ضرورت

اهزٍسُ درک صحیح ،اس آًچِ در جْبى اسالم هی گذرد هٌَط بِ ضٌبخت کبهل هب اس اًذیطِ ٍ جزیبى
ّبی فکزی سیبسی در جْبى اسالهی ضذُ است .اًذیطِ ّب؛ بِ جزیبى ّبی ضکل هی دٌّذ ٍ جزیبى
ّبی ًیش تبذیل بِ الگَ ّب ٍ ًْبدّبی رفتبری هی ضًَذ ٍ بز سزًَضت عوَهی هسلوبًبى تبثیزات بسشایی
هی ًٌْذ .ایي دٍرُ در تالش است تب افکبر ٍ اًذیطِ ّبی سیبسی اجتوبعی در دٍ حَسُ اّل تسٌي ٍ
تطیع را هَرد هطبلعِ قزار دّذ ٍ بِ هْن تزیي هٌبقطبت ایي جزیبًْب در هَضَعبت قذین ٍ جذیذ
بپزداسد.
تعریف دوره

هَضَعبت ایي دٍرُ بِ دٍ بخص کالى تقسین ضذُ اًذ .بخص اٍل آى بِ ضٌبخت تئَریک ٍ علوی
اًقالة اسالهی اختصبظ یبفتِ ٍ بخص دٍم آى بِ بزرسی اًذیطِ ّبی سیبسی اجتوبعی رّبزاى آى
یعٌی اهبم خویٌی ٍ رّبز هعظن اًقالة اسالهی هی پزداسد.
اهداف دوره

بزای ایي دٍرُ ،اّذاف سیز در ًظز گزفتِ ضذُ است:
 .1آضٌبیی بب سهیٌِ ّبی هَاجِْ هسلوبًبى بب تفکزات جذیذ
 .2آضٌبیی بب هببًی ٍ پیبهذّبی اًذیطِ ّب ٍ جزیبًْبی کًٌَی در جْبى اسالم
 .3آضٌبیی بب تطببْبت ٍ توبیشات اًذیطِ ّبی سیبسی اجتوبعی تسٌي ٍ تطیع
 .4آضٌبیی بب هْن تزیي چبلص ّبی فکزی سیبسی جْبى اسالم

بزًبهِ ّبی آهَسضی ایي دٍرُ بزاسبس جذٍل سیز طزاحی ٍ اجزا خَاّذ ضذ:
ردیف

ػٌَاى درس

ٍاحذ

ساػت

1

گونه شناسی هواجهه هسلواناى با هدرنیته

1

11

2

جریاى شناسی اندیشه های کنونی در جهاى اسالم

1

11

3

جریاى شناسی اندیشه اجتواعی دینی در جهاى اسالم

1

11

4

جریاى شناسی سکوالریسن اسالهی

1

11

4
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هجوَع ساػت

هالحظات

ًشست ّای علوی ،فزٌّگی
1

آشٌایي تا هْذٍیت

2

تاریخ ادیاى اتزاّیوي

3

ًقذ ٍ تزرسي ٍّاتیت

4

آشٌایي تا سیزُ شْذا

5

آشٌایي تا سثک سًذگي اسالهي

6

جایگاُ اّل تیت در قزاى

7

آشٌایي تا جٌگ ًزم

8

آشٌایي تا جزیاًْاي تکفیزي

9

آشٌایي تا تاریخ تحلیلي صذر اسالم

11

تثلیؾ در فضاي هجاسي

11

آشٌایي تا دستاٍردّاي اًقالب اسالهي

12

آشٌایي تا اًذیشِ ّاي اهام ٍ هقام هؼظن رّثزي

13

آشٌایي تا ػقایذ اسالهي

14

آشٌایي تا تاریخ ٍ توذى ایزاًي اسالهي

بزًاهِ ّای ایزاى شٌاسی
هقصد

ًحَُ شزکت

1

هشْذ هقذس

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

2

تْزاى

تا ّشیٌِ هَسسِ

3

اصفْاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

4

گزگاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

5

کاشاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

6

کْک

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

باسدید اس اهاکي
اهاکي سیارتي

حزم حضزت هؼصَهِ ،هسجذ هقذس جوکزاى ،اهاهشادُ هَسي هثزقغ ،گلشار شْذا ،هؼجزُ قزاًي ،اهاهشادگاى قن

تزخي اس اهاکي

تیت الٌَر ،تیت حضزت اهام خویٌي ،هذرسِ فیضیِ ،تیوچِ تاسار ،هَسُ آستاًِ ،تپِ قلي درٍیش ،خاًِ هالصذار،هسجذ

تاریخي

اهام حسي ػسکزي ٍ خاًِ ّاي تاریخي

تزخي اس اهاکي
ػلوي ٍ تحقیقاتي

هزکش تحقیقاتي کاهپیَتز ًَر ،کتاتخاًِ آیت اهلل هزػشي ًجفي ،داًشگاُ هجاسي ،هَسُ احکام ،داًشگاُ ادیاى ٍ
هذاّة ،هَسسِ اسزا ،اًتشارات الوصطفي ،اًتشارات اًصاریاى (کتة ؿیز فارسي) ،هزکش فقْي ائوِ اطْار ،داًشکذُ
ػلَم حذیث ،رادیَ هؼارف ،هجوغ جْاًي اّل تیت ،هجوغ تقزیة هذاّة اسالهي  ،شثکِ ّاَّارُ ّاي ّذّذ ،شثکِ

قن

هاَّارُ اي الکَثز ،جاهؼِ القزاى کزین ٍ هَسسات تیي الوللي قزاى  ،دادگستزي ،کتاتخاًِ تخصصي تاریخ ،تٌیاد ًْج
الثالؿِ......ٍ ،
تزًاهِ ّاي

تَستاى ًزگس(ٍیژُ تاًَاى) ،فَتسال ،تا تَستاى ّاي قن ،هجتوغ ٍرسشي ٍ تفزیخي رًگیي کواى(اخذ ّشیٌِ) ،کَُ خضز

تفزیحي
دیذار تا ػلوا

آیت ػظام هکارم شیزاسي ،سثحاًيًَ ،ري ّوذاًي  ،جَادي آهلي ،شاّزٍدي ،تسخیزي ،حسیٌي تَشْزي ،سیذ کاظن
حایزي  ،حکین ،ػلَي تزٍجزدي  ،خزاسي  ،ػلَي گزگاًي ،اراکي ،اػزافيّ ،ادٍي تْزاًي ،طثسي..... ٍ ،

تزًاهِ ّاي ٍیژُ

هحفل قزاًي  ،جلسِ ّفتگي قزاى کزین ،حلقِ ّاي هؼزفت  ،جلسات پزسش ٍ پاسخ آساد تا حضَر اساتیذ ،هساتقات

اهاکي سیارتي

حزم شاُ ػثذالؼظین حسٌي ،حزم اهام خویٌي ،تْشت سّزا

اهاکي تاسدیذي

جواراى ،هَسُ ػثزت ،تزج هیالد ،هَسُ دفاع هقذس ،پارک في آٍري

اهاکي سیارتي

حزم اهام رضا ،خَاجِ اتاصلت ،هشار شْذا

هشْد

تزًاهِ ّاي

بزًاهِ ّای هَسسسِ :هَسّاي آستاى قذس ،ؿذاي تثزکي حزمً ،شست هشْذ شٌاسي ٍ سیزُ اهام رضا ،کتاتخاًِ

هقدس

تاسدیذي ٍ ..

آستاى قذس ،تیت ٍ سادگاُ هقام هؼظن رّثزي ،جلسِ شثي تا خاطزُ تا رسهٌذگاى دفاع هقذس،

کاشاى

اهاکي سیارتي

هشْذ اردّال

اهاکي تاسدیذي

آتشار ًیاسز ،گالتگیزي ،تاؽ فیي  ،تپِ ّاي تاریخي سیلک ،هذارس ،تاسار ٍ هساجذ تاریخي ،آشٌایي تا خاًِ ّاي

تْزاى

بزًاهِ ّای اختیاری با اخذ ّشیٌِ :هَسُ ٍ قثز فزدٍسي ،هَجْاي آتي ،کَُ سٌگي ،پارک ٍحذت ،هَسُ ًادري ٍ ....

تاریخي
اصفْاى

اهاکي تاسدیذي

کْک

هکاى تاسدیذ

هیذاى ًقش جْاى ،هسجذ شیخ لطف اهلل  ،هسجذ تارتخي حکین ،تاؽ پزًذگاى ،ؿذاي سٌتي اصفْاى  ،هٌارجٌثاى ،تخت
فَالد ،ػوارت ػالي قاپَ ،تاسار تاریخي  ،صٌایغ فَالد
استفادُ اس هٌاطق ییالقي قن ،تاسدیذ اس هٌشل هالصذرا ،آشتایي تا تاریخ  4111سالِ قن ،سیارت اهاهشادُ گاى ،ؿذاي هحلي

-

بزخی اس بزًاهِ ّای فزٌّگی بز اساس سطح ٍ ًیاس دٍرُ ٍ با تَجِ بِ سهاى بزًاهِ ّای دٍرُ اًجام هی پذیزد.

-

اس پیشٌْادات فزاگیزاى ٍ رابطیي دٍرُ ٍ یا ًوایٌدگی در خصَص بزًاهِ ّای فزٌّگی استقبال هی شَد.

