












آشٌایی با رشته تفسیر ٍ علَم قرآى
رضتِ تفسیز ٍ ػلَم لزآى تِ جْت ارتثاط تٌگاتٌگ تا کتاب الْی اس جایگیاُ
ٍیژُ ای تزخَردار است ٍ تِ ًَػ در ّوِ هؼیار دیٌی تیا یز دارد .تیزای
اّویت ایي رضتِ ّویي تس کِ لزآى کزین یک اس هسؤلیت ّیای رسیَ
اکزم(ظ) را تثییي کتاب تیاى ه کٌیذ ٍَ« :اًَسَلٌا اِلیکََ الکر ر لِتَیَکیيَ
للٌاس ها ًسل الیهن» (ًحل)44/
ًظام همذس جوَْری اساله ٍ هؼوار فمیذ آى ،حضزت اهام خویٌ (رُ) ٍ
ًیش رّثز ػشیش آى ،حضزت آیت اهلل خاهٌِ ای ،تز لزآى کزین تاکیذ کزدُ ،فْن
ٍ تفسیز آى را سهیٌِ ػول ٍ تحمك هؼار الْ ه داًٌذ .اس اییي رٍ ،جاهؼی
الشّزا(س) تزای تاهیي ًیزٍّای ػلو کارآهذ در سهیٌِ تفسیز ٍ ػلیَم لیزآى
تِ تزگشاری ایي رضتِ در سغَح هختلی ٍ در دٍ تخیص حضیَری ٍ رییز
حضَری (ایزاً ٍ تیي الولل) الذام کزد ٍ تحوذاهلل تِ تَفیمات سییادی ًالیل
ضذ.
اٍلیي سغح ایي رضتِ ،سیغح دٍ اسیت کیِ همیذاری اس درٍس آى ،درٍس
تخصص تفسیز ٍ ػلَم لزآى است .تخص حضَری ایي همغغ در سا ٍ 90
تخص ریزحضَری آى در سا  93ضزٍع تِ فؼالیت کزد.
دٍهیي همغغ تحصیل ایي رضتِ ،سغح سِ است کِ تخص حضَری آى در
سا  ٍ 73تخص ریز حضَری اس سا  85فؼالیت دارد.
سَهیي ٍ آخزیي همغغ تحصیل ایي رضتِ ،سیغح ْیار اسیت کیِ تیا دٍ
گزایص «تفسیز تغثیم » ٍ «ػلَم ٍ هؼار لزآى» صزفاً در تخص حضَری
اس سا  93فؼا است.
سغح سِ ایي رضتِ در تخص تیي الولل تزای خَاّزاى ریز ایزاً اس سا 85
فؼا ضذُ است.
تعریف رشته
رضتِ تفسیز ٍ ػلَم لزآى تا هحَریت لزآى کزین در هسالل هزتَط تِ آى ،در
سغَح گًَاگَى فؼالیت ه کٌذ .داًص پژٍّاى ایي رضتِ در تیا هَویَػات
هزتثظ تا ضٌاخت اصل لزآى ،هاًٌذ تحزی ًاپذیزی ،اػجاس ٍ...آضٌا ه ضًَذ
ٍ اس هَوَػات هْو اس لثیل خذاضٌاس  ،پیاهثز ٍ اهام ضٌاس  ،هؼاد ٍ....را تا
ًگاُ تفسیزی آگاّ ػویمتزی پیذا ه کٌٌذّ .وچٌیي هثاً ٍ رٍش ّیای
تفسیز تزتیث ٍ هَوَػ ٍ ًیش گزایص ّای تفسییزی را هی ضٌاسیٌذ تیا
گًَگ تفسیز ٍ رٍش ارسیات تفاسیز را فزا گیزًذ .آضٌای تیطتز ٍ کارتزدی
تا کتاب ّای تفسیزی هْن اس لثیل الویشاى ٍ...اس دیگز فؼالیت ّای ایي رضتِ

تطوار ه رٍد .خَاّزاى علثِ تا تَجِ تِ سغح ػلو ٍ پس اس احیزاس تیَاى
داًص هزتثظ ،هَفك تِ دریافت داًطٌاهِ ایي رضتِ ه ضًَذ.
اهذاف
 -1 تؼویك هثاً اػتمادی ٍایجاد سهیٌِ تؼال اخالل ٍهؼٌَی
 -2ایجاد تَاى لزآى پژٍّ در سغَح هختل (تا تَجِ تِ
سغح ػلو همغغ تحصیل )
 -3 ایجاد تَاى تذریس در سهیٌِ تفسیز ٍ ػلَم لزآى در همغغ
لثل
 -4 تمَیت تَاى تثلیغ در سهیٌِ هؼار لزآً تِ صَرت
ًَضتاری ٍگفتاری
 -5 ایجاد تَاى پاسخگَی تِ سَاالت رایج ٍ هَرد ًیاس جاهؼِ
در سهیٌِ تفسیز ٍ ػلَم لزاً
 -6 آهادُ ساسی استؼذادّای تزتز تِ هٌظَر ٍرٍد تِ هماعغ
تاالتز (سغح سِ ٍ ْار)
سیاستها
 -1هحیظ ساسی تِ هٌظَر تؼال اخالل ٍ هؼٌَی عالب
 -2تمَیت استمال فکزی ٍ اػتواد تِ ًفس در هسایل ػلو
 -3تکیِ تز آهَسش هحَرّا ٍ هَوَػات اصل رضتِ
 -4تاکیذ تز تَسؼِ اهَسضْای پژٍّص هحَر
 -5تاکیذ تز تْزُ گیزی اس رٍضْای کارآهذ آهَسض تِ ٍیژُ رٍش
هطارکت فؼا
 -6تاکیذ تز پَیای تزًاهِ ّای آهَسض ,پژٍّط تا تَجِ تِ
ًیاسّای رٍس
 -7تاکیذ تزاستفادُ اس هتَى اساس ,جاهغ ,هَجش ٍ کارتزدی
 -8اّتوام تز درن ٍ تکارگیزی هتَى ٍ هٌاتغ در حذ دٍرُ
 -9تالش تز هؼزف تَصیف هٌاتغ هحَری ٍ هْن
.10تاکیذ تز ًمص هحَری سى در تحکین خاًَادُ در کلیِ اهَر
آهَسض ٍپژٍّط







 .11تَجِ تِ ٍیژگیْای تاًَاى در تزًاهِ ّای آهَسض پژٍّط ٍ
تزتیت
 .12ضٌاسای استؼذادّای ٍیژُ جْت تصذی اهَر تثلیغ ,تذریس؛
هذیزیت ٍ......
 )11تؼاهل تا هزاکش ّوسَ ٍ کارتست تجارب هَفك دیگیز هزاکیش آهَسضی
حَسٍی ٍ داًطگاّ
زهیٌههای فعالیت فارغالتحصیالى
 )1تذریس در هذارس ٍ هزاکش تخصص ٍ آهَسض تا هحَر تفسییز ٍ ػلیَم
لزآى
 )2تحمیك ٍ پژٍّص در حَسُ تفسیز ٍ ػلَم لزآى در هزاکش پژٍّط
 )3فؼالیتّای تثلیغ
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