تعزیف رشتِ


آشٌبیی ثب رشتِ هطبلعبت اسالهی سًبى

هٌظَر اس هطبلؼبت سًبى ،کلِ٘ هطبلؼبتٖ اعت کِ کبًَى افلٖ
تحم٘مبت ٍ ّغتِ تحل٘ل ّبٗؾبى سى ٗب جٌغ٘ت ثبؽذ ٍ ٌّگبهٖ کِ
اٗي تحم٘مبت ثب ًگبُ اعالهٖ فَرت ثگ٘زد ٍ گشارُ ّبٕ دٌٖٗ
هجٌبٕ تحل٘ل ّب در اٗي ػزفِ ثبؽٌذ "هطبلؼبت اعالهٖ سًبى" ًبه٘ذُ
هٖ ؽَد.

سیبستّب

هٌظَر اس هطبلؼبت سًبى ،کلِ٘ هطبلؼبتٖ اعت کِ کبًَى افلٖ
تحم٘مبت ٍ ّغتِ تحل٘ل ّبٗؾبى سى ٗب جٌغ٘ت ثبؽذ ٍ
ٌّگبهٖ کِ اٗي تحم٘مبت ثب ًگبُ اعالهٖ فَرت ثگ٘زد ٍ گشارُ
ّبٕ دٌٖٗ هجٌبٕ تحل٘ل ّب در اٗي ػزفِ ثبؽٌذ "هطبلؼبت
اعالهٖ سًبى" ًبه٘ذُ هٖ ؽَد.

اّذاف
(شٌبختی ،تزثیتی ـ اخالقی ٍ هْبرتی)


ضزٍرت پزداختي ثِ ایي رشتِ

تحَالت عزٗغ فزٌّگٖ اجتوبػٖ در عذُ ّبٕ اخ٘ز ،گغتزػ
فٌبٍرٕ ّبٕ جذٗذ ثِ ٍٗضُ در حَسٓ اطالع رعبًٖ ٍ ارتجبطبت ،ظَْر
هکبتت فلغفٖ ٍ جٌجؼ ّبٕ اجتوبػٖ چبلؼ ّبٕ جذٗذٕ فزارٍٕ
سى ٍ خبًَادُ گذاؽتِ کِ ثزإ ثزٍى رفت اس اٗي ٍضؼ٘ت ٍ هجتال
ًؾذى ثِ راُ حل ّبٕ غ٘زهٌطجك ثب تفکز دٌٖٗ ،رٗؾِ ٗبثٖ اٗي
هؼضالت ٍتج٘٘ي آهَسُ ّبٕ دٗي هتٌبعت ثب تحَالت جذٗذ اهزٕ
کبهال ضزٍرٕ اعت.








سخي هقبم هعظن رّجزی
ثیبًبت ثٌیبًگذار کجیز اًقالة اسالهی ثزای تجییي الگَی دیي شٌبختی در
هسبئل سًبى ٍ ّوچٌیي تأکیذ ٍ هطبلجۀ هقبم هعظن رّجزی ،اّویت تالش
جذی در سهیٌۀ هطبلعبت اسالهی سًبى تَسط حَسُ ّبی علویۀ خَاّزاى را
دٍچٌذاى هی ًوبیذ ایشبى در جوع گزٍّی اس سًبى فعبل ٍ ًخجۀ ایي
عزصِ فزهَدُ اًذ:
" هي تصذیق هی کٌن هطبلجی را کِ ثعضی اس خبًن ّب ثیبى کزدًذ ٍ گفتٌذ
هب در تقبثل ثب تجلیغبت هعبرض  -اس جولِ تجلیغبت فویٌیستی -آًچٌبى کِ
ثبیذ ،کبر درست ،کبر قَی ،کبر پزحجن ٍ ثب کیفیت ّبی ثبال ًکزدُ این .هي
اس ّویي جب ثِ دستگبُ ّبی تحقیقبتی ،ثِ پژٍّشگبُ ّب ،ثِ داًشگبُ ّب،
ثِ حَسُ ّبی علویِ ٍ ثِ صبحت ًظزاى تَصیِ ٍ اس آًْب هطبلجِ هی کٌن کِ
در ایي سهیٌِ کبر کٌٌذ .هسئلِ ،هسئلۀ هْوی است".

 .۱تؼو٘ك ؽٌبخت ًغجت ثِ هجبًٖ اػتمبدات اعالهٖ
 .۲پزٍرػ کبرؽٌبعبى اعالهٖ ٍاجذ فالح٘ت در حَسُ هطبلؼبت سًبى،
ثزإ ارائِ هؾبٍرُ ػلوٖ ثِ ًْبدّب در هجبحث سى
 .۳تج٘٘ي ٍ تَف٘ف ًگبُ جبهغ اعالم ثِ سى
 .۴افشاٗؼ تَاى تحم٘ك در حذ تحل٘ل ٍ ثزرعٖ ٍ ًمذ ٍ سهٌ٘هِعهبسٕ
جْت تأل٘ف ٍ تزجوِ در حَسُ هطبلؼبت سًبى
 .۵اٗجبد تَاى تذرٗظ هجبحث هزتجط ثب هَضَع سى ،در عطَح پبٗ٘يتز
 .۶افشاٗؼ تَاى پبعخگَٖٗ ثِ ؽجْبت ٍ پزعؼّبٕ راٗج در هَضهَع
سى
 .۷اٗجبد تَاًبٖٗ تجل٘غ دٗذگبُ اعالهٖ ٍ تأث٘زگذارٕ فزٌّگٖ در حهَسُ
هطبلؼبت سًبى

ضزٍرتّب







 .۱هَاجِْ ػبلوبًِ ثب اهَاج فکزٕ فوٌ٘٘غتٖ ٍ التمبطٖ
ً٘ .۲بس رٍ ثِ رؽذ ًظبم اعالهٖ ثِ سًبى آؽٌب ثهب هجبحهث جٌغه٘تٖ ،در
هذٗزٗتّبٕ فزٌّگٖ ٍ حَسُّبٕ کبرؽٌبعٖ
 .۳پبعخگَٖٗ ثِ پزعؼّبٕ ًَپذٗذ در حَسُ سى ٍ خبًَادُ
ً٘ .۴بس حَسُّبٕ ػلوِ٘ ثِ اعبت٘ذ سى ،در حَسُ هغبئل سًبى
 .۵کؾف ٍ تج٘٘ي ػلوٖ جبٗگبُ سى ٍ خبًَادُ در اًذٗؾِ اعالم
 .۶ارائِ الگَٕ سًذگٖ جبهغ ،کبهل ٍ فزاگ٘ز اس حضَر سى ،ثب تحفظ ثهز
ٍٗضگّٖبٕ جٌغ٘تٖ

 .۱ تَجِ ثِ ٍٗضگّٖب ٍ هغئَل٘تّبٕ ثبًَاى در ثزًبهِرٗشّٕبٕ
آهَسؽٖ ،پضٍّؾٖ ٍ تزث٘تٖ
 .۲ تأک٘ذ ثز آهَسػ هجبحث سًبى ،ثب تَجِ ثِ هجهبًٖ اػتمهبدٕ ٍ
اخاللٖ اعالم(ثِ هٌظَر تحمك اّذاف اعالم در حَسُ سًبى)
 .۳ تأک٘ذ ثز افبلت خبًَادُ اس دٗذگبُ اعالهٖ ٍ ًمؼ هحَرٕ سى
در تحک٘ن آى
 .۴ تَجِ ثِ هغئَل٘تّهب ٍ کبرکزدّهبٕ جٌغه٘تٖ سى در حهَسُ
فزٌّگٖ ٍ اجتوبػٖ
 .۵ تأک٘ذ ثز ؽٌبعبٖٗ اعتؼذادّبٕ ثزتز در سهٌِّ٘هبٕ پهضٍّؼ،
تذرٗظ ،هذٗزٗت ،تجل٘غ ٍ هؾبٍرُ تخققٖ در حَسُ سًبى
 .۶ تَجِ خبؿ ثِ تأث٘زگذارٕ هفبّ٘ن ٍ ًظزِّٗهبٕ اعهالهٖ ٍ
غ٘ههز اعههالهٖ در تَفهه٘فبت ،تحل٘ههلّ هب ،آعهه٘تؽٌبعههّٖههب ٍ
ًظزِٗپزداسّٕب در حَسُ هطبلؼبت سًبى
سهیٌِّبی فعبلیت فبرغالتحصیالى
 تذرٗظ ،تجل٘غ ٍ پضٍّؼ ٍفؼبل٘ت ّبٕ اجزاٖٗ در هغهبئل جٌغه٘تٖ
هٖثبؽذ.
 ... درػزفِ تجل٘غ ؛ ٍجَد ؽجْبت اػتمبدٕ ثغ٘بر پ٘زاهَى هغبئل سى ٍ
خبًَادُ ٍ جٌغ٘ت ،خأل ٍجهَد کبرؽهٌبط هغهبئل سًهبى در هَلؼ٘تْهبٕ
هختلف ثِ ؽذت احغبط هٖ ؽَد اٗي هَلؼ٘هت ّهب ؽهبهل حضهَر در
هجبهغ ث٘ي الوللٖ ،رعبًِ ،هجلغ هذارط دختزاًِ ٍ دٗگهز هَلؼ٘هت ّهبٕ
تجل٘غٖ هٖ ؽَد.
 در ػزفٔ تذرٗظ؛ ثب تَجِ ثِ ًَپبثَدى رؽتٔ هطبلؼبت اعالهٖ سًبى
در حَسُ ٍ اّتوبم حَسُ ّبٕ ػلو٘ٔ هختلف ثِ راُ اًذاسٕ آى ٍ ّوچٌه٘ي
الجبل ػوَهٖ داًؾگبّ٘بى ثِ اٗي رؽهتِ ٍ کهن ثهَدى اعهبت٘ذ هغهلط در
هجبحث سًبى ً٘ ،بس ثِ ٍجَد اعبت٘ذ هتخقـ احغبط ه٘ؾَد.
 در ػزفٔ پضٍّؼ؛ تَجِ ثِ هجبحث سى ٍ خهبًَادُ ٗکهٖ اس افهَل
هْن در ع٘بعت گذارٕ ّبٕ ّز جبهؼِ هٖ ثبؽذ ٍ .ثذل٘ل خأل پضٍّؾٖ
در ػزفٔ هغبئل سى ٍ خبًَادُ اس عطح ارائٔ همبلِ ثِ هجالت تخققهٖ
سًبى گزفتِ تب اًجبم پزٍصُ ّبٕ کالى سهٌِ٘ فؼبل٘ت فزاّن هٖ ثبؽذ.
 در ػزفٔ فؼبل٘هت ّهبٕ اجزاٗهٖ؛ حضهَر در ًْبدّهبٕ فزٌّگهٖ
اجتوبػٖ ٍ ع٘بعٖ هتوزکش ثز هغبئل سًبى کِ رٍس ثِ رٍس در حبل افشاٗؼ
اًذ.
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 .2دروس تخصصي
ًبم درس
فمِ تخققٖ ۴ ٍ ۳ ٍ ۲ ٍ ۱
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فلغفِ فمِ ۲ ٍ ۱
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اًغبى در اعالم
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هؼبرف ثٌ٘بدٗي دٗي ۲ ٍ ۱
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عٌبٍیي ٍ هشخصبت تفصیلی درٍس
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سى در اعالم
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 .1دروس عمومي

۷

خبًَادُ در اعالم

۳

درٍط ػوَهٖ ،گز چِ در توبهٖ رؽتِّبٕ عطح عِ ،هؾهتزن اعهت؛
اهب عؼٖ هٖؽَد هحتَإ آى ،هتٌبعت ثب اّذاف رؽهتِ هطبلؼهبت سًهبى،
گشٌٗؼ ؽَد.
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سى در ادٗبى ٍ هکبتت فلغفٖ
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جزٗبىؽٌبعٖ هطبلؼبت سًبى در جْبى اعالم
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جزٗبىؽٌبعٖ فوٌ٘٘غن
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هجبًٖ ٍ آثبر فوٌ٘٘غن ۲ ٍ ۱
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همذهِ ػلن حمَق
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۱۳

فلغفِ حمَق ثب رٍٗکزد اعالهٖ
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سى در ًظبم حمَلٖ اٗزاى
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حمَق سى در اعالم ٍ غزة
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جبهؼِؽٌبعٖ جٌغ٘ت

۲
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کلیبت ٍ جذٍل درٍس رشتِ هطبلعبت اسالهی سًبى
در هقطع سطح سِ
عٌَاى ٍاحذ
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درٍط تخققٖ (ثب احتغبة پبٗبى ًبهِ)
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تعذاد کل ٍاحذّب
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ًبم درس
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۱۷

اخالق جٌغ٘تٖ

۱۸

جٌغ٘ت ٍ تؼل٘ن ٍ تزث٘ت

۲

۱۹

رٍاىؽٌبعٖ اختالفٖ سى ٍ هزد
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رٍػ تحم٘ك پ٘ؾزفتِ
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۲۱

سثبى اًگل٘غٖ ۲ ٍ ۱
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۲۲

ػزثٖ هؼبفز
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جوع ٍاحذّب

ّ ۲۳وبٗؼ ٍ کبرٍرسٕ ۲ ٍ ۱
 ۳۱پبٗبىًبهِ
تعذاد کل ٍاحذّبی تخصصی
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