
الهیات



نیزيدينموضوعاتديگرخوانشبهمي تواندعنواناين.استخدادربارهبرهانارائهخداشناسي،ياالهیات
.استدينيايده هایماهیتوخدادربارهمفاهیمانتقادیمطالعهالهیاتهمچنین،.کنداشاره

:کندکمکزيرصورت هایبهراالهیدانانمي تواندالهیات
سنت هایمیانکردنمقايسه.3ديگردينيسنت هایدرست ترفهمیدن.2شاندينيسنت هایدرست ترفهمیدن.1

دينيسنتيکتبلیغبهکمک.6خاصسنتيککردناصالحتسهیل.5دينيسنتيکازتوجیهيادفاع.4ديني
سنتيکمنابعبهتوجه.8حاضرنیازهایووضعیت هابرخيدادنقرارمخاطببرایسنتيکمنابعبهتوجه.7

مخالفتياچالش.10خاصسنتيبهارجاعبدونالهيماهیتکاوش.9جهانتفسیرممکنراه هایجستجویبرای
دينينگریجهانيکيادينيسنتيکيا
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تعريف
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تسلط به زبان عربي
عالقه مندی به  تاريخ و تمدن کشور های مسلمان

عالقمندی به علوم اسالمي

توانایی
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دروستخصصی

فقه

الهیات

فلسفه اسالمي
و غرب

کالم

تاريخ اسالم

عربي

منطق
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ازیکیاسالمیحقوقمبانیوفقه
یاسالممعارفوالهیاترشتهگرایشهای

دیدگاههایومسائلمباحث،کهاست
وحقوقدانشمنظرازرافقهدانشحقوقی

ومسائلمباحث،بالعکسچنینهم
دانشمنظرازراحقوقدانشدیدگاههای

فرصتهاینظرازومیکندبررسیفقه
نکهایبا.استبرابرحقوقرشتهباشغلی
زارشتهاینآموختگاندانشاستممکن
عناوینازمعدودیدرموضوعهحقوقنظر

رسندبنظربهحقوقدانشجویانازترضعیف
وفقهاصولواحد15گذراندندلیلبهولی

لیلتحدر...وفلسفهومنطقماننددروسی
اندانشجویازقوانینواحکاماستنباطو

.هستندتواناتربسیارحقوق

محوریتبابیشتردانشگاهدررشتهاین
کهتاسگرفتهشکلعلمیوتاریخیبررسیهای

لیشکومحتواییمسائلبررسیآنهاوظیفه
بهرشتهایندر.استحدیثوقرآنحوزه

هایروشکریم،قرآنتفسیرهمچونموضوعاتی
،احادیثوکریمقرآنتاریخکریم،قرآنفهم

...وروایاتاسنادصحتبررسیروشهای
رتأثیبررسیهاازنوعاین.میشودپرداخته
نبدوبرداشتهایوصحیحفهمدرمستقیمی
وظیفهکهفقها.دارددینیمنابعازانحراف
هدهعبررادینیمنابعازالهیاحکاماستنباط
تقیممسمصرفکنندگانمهمترینازیکیدارند،
هستندرشتهاینعلمیتولیدات

فقه و مباني 
حقوق اسالمي

علوم 
قرآن و 
حديث

گرایشها
(کارشناسی)
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وتاریخشناخترشتهایناصلیهدف
نهاآسهمومسلمانمللتمدنیدستاوردهای

ختشناوبشریتمدنوفرهنگکارنامهدر
ضعفوفترتنیزوشکوفاییورشدفرایند
مفادرشتهایندر.استاسالمیتمدن
ایگونهبهدروسهایسرفصلودرسی
راالذکرفوقاصلیهدفکهشدهطراحی
تاریخازعلمیتصویریودهدپوشش
وفرهنگیهایشاخصنیزواسالمیجوامع
امسرانجودهددستبهاسالمجهانتمدنی
بهتادسازقادررارشتهاینالتحصیالنفارغ
،سیاسیتاریختحلیلوشناختمهارت

دستاسالمجهانفرهنگیواجتماعی
.یابند

رشگستوظهورتاریخبارشتهایندانشجویان
اساسیبخشسهوشوندمیآشنازندهادیان
دینیهردررااخالقوعقایدآداب،واحکام
خصشمطالعهایندرالبتهکهکنندمیمطالعه

یندبطالنیاحقانیتاثباتدرصددپژوهشگر
درکوشناساییدرصددبلکهنیستخاصی
.باشدمیمشترکمواضع

تاريخ 
فرهنگ و 
تمدن ملل 

اسالمي

اديان و 
عرفان

گرایشها
(کارشناسی)

وینکلیترمیکوشنددانشایناندیشمندان
ودخرویفرارابشرپرسشهایریشهایترین

اساسبروعمیقپاسخهاییودادهقرار
ازائلیمس.کنندفراهمآنهابرایعقلیاستدالل

زمان،حرکت،علّیت،معرفت،هستی،قبیل
دانشایندرکههستنداموری...وانسانخدا،
.میشودپرداختهآنهابه

فلسفه و 
کالم 

اسالمي
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کارشناسیارشد

رشته مجموعه

گرايشهای اقتصاد با) علوم حديث .3علوم قرآن .2علوم قرآن و حديث .1
با ) نهج البالغه .4( اسالمي، تفسیر اثری، نهج البالغه، کالم و عقايد، اخالق

گرايشهای اخالق و تربیت فردی و اجتماعي، اجتماعي سیاسي و حقوق
علوم و فنون .6تفسیر و علوم قرآن .5( عمومي، اصول الدين و معارف علوی

با گرايشهای اعجاز، ) علوم قرآني .8تفسیر قرآن مجید .7قرائات 
معارف قرآن.9( مستشرقان، ادبي

علوم قرآني

فقه .3فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي .2و مباني حقوق اسالمي فقه.1
فقه مقارن و حقوق جزای اسالمي .4مقارن و حقوق عمومي اسالمي 

فقه و حقوق جزا .8فقه و حقوق خانواده .7فقه سیاسي .6مذاهب فقهي .5
فقه و حقوق خصوصي.9

فقه و حقوق
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کارشناسیارشد

رشته مجموعه

مذاهب اسالمي .4عرفان اسالمي .3کالم تطبیقي .2و کالم اسالمي فلسفه.1
با ) شیعه شناسي .7شناخت انديشه های امام خمیني .6دين شناسي .5

فلسفه و حکمت .9فرق تشیع .8( گرايشهای کالم، تاريخ، جامعه شناسي 
منطق فهم دين.13کالم شیعه .12کالم امامیه .11کالم اسالمي .10اسالمي 

و کالمفلسفه

اديان .4عرفان اسالمي .3تاريخ تمدن و ملل اسالمي .2و عرفان اديان.1
تاريخ فرهنگ .7تصوف و عرفان اسالمي .6اديان غیر ابراهیمي .5ابراهیمي 

و تمدن اسالمي عرفان تطبیقي
اديان
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دکتری

رشته مجموعه

تفسیر تطبیقي.3علوم و معارف نهج البالغه .2قرآن و حديث علوم.1 قرآن و حديثعلوم

فقه و مباني حقوق و .3فقه و حقوق جزا .2و مباني حقوق اسالميفقه. 1
فقه و حقوق .5الهیات و معارف اسالمي و ارشاد .4انديشه امام خمیني 

مذاهب فقهي.6خصوصي 
و مباني حقوق اسالميفقه

(  گرايش الهیات مسیحيبا)مطالعات تطبیقي اديان .2اديان و عرفان .1
عرفان اسالمي و انديشه امام خمیني .4مطالعات تطبیقي مذاهب اسالمي .3

اديان غیر ابراهیمي.7تصوف و عرفان اسالمي .6عرفان و تصوف .5
اديان و عرفان
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دکتری

رشته مجموعه

تمدن و ملل اسالميتاريخ تمدن و ملل اسالميتاريخ

حکمت .5حکمت متعالیه .4دين پژوهي .3شیعه شناسي .2اسالمي مذاهب.1
وهابیت .8( با گرايش امامت)کالم شیعه .7کالم امامیه .6هنرهای ديني 

م تطبیقي، با گرايشهای فلسفه دين و مسائل جديد کالمي، کال)کالم .9شناسي 
فلسفه اسالمي .10( کالم اسالمي، يهود و مسیحیت، اديان غیرابراهیمي

فلسفه و کالم اسالمي.11

و کالمفلسفه
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انسانیعلومپژوهشگاهوالمعارفهادایره
آموزشیمراکز
کهچرا.داردبیشتریکاریموقعیتاسالمیحقوقمبانیوفقهگرایش

یلوکعنوانبهمیتواندمثالبرای.داردکاربردیجنبهگرایشاین
ترخانهدفیاکندفعالیتحقوقیکارشناسوحقوقیمشاوردادگستری،

.نمایددایرطالقوازدواجدفترورسمیاسناد

موقعیتشغلی




