-اجتماعی

. در ایــن رشــته و  گرایش   هــای آن تمرکــز بــر مباحــث کالمــی بــوده و ارزیابــی و نقــد دیدگاه هــای   1
ادیــان دیگــر مــورد توجــه اســت.

. مباحــث مربــوط بــه ادیــان هندوئیســم و بودیســم در ایــن گرایــش مــورد تأکیــد اســت و در صــورت   2
نیــاز در نظــر گرفتــن چنــد رویکــرد بــرای ایــن گرایــش بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت 

آمــوزش، بالمانــع اســت.
ــی و  ــرد علم ــت و رویک ــدن معرف ــد آم ــا در پدی ــش آنه ــناختی و نق ــان ش ــث زب ــه مباح ــه ب . توج  3

دیدگاه هــای کالمــی در ایــن گرایــش لحــاظ شــود.
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طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت

دوماول

امامت
*امامشناسی

*تطبیقیبینالمذاهب

*-مبانیکالمیعلوماسالمی

مطالعاتمقایسهایاسالمو
مسیحّیت

-*

هار
چ

مطالعاتمقایسهایاسالمو
یهودّیت

-*

مطالعاتمقایسهایاسالم
وزرتشت

*

مطالعاتمقایسهایاسالمو
ادیانشرقی

-*

*-شیعهشناسی1

6. حوزه دانشی »منطق، فلسفه و عرفان«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

400سه
1440چهار

1950جمع

ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

*فلسفهاسالمیعلوماسالمیدو

ــد  ــن چن ــر گرفت ــه، در نظ ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه  علم ــنهاد گ ــا پیش . ب  1
ــت. ــع اس ــع، بالمان ــن مقط ــته در ای ــن رش ــرای ای ــرد ب رویک
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سه

*-مدّرسیعلومعقلی

*-روششناسیومنطق

*-فلسفهاسالمی

*-معرفتشناسیاسالمی

چهار

منطق
*منطقجدید

*منطققدیم

*-علمالنفس

*-االهّیاتبالمعنیاالخص

*-هستیشناسی

*-فلسفهمشاء

*-فلسفهاشراق

*-حکمتمتعالیه

*-معرفتشناسیتطبیقی

*-فلسفهعلومانسانی1

*-فلسفهعلم12

*-فلسفهدین

*-فلسفهفضایمجازی

*-نقدفلسفهجدید

عرفاناسالمی
*عرفاننظری

*نقدعرفانهایکاذب13

ــانی از  ــوم انس ــته های عل ــگان رش ــه دانش آموخت ــدود ب ــته مح ــن رش ــرش ای ــرا، پذی ــام اج . در مق  1
ــا  ــوا ب ــاص محت ــد. همچنیــن، اختص ــای علمــی می باش ــایر نهاده ــا س رشــته های حــوزوی و ی
حجــم ســاعتی معــادل یــک گرایــش بــا عنــوان رویکــرد بــه هــر یــک از شــاخه های علــوم انســانی 

ــع اســت. نیــز بالمان
ــی و  ــوم طبیع ــته های عل ــگان رش ــه دانش آموخت ــدود ب ــته مح ــن رش ــرش ای ــرا، پذی ــام اج . در مق  2
تجربــی می باشــد. همچنیــن، اختصــاص محتــوا بــا حجــم ســاعتی معــادل یــک گرایــش بــا عنــوان 

رویکــرد بــه هــر یــک از شــاخه های علــوم مذکــور نیــز بالمانــع اســت.
. بررسی مسائل عرفان های نوظهور نیز در این رشته مد نظر است.  3
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7. حوزه دانشی »اخالق، تربیت و مشاوره«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
120دو

344سه
1182چهار

16146جمع

ب( جدول تفصیلی:

عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
*اخالقاسالمی

*تعلیموتربیت

سه

اخالقاسالمی1

*فلسفهاخالق

*اخالقکاربردی

*تربیتاخالقی

*اخالقعرفانی

تعلیموتربیتاسالمی

}رویکرد{فلسفهتعلیمو
تربیت

*

*}رویکرد{تربیتدینی

}رویکرد{برنامهریزیآموزشی
ودرسی

*

*}رویکرد{مدیریتآموزشی

*-مشاورهاسالمی

ــداف،  ــول، اه ــی، اص ــا، مبان ــام گرایش ه ــالمی در تم ــالق اس ــتۀ اخ ــترک رش ــث مش . در مباح  1
ــت. ــه اس ــورد توج ــی م ــل اخالق ــا و مراح روش ه
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عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

چهار

*-فلسفهاخالقاسالمی

*-تربیتاخالقی

*-اخالقکاربردی

*-اخالقعرفانی1

*-تاریخومکاتباخالقی

*-اخالقوعلومانسانی

*-اخالقفضایمجازی

تربیتدینی

تربیتعبادی)یامناسکی
یارفتاری(

*

*تربیتاخالقی

*تربیتاعتقادی)یاایمانی(

تعلیموتربیتاسالمی

}رویکرد{برنامهریزی
آموزشیودرسی

*

}رویکرد{مدیریت
آموزشی

*

*-فلسفهتعلیموتربیت

مشاورهاسالمی

*مشاورهاخالقی

*مشاورهاعتقادی

*مشاورهکودکونوجوان

*مشاورهازدواجوخانواده

*مشاورهتحصیلی

. در ایــن رشــته، تــراث اخــالق عملــی و مباحــث ســلوک و عرفــان عملــی بــر اســاس منابــع دینــی   1
)قــرآن و حدیــث( و ســیرۀ عالمــان شــیعی بررســی می شــود.
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8. حوزه دانشی »تاریخ و سیره«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

940سه

825چهار

1875جمع

ب( جدول تفصیلی:

طح
عنوانرشتهس

عنوان

گرایش

اولویت

دوماول
*تاریخاسالمعلوماسالمیدو

سه

واهلبیتتاریخ�پیامبر-*

تاریختشیع
-*

حوزهو
روحانّیت

*

*-تاریخفرهنگوتمدناسالمی

*-تاریخمعاصرجهاناسالم

*-تاریخایراناسالمی1

*-تاریخانقالباسالمی12

*-تاریخجهانمعاصرواسالم13

سه

*-تاریخانبیاءوادیانالهی

تاریخاسالم
-*

َسبشناسی
َ

*ن

. در این رشته توجه به تاریخ معاصر ایران مورد تأکید است.  1

. توجه به تاریخ دفاع مقدس در این رشته مورد تأکید است.  2
. در ایــن رشــته آشــنایی بــا تاریــخ کشــورها بــا هــدف آمادگــی بــرای تبلیــغ و زمینه یابــی   3
ــورها و  ــق، کش ــات مناط ــن موضوع ــه مهم تری ــن، ب ــت. همچنی ــد اس ــورد تأکی ــالم م ــترش اس گس

حکومت هــای مختلــف توجــه شــود.
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طح
عنوانگرایشعنوانرشتهس

اولویت

دوماول

هار
چ

تاریخوسیره�پیامبراعظم-*

1تاریخوسیرهائمه

}رویکرد{امامعلیتاامام
سجادعلیهالسالم

*

}رویکرد{امامباقرتاامام
رضاعلیهالسالم

*

}رویکرد{ابناءالرضاتا
�ایانغیبتصغری

*

*-تاریختشیعامامی12

*-تاریخمعاصرشیعه

تاریختمدناسالمی

تاریخفرهنگوتمدن
اسالمی

*

نقششیعهدرتمدن
اسالمی

*

*-مطالعاتنظریتاریخ

تاریخانقالباسالمی13 

}رویکرد{نقشحوزهو
مرجعّیت

*

}رویکرد{شیعهوانقالب
اسالمی

*

*-تاریخجهانمعاصرواسالم

. تمــام محتــوای ایــن رشــته بــه مســائل مربــوط بــه ائمــه اختصــاص یافتــه و طراحــی آن پــس   1
ــن  ــه در ای ــه ک ــق آنچ ــا مطاب ــی و ی ــای اختصاص ــاس رویکرده ــر اس ــوزش ب ــت آم ــد معاون از تأیی
 رشــته آمــده اســت، بــوده، عنــوان منــدرج در مــدرک، تنهــا عنــوان رشــته »تاریــخ و ســیره ائمــه

خواهــد بــود.
. در این رشته مباحث تاریخی مرتبط با عصر غیبت صغری نیز مورد توجه است.  2

. در این رشته توجه به مباحث تاریخ دفاع مقدس از منظر تاریخی نیز مورد تأکید است.  3
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9. حوزه دانشی »تبلیغ و ارتباطات«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

8232سه

930چهار

18270جمع

ب( جدول تفصیلی:

گرایشرشتهسطح
اولویت

دوماول

*تبلیغعلوماسالمیدو
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گرایشرشتهسطح
اولویت

دوماول

سه

تبلیغ

*فرهنگجهادوشهادت

*معارفانقالباسالمی

*کودکونوجوان

*خانواده

مراکزعلمیو تبلیغدر
فرهنگی1

*

*مدیریتتبلیغی-فرهنگی

*مدیریتمسجد

*تبلیغوادیان12 

*تبلیغوفرق13

امامتجمعهوجماعت)با
دورویکرد»امامتجمعه«

و»امامتجماعت«(
*

*خطابهوسخنوری14 

*-حجوزیارت

تبلیغورسانه

*رسانههاینوشتاری

*رسانههایمجازی

رسانههایشنیداری–
دیداری

*

*ادبیاتنمایشی

ــن  ــجویی، اماک ــوزی، دانش ــد: دانش آم ــی مانن ــش در رویکردهای ــن گرای ــرای ای ــی و اج . طراح  1
ــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت  ــا تجــاری، تبلیــغ در میــان آســیب دیدگان ب تفریحــی ی

ــت. ــع اس ــه، بالمان ــای علمی ــوزش حوزه ه آم
. طراحــی و اجــرای ایــن گرایــش در رویکردهایــی ماننــد نقــد: مســیحیت، یهودیــت و زرتشــت بــا   2

ــع اســت. ــه، بالمان ــت آمــوزش حوزه هــای علمی ــد معاون پیشــنهاد گــروه علمــی و تأیی
ــا  ــوف ب ــت و تص ــت، بهائی ــد: وهابی ــد نق ــی مانن ــش در رویکردهای ــن گرای ــرای ای ــی و اج . طراح  3

ــت. ــع اس ــه، بالمان ــای علمی ــوزش حوزه ه ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ پیش
. محتــوای ایــن گرایــش بــا هــدف تربیــت خطیــب تدویــن شــود و از پرداختــن صــرف بــه مباحــث   4

نظــری خــودداری شــود.
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گرایشرشتهسطح
اولویت

دوماول

سه

*-معارفنماز

1معارفاهلبیت-*

*-تبلیغوارتباطات

*-تبلیغخارجازکشور12

مطالعاتدینوفضای
مجازی

}رویکرد{سیاستگذاریو
مدیریت

*

*}رویکرد{هوشمصنوعی

*}رویکرد{بازیهایرایانهای

}رویکرد{شبکههای
اجتماعی

*

*}رویکرد{تبلیغدینی

*}رویکرد{رسانهمجازی

}رویکرد{سامانههای
نرمافزاری

*

}رویکرد{اطالعرسانیو
علمسنجی

*

م
ّ

غمعل
ّ

تربیتمبل

*آموزگاریابتدایی

*دبیریعربی

*دبیریالهیات

*مربیامورتربیتی

*دبیریعلوماجتماعی

*دبیریتاریخ

*دبیریزبانوادبیاتفارسی

*دبیریفلسفه

ــوزش  ــت آم ــد معاون ــی و تأیی ــروه علم ــنهاد گ ــا پیش ــته ب ــن رش ــرای ای ــرد ب ــردن رویک ــه ک . اضاف  1
ــت. ــع اس بالمان

. بـا پیشـنهاد مراکـز تخصصـی مجـری و گروه هـای علمـی آنهـا و تأیید معاونـت آمـوزش حوزه های   2
علمیـه، طراحـی این رشـته در سـطوح سـه و چهار حوزه بـه صورت قابـل ارائه به زبان هـای مختلف 
و همچنیـن همـراه بـا رویکردهـای مختـص بـه زبان هـا و فرهنگ هـای مختلـف بالمانـع می باشـد 
کـه در عنـوان مـدرک درج نخواهـد شـد. همچنیـن، در صـورت ارائـۀ محتـوای رشـته بـه زبان هـای 

مختلـف، اسـتفاده از عنـوان مطالعـات اسـالمی بـه همـراه عنـوان زبان در مـدرک، بالمانع اسـت.
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گرایشرشتهسطح
اولویت

دوماول

چهار

*مطالعاتنظریتبلیغتبلیغ

*خطابهوسخنوری

*معارفانقالباسالمی

*-حجوزیارت

*-تبلیغورسانه1

*-تبلیغوارتباطات

*-تبلیغخارجازکشور

مدیریتتبلیغی-
فرهنگی

-*

*-تبلیغو»ادیانوفرق«12

*-فقهوارتباطاتورسانه

*-فقهوفضایمجازی

مدیریتآموزشی
}رویکرد{تعلیموتربیت

اسالمی
*

. در طراحی محتوای این رشته، روش تحلیل و نقد رسانه مورد توجه قرار گیرد.  1
ــت و  ــت، وهابی ــیحیت، یهودی ــد: مس ــد نق ــی مانن ــته در رویکردهای ــن رش ــرای ای ــی و اج . طراح  2
بهائیــت بــا پیشــنهاد گــروه علمــی و تأییــد معاونــت آمــوزش حوزه هــای علمیــه، بالمانــع خواهــد 

بــود.
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10. حوزه دانشی »زبان و ادبیات عرب«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
120دو

400سه

370چهار

890جمع

ب( جدول تفصیلی:

عنوانگرایشعنوانرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
*ادبیاتعربی1

*زبانعربی12

سه

*-ادبیاتعربی13

*-مترجمیزبانعربی14

*-زبانعربیمعاصر15

*-مدّرسیادبیاتعرب

. توجه و تمرکز این گرایش بر مباحی قواعد ادبیات عرب است.  1
. توجه و تمرکز این گرایش بر مباحث مکالمۀ عربی است.  2

. در تدویــن عناویــن دروس و ســرفصل های ایــن رشــته، پرداختــن بــه مباحــث صــرف، لغــت، نحــو   3
و بالغــت مــورد تأکیــد می باشــد.

. در طراحــی و تدویــن ایــن رشــته، ترجمــه از عربــی بــه فارســی و از زبــان فارســی بــه زبــان عربــی   4
مــورد توجــه اســت.

. در محتوای این رشته، مسئلۀ انشاء و خواندن و فهم عربی معاصر مورد توجه است.  5
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چهار

ادبیاتعربی

*صرف

*فقهاللغه

*نحو

*نقدادبیوبالغت

*ادبیاتتطبیقی1

ترجمهنصوصدینی
*قرآن

*حدیث12

*-مطالعاتترجمه

11. حوزه دانشی »فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی«

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

300سه

320چهار

730جمع

. در تدویــن محتــوای ایــن رشــته مباحثــی ماننــد: رابطــۀ زبــان عربــی و زبان هــای دیگــر، کاربــرد   1
ادبیــات در فقــه، فلســفه، اصــول و... نقــش ادبیــات در فهــم علــوم دینــی، تأثیــر متقابــل ادبیــات 

عربــی و علــوم دینــی مــورد توجــه اســت.
. در طراحی محتوای این گرایش توجه خاص به متن نهج  البالغه، مورد تأکید است.  2
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ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

*فرهنگ،هنروتمدناسالمیعلوماسالمیدو

سه

*-حکمتهنر

*-هنراسالمی

فرهنگوتمدن
اسالمی

-*

چهار

*-فقهوهنر

*-هنردرقرآنوسنت

مطالعاتفرهنگو
تمدناسالمی

*فرهنگوتمدنسازیاسالمی

*فرهنگوجامعهدینی

12. حوزه دانشی »اقتصاد اسالمی«1 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

100سه

180چهار

390جمع

ــت،  ــته اس ــن رش ــاز ای ــار پیش نی ــات و آم ــای ریاضی ــث دانش ه ــا مباح ــنایی ب ــه آش ــا ک . از آنج  1
طــالب ایــن رشــته از میــان افــرادی پذیــرش می شــوند کــه از ســابقۀ تحصیلــی در ایــن دانش هــا 
برخــوردار باشــند. بــر ایــن اســاس، ذکــر مباحــث ریاضیــات و آمــار در آزمــون ورودی ایــن رشــته ها 

ــد. ــد می باش ــورد تأکی م
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ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
حکمتعملیوعلوم

انسانی1
*

*-اقتصاداسالمیسه

اقتصاداسالمیچهار

اقتصاد�ولوبانکداری
اسالمی

*

سرمایه اقتصادبازار
اسالمی

*

اقتصاددولتاسالمی
)بخشعمومی(

*

الگوياسالمیایرانی
�پیشرفتاقتصادی

*

*فلسفهاقتصاداسالمی

اقتصاداجتماعیاسالمی
)داوطلبانهبخشسوم

بدونسود(
*

*اقتصادکارونیرویانسانی

*تجارتوبازاراسالمی

. مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:  1
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: 
حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی 

مدرن؛
ــی  ــا کلّیات ــنایی ب ــی و آش ــرای بررس ــی( ب ــد درس ــادل 12 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 192 س ب( ح
ــوم  ــادی، عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم تربیت ــد عل ــانی مانن ــوم انس ــون عل ــای گوناگ ــث حوزه ه از مباح

سیاســی و...؛
ــی از  ــی در یک ــرای دروس اختصاص ــی( ب ــد درس ــادل 16 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 256 س ج( ح

گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات 
ــدرک  ــت و در م ــد داش ــانی خواه ــوم انس ــاص از عل ــوزه ای خ ــه ح ــاص ب ــور در »ج«(، اختص )مذک
ــانی( درج  ــوم انس ــی و عل ــت عمل ــی )حکم ــع کل ــورت جام ــه ص ــش ب ــوان گرای ــز عن ــی نی تحصیل

می گــردد.
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13. حوزه دانشی »علوم اجتماعی« 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

330سه

530چهار

970جمع

ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
حکمتعملیوعلوم

انسانی1
*

. مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:  1
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: 
حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی 

مدرن؛
ــی  ــا کلّیات ــنایی ب ــی و آش ــرای بررس ــی( ب ــد درس ــادل 12 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 192 س ب( ح
ــوم  ــادی، عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم تربیت ــد عل ــانی مانن ــوم انس ــون عل ــای گوناگ ــث حوزه ه از مباح

سیاســی و...؛
ــی از  ــی در یک ــرای دروس اختصاص ــی( ب ــد درس ــادل 16 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 256 س ج( ح

گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات 
ــدرک  ــت و در م ــد داش ــانی خواه ــوم انس ــاص از عل ــوزه ای خ ــه ح ــاص ب ــور در »ج«(، اختص )مذک
ــانی( درج  ــوم انس ــی و عل ــت عمل ــی )حکم ــع کل ــورت جام ــه ص ــش ب ــوان گرای ــز عن ــی نی تحصیل

می گــردد.
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سه

اسالمومطالعات
اجتماعی

-*

مطالعاتانقالب
اسالمی

*

*مطالعاتخانواده

مطالعاتسبکزندگی
اسالمی

-*

سبکزندگیوعلوم
اسالمی

-*

چهار

اسالمومطالعات
اجتماعی

علوماجتماعیبا
رویکرداسالمی

*

نظریههایانقالب
اسالمی 1

*

*نظریههای12خانواده

*-فلسفهعلوماجتماعی13 

مطالعاتتطبیقیسبک
زندگی

-*

سبکزندگیوفقهو
مبانیحقوقی

-*

*-سبکزندگیوسیره

. از آنجــا کــه تســلط بــه زبــان انگلیســی از پیش نیازهــای ایــن رشــته اســت، از شــرایط تحصیــل در   1
ایــن رشــته، توانمنــدی داوطلــب در زبــان انگلیســی اســت کــه در پذیــرش بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد، ضمنــًا جهــت گیــری کلــی ایــن گرایــش، نقــد نظریه هــا اســت.
. در طراحــی و تدویــن ایــن رشــته، نظریه هــای روان شــناختی و جامعه شــناختی و نقــد آن هــا   2

ــت. ــه اس ــورد توج م
ــی  ــه مبان ــه ب ــا توج ــون ب ــای گوناگ ــی نظریه ه ــد و بررس ــته، نق ــن رش ــن ای ــی و تدوی . در طراح  3

ــت. ــه اس ــورد توج ــالمی م اس
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14. حوزه دانشی »علوم سیاسی« 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

800سه

230چهار

1040جمع

ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
حکمتعملیوعلوم

انسانی1
*

. مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:  1
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: 
حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی 

مدرن؛
ــی  ــا کلّیات ــنایی ب ــی و آش ــرای بررس ــی( ب ــد درس ــادل 12 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 192 س ب( ح
ــوم  ــادی، عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم تربیت ــد عل ــانی مانن ــوم انس ــون عل ــای گوناگ ــث حوزه ه از مباح

سیاســی و...؛
ــی از  ــی در یک ــرای دروس اختصاص ــی( ب ــد درس ــادل 16 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 256 س ج( ح

گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات 
ــدرک  ــت و در م ــد داش ــانی خواه ــوم انس ــاص از عل ــوزه ای خ ــه ح ــاص ب ــور در »ج«(، اختص )مذک
ــانی( درج  ــوم انس ــی و عل ــت عمل ــی )حکم ــع کل ــورت جام ــه ص ــش ب ــوان گرای ــز عن ــی نی تحصیل

می گــردد.
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سه

مطالعاتانقالباسالمیو
ایرانمعاصر

-*

*-مطالعاتجهاناسالم

مطالعاتسیاسیقرآنو
سنت

-*

سیرهسیاسیاهلبیت-*

*-سیاستواخالق1

*-سیاستوکالم

*-فقهسیاسی

-فلسفهسیاسی


*

چهار
مطالعاتسیاسی-اسالمی

*فلسفهعلومسیاسی

تحوالتسیاسیجهان
اسالم

*

دانشهایسیاسی-
اسالمی

*

-فقهوروابطبینالملل


*

15. حوزه دانشی »روان شناسی« 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

160سه

140چهار

3110جمع

. در طراحــی و تدویــن ایــن رشــته، مســائل عرفــان مرتبــط بــا حــوزه سیاســت )عرفــان سیاســی(   1
مــورد توجــه اســت.
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ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
حکمتعملیو

علومانسانی1
*

روانشناسیاسالمیسه

روانشناسی
اخالق

*

روانشناسی
اجتماعی

*

روانشناسی
تربیتی

*

روانشناسی
خانواده

*

روانشناسی
تبلیغ

*

روانشناسی
شخصیت

*

. مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:  1
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: 
حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی 

مدرن؛
ــی  ــا کلّیات ــنایی ب ــی و آش ــرای بررس ــی( ب ــد درس ــادل 12 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 192 س ب( ح
ــوم  ــادی، عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم تربیت ــد عل ــانی مانن ــوم انس ــون عل ــای گوناگ ــث حوزه ه از مباح

سیاســی و...؛
ــی از  ــی در یک ــرای دروس اختصاص ــی( ب ــد درس ــادل 16 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 256 س ج( ح

گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات 
ــدرک  ــت و در م ــد داش ــانی خواه ــوم انس ــاص از عل ــوزه ای خ ــه ح ــاص ب ــور در »ج«(، اختص )مذک
ــانی( درج  ــوم انس ــی و عل ــت عمل ــی )حکم ــع کل ــورت جام ــه ص ــش ب ــوان گرای ــز عن ــی نی تحصیل

می گــردد.
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روانشناسیاسالمیچهار

روانشناسی
بالینی

*

*روانشناسیدین

*سالمتمعنوی

فقهو
روانشناسی

*

16. حوزه دانشی »مدیریت اسالمی« 

الف( جدول آماری:

تعدادرویکردتعدادگرایشتعدادرشتهسطح
110دو

130سه

140چهار

380جمع
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درختواره رشته ها و گرایش های تخصصی46

ب( جدول تفصیلی:

نامگرایشنامرشتهسطح
اولویت

دوماول

علوماسالمیدو
حکمتعملیو

علومانسانی1
*

مدیریتاسالمیسه

12-*

مدیریتآموزشی
-�ژوهشی

*

مدیریتتبلیغی-
فرهنگی

*

مدیریتاسالمیچهار

الگویمدیریت
معصومین

*

*فلسفهمدیریت

مطالعات
آینده�ژوهی

*

سیاستگذاری
فرهنگی13

*

. مباحث این گرایش در قالب های زیر ارائه می شوند:  1
الــف( حــدود 192 ســاعت درســی )معــادل 12 واحــد درســی( بــرای مباحــث و موضوعاتــی همچــون: 
حکمــت عملــی، روش شناســی حکمــت عملــی، فلســفه و روش شناســی و چیســتی علــوم انســانی 

مدرن؛
ــی  ــا کلّیات ــنایی ب ــی و آش ــرای بررس ــی( ب ــد درس ــادل 12 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 192 س ب( ح
ــوم  ــادی، عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم تربیت ــد عل ــانی مانن ــوم انس ــون عل ــای گوناگ ــث حوزه ه از مباح

سیاســی و...؛
ــی از  ــی در یک ــرای دروس اختصاص ــی( ب ــد درس ــادل 16 واح ــی )مع ــاعت درس ــدود 256 س ج( ح

گرایش هــای علــوم انســانی.
بــر ایــن اســاس، ســاعات مذکــور در مــوارد »الــف« و »ب« بــه عنــوان دروس مشــترک و دیگــر ســاعات 
ــدرک  ــت و در م ــد داش ــانی خواه ــوم انس ــاص از عل ــوزه ای خ ــه ح ــاص ب ــور در »ج«(، اختص )مذک
ــانی( درج  ــوم انس ــی و عل ــت عمل ــی )حکم ــع کل ــورت جام ــه ص ــش ب ــوان گرای ــز عن ــی نی تحصیل

می گــردد.
. مدیریــت اســالمی )محــض( رشــته ای اســت کــه بــه مبانــی، اصــول و مهم تریــن مســائل دانــش   2

ــردازد. ــن اســالم می پ ــر اســاس متــون و نصــوص دی ــت ب مدیری
. در طراحی و تدوین این گرایش، مباحث »مطالعات راهبردی« مورد توجه است.  3






