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شما به  نوهن   
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خن هیههههن ریهههه  ح  

تبلیغ کوین. بهتریه  

 خاطههههوا  ههههن   

 سههو ا رح  ن یههها 

بهتری  ر یهجونیا  

هستون ا شهما ریه  

ح  بر ی آیها تبییه  

ا ترایج    کویهن ا 

 ثهههک یهههر شهههب   

نظیم ا گسترره  ی 

رح همهه  ر یههجااهها 

 نضنح ر حین. 

 دیدار مسئوالن دانشگاه معارف اسالمی با مقام معظم رهبری   

آنجا یک جور است و اثرگذاری در کالس درس ـ 
که اجباری است و دانشجو باید به کالس بیـایـد و 
حضور داشته باشد و استاد با انتخاب مستمع نیامـد  
است ـ جور دیگری است. بخشی از این تشکیـال،  
بار کیفیت را کاهش می دهد. مـا بـا ایـجـاد ایـن 
تشکیال، ـ که نیاز هم بود  است و باید روز به روز 
تقویت شود ـ سهم کمیت را باال بردیم ولی سـهـم 

 کیفیت  نه.

به نظر من یکی از بخش هایی که در مجمـوهـه 
دانشگا  معارف و نهاد نمایندگی باید به آن تـوجـه 
شود این است که باید نگا  کرد که تأثیر روحـی و 
روانی و بیانی ما در این شبکه هظیم باال برود. البـتـه 
این کارها همه خوب است و رضایت بخش و قابـ  
انتقادی نیست حقاً و انصافاً  منـتـهـا بـایـد شـمـا 
نظرخواهی کنید. از مخاطب نظرخواهی کـنـیـد کـه 
نظرشان نسبت به کیفیت کار چیست؟ نگاهتـان بـه 
خروجی باشد. ممکن است دانشجویی بیاید نمر  هم 
بگیرد ولی آن دانشجو  جوانی نباشد که شما دنبال او 
هستید. هدف این است که این دانشجـو  مـتـعـبـد  
خداجو و ... باشد و این صالحی که مورد نظر است 
آیا حاص  شد با نه. اگر دیدید به نحو مطلوب شمـا 
حاص  نشد  است آسیب شناسی کنید و بـرطـرف 

 کنید.

معلم از کتاب خیلی مهم تر است. مـعـلـم اگـر 
خوب نباشد  خوش اخالق نباشد  باسواد نـبـاشـد  
نمی تواند موفق باشد. اگر معلم هم باسواد بود و هم 
از مهار، ها برخوردار بود و هم از بعضی شاخـ  
های شخصیتی برخوردار بود مث  اینکه لباسش تمیـ  
بود و ... اگر این خصوصیا، با هم  همرا  باشد ولو 

 کتاب هم نباشد خأل کتاب را جبران خواهد کرد.

تکیه را بیشتر روی تربیت معلم بـگـذاریـد تـا 
تدوین کتاب  تدوین کتاب خوب است ولی اولویت 

 این است.

کار  کار مهمی است. دانشجویان ما خیلی خوب 
هستند. خیلی از دانشجویان ما خوبند و حداق  ایـن 
است که آمادة شنیدن هستند. باید منطق  اخـالق و 

 نوع برخورد را همرا  کرد تا نتایج حاص  شود.

 
 

مسئوالن دانشگا  معارف اسـالمـی در تـاریـ  
با مقام معظم رهبری دیدار کردند. پـ  از  49/2/49

ارائه گ ارشی توسط مسئوالن دانشگا   مـعـظـم لـه 
بیانا، ارزشمندی را مطرح فرمودند که بخش هایـی 

 از آن تقدیم می گردد:

خیلی متشکرم از زحماتی که دوستـان در ایـن 
هرصه بسیار حساس کشیدید و همتی که بـه خـر  
دادید. بله  فرمایش ایشان که فرصت دروس معـارف 
اسالمی  فرصت بی نظیری است کامالً درست است؛ 
یعنی شما به هنوان یک روحانی می خواهید دین را 
تبلیغ کنید. بهترین مخاطب  جوان است و در جوانها 
بهترین دانشجویان هستند و شما دین را برای آنـهـا 
تبیین و ترویج می کنید و مث  یک شبکه هـظـیـم و 
گسترد  ای در همه دانشگاهها حضور دارید. در کجا 
چنین چی ی متصور است؟ از لحاظ کمیت حقیـقـت 

 همین جور است. 

کیفیت بحثی است که نمی شود از نـظـر دور 
داشت. کیفیت؛ یعنی تأثیرگذاری این حرفی که مـن  
مبلغ می زنم  باال برود. در تـأثـیـرگـذاری هـوامـ  
گوناگونی وجود دارد. یک فرقی است بین کاری کـه 
شبکه شما انجام می دهد ـ که شبکه مغتنمی است ـ 
و کاری که یک روحانی در مسجد می کـنـد. ایـن 
تفاو، را نمی توان از نظر دور داشت. در مسـجـد 
نوع مهارتها و برخورد اخالقی شما به کیفیتی اسـت 

دانشجو را آنجا جذب می  کنید و اثرگذاری  411که 
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئی  دانشگا  حجت االسالم و المسلمین دکتر روح ا... شاکری .1

 معاون آموزشی دکتر غالمحسین گرامی .2

 معاون اداری  مالی و پشتیبانی مهندس هلی احمد هاشوری .3

 مدیر امور دانشجویی و فرهنگی هلیرضا کمالی .4

 مدیر طرح های فنی و همرانی سید محمد مبینی پور .5

 رئی  دفتر حوز  ریاست اسماهی  اکبری .6
 و مسئول حراست

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مشاور امور بین الملل حجت االسالم و المسلمین دکتر سعدی .1

 مشاور فرهنگی حجت االسالم و المسلمین دکتر مسلم محمدی .2

 مشاوران دانشگاه 

قرار گرفتن دروس معارف اسالمی در برنامه آموزشی مقطـع کارشناسـی کلیـه رشـته هـای 
تحصیلی دانشگاهها و مراک  آموزش هالی کشور از جمله اقداما، اساسی شورای هـالی انقـالب 
فرهنگی است که به منظور توسعه و تعمیق باورها و اندیشه های دینی و انقالبی و تحول مثبـت 
در رفتارهای فردی و اجتماهی نس  جوان دانشگاهی و مقابلـه آگاهانـه بـا شـبها، و تفکـرا، 

 است. التقاطی صور، گرفته
نقش بالقو  این دروس در اسالمی شدن مراک  آموزش هالی و منور ساختن فضای آموزشـی 
و پژوهشی نس  جوان دانشگاهی به فروغ ایمان و معنویت  بر صاحب نظران دینی و فرهنگـی و 

 کارشناسان مسائ  دانشگاهی پنهان نمی باشد.
دستیابی به این اهداف ارزشمند بیش و پیش از هر مولفـه دیگـر در گـرو تـامین و حـضور 
مدرسان مومن  متخص   متعهد و زمان شناس در کرسی تدری  دروس معـارف اسـالمی مـی 

وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم  »دانشگا  معارف اسالمی«باشد. برای تامین این نیاز اساسی 
 در شهر مقدس قم تاسی  شد. 4831رهبری در دانشگاهها در بهمن ما  سال 

دانشگا  معارف اسالمی در حال حاضر دارای دور  های تحصیال، تکمیلی در رشته مدرسی 
تـاری  و «  »انقالب اسـالمی«  »مبانی نظری اسالم«معارف اسالمی در پنج گرایش تحصیلی: 

آشنایی با منابع اسالمی( در مقطع » )قرآن و متون اسالمی«و »  اخالق اسالمی«   »تمدن اسالمی
کارشناسی ارشد )ویژ  طالب( و دکتری )ویژ  طـالب و اسـاتید گـرو  هـای معـارف اسـالمی 

نـسبت بـه جـذب دانـشجو در  4842دانشگا  ها( می باشد. همچنین دانشگا  از بهمن ما  سال 
گرایش مدیریت فرهنگی و گرایش مشاور  نی  اقدام به جذب دانشجو نمود  است. در اسـفندما  

مـتر مربـع در  40/111کلنگ احداث ساختمان جدید دانشگا  در زمینی به وسـعت  4841سال 
 شهرک پردیسان به زمین زد  شد  است. 

  هیات رئیسه

  تاسیس دانشگاه   
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دانشجویان محترم 
فقط تا قبل از 
انتخاب واحد اولین 
ترم آموزشی 
فرصت دارند 
دروس جبرانی را 
که در موسسات 
معتبر حوزوی یا 
دانشگاهی گذرانده 
اند، نمره آن را به 
آموزش ارائه دهند 
تا از گذراندن آن 
دروس معاف 
 شوند.

 مدیر گروه نام گروه ردیف
 حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه مبانی نظری اسالم .1
 دکتر یعقوب توکلی انقالب اسالمی .2
 حجت االسالم و المسلمین دکتر سید حسین رکن الدینی اخالق اسالمی .3
 استاد محمد علی مجد فقیهی *قرآن و متون اسالمی .4
 دکتر محمد حسین دانش کیا تاریخ و تمدن اسالمی .5
 حجت االسالم و المسلمین دکتر حیدر محمدی **توسعه و ترویج فرهنگ دینی .6

 گروه های آموزشی 

 

 آموزشی 
 

ـ دانشجویان محترم فقط تا قب  از انتخاب واحد اولین ترم آموزشی فرصت دارند دروس جبرانی را کـه در 4
موسسا، معتبر حوزوی یا دانشگاهی گذراند  اند  نمر  آن را به آموزش ارائه دهند تا از گـذرانـدن آن دروس 

 معاف شوند.
: این قانون فقط شام  دروس جبرانی می شود. ولی دروس اصلی و تخصصی در هر شرایطی بایـد بـر 4تذکر

 اساس ضوابط و مقررا، آموزشی دانشگا   گذراند  شود هر چند در سایر مراک  گذراند  شد  باشد.
 : هر گرایش می تواند لیست دروس جبرانی خود را از آموزش تهیه نماید. 2تذکر

ـ اص  مدرک تحصیلی سطح دو یا کارشناسی را که در هنگام ثبت نام به آموزش تحوی  نمود  اید تا پـایـان 2
 دور  تحصی  ن د دانشگا  باقی خواهد ماند. 

ـ با توجه به اینکه انتخاب واحد فقط از طریق سایت انجام می شود  می بایست در زمان تعیین شـد  بـرای 8
انتخاب واحد به سایت دانشگا  مراجعه نمایید و بعد از آن تاری  امکان انتخاب واحد وجود ندارد و تبعـا، آن 

 بر ههد  دانشجو می باشد.
روز پ  از اهالم نمر  و ثبت آن در سایت ممکن می باشد. لـذا  41ـ اهتراض به نمر  های امتحانی حداکثر 9

بار به سایت مراجعه نمایید تا از نتایج امتـحـانـا، 2پ  از برگ اری آزمون ها در پایان هر ترم  حداق  هفته ای 
 مطلع گردید.

تذکر: از آنجا که ثبت نمرا، در سایت بر ههد  استاد مربوط به آن درس خواهد بود  لذا از مراجعه حضـوری 
 به آموزش جدا خودداری نمود  و فقط از طریق سایت امور خود را پیگیری نمایید.

ـ تعیین زمان تحوی  تحقیقاتی که اساتید محترم هر درس به دانشجویان می دهند بر ههد  اسـتـاد مـحـتـرم 1
مربوطه بود  و باید تا مهلت مقرر ارائه گردد و در صور، ثبت نمر  پ  از تاری  اهالم شد   تغییر نمر  ممکـن 

 نمی باشد.
: بر اساس مصوبه شورای آموزش  زمان تحوی  تحقیقا، و تکالیف کالسی پایان هر ترم و در مـوارد 4تذکر

 خاص  پایان شهریورما  همان سال تحصیلی می باشد.
 : در نوشتن تحقیقا، و مقاال، امانت در تألیف رهایت شود تا با مشکال، حقوقی روبرو نگردید.2تذکر

 می باشد. 49و معدل ک  هر ترم  42ـ حداق  نمر  قبولی درکلیه ی  دروس 0

   : 8تذکر
 : نمرا، دروس جبرانی در معدل ک  لحاظ نمی گردد.9تذکر
ـ حضور در کالس های درس  ال امی است و غیبت بیش از حد مجاز کسری از سه شان دهم کالس های 7

 برگ ار شد   موجب در  نمر  صفر برای آن درس خواهد شد.

 

 * این گروه شامل گرایش آشنایی با منابع اسالمی دوره کارشناسی ارشد و دکتری قرآن و متون اسالمی می باشد.
 ** این رشته شامل سه گرایش: مشاوره، مدیریت فرهنگی و تبلیغ دین می باشد.

چنانچه 

 

 مقررا، آموزشی دانشگا  به ج  آنچه در خالصه آیین نامه آمد   در سه بخش به شرح ذی  است: 
 آشنایی با مقررات آموزشی )کارشناسی ارشد( 
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ـ دانشجو موظف است فقط در کالس ها و درس هایی که انتخاب واحد نمود  شرکت کندو حق تغییر کـالس و یـا 3
 درس را بدون هماهنگی استاد و آموزش ندارد و در غیر این صور،  تبعا، آن بر ههد  دانشجو خواهد بود.

ـ با توجه به محدودیت فی یکی در دانشگا   امکان تغییر ساهت یا مکان کالس ها فقط با هماهنـگـی آمـوزش )آقـای 4
 رضایی( امکان پذیر است.

 ـ انجام خدمت سربازی حین تحصی  ـ تا پایان دفاع و فارغ التحصیلی ـ ممنوع است. 41
 ـ مراجعه به حوز  و تشکی  پروند  جهت دریافت مجوز تحصی  هم مان در دانشگا . 44

   

 پایان نامه 
 

ـ در انتخاب موضوع خیلی دقت کنید  چون همین موضوع می تواند موضوع پایان نامه شما 4
 باشد. 

ـ پایان نامه ها بعد از تعیین موضوع و تأیید کمیته تحصیال، تکمیلی باید بـرای تـعـیـیـن 2
تکراری نبودن آن از طرف سازمان اطالها، و مدارک هلمی ایران )ایران داک( مورد تأیید قرار 

 گیرد.
ـ الزم است در تدوین پایان نامه و نق  مطالب حفظ امانت شود و در صور، مشاهد  و احراز هرگونه تخلف  به کمیته 8

 بررسی تخلفا، پایان نامه ها ارجاع و تصمیم گیری خواهد شد.
ـ در صورتی که از پایان نامه در مد، مقرر در آئین نامه دفاع نگردد  مشمول جریمه خواهد شد که نرخ آن بر اسـاس 9

 تصمیم هیئت رئیسه دانشگا  برای هر نیم سال تعیین می گردد.
ـ پایان نامه باید بر اساس دستورالعم  دانشگا  تدوین گردد. )راهنمای تدوین  در واحد امور پایان نامـه هـا مـوجـود 1

 است.(

دانشجویان کارشناسی ارشد باید تا پایان ترم سوم تحصیلـی خـود  34/41/81ـ براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ 7
موضوع  پایان نامه آنها به تصویب رسید  باشد  در غیر این صور، اجاز  انتخاب واحد در نیم سال چهارم تحصـیـلـی را 

 نخواهند داشت.
 ـ تا جریمه تأخیر و سنوا، مازاد پرداخت نشود  دفاع انجام نخواهد شد.  3
ـ تصادف  بیماری  هم  جراحی  تأخیر در تصویب پایان نامه و ... ج ء سنوا، تحصی  به حساب می آید4

 
 دانشجویی

 

  »هذر نمی دانستم و گفتـه نـشد «ـ دانشجو موظف است مقررا، و مسائ  آموزشی را خود دنبال و پیگیر باشد و 4
 پذیرفته نیست.

ـ در صور، انصراف دانشجو  از ادامه تحصی  به هر هنوان  با توجه به تعهدی که به دانشگا  داد   باید تمام ه ینه هـا 2
 را براساس برآورد دانشگا  پرداخت نماید و کلیه تبعا، حقوقی انصراف از تحصی  بر ههد  خود دانشجو خواهد بود.

ـ حضور در همایش ها  نشست ها و جلساتی که از طرف دانشگا  اهالم می شود  ال امی است و هدم حضور در آنهـا 8
 دلی  بر بی نظمی تلقی شد  و در تصمیم گیری ها و برنامه ری ی های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 ـ تخلفا، آموزشی و اداری  طبق قانون  تنبیها، خاص خود را دارد؛ از جمله:9
 ـ تقلب در امتحان  فرستادن شخ  دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان و ...

 ـ ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخالل یا وقفه یا م احمت در اجرای برنامه های دانشگا  بشود.
 ـ هدم رهایت مقررا، دانشگا   دادن اطالها، ناصحیح به دانشگا  یا کتمان حقایق و ...

ـ برای هر کالس الزم است  یک نفر به هنوان نمایند  جهت هماهنگی با استاد و آموزش و تکثیر ج و  و ... تعیین و به 1
 آموزش معرفی گردد.

 ـ دانشگا  هیچ تعهدی برای تأمین خوابگا  دانشجویان محترم ندارد0
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 امور پایان نامه ها )کارشناسی ارشد(

ارائه پایان نامه آخرین مرحله تحصیلی دانش پژو  در مقطع کارشناسی ارشد اسـت 
که طی آن دانش پژو  موظف است در زمینه گرایش تحصیلی خود زیر نظر اسـتـاد 
راهنما و مشاور  به تحقیق و تتبع هلمی بپردازد و پایان نامه حاص  تحقیق  مطالعا، 
و استنتاجا، دانش پژو  بود  و نمی تواند ترجمه یا تکرار کـارهـای انـجـام شـد  

 دیگران باشد.

 

 تذکر:  
ـ مدت مـاـاب بـه 1

تحـیـیـل در دوره        
کارشناسی ارشد دو سال و نیم می 
باشد که در صورت ضـرورت تـا 
یک نیم سال تحییلی به آن افزوده 
می شود و بعد اب آن با پیشـنـدـاد 
استاد راهنما و تـییـیـد شـورای 
تحییالت تکمیلی دانشگاه تا یـک 
نیم سال با جریمه قابل تـمـدیـد 
خواهد بود و بعد اب آن مطابق آیین 
نامه آموبشی شورای برنامه ریـزی 

تـاریـ   414آموبش عالی جلسه 
اب ادامه تحییل محروم و  11/1/15

جدت تیمیم گیری نـدـایـی بـه 
کمیسیون موارد خـا  ارجـا  

 خواهد شد.

ـ دانش پژوه در تدوین پـایـان 2
نامه، باید در نقل مطالـ  فـ ـ  
امانت را بنماید و دسـتـاوردهـای 
پژوهش دیگران را مطابق مقـررات 
ارجا  و در فدرست منـابـع رکـر 
نماید و در صورت مشـاهـده و 
افراب هرگونه تخلف به کـمـیـتـه 
بررسی تخل ات، ارجا  و تیمیـم 
گیری خواهد شد و در صـورت 
صدور مدرک، مدرک تحیـیـلـی 
صادرشده توسط دانشگاه اب اعتبـار 

 ساقط خواهد شد.

ـ موضو  پایان نامه می بایست 3
تا آخر نیم سال سوم تحییلی بـه 
تیوی  رسیده باشد و انـتـخـا  
وافد در نیمسال چدارم مشروط به 

 تیوی  آن است.

ـ پایان نامه بـایـد بـراسـا  4
راهنمای تدوین پایان نامه تـدویـن 

 گردد.

ـ برای اطال  اب راهـنـمـای  5
تدوین پایان نامه و فرم های مـورد 
نیاب اب جمله پیشنداد موضو ، طرح 
ت ییلی، تغییر موضو ، تغییر استاد 
راهنما و مشاور و ... بـه سـایـت 
اینترنتی دانشگاه معارف اسالمی بـه 

 www.maaref.ac.irآدر  
مراجعه نمایید و نیابی به مراجـعـه 

فضـــوری بـــه امـــور                                                 
 پایان نامه ها نمی باشد.
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به دنبال بازنگری دروس معارف اسـالمـی   4839در سال 

تغییرا، اساسی متناسب با نیاز دانشجویـان انـجـام و بـه 

تصویب شورای هالی انقالب فرهنگی رسید. از جملـه ایـن 

تغییرا، در اختیار نهادن قدر، انتخـاب دروس مـعـارف 

اسالمی توسط دانشجویان است؛ از این رو دانشجویان مـی 

 7واحد ) 49درس(   47واحد درسی ) 89بایست از مجموع 

درس( را از هر یک از گرایش های پنج گانه )مبانی نـظـری 

اسالم و تاری  و تمدن اسالمی هرکدام دو درس و سـایـر 

گرایش ها هر کدام یک درس( انتخـاب نـمـود  و آن را 

 بگذرانند.

 آشنایی با دروس معارف اسالمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

 عنوان دروس عنوان گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم .1

 1اندیشه اسالمی 
 2اندیشه اسالمی 
 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 تاریخ و تمدن اسالمی .2
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ امامت
 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 انقالب اسالمی .3
 انقالب اسالمی ایران

 اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(
 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی

 اخالق اسالمی .4

 فلسفه اخالق؛ با تکیه بر مباحث تربیتی
 اخالق اسالمی؛ مبانی و مفاهیم

 آیین زندگی؛ اخالق کاربردی
 عرفان عملی در اسالم

 اخالق خانواده

 آشنایی با منابع اسالمی .5
 تفسیر موضوعی قرآن کریم
 تفسیر موضوعی نهج البالغه
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  فرآیند آموزشی دانشجویان دکتری

انجام مراح  ثبت نام  تشکی  پروندة آموزشی و انتخاب واحد اولین مرحلـه شـروع فراینـد 

 تحصیلی در دانشگا  است. فرایند امور آموزشی دانشجویان دکتری بدین شرح است: 
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 گروه های پژوهشی 

معاونت پژوهشی متناسب با هریک از گرایش های پنجگانه دروس معارف اسالمی دانـشگا  هـا و مراکـ  
هلمی کشور دارای پنج گرو  هلمی است. از جمله وظایف مهم این گرو  هـا بـازنگری در سرفـص  هـا و 

 تالیف کتاب های درسی برای دروس هفد  گانه معارف اسالمی است. 

 مدیر گروه نام گروه ردیف

 ابوذر رجبی مبانی نظری اسالم .1
 حجت االسالم دکتر حسین ارجینی انقالب اسالمی .2

 دکتر محمد جواد فالح اخالق اسالمی .3
 حجت االسالم محمد هادی منصوری آشنایی با منابع اسالمی .4

 دکتر محمد حسین دانشکیا تاریخ و تمدن اسالمی .5

 مدیر داخلی سردبیر عنوان فصلنامه ردیف
 ابوذر رجبی دکتر احمد بهشتی اندیشه نوین دینی .1 
 دکتر حسین ارجینی دکتر منوچهر محمدی مطالعات انقالب اسالمی .2 
 دکتر محمد جواد فالح دکتر احد فرامرز قراملکی پژوهشنامه اخالق .3 
 علیرضا کمالی دکتر سید رضا مودب مطالعات تفسیری .4 
 دکتر محمد حسین دانشکیا دکتر فاطمه جان احمدی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .5 

   فصلنامه های علمی ـ پژوهشی دانشگاه

هر یک از گرو  های هلمی معاونت پژوهشی دانشگا  معارف اسالمی  دارای یک فصلنامه با درجه هلمی 
 ـ پژوهشی مصوب وزار، هلوم  تحقیقا، و فناوری به شرح ذی  است: 
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 مقطع نویسنده عنوان پایان نامه ردیف

 دکتری محمد جواد هراتی توسعه گرایی و هویت فرهنگی در ایران معاصر .1 

 دکتری یوسف فتحی سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی )ره( .2 

 دکتری محمدحسن مدبر  .3 

 دکتری علی الهامی ساختار قدرت سیاسی خالفت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسالمی .4 

 دکتری محمدحسین دانشکیا نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن .5 

 کارشناسی ارشد علی الهی تبار علل انحطاط مسلمین از دیدگاه استاد شهید مطهری و دکتر شریعتی .6 

 کارشناسی ارشد فرهاد نعمتی نقش کوفه در گسترش تشیع تا قرن چهارم هجری .7 

 کارشناسی ارشد سید روح اهلل موسوی زاده سلوک و سقوط؛ نقد و بررسی اندیشه های اشو .8 

 کارشناسی ارشد محمد کاظم ملبوبی سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت عباسیان؛ شباهت ها و تفاوت ها .9 

 کارشناسی ارشد حسین شایسته موسیقی در گستره حکمت اسالمی 11. 

 کارشناسی ارشد سید محمد موسویان پندار پنهان؛ بررسی و نقد آثار و اندیشه  های پائولوکوئلیو .11 

 کارشناسی ارشد مسعود معینی پور الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی )ره( .12 

 کارشناسی ارشد محسن عرفان نقش باورداشت آموزه های مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسالمی .13 

 کارشناسی ارشد علی خلیلی صیفار تطور عاشورا نگاری در منابع اهل سنت از آغاز تا پایان عصر بسط ابن جوزی .14 

 های دانشجویی چاپ شده رسالهعناوین پایان نامه ها و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%84%DB%8C%D9%88
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 کتابخانه دانشگاه 

باشـد کـه چیـدمان کتابهـا در قالـب  ه ار هنوان( می 41ه ار نسخه کتاب )حدود  22کتابخانه دانشگا  دارای حدود 
 گرایش های پنجگانه رشته مدرسی معارف اسالمی است. 

 ـ کتابخانه قفسه باز و دارای سالن مطالعه مج ا برای برادران و خواهران است.

نسخه کتاب در طول هفت روز فراهم است و این زمان تا دو بـار قابـ  تمدیـد مـی باشـد. تاخیـر  8ـ امکان امانت 
 ریال جریمه به ازاء هر کتاب است.  8111بازگرداندن کتاب روزانه 

اف ارهای هلوم  ای ن دیک امکان استفاد  از نرم ـ  دانشجویان با رایانه شخصی خود امکان استفاد  از اینترنت و در آیند 
 اسالمی )نور( را دارا می باشند. 

ـ کتابخانه مجه  به دستگا  اسکن ویژ  کتاب است و دانشجویان می توانند صفحا، موردنظر کتاب خـود را اسـکن 
 نمایند. 

 می باشد.  44تا  7:81ـ ساهت کار کتابخانه به ج  روزهای تعطی  از ساهت 

 ـ مدارک مورد نیاز جهت امانت کتاب ارائه کار، دانشجویی است.

  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

این مرک  در راستای تسهی  دسترسی دانشجویان به اینترنت  سه سایت رایانه ای در ساختمان های دانشگا  فراهـم 
 آورد  است: 

 ( )بلوار جمهوری( 4ـ ساختمان شمار  )4

 ( )صفائیه( 2ـ ساختمان شمار  )2

 ـ خوابگا  خواهران 8

دانشجویان برای استفاد  از این سروی  با مراجعه به کارشناسان فناوری )سـاختمان جمهـوری ــ طبقـه 
سوم / ساختمان صفائیه ـ طبقه دوم( شناسه کاربری و رم  هبور اختصاصی خود را جهت اتصال به اینترنت 

 و شبکه بی سیم دانشگا  دریافت نمایند.  

 87798340شمار  تلفن ساختمان صفائیه )کارشناس فناوری(: 

 82421104شمار  تلفن ساختمان جمهوری اسالمی )کارشناس فناوری(: 
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 وام دانشجویی 
 

های تخصی  یافته به این دانـشگا  از طـرف صـندوق رفـا  در قالـب چهـار وام:  وام
 تحصیلی  ودیعه مسکن  زیار، و ضروری است. 

دانشجویان محترم می توانند در هر نیمسال تحصیلی در باز  زمانی که از سوی امور دانشجویی جهـت ثبـت 
نام وام های دانشجویی اهالم می شود  ضمن دریافت مدارک وام نسبت به تکمی  و ثبت نـام وام هـای مـورد 

 نظر اقدام نمایند. 
 

 شرایط عمومی برای دریافت وام:
 

ـ اولویت نیاز مالی  صالحیت اخالقی و رهایت شئون دانشجویی  هدم اسـتفاد  از بـورس تحـصیلی  هـدم 
 اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویی )به استثناء کار دانشجویی(

ـ سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر )متقاضیان وام تحصیلی و ورودی جدید می تواننـد در نیمـسال دوم 
 سند تعهد را ارائه نمایند.(

ـ ثبت نام در حداق  تعداد واحدهای مورد ل وم طبق مقررا، آموزشی )دانـشجوی تمـام وقـت(  مـشروط 
 نبودن در دو نیم سال قب 

: دانشجو موظف است فرم های درخواست وام را با اطالها، صحیح تکمی  نماید. چنانچه خالف  آن 4تذکر
ثابت شود دانشجو می بایست کلیه وام های دریافتی را بالفاصله و به طور یکجا بر اسـاس مقـررا، پرداخـت 

 نماید.

 9: حداکثر مد، مجاز استفاد  از تسهیال، رفاهی برای کلیه وام ها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 2تذکر
 نیم سال از تاری  شروع به تحصی   می باشد. 3نیمسال و دکتری 

 : به دانشجویان جدیدالورود در نیم سال اول سال تحصیلی وام تعلق نمی گیرد. 8تذکر

  تغذیه دانشجویی 
 

باشد و دانشگا  خود را مل م به ارائه غذای  با توجه به اینکه دانشگا  در حال حاضر دارای سلف سروی  نمی
های اهالم شد  وزار، هلوم  تحقیقا، و فناوری  غذای  داند و از سوی دیگر بر اساس تعرفه گرم دانشجویی می

باشد  از این رو دانشگا  جهت رضایت دانـشجویان و بـاالبردن کیفیـت  گرم دانشجویی دارای کیفیت الزم نمی
غذای دانشجویی اقدام به هقد قرارداد با یکی از رستوران های سطح شهر )جنب ساختمان شمار  دو دانـشگا   

 رستوران امید( نمود  است. 

روزهای فروش فیش غذا برای برادران در ساختمان شمار  دو دانشگا  )نگهبانی( از روز یکشنبه تا پنج شنبه با 
مـی باشـد. فیـش هـای  49تـا  44نصف قیمت برای سه نوع غذا )چلو مرغ  چلو کباب  خورشت( از ساهت 

فروخته شد  تنها برای همان روز قاب  استفاد  بود  و هر دانشجو می تواند با ارائه کار، دانـشجویی تنهـا یـک 
 فیش خریداری نماید. 

 همچنین برای دانشجویان خواهر یک روز قب  بر اساس آمار اهالمی به نگهبانی خوابگا  غذا تهیه می گردد.

فیش های فروخته 
شده تنها برای 
همان روز قابل 
استفاده بوده و هر 
دانشجو می تواند با 
ارائه کارت 
دانشجویی تنها یک 
فیش خریداری 
 نماید. 

 آشنایی با مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

  امور دانشجویان و رفاه -1

 اهم فعالیت های امور دانشجویان و رفا  در حوز  های کاری ذی  است. 

های تخصیص  وام
یافته به این 
دانشگاه از طرف 
صندوق رفاه در 
قالب چهار وام: 
تحصیلی، ودیعه 
مسکن، زیارت و 
 ضروری است
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 وام تحصیلی:
 

 ـ می ان وام تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی مشخ  می شود.

ـ برای دانشجویان نیم سال آخر تحصی  اخذ حداق  نصف واحد های الزم )طبق مقررا، آموزشی( مورد نیاز 
 است.

ـ در موارد استثناء با تایید مدیر محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگا  یک نیم سال به سنوا، مجاز بهر  مندی 
 از وام اضافه می شود.

ـ در صور، هدم استفاد  از وام در هر نیمسال در طی سنوا، مجاز تحصی   دانشجو می توانـد از باقیمانـد  
 این مد، برای دریافت وام استفاد  نماید.

% وام تحصیلی پرداخت می شود و به دانشجویان مـشروطی در 11ـ به دانشجویان مشروطی در یک نیم سال 
 دو نیمسال متوالی هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

تذکر: الزم است دانشجویان حداکثر در ترم پنجم تحصیلی )کارشناسی ارشـد( و یـا تـرم نهـم )دانـشجویان 
 دکتری( جهت تعیین تکلیف وام تحصیلی و دریافت دفترچه اقساط به مدیریت دانشجویی مراجعه نمایند. 

 

 وام ودیعه مسکن:

دانشجویان حداکثر 
در ترم پنجم 

تحصیلی )کارشناسی 
ارشد( و یا ترم نهم 
)دانشجویان دکتری( 

جهت تعیین 
تکلیف وام 

تحصیلی و دریافت 
دفترچه اقساط به 

مدیریت دانشجویی 
 مراجعه نمایند

وام ودیعه مسکن 
ماه پس 3حداکثر 

از پایان تحصیل در 
همان مقطع و به 
صورت یکجا می 
بایست توسط 

دانشجو بازپرداخت 
 شود. 

ـ متأه  بودن  مستأجر بودن در شهر قم  ارائه اجار  نامه رسمی به نام دانشجو به همرا  کـد رهگـیری  هـدم 
 سکونت در خوابگا  از جمله شرایط دریافت وام ودیعه مسکن می باشد.

 ـ ودیعه مسکن فقط به یکی از زوجین دانشجو تعلق می گیرد. 

ـ حداکثر مبلغ ودیعه مسکن مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندر  در اجار  نامه تا سقف مبلغ اهالمی از سـوی 
 صندوق رفا  می باشد.

 ـ در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار وام ودیعه به دانشجوی دور  روزانه پرداخت می شود. 

 ـ دانشجویان ممتاز از حداکثر ودیعه مسکن بهر  مند می گردند.

ما  پ  از پایان تحصی  در همان مقطع و به صور، یکجا می بایست توسـط 8ودیعه مسکن حداکثر  : 1تذکر
 دانشجو بازپرداخت شود. این شرایط شام  خانواد  شهدا  جانبازان  فو، شدگان و از کارافتادگان نی  می شود.

نفر وام ودیعه مسکن بر اساس قرهه کشی تعلـق گرفتـه  1الی  8سال گذشته در هر نیم سال به  2طی : 2تذکر
 است. 
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دانشجویانی که دچار 
حادثه شوند می 
توانند با ارائه 
اسناد پزشکی معتبر 
به امور دانشجویی 
از خدمات بیمه 
حوادث دانشجویی 
 استفاده نمایند. 

 بیمه های دانشجویی 
 

 بیمه حوادث 
 

بیمه حوادث بیمه ای است که دانشجویان را در مقاب  
واقعه ناگهانی ناشی از یک هام  خـارجی کـه بـدون 
قصد و اراد  بیمه شد  بروز کرد  و منجر به جـرح و 
نق  هضو  از کارافتادگی و یا فو، گـردد  در تمـام 
 اوقا، شبانه روز بدون قید زمان و مکان بیمه می کند. 

دانشجویان شاغ  به تحصی  در دانشگا   با پرداخـت 
ریال به ازای هـر نفـر  مـشمول بیمـه  21111ساالنه 

 حوادث می شوند. 

دانشجویانی که بر اساس توضیحا، فوق دچار حادثه شوند می توانند با ارائه اسناد پ شکی معتبر به امـور 
 دانشجویی از خدما، بیمه حوادث دانشجویی استفاد  نمایند. 

 

 بیمه درمانی سالمت 
 

کلیه دانشجویانی که تحت پوشش هیچ بیمه پایه ای )تامین اجتماهی  خدما، درمانی  نیروهـای مـسلح و 
کمیته امداد و ...( نباشند و افراد تحت تکف  )همسر و حداکثر سه فرزند( آنها می توانند با پرداخت حق بیمه 
اهالمی از سوی صندوق رفا  دانشجویان  به ازای هر نفر از بیمه درمانی سالمت بهر  مند گردند. در صور، 

درصد ه ینه فوق از طریق صندوق رفا  دانشجویان پرداخت و ج ء دیون دانشجو  11امکان و داشتن شرایط 
 . محسوب می گردد

 

 بیمه تکمیلی دانش
 

دانشجویان و افراد تحت تکف  آنها )پدر  مادر  همسر و فرزندان( که دارای بیمه پایه درمان باشند هالو  بر 
تعهدا، بیمه مذکور می توانند با پرداخت حق بیمه اهالمی از سوی صندوق رفا  دانشجویان به ازای هر نفر  
از بیمه تکمیلی دانش برخوردار شوند. دانشجویان محترم می توانند جهـت مـشاهد  حـدود تعهـدا، بیمـه 

 تکمیلی دانش و همچنین سایر شرایط به سایت دانشگا  مراجعه نمایند. 

رای نی و اقدام جهت گرفتن سهمیه فرصت مطالعاتی خـار  از 
 کشور در مقطع دکتری از اقداما، دیگر در این بخش است. 

دانشجویان دکتری واجد شرایط که تمای  به استفاد  از فرصت 
مطالعاتی دارند جهت راهنمایی می توانند به کارشناسان مدیریت 

 امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند. 

  فرصت مطالعاتی خارج از کشور           
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  امور فرهنگی و فوق برنامه -2

 کمیته انضباطی
 

باشـند مـوارد تخلـف  از آنجا که اکثر دانشجویان این دانشگا  از میان طالب و فضالء می
 انضباطی بسیار کم بود  است. 

احکام صادر  از سوی کمیته انضباطی  با توجه به نوع تخلف تنبیهاتی از : تذکر و اخطـار 
شفاهی  تذکر کتبی و در  در پروند   محرومیت از تحصی  به مد، یک تا چند نیـم سـال 
تحصیلی  اخرا  از دانشگا  و ... را به دنبال دارد. در کمیته انضباطی به تخلفـا،: سیاسـی  

 اخالقی  آموزشی و اداری دانشجویان رسیدگی می گردد. 

 برخی از تخلفا، بدین شرح است: 

ـ ارائه مقاله دیگران به نام خود به هنوان تحقیق کالسی جهت ارائه به استاد و یـا ارسـال 
 جهت انتشار در نشریا، هلمی  همایش ها و ... 

رکت به  اه   ـ تقلب در امتحان  فرستادن شخ  دیگری به جای خود در امتحان یا ش
 دیگر  در امتح ن و ...

ه ارتک ب هر فعلی از سو  اشخ ص حقیقی ک  مواب اخالل ی  وقفه  یه  محاح هت در 
 اارا  برن م  ه   دانشگ ه شود.

 ه عدم رع یت مقررات دانشگ ه، دادن اطالع ت ن  صحیح ب  دانشگ ه ی  کت  ن حق یق و ...

   انجمن های علمی دانشجویی                 
 

به منظور حمایت  تقویت و ترویج فرهنگ و اخـالق هلمـی در 
دانشگا  های کشور  تقویـت روحیـه و بنیـه هلمـی دانـشجویان 
مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب بـرای فعالیـت 
های جمعی هلمی  همچنین بهر  گیری از توانمنـدی و خالقیـت 
آنان در تحقق توسعه هلمی و نهضت تولیـد هلـم و جنبـش نـرم 
اف اری انجمن های هلمی دانشجویی حوز  های مختلف دانش بـا 
حمایت دانشگا   طبق مفاد آییـن نامـه ابالغـی از سـوی وزار، 
هلوم  تحقیقا، و فناوری  انجمن های هلمی تشکی  می شـوند و 

 به فعالیت می پردازند. 

در حال حاضر شش انجمن هلمی دانشجویی در دانشگا  معارف 
 اسالمی به فعالیت مشغول است:

 ـ قرآن و متون اسالمی )آشنایی با منابع اسالمی(4

 ـ اخالق اسالمی2

 ـ تاری  و تمدن اسالمی8

 ـ انقالب اسالمی 9

 ـ مبانی نظری اسالم 1

 ـ مشاور  0

احکام صادره از سوی 
کمیته انضباطی، با توجه 
به نوع تخلف تنبیهاتی 

از : تذکر و اخطار شفاهی، 
تذکر کتبی و درج در 

پرونده، محرومیت از 
تحصیل به مدت یک تا 
چند نیم سال تحصیلی، 

اخراج از دانشگاه و ... را 
 به دنبال دارد.
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  به مقطع دکتری دانشگاه ها دانشجویان راهیافته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی

تا سال تحصیلی 
، از  3333

دانشجویان 
کارشناسی ارشد 

نفر  33دانشگاه ،
به دوره دکتری 
دانشگاه معارف 

نفر به  03و 
سایر دانشگاه ها 
 راه یافته اند.

 سال پذیرش نام دانشگاه رشته / گرایش دکتری نام و نام خانوادگی ردیف

 1388 دانشگاه باقر العلوم)ع( اخالق اسالمی فرهاد قبادی  1

 1389 دانشگاه معارف اسالمی انقالب اسالمی حمیدرضا منیری 2 

 1389 دانشگاه معارف اسالمی انقالب اسالمی مسعود معینی پور 3 

 1389 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی سید ضیاء الدین میرمحمدی 4 

 1389 دانشگاه معارف اسالمی قرآن و متون اسالمی مهدی جعفری 5 

 1389 دانشگاه معارف اسالمی قرآن و متون اسالمی محمد هادی منصوری 6 

 1389 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم حمیدرضا قربانی مبین 7 

 1391 جامعه المصطفی العالمیه تاریخ تمدن اسالمی علی الهی تبار 8 

 1391 دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی شیعه شناسی عسکر عظیمی 9 

 1391 موسسه آموزشی و پژوهشی امام رضا )ع( فقه سیاسی حسن اناری مومن آبادی 11 

 1391 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران فلسفه و کالم اسالمی غالمرضا بدرخانی 11 

 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی علوم قرآنی محمدرضا سید دعوتی 12 

 1391 جامعه المصطفی)ص( العالمیه تفسیر و علوم قرآن سید محسن کاظمی 13 

 1391 جامعه المصطفی)ص( العالمیه کالم اسالمی عبدالرضا حسناتی 14 

 1391 دانشگاه باقرالعلوم)ع( تاریخ و تمدن اسالمی علی درزی 15 

 1391 دانشگاه باقرالعلوم)ع( تاریخ و تمدن اسالمی مصطفی سرداری 16 

 1391 دانشگاه شهید بهشتی تاریخ و تمدن اسالمی هادی محمدآبادی 17 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی اخالق اسالمی سید روح اهلل موسوی زاده 18 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی اخالق اسالمی سید محمد موسویان 19 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی انقالب اسالمی علیرضا دانشیار 21 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی سید روح اهلل پرهیزکاری 21 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی امیر محسن عرفان 22 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی محمد کاظم ملبوبی 23 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی علی یزدانی احمدآبادی 24 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم علیرضا اختیاری 25 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم محمد میثم حقگو 26 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم حسین قاسمی 27 

 1391 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم سجاد میرزائی 28 

 1392 دانشگاه مذاهب اسالمی تهران تاریخ اسالم سید محمد مهدی موسوی 29 

 1392 دانشگاه تهران قرآن و متون اسالمی نیره امانی 31 

 1392 دانشگاه تهران قرآن و متون اسالمی موسی بیات 31 

 1392 دانشگاه شهید بهشتی اخالق اسالمی میر مصطفی موسوی 32 

 1392 دانشگاه شهید بهشتی تاریخ و تمدن اسالمی سید مهدی طباطبایی 33 
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 سال پذیرش نام دانشگاه رشته / گرایش دکتری نام و نام خانوادگی ردیف

 1392 دانشگاه شهید بهشتی تاریخ و تمدن اسالمی هادی کاظم زاده مزرعه  34

 1392 دانشگاه شهید بهشتی تاریخ و تمدن اسالمی فرهاد نعمتی 35 

 1392 دانشگاه عالمه طباطبایی انقالب اسالمی محمد مهدی پیروی نژاد 36 

 1392 دانشگاه عالمه طباطبایی انقالب اسالمی مهدی نادعلی 37 

 1392 دانشگاه عالمه طباطبایی رشته فلسفه و کالم محمد رشید زاده 38 

 1392 دانشگاه فردوسی مشهد قرآن و متون اسالمی محسن برزگر گنجی 39 

 1392 دانشگاه فردوسی مشهد مبانی نظری اسالم علی عزیزخانی 41 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی اخالق اسالمی سعید امامی لیقوان 41 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی انقالب اسالمی داوود فیض افرا 42 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی انقالب اسالمی موسی یاری خانی 43 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی رضا برادران 44 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی محمد حسین توکلیان 45 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی مرتضی دادور آالنق 46 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی حسین قاریان 47 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم رمضان پای بر جای 48 

 1392 دانشگاه معارف اسالمی مبانی نظری اسالم حسین شایسته 49 

 1392 دانشگاه بوعلی همدان فلسفه هنر حمیدرضا ورکشی 51 

 1393 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تاریخ و تمدن ملل اسالمی عرفانه لطفی 51 

 1393 دانشگاه باقرالعلوم)ع( تاریخ و تمدن اسالمی سعید مهوش منصف 52 
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در حاشیه همایش 
از زحمات جناب 
حجت االسالم و 
المسلمین آقای 
دکتر رکن الدینی 
معاون آموزشی 
سابق نیز قدردانی 
 به عمل آمد.

این مراسم ک  ب  من سبت روز معلم ب  شرکت اس تید، دانشجوی ن و ک رکن ن دانشگ ه برگحار گردید از شش 
نفر از اس تید پژوهشگر برتر تجلیل ب  ع ل آمد. در ابتدا  این مراسم ان ب حجت االسالم و ال سل ین دکتهر 
ش کر  رئیس دانشگ ه، ض ن عرض خیر مقدم ب  اس تید، دانشجوی ن و س یر شرکت کنندگ ن، نظهرات مهقه م 
معظم رهبر  درخصوص وظ ئف اصلی دانشگ ه را ک  در دیدار اخیر مدیران و اعض   هیأت رئیس  دانشگ ه ب  
معظم ل  انج م گرفت  بود، مطرح ن ودند. پس از ایش ن ان ب حجت االسالم وال سل ین مح دیه ن ریه سهت 
محترم نه د ن  یندگی مق م معظم رهبر  در دانشگ هه ، نیح ب  ه ین من سبت بی ن نی را ایراد ن ودند و در انتههه  
پس از تجلیل از اس تید، تودیع و مع رف  مع ون ادید آموزشی نیح انج م گرفت ک  ان ب آق   دکتر گرامی به  
عنوان مع ون آموزشی ادید معرفی و از زح  ت ان ب حجت االسالم و ال سل ین آق   دکتر رکن الهدیهنهی 

 مع ون آموزشی س بق نیح قدردانی ب  ع ل آمد.

حجت االسالم  ان ب آقه   -2حجت االسالم ان ب آق   دکتر خسروپن ه -1: اس می اس تید پژوهشی برتر
ان ب آق   دکتر مح دحسین دانشکیه   -4حجت االسالم ان ب آق   دکتر گرای ن  -3دکتر رض یی اصفه نی 

 ان ب آق   دکتر مح د اواد فالح -6ان ب آق   دکتر یعقوب توکلی  -5
 

 تقدیر از زحمات هشت ساله حجت االسالم و المسلمین دکتر کالنتری 
 

ب  حضور ری سهت  63/6/26مراسم تودیع و مع رف  رئیس دانشگ ه مع رف اسالمی در روز چه رشنب  مورخ 
محترم نه د ن  یندگی مق م معظم رهبر  در دانشگ هه  و برخی از شخصیته   عل ی و فرهنهگهی، اسهته دان، 

 دانشجوی ن و ک رکن ن دانشگ ه برگحار شد.

در این مراسم از خدم ت خ لص ن  و ارزش ند حجت االسالم و ال سل ین دکتر ابراهیم کالنهتهر  رئهیهس 
س ل تقدیر شد و برا  ان ب  8پیشین دانشگ ه در ت سیس و رس ندن دانشگ ه ب  ا یگ ه ش یست  عل ی در طول 

 حجت االسالم و ال سل ین روح اهلل ش کر  رئیس ادید دانشگ ه آرزو  موفقیت گردید.

در این مراسم پس از سخنرانی رؤس   س بق و ادید دانشگ ه، حجت االسالم و ال سل یهن مهحه هدیه ن 
ری ست محترم نه د، حجت االسالم وال سل ین دکتر سید رض  مودب عضو هی ت عل ی وابست  دانشهگه ه به  
ن  یندگی از است دان، حجت االسالم و ال سل ین دکتر سید حسین رکن الدینی ب  ن  یندگی از ک رکن ن و دکتهر 
مح د مح د رض یی ب  ن  یندگی از است ندار قم از خدم ت حجت االسالم وال سل ین دکتر کالنتر  تجلیل و 

 دیدگ هه   خود را در ب ره ارتق ء بیشتر دانشگ ه و رسیدن ب  اهداف واال  آن مطرح ن ودند.

 برگزاری مراسم تجلیل از اساتید پژوهشگر برتر
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سالم و با  آشنایی با فرایند پذیرش و صدور ماوب تدریس درو  معارف اسالمینشست  فضور فات اال
)رئی  ادار  جذب و سنجش هلمی معاونت آموزشی و پژوهشی و استادان دروس مـعـارف   المسلمین ص ری

به در  ( کارشناس ادار  دانشجویان مدرسی معارف اسالمی) اسالمی نهاد( و جناب آقای فیض افرا  ن ش روب چدار
 برگ ار شد. 13/4/1/26مورخ 

 اهم مطال  ارائه شده در این نشست بدین شرح است:

ـ متقاضیان برای دریافت مجوز تدری  دروس معارف اسالمی باید در آزمون کتبی  مصاحبه هلمی و کـالس 
 فرضی شرکت نمایند.

ـ دانشجویان کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگا  ها پ  از دفاع از پایان نامه با ارائـه بـرگـه 
دفاهیه می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و از معافیت شرکت در آزمون کتبی گرایش مربوطه بـرخـوردار 

 شوند. 

ـ دانشجویان دکتری مدرسی معارف اسالمی پ  از ثبت نام در مقطع دکتری و ارائه گواهی  از شـرکـت در 
 آزمون کتبی  مصاحبه هلمی و کالس فرضی گرایش مربوطه معاف هستند.

ـ هر متقاضی حداکثر تا سه بار می تواند در مصاحبه هلمی شرکت نماید و در صور، هدم قبولی در نوبـت 
 سوم و تقاضای مجدد  پروند  متقاضی در کمیسیون موارد خاص قاب  بررسی است.

ـ متقاضیان پ  از ثبت نام و دریافت شمار  پروند   در صور، اهالم نیاز از دانشگا  ها برای تدری   قب  از 
 طی مراح  شرکت در مصاحبه هلمی و ... می توانند از مجوز موقت تدری  تا دو نیمسال استفاد  نمایند. 

 سال است که پ  از انقضاء  تمدید می گردد.  1ـ مد، اهتبار مجوزهای دائم تدری  

در این نشست توصیه های الزم برای موفقیت در مصاحبه هلمی و کالس فرضی از سوی سخنرانان ارائه شد 
 و در پ ی ن ب  پرسش ه   شرکت کنندگ ن پ سخ داده شد.

 نشست آشنایی با فرایند پذیرش و صدور مجوز تدریس دروس معارف اسالمی
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نشست آشن یی ب  اوض ع سی سی ی ن ب  حضور دکتر سید علی شرف الدین عضو 
سوره صف توسط حجت االسهالم  14ت   11انبش انص ر اهلل ی ن ب  تالوت آی ت 
 برگحار گردید. 64/1/16پورع بدین در روز چه رشنب  مورخ 

در ابتدا  این نشست ک  ب  ه ت انج ن عل ی دانشجویی انقالب اسالمی و به  
 ه ک ر  مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگ ه مع رف اسالمی برگحار شد،

برخی مواضع شبک  ه   ف رسی زب ن م هواره ا  پیرامون انقالب ی ن و اههت  
دهی این شبک  ه  ب  افک ر ع ومی در ایران و تحریف حق یق ب  ن  یش درآمد که  
دکتر شرف الدین در خالل مب حث خود ب  رفع شبه ت و اهت گیر  ه   منفهی 

 این شبک  ه  اش ره ن ود.

عضو ارشد انبش انص راهلل ی ن ب  معرفی بنی نگذار آن و اهداف آینده این انبش 
مط لب مه ی را ارائ  ن ود. ایش ن ب  تشریح نقش  اغرافی یی درگیر  ه   داخلی و 
دخ لت نظ می عربست ن در امور داخلی این کشور به  دالیهل اه یهت ی هن بهرا  
عربست ن و غرب و چگونگی تسلط آن ن بر یکی از مه ترین شه هراه هه   انتقه ل 
نفت در اه ن ه ب ب ال ندب ه اش ره ن ود و ابراز امیدوار  کرد ک  ایهن درگهیر  
ه  ه ک  انقالب ایران نیح در ابتدا ب  آن مواا  بود ه ب  زود  ب  پ ی ن رسد و مهردم 

 ی ن پ سخ تج وزگر  ه   عربست ن سعود  را بدهد.

حجت االسالم عبداللهی دبیر انج ن عل ی دانشجویی انقهالب اسهالمی و دبیهر 
نشست ب  بی ن ت ریخچ  تشکیل انص راهلل ی ن و انگ ه   شش گ ن  این سه زم ن 

س ل گذشت  این س زم ن به   11ب  نیروه   دولتی ی ن و بی ن مه ترین رویداده   
 تشریح مه ترین رویداده   این س زم ن پرداخت.

، »اهلل اکهبر«در ادام  این دیدار دکتر شرف الدین ب  تشریح شع ر انص راهلل ی هن 
 النهصر لالسهالم«و » اللعنه  للیههود«، »ال وت السهرائیل«، »ال وت المریک «

یکهی  »شهید سید حسین بدرالدین الحوثهی«پرداخت و اعالم کرد ک  رهبر آن ن »
اهلل «از مریدان حضرت ام م خ ینی )ره( بوده است و این شهع ر را از شهع ره   

انقالب اسالمی مردم ایران گرفته   »مرگ بر اسرائیل«و » مرگ بر امریک «، »اکبر
 این س زم ن، مورد نقد دانشجوی ن قرار گرفت. » اللعن  للیهود«است ک  البت  شع ر 

 در پ ی ن این نشست دکتر شرف الهدین به  پرسهشه   دانهشجوی ن پ سهخ داد.
این نشست دومین نشست انج ن عل ی دانشجویی انقالب اسالمی در نی س ل دوم 

 است. 63ه  64س ل تحصیلی 

 نشست آشنایی با اوضاع سیاسی یمن

دکتر شرف الدین در 
این نشست به 
دالیل اهمیت یمن 
برای عربستان و 
غرب و چگونگی 
تسلط آنان بر یکی از 
مهمترین شاهراه 
های انتقال نفت 
در جهان ـ باب 
المندب ـ اشاره 
 نمود 
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اردو  یک روزه عل ی فرهنگی ب  منظور ب زدید از منحل حهضرت امه م خ یهنی)ره( در 
به  حهضور 64/2/23خ ین و بهره مند  از مواهب الهی در محالت، روز چه رشنب  مورخ 

 دانشجوی ن خواهر خوابگ هی برگحار شد.

شرکت کنندگ ن در این اردو افحون بر ب زدید از منحل حضرت ام م در خ ین و استف ده از 
توضیح ت ک رشن س ن، از گلخ ن  ه   شهرست ن محالت نیح ب زدید کردند و س ع تی را در 

 پ رک سرچش   محالت سپر  ن ودند. 

  اردوی یک روزه خمین و محالت

نخستین گرده  یی اعهض   شهورا  مهدیریت انج هن هه   عل هی 
دانشجویی دانشگ ه ب  حضور ری ست محترم دانشگ ه و اعهض ، شهورا  
فرهنگی دانشگ ه و خ نواده ه   محترم دانشجوی ن در روز شنب  مهورخ 

در مجت ع تفریحی پردیس واقع در روست   میم برگحار شد. در  64/3/2
این نشست دبیران انج نه   ششگ ن  ب  ن  یندگی از شهورا  مدیریهت 
انج ن مربوط  دیدگ ه ه  و پیشنه ده   خود را در ا ع ری ست محترم 

 و شورا  فرهنگی مطرح ن ودند. 

در پ ی ن نیح حجت االسالم وال سل ین دکتر شه کر  ری سهت محهترم 
دانشگ ه در ب ره ضرورت واود انج ن ه  و ث رات آن ب  ایهراد سهخن 
پرداختند و آن را یکی از دغدغ  ه   مهم خود برش رده و ح  یت ه   

 ا نب  خود را از آن اعالم ن ودند.

در نوبت عصر نیح الس ت درون گروهی انج ن ه  ب  حضور اسهت دان 
محترم انج ن برگحار شد. در ح شی  این مراسم نیح مس بق ت حفظ قرآن 

 و نق شی برا  نونه الن برگحار و اوایح  ب  آن ن اهداء شد.

 گردهمایی اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی

حجت االسالم 
والمسلمین دکتر 
شاکری ریاست 

محترم دانشگاه در 
باره ضرورت وجود 

انجمن ها و 
ثمرات آن به 

ایراد سخن 
پرداختند و آن را 

یکی از دغدغه 
های مهم خود 

برشمرده و 
حمایت همه جانبه 

خود را از آن 
 اعالم نمودند.
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ظرفیت ه   اخهالق «نخستین نشست انج ن عل ی دانشجویی اخالق اسالمی ب  موضوع: 
ب  حضور ا عی از دانشجوی ن و ب  حضور دکتر ت بعی مدیر گروه    »اسالمی در اخالق پحشکی

 اخالق پحشکی دانشگ ه شیراز در دانشگ ه مع رف اسالمی برگحار شد.

در این الس  ک  اعض   هی ت عل ی گروه اخالق اسالمی دانهشگ ه معه رف اسهالمی نیهح 
حضور داشتند در ابتدا دکتر مح داواد  فالح دبیر عل ی این نشست ب  بی ن مب حث مقهدم تی، 
ب  ارائ  رزوم  ا  از دکتر ت بعی پرداختند. ایش ن ب  بی ن روایت؛ العلم عل  ن؛ علم األدی ن و علم 
األبدان؛ ا یگ ه دین و اخالق را در کن ر امر پحشکی گوشحد ن ودند. در ادام  دکتر فالح ب  ایهن 
پرسش ک  چگون  می توان از ظرفیت مع رف اسالمی ب  ویژه اخالق اسالمی در بحث پحشهکی 

و هم ک ربرد  استف ده کرد؟ بحث را ب  س ت و سهو  مب حهث پحشهکی   هم ب  لح ظ عل ی
 سوق دادند و از آق   دکتر ت بعی خواستند ک  پیرامون این دغدغ  ب  ایراد سخنرانی بپردازند.

 آنچ  ک  در ادام  می آید خالص  ا  از سخنرانی آق   دکتر ت بعی است.

آق   دکتر ت بعی ب  نقل از آیت اهلل اواد  گفتند: کل علوم، دین است حتی اگر ب  وسهیل  
ک فر ایج د شده ب شد؛ چون این علوم از خداوند است، اسالمی است و ب ید ب  شکل اسالمی ب  

 ک ر ببریم.

ایش ن ب  توا  ب  اینک  موضوع علم اخالق انس ن است در ادام  به  تبییهن چهه ر بعهد در 
 س خت ر واود  انس ن پرداختند:

ک  سرم ی  و استعداد به لقوه  (physical intelligence)هوش فیحیکی ی  هوش بدنی 
 (PQ)بدنی هستند ک  اگر استعداد پرورش پیدا نکند، ب  هوش تبدیل ن ی شود 

که  ع طفه  و هیجه ن موتهور  (emotional intelligence)هوش ع طفی ی  هیج نی 
 (EQ)محرّک بدن م ست ک  اگر هیج ن نب شد اس س  زندگی اه نی واود ندارد 

ک  اغلب افراد برا  ورود به  مراکهح عل هی و  (mental intelligence)هوش ذهنی 
این س  هوش ذکر شده، ژنتیکی هستند و ههر  (IQ)دانشگ هی ب  این مؤلف  شن خت  می شوند. 

 س  در اسم قرار دارند.

این هوشی است ک  مهورد  (spiritual intelligence)هوش معنو  ی  هوش روح نی 
غفلت قرار گرفت  است. هوش معنو  ا یگ ه اس ی ندارد ک  از آن ب  قوه شن خت و عهحم و 

 اراده تعبیر می شود ک  در علم اخالق ه  ن عقل نظر  است ک  م  را راهن  یی می کند. 

ب  بی ن آیت اهلل اواد ؛ احم عل ی و عحم ع لی، هوش معنو  است ک  ق بهل اکتهس ب و 
 پرورش است.

 

 »ظرفیت های اخالق اسالمی در اخالق پزشکی«نشست گفتگوی آزاد پیرامون 

آقای دکتر تابعی به 

نقل از آیت اهلل 

جوادی گفتند: کل 

علوم، دین است 

حتی اگر به وسیله 

کافر ایجاد شده باشد؛ 

چون این علوم از 

خداوند است، 

اسالمی است و باید 

به شکل اسالمی به 

 کار ببریم.
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 اه یت و ارتب ط این چه ر هوش : 

 PQ: .این قس ت پ یین ترین استعداد م ست 

EQ:  رنگ هیج ن ک  محیط بر بدن است و ب  رنگ تیره است چون ن  تنه  هیج ن دیگران را ن ی توانیم ک مهل بفه یهم حهتی در
مورد خودم ن هم شن خت ک فی نداریم. هیج ن شن سی در اخالق بسی ر مهم است و می توان گفت مه ترین اخالق ع لی است که  در 

 بحث هیج ن مطرح می شود ک  در موقع بروز غضب و ش  وت ابراز می شود .

IQ: .بین بین دو هوش قبلی است و ب  رنگ زرد است 

SQ:  ک  محیط بر این س  هوش است؛ یعنی روح ح کم بر بدن، هیج ن و هوش م ست ک  این امر در علم پحشکی امروزه در ح ل
 ه  ن فطرت ی  عقل نظر  و عقل ع لی است. SQبررسی است. درواقع بخش 

انس ن و حیوان در داشتن هیج ن مشترک هستند ام  فرق بنی دین هیج ن انس ن ب  حیوان این است ک  حیوان ت در مق یس  ب  انس ن از 
هیج ن متع دل تر  برخوردارند در صورتی ک  انس ن دچ ر افراط و تفریط می شود. از نظر علوم پحشکی، ا یگ ه هیج ن در وسط مغهح 
انس ن است. میحان عدم تع دل هیج ن در ا مع  م  ب  شدت افحایش پیدا کرده است؛ بن براین ب  تن سب آن، بی ه ر  هه  افهحایش ی فته  

 است.

بدست آورده نش ن مهی دههد که  هرانهدازه مهیحان آرامهش روانهی  1686ت   1655طبق آم ر  ک  یک دانش ند آمریک یی از س ل 
(happiness) .پ یین بی ید، بی  ریه   اس ی زی د می شود 

اسم در اثر عدم تع دل هیج ن و از ا ل  بی اخالقی نیح دچ ر بی  ریه   زی د می گردد. در علم پحشکی اول قهدم بهرا  شهن خت 
بی  ر ، آسیب شن سی است. سپس در مرحل  دوم، این آسیب چگون  بواود آمده است؟ در مرحل  سوم، بدانیم که  علهت نحدیهک و 
علت بعید چیست؟ در واقع اگر علت را از بدن خ رج کنیم درم ن اتف ق می افتد و اگر نگذاریم علت وارد بدن شود پیشگیر  می کنیم. 
بن براین آنچ  ک  در اخالق ع لی و ک ربرد  برا  مردم اه یت دارد این است ک  ب ید رذایل اخالقی از ا ل  غیبت، دروغ، حهس دت، 

 ته ت و امث ل اینه  ک  زی د شده است را آسیب شن سی کرد.

 هفت شهر عشقی ک  در ارتب ط بین بدن و اخالق است عب رتند از:

 این چه ر مورد بیشتر ک ر شده اند: عصبی، غدد ، ای نی، دارویی و س  ت   ب قی  نده )روحی، ژنتیکی، روانی( خیلی ک ر نشده اند.

 آق   دکتر ت بعی ب  این س  ا ل  ب  سخن ن خودش ن خ ت   داد. در پ ی ن

 ارادتی بن   ت  سع دتی ببر            طفیل هستی عشق اند، آدمی و پر 

 دوائک فیک و ال تشعر                                 و دائک منک و ال تعقل

در پ ی ن الس  نیح دانشجوی ن برخی سؤاالت را از آق   دکتر ت بعی پرسیدند و ایش ن ب توا  ب  ک بود وقت ب  برخی از آن ن پ سهخ 
 کوت ه دادند.
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حجت االسالم و ال سل ین سید حسن العط س رئیس ک یت  گسترش مذهب آل البیت)ع( و مدیر 
مهر م ه از دانشگ ه مع رف اسالمی ب زدید و در  26مدرس  رسول اکرم )ص( در م لح ، روز شنب  

نشست آشن یی ب  وضعیت شیعی ن در م لح  ب  تشریح اوض ع شیعی ن در این کشور آسی   انوب شرقی 
 پرداخت.

و  در ب ره ورود مذهب شیع  در م لح  گفت: گرایش ب  تشیع در م لح  را می توان ب  دو دوره 
قبل و بعد از پیروز  انقالب اسالمی ایران تقسیم کرد ک  تشیع در قبل از پیروز  انقالب ب  پس از آن 

پس از انقالب اسالمی ب  ب رور  و رشد رسید. بعد از پیروز  مالزی ق بل مق یس  نیست. شیع  در 
انقالب اسالمی ایران، چند نفر از عل    دین و دانش ندان و اس تید دانشگ هی برا  شرکت در کنفرانس 

 نشست آشنایی با وضعیت شیعیان در مالزی 

اسالمی ب  کشور اسالمی ایران سفر کردند. ایران اسالمی را از نحدیک دیدند و بعد از آن مذهب شیع  را 
مورد تحقیق قرار دادند. تعداد ق بل تواهی از آنه ، مذهب شیع  را قبول کردند. افراد  ک  شیع  شدند، در 

البیت)ع( در روزن م  م لح  ک  در آن زم ن نوشتن مطلب در ب ره شیع   نوشتن مق ل  در معرفی مذهب اهل
ه   آن ن ت ثیر زی د  در آشن یی و گرایش مخ طب ن م لحی یی ب  مکتب اهل  آزاد بود مشغول بودند. نوشت 

 بیت)ع( داشت. 

و  خ طر نش ن کرد: گروه سی سی در م لح ، م نند افراد  ک  در گروه اوان ن ححب اسالمی م لح  
فع لیت می کنند، ب  خ طر عشق ب  ام م خ ینی )ره(، رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران ب  مط لع  مذهب 

 شیع  پرداختند و بعد از آن از مذهب اهل سنت ب  تشیع پیوستند. 

حجت االسالم 
العطاس در ادامه به 
نقش مبلغین در 
هدایت مردم مالزی 
اشاره و در این باره 
گفت: مبلغین 
اندونزی در شیعه 
کردن مردم مالزی 
 سهم بزرگی داشته اند



 

  

 

25 

 گاهنامه اطالع رساني
 49شماره يك، تابستان 

ه   مختلف م لح  و بعضی دیگر از  و  در ادام  افحود: گروه غیر سی سی در م لح  م نند حرکت اسالمی دانشجوی ن در دانشگ ه
مذهب شیع  را مورد مط لع  قرار دادند و  دانشجوی ن م لح  ک  در کشوره   غربی درس می خواندند بعد از پیروز  انقالب اسالمی، 

 آن را ب  عنوان مذهب خود برگحیدند.

حجت االسالم العط س در ادام  ب  نقش مبلغین در هدایت مردم م لح  اش ره و در این ب ره گفت: مبلغین اندونح  در شیع  کردن 
توان ن م برد ک  در نخستین س ل پس از  مردم م لح  سهم بحرگی داشت  اند. افراد  مثل سید حسین شه ب و سید اح د برقب  را می

 پیروز  انقالب اسالمی ایران، برا  تبلیغ ب  کشور م لح  سفر کردند.

میالد  آغ ز شده است ک  ت  1684مدیر مدرس  رسول اکرم )ص( در م لح  افحود: اعحام طالب از م لح  ب  حوزه عل ی  قم از س ل 
نفر از ف رغ التحصیالن م لحی یی ا مع  ال صطفی)ص( و ا مع  الحهرا)س( ب  م لح  ب ز گشت  اند ک  ب  خ طر  151کنون حدود 

مشکالت معیشتی تعداد انگشت ش  ر  از آنه  ب  فع لیت ه   تبلیغی اشتغ ل دارند. این در ح لی است ک  در ح ل ح ضر بیش از 
نفر از م لحی یی ه  در مدارس وه بیت در خ رج از م لح  ب  تحصیل  3111

 اشتغ ل دارند.

سید حسن العط س نسل س دات در کشور م لح  را از نسل ام م اعفر ص دق
ه  از نسل ام م اعفر ص دق)ع( هستند ک   )ع( دانست و خ طر نش ن کرد: آن

در ی ن ب  عنوان س دات علو ، در عراق ب  عنوان س دات آل نقیب و در 
عربست ن ب  عنوان س دات عریضی معروف هستند. ب  خ طر تقی  شدید در 

ه   ه  از مذهب حق دور شدند ک  البت  آث ر شیع  در می ن آن چند نسل، آن
ه چن ن ب  قوت خود ب قی است. ب  پیروز  انقالب اسالمی در ایران، اکثر 
س دات م لح  از وضعیت اصلی خودش ن آگ ه شدند و دوب ره ب  مذهب 
تشیع ب زگشتند و ب  عنوان محرک مهم حرکت شیع  در م لح  ب  فع لیت می 

 پردازند. 

و  در ب ره آم ر شیع  در م لح  گفت: ب  علت تقی  آم ر دقیقی از شیعی ن 
واود ندارد، ام  آم ر اعالمی از سو  مج ع اه نی اهل البیت )ع( پ نصد 

 هحار نفر و از سو  دولت م لح  دویست و پنج ه هحار نفر می ب شد. 

العط س ک  خود س له  در زندان ه   سی سی م لح  ب  سر برده در ب ره 
محدودیت ه   شیعی ن در م لح  گفت: شیعی ن ف قد آزاد  فع لیت مذهبی 

 در م لح  هستند و از سو  دولت و وه بیت ب  شدت در فش رند. 

 ایش ن در پ ی ن نشست ب  سواالت ح ضران پ سخ گفت.
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به    »ت دن نهوین اسهالمی؛ ظرفیتهه  و آسهیبه  «ه   عل ی ب  موضوع نخستین الس  از سلسل  نشست
حضور دانشجوی ن و پژوهشگران ب  ه ت انج ن عل ی دانشجویی ت ریخ و ت دن اسالمی ب  ه ک ر  گهروه 
ه   آموزشی و پژوهشی ت ریخ فرهنگ و ت دن اسالمی و مهدیریت امهور دانهشجویی و فرهنگهی دانهشگ ه 

 برگحار شد.  63/8/1مع رف اسالمی در مورخ 

سخنران الس  آق   دکتر اصغر منتظر الق ئم، دانشی ر و مدیر گروه ت ریخ دانشگ ه اصهفه ن، عهضو هیه ت 
تحریری  فصلن م  عل ی ه پژوهشی ت ریخ فرهنگ و ت دن اسالمی دانشگ ه مع رف اسالمی و نویهسنده کته ب 

ه   الزم  ه   ت دن اسالمی و اقهدام ت و برن مه  س ز  نبو  و علو  در این نشست ب  تشریح ویژگی ت دن
 برا  ایج د ت دن نوین اسالمی پرداخت.

  نظر عرص  فرهنگ و ت دن، اولین اقدام در ایج د ت دن نوین اسالمی، تدوین برن م   از دیدگ ه این ص حب
ا  راهبرد  برا  نظ م س ز  سی سی ،اات  عی ،فرهنگی و اقتص د  است. ایش ن ب  ت کید بر توا  حهضرات 

س ز  در ت دن  معصومین)ع( ب  ع قبت اندیشی و آینده پژوهی در فرهنگ اسالمی ب  تبیین ابع د مختلف نظ م
اسالمی پرداخت و افحود: نبی مکرم اسالم)ص( ت دن س ز دنیه   اسهالم بهود و توانهست در عرصه  هه   
اات  عی، نظ می، سی سی، خ نوادگی، و اقتص د  برن م  ه   خوبی ارائ  دههد و مواهب پیهشرفت اوامهع 

 بشر  شود.

و  گفت: تولید علم و نگ رش از مب حث دوران پی مبر خ تم )ص( بود و صهح ب  ایهش ن در مدینه  به  
نگ رش و کت بت اشتغ ل داشتند و این زمین  شد ت  مسل  ن ن ب  موضوع کت ب آشن  شوند و از ایهن طریهق به  

 پیشرفت و تع لی برسند.

عضو هی ت تحریری  فصلن م  عل ی ه پژوهشی ت ریخ فرهنگ و ت دن اسالمی دانشگ ه مع رف اسالمی در 
ادام  ب  اش ره ب  توان ند  عل ی مسل ین در گذشت  اظه ر داشت: س بق  ت ریخی مسل ین نش ن می دهد ک  بر 

 اس س برن م  ت دن س ز، ب  پیشرفت ه   ق بل تواهی در عرص  ه

 »ها ها و آسیب تاریخ و تمدن اسالمی؛ ظرفیت«نشست 

از دیدگاه این 
نظر عرصه   صاحب

فرهنگ و تمدن، 
اولین اقدام در 
ایجاد تمدن نوین 
اسالمی، تدوین 

ای راهبردی   برنامه
برای نظام سازی 
سیاسی ،اجتماعی 
،فرهنگی و اقتصادی 
 است. 
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در صورتی که از 

مع  ر ، شهر س ز  دست ی فت  اند ب  طور  ک  اروپ ئی ن از این هنر مع  ر  و نبوغ اسالمی استف ده خوبهی  
 در زیب  س ز ، س خت کلیس  و مع بر بردند

ه   کنونی اه ن اسالم برا  ایج د ت دنی نوین ب  توضیح  دانشی ر گروه ت ریخ دانشگ ه اصفه ن درب ره ظرفیت
مه ترین ابحاره  و امک ن ت در اختی ر مسل  ن ن ه چون ا عیت، ذخ یر نفتی و گ ز  و موقعیت ژئوپلتیک دنیه   

میلی رد آن را مسل  ن ن تشکیل داده  2بیش از  2112/. میلی رد نفر ا عیت در س ل 2و  6اسالم پرداخت  و گفت: از 
درصد مردم اه ن مسل  ن هستند ک  از این تعداد حدود یک میلی رد نفر در انوب شهرقی  31بودند؛ یعنی تقریب  
 آسی  س کن هستند.

 

مدیر دانشن م  تخت فوالد اصفه ن گفت: میراث اسالم، میراث ت دن س ز، غنی، ک مل، ظلم ستیح، دین محبت و 
تالش است و ب  ه ین سبب ت دن اسالمی از دوران هجرت بنی ن گرفت و تحوالت چش گیر و بی م نند  چهون 
اختراع ت، تحوالت فرهنگی، اسالم پذیر  ت  سرزمین ه   هند، تدوین علم اهبر، مثلثه ت و .... ته  نی ه  قهرن 

 هجر  داشت و اینه  بی نگر ظرفیت اسالم در این عرص  بود ک  بعده  ب  افول رفت.11

ایش ن در بی ن راهک ره   پیشرفت عل ی ب  اقدام تی ه چون ح  یت و تکریم از دانهش ندان در رشهت  هه   
ه ، عهدم وابهستگی مراکهح  ه   پژوهشی دانشگ هه  ه چون دارالعلم گون گون ب  شیوه ت دن اسالمی، تقویت بنی ن

پژوهشی ب  بودا  ع ومی، برگحار  مس بق ت عل ی داخلی، تقویت نقش بخش خصوصی درتولید علم و تقویت 
 زب ن ف رسی اش ره ن ودند.

ه  در راه ایجه د  مدیر گروه ت ریخ دانشگ ه اصفه ن، اصالح سبک زندگی و رفت ر اات  عی مردم را از دیگر گ م
ت دن نوین اسالمی دانست و ایج د امت اسالمی، اصالح نفوس، نج ت مظلومین، ب زگشت ب  اسالم راستین نبهو  

 و علو ، برپ داشتن قوانین و تولید علم را از اهداف اصلی ت دن اسالمی در کشوره   اسالمی عنوان کرد.

در پ ی ن دکتر منتظرالق ئم الزم  پیشرفت در اوامع اسالمی را الوگیر  از پیشرفت فس د اات  عی دانهست و 
بی ن داشت: دش ن از طریق ترویج مب نی ضد ارزشی وبی بندب ر  درصدد استح ل  فرهنگی و از بین بردن که نون 

 خ نواده است و این موارد ب ید برا  مورد توا  قرا بگیرد.
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نخستین نشست انجمن هلمی دانشجویی مبانی نظری اسالم با حضور جمعی از دانـشجویان 

و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین دکتر فرمانیان در دانشگا  معـارف اسـالمی برگـ ار 

 شد.

استاد فرمانیان در این نشست به ارایه مطالبی از جمله جریانهای موثر در افکار و زمینه هـای 

 طیف فکری تاثیر پذیرفته است: 1شک  گیری داهش اشار  و گفتند: مبانی فکری داهش از 

 تفکرا، ابن تیمیه .4

 سلفیه جهادی در مصر .2

 افغان العرب افغانستان .8

 القاهد  به رهبری اسامه  .9

 ابومصعب ال رقاوی .1

رئی  دانشکد  مذاهب اسالمی دانشگا  ادیان و مذاهب در ادامه به زمینه ها ی سیاسی و فرهنگی موثـر در 

شک  گیری داهش از جمله فروپاشی امپراطوری هثمانی و هدم امید به بازگشت خالفت اسـالمی  تاسـی  

اسرائی  در قلب جهان اسالم  حضور انگلی  و آمریکا در منطقه  نفـوذ فرهنـگ غـرب و گـسترش تفکـر 

اومانیسم و سکوالریسم  گسترش جریان روشنفکری و حمایت از مبـانی مدرنیتـه  قـدر، یـابی شـیعه و 

 گسترش تفکر آن به هنوان فکر رقیب و.... اشار  نمودند.

وی پذیرش مبانی معناشناختی ابن تیمیه در باب توحید و شرک  ایمان و کفر  سنت و بـدهت و بـه ویـژ  

شرک بودن بناء بر قبور  هدو قریب دانستن مسلمانان غیر همسو و هدو بعید دانـستن آمریکـا و اسـرائی  را از 

 جمله مبانی فکری داهش نامیدند.

 دکتر فرماینان در ادامه مباحث به بررسی نگا  داهش به شیعیان و راهبرد شیعیان در برابر داهـش پرداختنـد.

ایشان همچنین نگا  داهش به غ   و فلسطین را تشریح نمودند و در پایان مباحث  منابعی را جهت مطالعه بیشتر 

 معرفی کرد  و به سواال، حاضران در بار  موضوع یادشد  پاس  دادند.

 »بررسی مبانی فکری داعش«نشست 

رکتر فر اییا   

پذیرش  بای  

 عواشواخت   ب  

تیمی  رح باب تننین 

ا شرکا  یما  ا 

کفرا سوو ا بننو 

ا ب  ایژه شرک 

بنر  بواء بر قبنحا 

ننا قریو ر یست  

 سلمایا  غیر همسن 

ا ننا بعین ر یست  

آ ری ا ا  سر ئیک ح  

 ز  مل   بای  ف ری 

 ر نش یا ینین.
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پرهیز از سخن 
غیر علمی

( و 33)اسراء/
پرهیز از سخن 
از روی ظنّ و 
حدس)حجرات/

( و نیز 31
انتخاب بهترین 
نوع سخن گفتن

( را سه 31)زمر/
مؤلفه اساسی و 
قرآنی در سخن 

 گویی دانستند.

نخستین نشست انجمن هلمی دانشجویی قرآن و متون اسالمی با حضور استاد ابوالفض  بهرام پور در دانـشگا  

 معارف اسالمی برگ ار شد.

 پرداختند. »سخن گفتن «استاد بهرامپور به ظرائفی از آیا، کریمه قرآن در مورد موضوع 

ایشان با توجه به حساسیت کالم و سخن و تأثیر آن در فرد و جامعه و نی  مراقبت الهی از سوی مالئکه به آیه 

آورد مگر اینکه مراقبى   ]آدمى[ هیچ سخنى را به لفظ درنمى  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِالَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌشریفه 

 اشار  فرمودند. . ﴾43   ق﴿کند[.  آماد  ن د او ]آن را ضبط مى

استاد در ادامه با توجه به ناطقیت انسان و ناگ یری از سخن گفتن  به چهارچوب اخالقی سخن گوئی از بیان 

( و پرهی  از سخن از روی ظنّ و 80وحی پرداختند و با تأکید بر آیا، وحی  پرهی  از سخن غیر هلمی)اسراء/

( را سه مؤلفه اساسی و قرآنی در سخن گویی 43( و نی  انتخاب بهترین نوع سخن گفتن)زمر/42حدس)حجرا،/

 دانستند.

ایشان تفسیر کاربردی را تفسیری می دانند که در همق جان مستمع بنشیند. استاد با تذکری اخالقی از مستمعین 

 خواستند که از خداوند بخواهید تا قرآن را در جان شما بنشاند.

  ایشان یکی از راههای فراگیری قرآن را زانو زدن در محضر ب رگان تفسیر دانستند.     

 نخستین نشست انجمن علمی دانشجویی قرآن و متون اسالمی 
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نخستین نشست انجمن هلمی دانشجویی مشاور  با حضور جمعی از 
دانشجویان و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین مهدی هباسی در روز 

 برگ ار شد. 49خرداد  7پنجشنبه 

در ابتدا حجت االسالم و المسلمین آیت  دبـیـر انـجـمـن هـلـمـی 
دانشجویی مشاور  گ ارش مختصری از برنامه ها و هدف گـذاری هـای 
این انجمن در آیند  ارائه داد و با بیان اینکه برنامه های این انـجـمـن بـا 
رویکردی هلمی ـ کاربردی  طراحی و برنامه ری ی شد  است  نشـسـت 
های انجمن مشاور  را برای دانشجویان دیگر رشته ها و هالقه مندان بـه 

 موضوها، روان شناسی و مشاور  نی   قاب  استفاد  دانست.

در ادامه حجت االسالم و المسلمین هباسی بحث را در سـه مـحـور 
 اصلی ارائه نمود:

 الف( مراک  هلمی حوزوی روان شناسی و مشاور 

 ب ( منابع اصلی دانش روان شناسی و مشاور  

  ( دستاوردهای هلمی مشاور  و روان شناسی اسالمی 

وی در محور اول به معرفی مراک  حوزوی که به فعالیت های هلـمـی 
در حوز  روان شناسی و مشاور  مشغول هستند پرداخت و در این راستـا؛ 
گرو  روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام خـمـیـنـی )ر (  

شناسی دانشگا  قرآن و حدیث )دارالـحـدیـث  پژوهشکد  اخالق و روان
سابق(  گرو  روان شناسی پژوهشگا  حوز  و دانشگـا   گـرو  مشـاور  
دانشگا  معارف اسالمی  مرک  مشاور  حوز  هلمیه  مؤسسه آموزش هالی 
اخالق و تربیت و مؤسسه آموزش هالی حوزوی امـام رضـا )ع( را از 

 مهمترین این مراک  بر شمرد.

هنوان از منابع اصلی روان  01ایشان در محور دوم  با معرفی بیش از 
شناسی و مشاور   آنها را در موضوها، و ساحت ها مختلف هلمی طبقـه 
بندی کرد و به بررسی مختصری از چارچوب و محتوای هـلـمـی آنـهـا 

 پرداخت. 

سر فص  موضوها، اصلی منابع روان شناسی و مشاور  که در ایـن 
نشست مورد اشار  قرار گرفت به این شرح است: روان شناسی همـومـی  
روان شناسی رشد  روان شناسی شخصیت  روان شناسی خـانـواد   روان 
درمانی  درمان شناختی رفتاری  روان سنجی  آمار و روش تحقیق در روان 
شناسی  آسیب شناسی روانی  روان شناسی اجتماهی  روان شناسی دیـن  

 بهداشت روانی و ...

سخنران این نشست  در پایان این بخش به معرفی آثـار اصـلـی در 
 رویکردهای روان تحلیلگری  رفتاری و مثبت گرا نی  پرداخت.

آخرین محوری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت  دستـاورد 
های هلمی حوز  هلمیه در ساحت روان شناسی و مشاور  بود که ایشـان 
به معرفی برخی آثار و منشورا، هلمی دانش پژوهان حوزوی در موضوع 
 روان شناسی اسالمی  روان شناسی خانواد   بهداشت روانی و ... پرداخت.

  »آشنایی با منابع اصلی روان شناسی و مشاوره«نشست 

 یجا  رح  حنح 
راما با  عرف  بیش 

نون    ز  وابع  06 ز 
 صل  حا   شواس  ا 
 جااحها آیها ح  رح 
 نضننات ا سانو 
ها  ختلف نلم  
طبق  بونی کرر ا ب  
برحس   ختصری  ز 
چاحچنب ا  حتن ی 
 نلم  آیها پرر خو. 
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 افتخار آفرینی های  دانشجویان دانشگاه 

 »مسابقات سراسری قرآن كریم دانشجویان كشور«درخشش دانشجوی كارشناسي ارشد در 
 

بیست  «سرک ر خ نم عص ت ب اولوند دانشجو  مقطع ک رشن سی ارشد ت ریخ و ت دن اسالمی دانشگ ه در
در دانشگ ه ایالم  63ک  در شهریور م ه س ل  » و نه ین دوره مس بق ت سراسر  قرآن کریم دانشجوی ن کشور

 برگحار شد، توانست رتب  سوم کشور  را کسب ن  ید.

 رساله های دانشجویي تقدیر شده 
 

اهریه ن «ه رتب  سوم سیحده ین دوره معرفی پ ی ن ن م  ه   برگحیده قرآنی دانشجوی ن کشور ب  موضوع 1
، اثر حجت االسالم و ال سل ین دکهتهر »شن سی مط لع ت قرآنی سده اخیر در ایران ب  تأکید بر اری ن التق ط

 ص بر اکبر  اد  

ه رتب  ق بل تقدیر سیحده ین دوره معرفی پ ی ن ن م  ه   برگحیده قرآنی دانشجوی ن کشور به  مهوضهوع 2
، اثهر »بررسی و نقد دیدگ هه    معن شن ختی شرق شن س ن در مورد قرآن کریم ب  تکی  بر نظرات ایحوتسو«

 دکتر علی شریفی 

 ه رتب  ق بل تقدیر دوازده ین دوره معرفی پ ی ن ن م  ه   برگحیده قرآنی دانشجوی ن کشور ب  موضهوع 3
،  اثر سرک ر خ نم دکتهر سهکهیهنه  »بررسی گستره دانش تفسیر  اهل بیت)ع( و نقد شبه ت در این زمین «

 آخوند

نقهد «ه اثر برگحیده دومین اشنواره ملی آث ر دانشجویی در حوزه ه   غدیر، ام مت و والیت ب  موضوع 4
 ، اثر دکتر ه د  رزاقی»و بررسی تفسیر آی ت غدیر در تف سیر اهل سنّت

ه کسب رتب  پ ی ن ن م  دانش آموخت  دکتر  گرایش انقالب اسالمی در کت ب سه ل حهوزه  تهوسهط 5
 دانشجو  محترم ان ب آق   نب تی ن

 كسب رتبه دانشیاری توسط نخستین دانش آموخته دكتری دانشگاه معارف اسالمي
 

ان ب آق   دکتر مح داواد هراتی نخستین دانش آموخت  دوره دکتر  دانشگ ه مع رف اسالمی است که  
در رشت  » توسع  و چ لش ه   هویتی در ایران مع صر«از رس ل  دکتر  خود ب  موضوع  86/8/13در ت ریخ 

 مدرسی مع رف اسالمی گرایش انقالب اسالمی ب  ن ره ع لی دف ع ن ود. 

 1363ایش ن ب  تالشه   عل ی و فرهنگی خود در دانشگ ه بوعلی سین   ه دان توانست در زمست ن سه ل 
 از رتب  است دی ر  ب  رتب  دانشی ر  ارتق ء ی بد. 

 درخشش دانشجوی دكتری در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
 

ان ب حجت االسالم و ال سل ین ح یدرض  ن در  دانشجو  دکتر  قرآن و متون اسالمی دانشهگه ه در 
ک  در شهریور م ه س ل  »سی امین اشنواره سراسر  قرآن و عترت دانشجوی ن«رشت  مق ل  و پژوهش ه   

 ا ر  در دانشگ ه کردست ن برگحار شد، توانست رتب  سوم کشور  را کسب ن  ید.
 

 درخشش دانشجوی كارشناسي ارشد در جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
 

سی امین اشنهواره «سرک ر خ نم مریم نظر  دانشجو  ک رشن سی ارشد مب نی نظر  اسالم در رشت  کتبی 
 رتب  دوم منطق  ا   را کسب ن  ید. »سراسر  قرآن و عترت دانشجوی ن
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 شماره مستقیم شماره داخلی نام و نام خانوادگی ردیف

 (4حوز  ریاست )ساختمان شمار  
 82448441 411 دفتر ریاست )اسماهی  اکبری( .4 
 82440844 ـ فاک  ریاست .2 

 (2مدیریت دانشجویی )ساختمان شمار  
 87391881 441 هلیرضا کمالی )مدیر( .8 
 87391881 448 جواد محقق نجفی .9 
 87391881 449 هادی دل افروز .1 

 (4معاونت آموزشی )ساختمان شمار  
 82421104 427 دفتر معاونت )محمد موحدی کیا( .0 
 87781978 ـ داوود روستا )کارشناسی ارشد( .7 

 (2معاونت پژوهشی )ساختمان شمار  
 87797291 424 دفتر معاونت )سید ابوالفض  طباطبایی( .3 
 ـ 493 کتابخانه .4 

 87798008 411 دفتر فناوری اطالها، .41

 82411481ـ  82413228 4مخابرا، ساختمان شمار   .44 

 87789823ـ  87789827 2مخابرا، ساختمان شمار   .42 

 اسامی دبیران و استادان مشاور انجمن های علمی دانشجویی

 تلفن های ضروری 

 استاد مشاور انجمن دبیر انجمن نام انجمن ردیف
 دکتر مح داواد فالح ح یدرض  حق شن س اخالق اسالمی .1
 حجت االسالم و ال سل ین دکتر حسین اراینی سعید عبدالهی انقالب اسالمی .2
 دکتر مح دحسین دانشکی  سید محسن حسینی ت ریخ و ت دن اسالمی .3
 حجت االسالم و ال سل ین مح ده د  منصور  سید اح د ه ش ی قرآن و متون اسالمی .4
 آق   ابوذر رابی ح حه س الرنی  مب نی نظر  اسالم .5
 حجت االسالم و ال سل ین دکتر حیدر مح د  سید مح د علی آیت مش وره .6


