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ط زیر بالمانع است یو بالعکس، با داشتن شرا 1دورة بلندمدتسفیران هدایت به  ةاز دور ،اب شاغل به تحصیلانتقال طلّ. 6مادة 

 :شود می ءمقصد اعطا ةدور ۀدانشنام ،و به این افراد پس از اتمام دوره

 ؛مبدأ رةاز دو) سه سال(سال شش نیم و حداکثر) سالیک(سال دو نیم آمیز حداقل تگذراندن موفقی .1

 ؛شده به باال از دروس گذرانده 15کسب معدل  .2

 ؛مقصد ۀط برنامیداشتن شرا .3

  .مبدأ و مقصد ۀموافقت مدرس .4

، بـر اسـاس   مقصـد ة اند، طبـق ضـوابط دور   مبدأ نخوانده ةدور مقصد را که درة دروس دور تمامیموظفند انتقالی  ابطلّ :هتبصر

  .بگذرانند جدول تطبیق،

اي بـا حضـور    ، در کمیته6دورة بلندمدت، مربوط به مادة سازي دروس سفیران هدایت با دروس  ادلو مع قتطبی جدول. 7مادة 

بـه تصـویب شـوراي     دو نماینده از معاونت آموزش، دو نماینده از معاونت تبلیغ و یک نماینده از دبیرخانۀ شوراي عالی، تهیـه و 

  . گسترش خواهد رسید

از محتـوا و اهـداف بـا آن مشـترك     % 70در که حداقل شود،جایگزین درس دیگر میدرسی  در مقام تطبیق، در صورتی: تبصره

  .باشد

  

  

  

  )ها کمیتۀ رشته( 11: شماره جلسه،  19/4/92 :تاریخ ثب، ت 22/2/92: اریخ مصوبه، ت906: شماره مصوبه

  هاي سطح چهار آموزشی ـ پژوهشی هترش تدوین کلیاتالگوي 

  هتعنوان رش. 1مادة 

  .است.................... رشته سطح چهار عنوان 

  عریف ت. 2مادة 
چهارمین مقطع از تحصیالت حـوزوي اسـت، کـه طـالب پـس از گذرانـدن ایـن دوره، تـوان         ..................... سطح چهار آموزشی ـ پژوهشی  

کرده و پس از دفـاع از رسـاله، دانشـنامۀ سـطح       ، و پاسخ به نیازهاي علمی و تخصصی این رشته را کسب تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه

  .کنند دریافت می....................... چهار 

  اهداف. 3مادة 

 ه؛ تبط با رشتهاي مر ب و روشتسلّط بر آراء، مکاتایجاد  .1

 ه؛تبط با رشتدر مسائل مر  حلیل، نقد و ارائه نظریهتوان پژوهش در حد ت تقویت .2

                                         
 .عمومی 1 سطح .1
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 ه؛تخصصی رشتگویی به نیازهاي علمی و  وان پاسختقاء تار .3

 ه؛توسعۀ دانش در رشتولید علم و ت تسازي جه أمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینهت .4
  .تأمین استاد مورد نیاز در رشته .5

  تضرور. 4مادة 
  :رددگهاي گویا توجیه و تبیین می در این ماده ضرورت ایجاد رشته، با عنایت به سه مولفۀ زیر، با گزاره

  خاستگاه و جایگاه رشته در معارف اسالمی؛ .1

 هاي حوزوي و مأموریت حوزة علمیه در ایجاد این رشته؛ کارکردهاي رشته در آموزش .2

 .آموختگان این رشته نیاز جامعه و نظام اسالمی به دانش .3

  ها تسیاس. 5مادة 

  اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخالقی ومعنوى طلّاب؛ .1

  هاي نوین و مؤثّر در آموزش و پژوهش؛ ها و روش هاي کارآمد حوزوي، فناوري گیري از سنّتاهتمام به بهره .2

  هاي چالشی مرتبط با رشته؛ پردازانه، با طرح دیدگاه اهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه .3

  هاي آموزشی و پژوهشی؛ گیري از زبان تخصصی رشته درفعالیت تأکید بر بهره .4

  .ي علمی نظام و جامعۀ اسالمی در این رشتهاهتمام به تأمین نیازها .5

  نظام آموزشی . 6مادة 

 12و حـداکثر   10نامه، حـداقل   طول دوره با احتساب پایان. و حضوري است) واحدي(سالی، درسی  نظام آموزشی سطح چهار، نیم

    .سال خواهد بود نیم



  14 

 

  شرایط پذیرش. 7مادة 
  هاي مصوب؛ نامه آیینهاي عمومی و اخالقی بر اساس  احراز صالحیت .1

 .هاي مرتبطدارا بودن مدرك علمی سطح سه از رشته .2

 .نیاز، مجاز است ها مشروط به گذراندن دروس پیشپذیرشِ طالب داراي مدرك علمی سطح سه در سایر رشته :تبصره

 قبولی در آزمون وروديِ دروس تخصصی، زبان تخصصی و مصاحبۀ علمی؛ .3
هاي خواندن، درك مطلب و نگارش به زبان عربی از طریق برگزاري آزمون و یـا ارائـۀ مـدرك     هارتهاي الزم در ماحراز توانایی .4

  .معتبر

   کلّی دروس تعناوین و مشخصا. 8مادة 

  تساع  عنوان درس

  240  )یک سال و نیم(خارج اصول 

  240  )یک سال و نیم(خارج فقه  

  64  2و  1حقیق فقهی و اصولی ت

  576  خصصیتدروس 

  288  )نامه پایان(علمی رسالۀ 

  1408  جمع کل
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 3(با توجـه بـه متوسـط دورة تحصـیل        . ، در یک درس خارج شرکت کند4هر طلبه موظّف است در طول دورة آموزشی سطح  .1

یـک  (سـاعت آن   240به علـم اصـول و   ) یک سال و نیم(ساعت آن  240. شود ساعت درسی می 480، مجموع آن معادل )سال

 .یابد علم فقه اختصاص میبه ) سال و نیم
سال به طول انجامد، وي موظّف است در این مـدت نیـز در یـک     3اي بیش از براي طلبه 4چنانچه دورة آموزشی سطح : تبصره

  .درس خارج شرکت نماید

تقریـر  (مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوي موظفند با تعیین استاد راهنما و ارزشیابی جزوات درس خارج هر طلبـه   .2

 .بر کیفیت تحصیل در درس خارج نظارت نمایند) تحقیقات و اظهار نظرهاي طلبه+ درس استاد 
سـاعت،   32طلّاب موظفند در دو سال اول درس خارج، تحت نظر استاد راهنما، سالی یک تحقیـق فقهـی یـا اصـولی بـه ارزش       .3

 .تدوین و جهت ارزیابی به واحد آموزشی تحویل نمایند

یابد که در حل مسائل رشتۀ تخصصی و استنباط آن از متون آیات و روایـات   به مباحثی از اصول اختصاص میدرس خارج اصول  .4

 .کاربرد بیشتري داشته باشد
به بررسی فقیهانه و اجتهادي آیات و روایات مرتبط با موضوعات و مسـائل  ) ساعت 160(درس خارج فقه، در سال سوم تحصیلی  .5

  .یابد رشتۀ تخصصی اختصاص می

  )ها کمیتۀ رشته( 10: شماره جلسه،  22/4/92 :تاریخ ثب، ت 15/2/92: اریخ مصوبه، ت907: شماره مصوبه

  کلیات و برنامۀ سطح سۀ رشتۀ تفسیر و علوم قرآن 

  عنوان .1مادة 

  .رشته، تفسیر و علوم قرآن در مقطع سطح سه است عنوان

  تعریف. 2مادة 

طلّاب، ضمن شناخت قرآن کریم، مبانی، قواعد  آن در که است رشته این تخصصی از اولین مقطع قرآن، علوم و تفسیر سه سطح

 در تحقیـق  و تدریس توان و مربوط نیازهاي به گویی پاسخ توانایی و آموزند می را هاي مهم قرآن کریم هاي فهم آن؛ پیام و روش

  .شوند می رشته این نامۀ دانش دریافت به موفّق پایان، در و کنند می پیدا را آن بررسی و تحلیل حد

  اهداف. 3مادة 

 آن؛ از گیري بهره و ایجاد توان کریم شناخت تحلیلی مفاهیم و معارف اساسی قرآن
 شناخت تحلیلی علوم مربوط به قرآن کریم؛ 

  هاي فهم و تفسیر قرآن کریم؛ ها و گرایش مبانی، قواعد، روش شناخت و بررسی .1

 تفسیري؛هاي مهم  شناخت مکاتب و جریان .2

  قرآن؛ علوم و گویی به سؤاالت در مورد تفسیر تربیت نیروهاي توانمند، به منظور پاسخ .3

  قرآنی؛ علوم و هاي تفسیري گسترش پژوهش جهت سازي زمینه و بررسی و تحلیل حد در تحقیق، توان افزایش .4

  آن؛ فهم توان ایجاد و قرآن علوم و منابع و مآخذ مرتبط با مباحث تفسیر شناخت .5

  ؛2و  1قرآن در سطح  علوم و سازي جهت تربیت استاد، براي دروس مرتبط با تفسیر زمینه .6

 تربیت طلّاب مستعد، جهت ورود به سطح باالتر؛ .7

 .هاي فقهی و اصولی در تفسیر قرآن مبانی و روش از استفاده توان ایجاد .8


