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 61 (2و  1ق زبان تصصصی 15
شناوت و کسب مهارت درک مطلب از متون و منابع تصصصی 

 تربیت اوالقی به زبان انگلیسی

 سمینار 16
16+16 

 عملی

بررسی و تحلیل عمیق آوریض مقا ت و دستاوردهای عملی در 

 اوالقی معاترهای تربیت  مسائل و هالش

  ایان نامه 17
288 

 عملی

 در حوزه کافی عتتیارائ   ژوهشی جامع همراه با نقد و بررسی و 

 تربیت اوالقی

896 جمع ساعت

  97: شمارة جلسه، 21/4/67، تاريخ ثبت: 27/11/69مصوبه:  تاريخ  ،1150: شمارة مصوبه

کلیاتوبرنامهدرسیرشتهسطحسهمدیریتاسالمی

 عنوان رشته .4ماده 

 باشد. عنوان رشته سطح سه مدیریت اسالمی می

 تعریف .2ماده 

ها، مسائل و احکان  سطح سه مدیریت اسالمی، اولیض مقطع از ایض رشته است که در آن طالب، میانی، قواعد، روش

کنند و در  ایان کسب میآموزند و توان تحقیق، تدریس و  اسصگویی به نیازهای مربوط به آن را  مدیریت اسالمی را  می

 شوند. موفق به دریافت دانشنامه ایض رشته می

 اهداف .1ماده 

 شناوت نسیت به میانی عقلی و نقلی و مسائل مدیریت اسالمی؛  .1

 سازی جهت تیلیف در زمینه مدیریت اسالمی؛ ایجاد توان تحقیق در حدّ تحلیل، بررسی و زمینه .2

ها و شیهات مرتیط با مدیریت  گویی به  رسش دانش مدیریت و تقویت توان  اسخهای مطرح در  شناوت دیدگاه .3

 اسالمی؛

 سازی برای ایجاد توان مدیریت مراکز آموزشی،  ژوهشی و فرهنگی؛ زمینه .1
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 تربیت طالب مستعد جهت ورود به سطوح با تر؛ .5

 شناوت استد لی و عمیق مسائل فقهی و اتولی. .6

 ها سیاست .1ماده 

 اهتمان به تعالی اوالقی و معنوی طالب؛. 1

 . اهتمان به تقویت استقالل فکری و اعتماد به ناس در مسائل علمی؛2

 . اهتمان به تقویت تعید و تعهد دینی و دفاع از میانی مدیریت اسالمی؛3

 محور؛ . تیکید بر آموزش  ژوهش1

 های حوزوی؛ اهتمان به سنتهای کارآمد آموزشی و  ژوهشی با  گیری از روش . تیکید بر بهره5

 های آموزشی و  ژوهشی؛  . تیکید بر  ویایی برنامه6

 . توجه به نیازهای روزجامعه علمی و نظان اسالمی؛5

 . تیکید بر شناسایی طالب مستعد؛8

 . تیکید بر استااده از متون آموزشی واجد استانداردهای  زن؛9

 های بنیادیض آن وصوتاً و یت فقیه؛ ترویج ارزش . اهتمان به تقویت میانی نظان مقدت اسالمی و11

 . اهتمان به دروت فقه و اتول و نظارت بر اجرای آن.11

  رورت .0ماده 

 های الهی؛  ها در  رتو مدیریت میتنی بر ارزش های دینی بر اداره سازمان تیکید آموزه  .1

  ژوهشگر و میلّغ( در زمینه مدیریت اسالمی؛. رسالت حوزه علمیه در تربیت نیروی انسانی قمدیر، مدرّت، 2

 . رسالت حوزه علمیه در تیییض مدیریت اسالمی میتنی بر و یت فقیه؛3

 های علمیه، جامعه و نظان اسالمی به مدیران آگاه بر میانی مدیریت اسالمی. . نیاز حوزه1

 نظان آموزشی .9ماده 

نامه حداقل شش و  نا یوسته است و طول دوره بدون احتساب  ایانسالی، درسی، حووری و  نظان آموزشی ایض رشته نی 

 باشد. سال می حداکثر هشت نی 

 شرایط  ذیرش .7ماده 
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 های مصوب؛نامههای اوالقی و عمومی، بر اسات آییضاحراز تالحیت .1

 دارا بودن مدرک علمی سطح دو؛ .2

 1قیولی در سنجش علمی. .3

 است.  ذیرش در ایض رشته مصت  به برادران توجه:

 عناویض و مشصصات کلی دروت. 8ماده 

 ساعت عنوان ردیف

 556 دروت عمومی 1

 1232 دروت تصصصی 2
 1818 جمع ساعت

 عناویض و مشصصات تاصیلی دروت .6ماده 

 .جدولدروسعمومی1

 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 سهشناوت استد لی مسائل فقهی طیق برنامه مرکز مدیریت در سطح  288 فقه  1

 شناوت استد لی میاحث اتولی طیق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه 192 اتول  2

 گیری از متون عربی جدید در حوزه مدیریت اسالمیایجاد توان بهره 32 عربی معاتر  3

 32 روش تحقیق  یشرفته  4
های  ایجاد توان تحقیق در مسائل مربوط به مدیریت اسالمی با آموزش روش

 برداری از ابزار و منابع بهرهتحقیق و کیایت 

 32 روش تدریس  یشرفته  5
ایجاد توان تدریس مسائل مربوط به مدیریت اسالمی با آموزش روشها و فنون 

 داری و ارزشیابی کالت

  576 جمع

 
.جدولدروستخصصی2

                                                           
 . یکی از مواد سنجش ورودی ایض رشته میاحث فلساه علون انسانی و معارف اسالمی متناسب است.1
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 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 آن و تیییض تیثیر آنها بر عل  مدیریتشناحت ارکان عل  دینی و نظریه های مرتیط با  32 عل  دینی 1

 شناوت استد لی احکان اسالن در باب سازمان و مدیریت 61 2و1فقه سازمان ومدیریت  2

 32 اوالق سازمانی 3
شناوت فوائل ورذائل اوالقی مرتیط با سازمان، مدیران وکارکنان و هگونگی 

 سازمان با رویکرد اسالمیسازی فوائل اوالقی و زدودن رذائل اوالقی در  نهادینه

 های سازمان مدیریت همراه با تیییض اتول مدیریت       بندی نظریه شناوت و طیقه 32 میانی سازمان و مدیریت 4

 شناوت مدیریت اسالمی و تیییض میانی و میادی عقلی، کالمی و معارفی آن 32 فلساه مدیریت اسالمی 5

6 
شناسی تاسیر قرآن و  روش

 فه  حدیث
 ها و مراحل تاسیر آیات و فه  روایات   شناوت قواعد، روش 32

 تاسیر ترتییی آیات منتصب مرتیط با مو وع مدیریت 32 تاسیر آیات منتصب 7

 آشنایی با آیات و روایات مرتیط با مدیریّت به تورت مو وعی و تاسیر بروی از آنها 32 مدیریت در قرآن و حدیث 9

9 
سیره مدیریتی معصومیض 

 علیه  السالن
 در سازمان، مدیریت و نظان اداری اسالن علیه  السالنشناوت و تطییق سیره معصومیض  32

  رهشناوت نظریه و یت فقیه و حکومت اسالن با تیکید بر دیدگاه امان ومینی  32 فقه حکومت اسالمی 13

 فقهی اسالن شناوت و ارائ  نظان اداری میتنی بر میانی 32 فقه نظان اداری اسالمی 11

12 
سیر تحول نهادهای اداری 

 در جهان اسالن
32 

های اسالمی از تدر اسالن  شناوت سیر تحول نهادهای اداری در قلمرو سرزمیض

 تا عصر حا ر

13 
های سازمان و  تئوری

 مدیریت
32 

های سازمان و مدیریت و نقد  شناوت و بررسی مکاتب، رویکردها و نظریه

 های اسالمی آموزهو بررسی آنها بر مینای 

14 
  گیری و وطّ تصمی 

 گذاری مشی
32 

گیری قشناوت مسیله و حل آن( و  ها، الگوها و فرایندهای تصمی  شناوت نظریه

 های اسالمی گذاری با تیکید بر دیدگاه مشی وطّ 

حل های مدیریت منابع انسانی و هگونگی  ها و تکنیک شناوت اتول، روش 61 مدیریت منابع انسانی 15
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 های اسالن در هر یک از آنهامشکالت منابع انسانی با توجّه به آموزه

 61 مدیریت رفتار سازمانی 16
ها و  شناوت عوامل مؤثر بر رفتارهای فرد، گروه و سازمان و شناسایی الگوه

 های اسالمی های مرتیط در هر حوزه با تیکید بر آموزه مدل

 32 جامعه شناسی سازمانی 17
های اجتماعی و کارکردهای متنوع ایض  گیری سازمان فرایند شکلشناوت 

 ها در جامعه با توجه به رویکرد اسالمی سازمان

 32 مدیریت راهیردی 19

گذاری،  گذاری، هدف و نحوه سیاست  شناوت متغیرهای راهیردی در سازمان

راهیردی در سطح مدیریت سازمان با توجه به   گیری ریزی و تصمی  برنامه

 های اسالمی آموزه

19 
تحلیل قوانیض اداری و 

 استصدامی
32 

بررسی و تحلیل قوانیض اداری و استصدامی ایران مانند قانون کار، قانون 

 مدیریت ودمات کشوری، قانون محاسیات عمومی 

 32 کلیات اقتصاد 23

آشنایی اجمالی با مااهی  اساسی و کلیات عل  اقتصاد به ویژه اقتصاد ورد قعر ه 

های  گیری بازارها( و اقتصاد کالن قهروه فعالیت و تقا ا و هگونگی شکل

 الملل(  اقتصادی،  ولی، سیاست  ولی، تورّن و اقتصاد بیض

 های اسالمی  ولی دولت با تیکید بر دیدگاهشناوت هگونگی اداره منابع و مصارج مالی و  32 مالی  عمومی 21

22 
ریا یات و کاربرد آن در 

 مدیریت

16+32 

 -نظری

 عملی

 شناوت مااهی   ایه و مسائل ریا ی مورد نیاز دانش مدیریت 

 تحلیل آماری 23

16+32 

 -نظری

 عملی

 های مدیریتی         های آمار استنیاطی و توتیای به منظور استااده در  ژوهش آشنایی با روش

 اتول حسابداری 24
16+32 

 -نظری
 های حسابداری مورد نیاز در مدیریت سازمان آشنایی با مااهی  و روش


