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 اهداف ساعت  عنوان درس ردیف

  720 فقه 
ول مكاسب تا القشناخت استداللی مسائل مهم فقه طبق برنامه مركز مدیریت در سطح دو )از ابتدای 

 فی ماهیةالعیب(

  560 اصول 
 شناخت استداللی مسائل مهم اصول طبق برنامه مركز مدیریت در سطح دو )تمام رسائل و جلد اول

 النواهی(كفایة االصولتا اول المقصد الثانی فی

  شناخت معارف قرآنیكریم و وجوه محتمل در آن به منظور  گیری از آیات قرآنایجاد توان بهره 32 تفسیر ترتیبی 

  32 رجال و درایه 
شناخت تكمیلی و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نكات اساسی رجال و درایه، همراه با معرفی 

 افزاری(منابع مهم )مكتوب و نرم

  بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران 32 تاریخ معاصر 

  روش تحقیق 
32+16 

 نظری عملی
 برداری از منابعرههای عمومی پژوهش و كیفیت بهآشنایی با روش

  
زبان انگلیسی 

 2و1عمومی 

32+64 

 نظری عملی
 ایجاد توان درك مطلب متون سادة انگلیسی

  1520 جمع



 دروس گرایشی .1

  

 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

   آنها، همراه با شناخت مغالطه و انواع آنتبیین روش استدالل برهانی، جدلی و شرایط  64 2و  1منطق 

   شناخت اولیه و جامع مسائل فلسفة اسالمی 160 2و  1فلسفه اسالمی 

  ها، ابزار و منابع شناخت و...شناخت استداللی راه 32 شناسیمعرفت 

  32 كلیات و تاریخ علم كالم 

مبانی آن، تبیین حجیت شناخت علم كالم )فرق آن با فلسفه و علوم دیگر( موضوع، غایت و 

های كالمی، های عقلی و نقلی و شرایط آنها و آشنایی با سیر تكوّن و تطور علم كالم، مشربروش

 متكلمین بزرگ، منابع و مآخذ مهم كالمی

   32 1كالم اسالمی 
شناخت استداللی مباحث خداشناسی )اثبات ذات، رابطه صفات و ذات و تبیین توحید، علم، 

 ...(قدرت، حیات و

   32 2كالم اسالمی 
داری شناخت استداللی صفات فعلیه، تبیین صفات فعلیه )حكمت، عدالت، اراده، خالقیت، هدف

 و...( و بیان مراتب افعال خداوند

   32 3كالم اسالمی 
ها، وظایف و اختیارات و راه شناخت انبیاء و اثبات شناخت استداللی ضرورت نبوت و تبیین ویژگی

 صلی اهلل علیه و آلهنبوت و خاتمیت پیامبر اسالم 

   32 4كالم اسالمی 
علیهم ها، وظایف و اختیارات امام و اثبات امامت ائمه شناخت استداللی ضرورت امامت، بیان ویژگی

 السالم

   های آن(شناخت استداللی مباحث عقلی و نقلی معاد )حقیقت مرگ و عالم برزخ، قیامت و ویژگی 32 5كالم اسالمی 

  32 مهدویت 
تبیین آموزة مهدویت، مبانی و مسائلی مانند فلسفة غیبت و انتظار، آثار وجودی امام غایب، ظهور 

 و عالئم آن، حكومت حضرت مهدی از دیدگاه شیعه

   و كسب توان مراجعه به متون تفسیری و حدیثی« خداشناسی»آشنایی با معارف قرآن در بخش  64 )خداشناسی( 1قرآن معارف 

  
 2معارف قرآن 

 )راه و راهنماشناسی(
32 

و كسب توان مراجعه به متون تفسیری و « راه و راهنماشناسی»آشنایی با معارف قرآن در بخش 

 حدیثی

   و كسب توان مراجعه به متون تفسیری و حدیثی« شناسیمعاد»آشنایی با معارف قرآن در بخش  32 )معادشناسی( 3معارف قرآن 

  32 فرق و مذاهب كالمی 
های مهم تشیع و تسنن، مانند امامیه، اسماعیلیه، ها و كتب اصلی فرقهها، روشآشنایی با آموزه

 زیدیه، معتزله، اشاعره و اباضیه با اشاره به وهابیت

   دین تكثّرگرایی، علم و دین و قلمروترین مسائل جدید كالمی، مانند منشأ دین، شناخت مهم 32 جدید كالمیمسائل 

  32 آشنایی با ادیان 
ها، مناسك و آداب مهم ادیان زنده آشنایی با چگونگی پیدایش، سیر تاریخی، كتب مقدس، آموزه

 و بزرگ جهان )ابراهیمی و غیر ابراهیمی(

  تسلط بر قرائت و فهم صحیح متون اصیل، مهم و اساسی كالم اسالمی 32 متون كالمی 

  تحقیق پایانی 
64 

 عملی
 بندی اقوالآوری و جمعارائة پژوهش در یكی از موضوعات كالم اسالمی در حد تتبع، جمع

  800 جمع

  


