

آشٌایی تا رشتِ تثلیػ
«الّذیي یُثلّغَىَ رساالتِ اهلل ٍ یخشًَِ ٍ ال یَخشََىَ احذاً الّاا
اهللَ ٍ کفی تاهلل حَسیثاً»( .احشاب ا )33


هقام هعظن رّثزی:هذظلهِالعؼهیع ا «هزکشی تزای آهاَس

حح،ااتشبی اهؼیٌِّییاخذیذالس .
ٍ تثلیاػ السم ٍ



ٍاجة است .خَد حَسُ تایذ ایي کار را تکٌذ .دیگزاى ًِ هیتَاًٌذ ٍ
ًِ تعضی جاّا اهیي ّستٌذ .ایي کار ،کار حَسُ است».








هعزفی گزایش حج ٍ سیارت
گشلیش احهحاٍااصیهیست ادساسشهتِ اتبلیهؾادساهوغهغاسهغحاسهِ ابٌیبهِاا
دسخَلس اهؼیًٍ اكشٌّ ابؼثِاهویماهؼظناسّبشیا(حلظِالهلل)،اخْ ا
تأهیياًیشٍّییاتبلیـ اهتخصصاٍاهْزبادساػشصهِاحهحاٍاصیهیستا
تتٌیلاشذُاٍاّذفالصاآىاػالٍُابشالستوییاسغحادلًشاٍابیٌشاهؼیٌهِاّهییاا

حَصُّییاػلویِاخَلّشلىاٍادساسأساآىاخیهؼةالعضّشلءاا(س)ابِا
ػٌَلىایٌ الصاپشسیبوِتشیياٍاتَلًوٌذتشیياحَصُّهییاػلویهِالصا
دیشبیصاتبلیؾاسلابِاػٌَلىایٌ الصالّذلفاٍاسسهیع اّهییاهوهذسا
خَدادساًظشادلشتِاٍادساتشبی ابیًَلىاهبلؾاًَشیذُالس  .ا
دساحیلاحیضشاًییصّییاتبلیـ اخْیىالسالمابِاشذتاگستشدُاٍ
پیچیذُاشذُاٍاًییصاعیقّییاهختلقاهخیعبیىابِاسشذاٍالستوهیءا
دساهسیئلالػتویدی،اسكتیسیاٍالخاله الصایياسَاٍاكؼیعی اخذیا
ٍاكشلگیشادشوٌیىادساسلُالًهذلصیاٍاپتهتیبیً اخشییًهیتاتبلیـه ا
هؼیسضابیالسالمابِاٍیژُاًسب ابِاهتشابهیًَلىالصاسهَیادی هشا
هَخباشذُاتهیاخیهؼهِاًٌهًَ الصالیهياًْهیداكهایخشالًتظهیساٍسٍدا
گستشدُ،،اًیسشٌیسیًِاٍاَّشوٌذلًِادسالیياػشصِادلشتِابیشذ .ا
هعزفی رشتِ تثلیػ
خْ اًیلابِاّذفاهْناتخصص اشذىالهشاتبلیؾ،اهؼیًٍه اهتتهشما
آهههَصجاخیهؼههِالعضّههشلاا(س)الهههذلمابههِاتأس هیساسشههتِاتبلیههؾابههیا
گشلیشاّییاهشتبظاآىاًوَداٍاالٍعهیيادٍسُاآهَصشه ااگهشلیشاحهحاٍا
صییستالصالیياسشتِاادساهوغغااسغحاسِالصاسیلا 95اه94اآؿیصابِاكؼیعی ا
ًشد.ا
الصمابِارًشالس ابشًیهِاسیضیاآهَصش اسییشاگشلیشاّییاسشتِا
تبلیؾاالصاخولِاتبلیؾادساسسهیًِاٍااكضهییاهدهیصی،اتبلیهؾابهشلیا
هخیعبیىاخیصاهیًٌذاخَلًیى،اًَخَلًیىاٍاًَدًهیىاًیهضاتَسهظا
دكتشاابشًیهِاسیضیاآهَصش اخیهؼِالعضّشلا(س)ادساحیلابشًیههِاسیهضیاا
ٍاتذٍیياه بیشذاٍاالىاشیءالهللادساآیٌهذُالیاًضدیهياشهیّذاسلُا
لًذلصیاگشلیشّییاهشبَعِاخَلّینابَد .ا








لصاآىاخیاًِاهتتَلیاآهَصش الیياگشلیشاهتتولابشاهبیحثاًالهه ا،ا
كوْ ،اتشبیت ،اهْیستاّیاٍاسٍجاّییاتبلیـ اٍا...الس ،اهیهیىاسشهتِا
هتسههَباه ه اشههَداٍاادساحههیلاحیضههشابههشلیاآىادسادٍسُاػوههَه ا
گشلیت ادساًظشاگشكتِاًتذُالس  ،اعزلاعالقِ هٌذاى عزصاِ تثلیاػ








حج ٍ سیارت هیتَاًٌذ اس تواهی گزایشّاای هَجاَد در دٍرُ



عوَهی تزای تحصیل در ایي گزایش اقذام ًوایٌذ.



ششلیظاػوَه اتتصیلادسالیياسشتِاّویًٌذاسییشاسشتِاّهییاهوغهغا
سغحا3االس اٍاعالبالیياسشتِابیاگزسلًذىا97اٍلحذادسسه اًهِا33ا
ٍلحذاآىاػوَه ا(هتهتشىابهیاسهییشاسشهتِاّهییاسهغحا)3اٍابویهِا
لختصیص الس ،اهَكنابِاًسبادلًتٌیهِ سهغحا3اهه اشهًَذ.العبتهِا
لكشلدیاًِاػالهِهٌذًذاپسالصاكیسؽالعتتصیل ابِاتبلیؾادساػشصِاححا
ٍاصییستابپشدلصًذابییذاششلیظاهؼیٌِاشذىالصاخولِاتأّل ،ششطاسٌ اٍا
سییشاششلیظاتؼییياشذُالصاسَیابؼثِاهویماهؼظناسّبشیا(حلظِالهلل)ا
سلاًیضادلشتِابیشذ.
بشلیاكیسؽالعتتصیالىاگشلیشاحهحادساصهَستادلشهتياشهشلیظاالصما
بشلیاهؼیٌِاشذىاتسْیالت الصاهبیهلاهؼیكیه الاصاشهشً ادساآصههَىا
ٍسٍدیاخزباهؼیٌِادساًظشاگشكتِاشذُالس .اّوچٌیيابهیاتَخهِابهِا
ٍلحذّییاآهَصش اًِادساع اتتصیلاگزسلًذُلًهذالصالًثهشادٍسُاّهییا
آهَصش اابذٍاخذه اٍاضوياخذه ابؼثِاهؼیفاه بیشٌذ.ا ا



اّذاف رشتِ تثلیػ
.1اًْیدیٌِاًشدىالهشاتبلیؾاٍاتشبی اهبلـیىاآشهٌیابهیاكٌهَىاٍاهْهیاستا
ّییاتبلیـ اخْ اتأثیشگزلسیاّشاچِابیتتشابشاهخیعبیى.ا
.2اگستشجاآهَصُّییادیٌ اٍالخاله الّلابی ا(ع)ادساهییىاصًهیىاٍا
خیًَلدُّی.
ا














.3اپیسخ َی ابِاشبْیتاٍاسَلالتادیٌ اٍاهزّب اهتٌیسبابیاسهغحا
كْناهخیعب.
.4الیدیداتَلىاتتوینادساهسیئلالػتویدی،اكشٌّ ،اكوْ ،اسییسه اٍا
باهْیستّییاًوذالًذیتِاٍاهٌیظشُ.
ا
ًس
.5اخلَگیشیالصاسٍلجاخشلكیتاٍالًتشلكیتاػویذت اٍاهویبلِابیاخشییًهیتا
هسوَماكٌشیاسلیحادساهییىاهشدم.ا
.6اتأهیياًیشٍّییاتبلیـ اهتخصصاٍاهْزباخْه ابهشآٍسدُاًهشدىا
ًییصّییاسیصهیىّیاٍاهشلًضاكشٌّ ابیًَلى .ا
ضزٍرتّا
.1ااًییصاخیهؼِاٍاًظیمالساله ابِاتبییياٍاتبلیؾاتخصص اهسهییلالػتوهیدی،ا
لخاله ،اػبیدیاٍالیستیدگ ادساهویبلاتْیخناكشٌّ ادشوٌیى.
.2الّوی اتبلیؾاٍاتشٍیحاػوییذاهزّب اهخصَصیًاهشلسناححاٍاػتبیتاهوذسِ.
.3اسسیع احَصُاػلویِادساتشبی اهبلـیىاٍاهذیشلىاكشٌّ اهَسداًییص.
.4اًییصاشذیذابِالكضلیشاسغحاهؼشكت ،ادلًت اٍاهْهیست اعهالبابهِا
هٌظَساتبلیؾاػیعویًِاٍاسٍشوٌذاهؼیسفاهٌتبالّلابی اػلیْنالعسهالماٍا
تتٌینابیٍسّییادیٌ .
.5اگستشدگ اكؼیعی ّییاتبلیـ اٍااًییصابِاتخصص اشذىاهبیحثاآى.
.6الهبههیلاػوههَه اعههالباخیهؼههِالعضّههشلاا(اسههالمالهللاػلیْههیاا)اٍا
دسخَلس ّییاهٌشساآًْیاهبتٌ ابشاتتٌیلالیياسشتِ.
.7اسیهیًذّ اػلو اكؼیعی ّییاتبلیـ اخَلّشلىاعلبِ .ا
سیاستّا
.1الّتویمابِاتؼیع الخاله اٍاهؼٌَیاعالباٍاتوَیه اتؼْهذادیٌه اٍا
هزّب اآىاّی.
.2الّتویمابِاتوَی الستواللاكٌشیاٍاػلو ادلًشاآهَخت یى.
.3اتأًیذابشابْشُاگیشیالصابشًیهِاّی،البضلسّیاٍاسٍجاّهییاًیسآههذ،اپَیهیاٍا
سٍصآهذاآهَصش اٍاپژٍّت ادساًٌیسالحتشلمابِاسٌ اّییاحسٌِاحَصٍی.
.4الستلیدُالصاظشكی ّییاتبلیـ اًظیمالساله .
.5الّتویمابِالستتٌیمابٌیِّییاػلو اٍاپژٍّت ادلًشاآهَخت یىابشلیالستلیدُا
سٍصالكضٍىالصاهٌیبغاهلیذاٍاسٍصاآهذالساله اٍالًتویلاآىابِاخیهؼِاّذف.
.6اتأًیذابشاشٌیسیی الستؼذلدّییابشتشادساصهیٌِاتبلیؾاٍاًويابِاسشذا
ٍاشٌَكیی اّشاچِابیتتشالستؼذلدّی.
.7الّتویماٍاتوَی اهبیً اًظیماهوذس اخوْهَسیاالسهاله اٍاتهشٍیحا
لسصجّییاآى.
.8اتَخِابِادؿذؿِّیاٍاهغیعبیتاكشٌّ ابیًَلىاخصَصیًاهتشاخَلىاٍا
تتصیلًشدُ .ا

سهیٌِّای فعالیت فارغالتحصیالى رشتِ تثلیػ
هؼیٌِاشذىابشلیاتبلیؾادساًیسٍلىّییاححاٍاصییست .ا
ا
.1ااا
.2اااتذسیسادساهذلسساٍاهشلًضاتخصص اٍاآهَصش ادسادسٍساهشتبظ .ا
.3اااهذیشی اهشلًضاكشٌّ .ا
ااااااا.4اااتتویناٍاپژٍّشادساهشلًضاپژٍّت .
5ا.ااكؼیعی اّییاتبلیـ ادساهشلًضاتخصص اتبلیؾاحَصُ .ا
شزایط پذیز

ا



ششلیظاتتصیلادسالیياسشتِابشلیاكهیسؽالعتتصهیالىاسهغحا2اهیًٌهذاا
ششلیظاسییشاسشتِّییاهوغغاسغحا 3السه ا،الههی اكهیسؽالعتتصهیالىا
سغح3اسییشاسشتِّیاًِاهییلابِاتتصیلادسالیياسشتِاّستٌذ،اػالٍُا
بشاهؼیكی الصاآصهَىاٍسٍدیالیياسشتِ،الصاهؼیدعسیصیاٍلحذّییادٍسسا
ػوَه اًیضابشخَسدلساه شًَذ.العبتِالگشابؼض ادسٍساتخصص اسلاًیضا
دساسشتِاهبل اگزسلًذُابیشٌذاآىادٍسساًیضاهؼیدعسیصیاه گشدد.ا ا
ا
طَل هذت دٍرُ
ا
عَلاهذتاتتصیلادسالیياگشلیش،احذلهلا5اٍاحذلًثشا13اًیوسهیلا
خَلّذابَد.العبتِابشلیاكیسؽالعتتصیالىاسغح،3اپهسالصاهؼیدعسهیصیا
بشخ ادسٍس،الیياهذتاًیّشاه ییبذ.
ا

هعزفی هَاد درسی رشتِ تثلیػ تا گزایش حج ٍ سیارت
در هقطع سطح 3
عٌاٍیي ٍ هشخصات کلی درٍس
عٌَاى ٍاحذ

تعذادٍاحذ

دسٍساػوَه

33

دسٍساتخصص ا(بیالحتسیباپیییىاًیهِ)

67

تعذاد کل ٍاحذّا

39

11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
 22ا
 23ا
 24ا
 25ا
 26ا
 27ا
 28ا

عٌاٍیي ٍ هشخصات تفصیلی درٍس
 .1درٍس عوَهی
ًام درس

ٍاحذ

1

كوِا1اٍا2اٍا3اٍا4

12

2

لصَلا1اٍا2اٍا3اٍا4

8

3

تلسیشاهشآىا1اٍا2

 4ا

4

تدضیِاٍاتشًیب

2

5ا

ػوییذاخیصِاشیؼِا1اٍ 2ا

4ا
33

جوع کل

 .2درٍس تخصصی
ًام درس

ٍاحذ

1
2
3
4
5
6
7
8

ححادساهشآىاٍاسٌ ا2ٍ1
لحٌیماٍاهٌیسياححا3ٍ2ٍ1
لحٌیماتغبیو
آدلباٍالسشلساحح
ححادسالًذیتِالهیماٍاهویماهؼظناسّبشی
هذیشی اكشٌّ ادساححاٍاصییست
لهیًياهزّب اٍاتیسیخ
هشآىاشٌیس
ًالمالساله ا1اٍا2اٍا3

4
6
2
2
1
2
1
2
6

13

شبْیتاًاله ا1اٍا2اٍا3

3

9

2

لًسیىاشٌیس ادساهشآى
كشماٍاهزلّبالساله
هٌیبغاكشیویي
ٍّیبی
تتلیلاٍهییغاچیعت اصذسالسالم
سیشُاهؼصَهیىا(ع)
ػشكیىالساله
كشمالًتشلك
لصَلاٍاسٍجاّییاتشبی الساله
ًوذاٍاهٌیظشُ
هتیٍسُاٍاسلٌّویی
سٍجّیاٍاهْیستاّییاتبلیؾ ا
ا
سٍلىاشٌیس اتبلیؾ ا
خْیىالسالمادساػصشاحیضش ا
سٍجاتتوین ا
سویٌیس ا
صبیىاتخصص ا1اٍا 2ا
پیییىاًیهِ ا

جوع کل ا

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2ا
2ا
2ا
2ا
1ا
4ا
4ا
79

ا
ا

جْت اطالعات تیشتز تا داخلی  2721ا  2723تواس حاصل
فزهاییذ.
ا

