




بیانیه رسالت دانشگاه

 دانشگاه امام صادق} به عنوان یک دانشگاه اسالمی غیردولتی، 
در مجموعه آموزش عالی کشــور برای آموزش و توســعه دانش بشری 
مبتنی بر غایت گرایی آفرینش، آموزه های وحیانی و معارف اســالمی 
پایه گــذاری شــده و بر این باور اســت کــه در تعالیم اســالم و مکتب 
امام صادق} - که تبلور ناب آن می باشد- ظرفیت و جامعیتی نهفته 
است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، می توان در علوم و فنون 
بشــری به ویژه علوم انســانی – اجتماعی تحولی عظیم پدید آورد و در 

پرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد.
دانشــگاه بر مبنای اصول و ارزش های اسالمی، علم را نوری خدایی، 
سرمایه ای واال و مایه کمال و تعالی انسان های مستعد و مهّذب می داند 
و معتقد است که تعلیم و تعّلم همراه با تهذیب نفس، در راستای حرکت 
انبیای الهی] و مهم ترین رسالت انسان است و تنها با الهی شدن 
انگیزه هــا وهدف ها و توأم شــدن علم و عمل، نقــش حقیقی علم در 

جامعه بشری ایفا خواهد شد.
دانشــگاه، دورمانــدن حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها را از معارف 
یکدیگر، خســارت جبران ناپذیری برای جامعه اســالمی می داند و به 
عنوان یکی از جلوه های عینی پیوند حوزه و دانشگاه، بر آن است تا با 
بهره مندی از دستاوردها و همکاری نخبگان این دو مرکز علمی، دانش 
آموختگانــی دین محور، آگاه به زمان و متعهد به آرمان ها و ارزش های 
اسالم ناب محمدی,، الگویی نوین ارائه دهد و در نظام آموزش عالی و 

اداره امور جامعه اسالمی تحولی اساسی ایجاد کند.
دانشگاه برای تحقق اهداف و ارتقای مستمرکیفیت خود توجه جّدی 

به موارد زیر را ضروری می داند:
۱. جذب نخبگان، انتخاب دانشــجویان برجســته و با استعداد از نظر 

اخالقی و علمی، استادان عالم، مؤمن و مهّذب دارای استقالل فکری.
۲. تقویت ایمان و غیرت دینی، رشد اخالق اسالمی و تهذیب نفس از 
راه هایی مانند: ایجاد فضای ســالم اعتقادی و اخالقی و ارائه آموزه ها 

والگوهای عملی.
۳. اصــالح وارتقای مســتمر و توســعه برنامه ها و محتوای آموزشــی، 
پژوهش محور کردن آموزش ها، کارآمدکردن برنامه ها و دروس و تأسیس 
دوره های آموزشــی جدید در راستای اهداف و بر اساس نیازسنجی از 

جامعه خصوصًا در مقاطع تحصیالت تکمیلی.
۴. تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظام های معرفتی برپایه تعالیم 
اسالم ، گسترش مرزهای علوم اسالمی و تحقیقات میان رشته ای بین 

علوم اسالمی و علوم انسانی- اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن.
۵. رشد فزاینده علمی از راه هایی مانند تقویت فضای برخوردار از نشاط، 
انگیــزه، خالقّیت و آزاداندیشــی علمی، دانش پژوهــی، ترویج روحیه 

نقادی، انتقادپذیری و رســیدن به تفاهم، ایجاد بنیه الزم برای کســب 
مدارج علمی باالتر و تسهیل دست یابی به منابع علمی و اطالعات.

۶. ارتقای کیفیت مدیریت دانشــگاه با توجــه به مقتضیات و تحّوالت 
علمــی، اجتماعــی و فنــاوری، تقّدم کیفّیــت برکمّیــت برون دادها، 
مشارکت دانشــگاهیان و تخصیص بهینه امتیازات و تسهیالت بر پایه 

اهداف و نظام ارزشیابی.
۷. تنظیم و تقویت مســتمر ارتباط با سایر مراکز علمی، به ویژه مراکز 
علمی همسو و استفاده کنندگان از خدمات و دستاوردهای دانشگاه، 
شامل مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، نهادها و دستگاه های نظام 
جمهوری اســالمی ایــران، عموم مردم ایران اســالمی و کشــورهای 

اسالمی و سایر کشورهای جهان.
۸. اســتفاده از فنــــاوری های جدید برای باالبـــردن ســرعت، دقت 
وکارآمــدی آموزش و پژوهش و تســهیل ارتباطات علمــی، با توجه به 
مقتضیــات و نیازهــای جامعه، با این تأکید که فنــاوری همواره نقش 

ابزاری برای تحقق رسالت دانشگاه داشته باشد.
۹. متعهدبودن دانش و دانشــگاهیان در قبال عدالت، حرمت وکرامت 
انسانی، حفظ نعمت های الهی و محیط زیست و مشکالت و آالم بشری.
۱۰. متعهدبــودن دانــش و دانشــگاهیان در قبال افزایش انســجام 
اجتماعی، برادری، محبت، نظم اجتماعی، وجدان کار، تعهدپذیری و 
کاهش و رفع مشــکالت جامعه از راه هایی مانند بررسی مستمر نیازها 
و تغییــر و تحوالت اجتماعی، کاربردی کــردن تحقیقات بنیادی، ارائه 
راهکارهای علمی و عملی برای برطرف کردن نیازهای متنوع، متّحول 
و فزاینــده جامعه، مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی از موضع تّفکر 
اسالمی، هدایت جامعه به سمت خود اتکایی و افزایش مشارکت مردم 

در اعتالی نظام اسالمی.
دانشــگاه امام صادق} به عنوان اولین دانشگاه اسالمی در ایران و 
برآمده از انقالب اســالمی، پیروی از والیت فقیه را در امتداد پیروی از 
پیامبر اکرم, و ائمه اطهار] یکی از مبانی اساســی خود دانســته 
و عــالوه بر آن، ترکیب خــاّص هیأت امنا و هیأت علمی (متشــکل از 
فرهیختگان حوزه و دانشــگاه)، مدیریت عالی، معتبر، نافذ و با ثبات 
و ایجاد فضای مناســب جهت بروز اســتعدادها و توانمندی های زنان 
در مدیریــت دانشــگاهی را از مزیت هــای خود می دانــد و در مقابل 
مقــام معظم رهبــری ، وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و هیأت 
امنای دانشــگاه امام صادق} پاسخگوســت. دانشــگاه، بار اصلی 
تحقق رســالت خود را بــر دوش اعضای هیأت علمــی و مدیران خود 
دانسته و در این راستا مشارکت دانشجویان و کارکنان اداری شایسته، 

کارآمد و سازگار با شرایط دانشگاه را ضروری می داند.



 دانشــگاه امام صادق} یک پدیده  ممتاز اســت؛ صرفًا یک دانشگاه مثل بقیه 
دانشگاه ها نیســت که فقط می خواهند دانشجو و عالم تربیت کنند... می خواهد 
از همه جهت، یک الگوی دانشــگاه اسالمی باشــد؛ از جهت انگیزه های ایمانی، 

رعایت های عملی و رفتاری، و عشق به علم و علم آموزی عاشقانه و مؤمنانه.
بهترین کاری که در این دانشــگاه شد، یکی همین بود که این دانشگاه را مخصوص 
علوم انســانی کردند؛ که در این منطقه واقعًا خأل و فراغی بود. اگر شما که دانشجوی 
این دانشگاه هستید و در این بیست و چند سالی که این دانشگاه سرپاست، توانسته 
باشــید این رسالت را انجام دهید - که یک دانشــگاه نمونه و متخّرجین دانشگاه، به 
صورت مطلوب و اسالمی فراهم بیاورید - این دانشگاه به دستاورد بسیار بزرگی رسیده 

است. از این دانشگاه، توقع چیز دیگر و فراتر از این است.
اگر شــما بتوانید گوهر اسالم ناب و آن درخشــندگی ها را، به آن شکلی که بتواند 
در جامه آراســته علم، خودش را نشــان بدهد، ارائه دهید، کار بزرگی که کرده اید، 
این اســت که راه را برای ورود نخبگان در ایــن میدان ها باز کرده اید. آمیزش علم و 
معنویت، علم و ایمان، علم و اخالق، آن خأل امروز دنیاست. دانشگاه اسالمی، علم 

و ایمان، علم و معنویت، علم و اخالق را با هم همراه می کند.
شــما (دانشجویان و دانش آموختگان دانشــگاه امام صادق}) باید در علم، یک 
حرکتــی به وجود آورید؛ باید در دنیای دانش آموزی و پیشــرفت علم و بنای علمی 
کشور، یک تحّرکی به وجود آورید؛ این است آن رسالت اصلی شما. کاری کنید که 
دانشمندان مسلمان و مؤمن ما، در رشته های مختلف علوم انسانی، صاحب نظرانی 
شوند که دنیا از نظرات این ها استفاده کند؛ کاری کنید که دانشگاه امام صادق}، 

مرجع تحقیقات مراکز علمی و دانشگاه های دنیا بشود.
امروز در دنیا و حتی در همین دنیای گمراه غربی، افراد بسیاری هستند که به دنبال 
حقیقت اند؛ انســان های دانشمند و دانش پژوه هم در بین این ها فراوانند. و کم هم 
نیستند که دنبال حرف حساب و حق اند؛ یک چنین انسانی در هر نقطه دنیا - در 
کشورهای اروپایی، آسیایی، امریکا و جاهای دیگر - وقتی دارد دنبال یک مطلبی 
می گردد، باید بتواند اثر علمی شما را در این پایگاه رایانه ای پیدا کند؛ حرف و فکر 
و راه تازه ای را که شــما دارید نشــان می دهید. این را ما از دانشگاه امام صادق} 
می خواهیم. خروجی دانشگاه امام صادق} باید با این نّیت و فکر، بتواند متخّرج 

این دانشگاه بشود. بنابراین دانشگاه را قوی کنید.

ما این طرف دنیا حرف های حّق زیادی داریم و حرفمان را شجاعانه می زنیم؛ اما 
احتیاج بــه یک چیز دیگری هم داریم و آن، عبارت اســت از قدرت بین المللی. 
یک ملت، با اقتدارعلمی است که می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا 
برســاند. این جایگاه علم است. ما از علم عقب ماندیم. وظیفه  دانشگاه (نه فقط 
دانشــگاه امام صادق}، مطلق دانشگاه) در این کشــور، این است که این دّره 

علمی را پر کند.
مــا هم برای ســرجمع کردن، مدّون کــردن، منظم کردن و نظام مندکــردن آنچه که 
خودمان داریم، به یک تفکر و تجربه علمی احتیاج داریم؛ منتها گرفتن پایه های یک 
علم از یک مجموعه خارج از محدوده مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست. 
ما تلفیق بین علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسالمی را، اگر به معنای مجذوب 
شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جّو زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول 

داریم و اشکال ندارد.
امروز غربی ها یک منطقه ممنوعه ای در زمینه علوم انســانی به وجود آورده اند؛ در 
همه بخش های مختلف؛ از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روان شناسی بگیرید 
تا تاریخ و ادبیات و هنر و فلسفه و حتی فلسفه دین. یک عده آدم ضعیف النفس هم 
دلباخته این ها شده اند و نگاه می کنند به دهن این ها که ببینند چه می گویند؛ هر 

چه آنها گفته اند، برایشان می شود وحی منزل؛ این است که بد و غلط است.
امروز کســانی در دنیا زور می گوینــد، خالف قوانین بین المللــی رفتار می کنند، 
وقیحانه تریــن موضــع را در دنیای تعامل بین المللی انســان ها، ملت ها و دولت ها 
می گیرند و خجالت هم نمی کشند. سرشان را هم باال می گیرند. چرا؟ چون قدرت 
دارند؛ قدرت اقتصادی و سیاســی - که از اقتصادی ناشــی می شــود - و باالتر از 
همه این ها، قدرت علمی، که منشأ همه اینهاست؛ یعنی منشأ قدرت اقتصادی و 

سیاسی شان هم قدرت علمی است.
اگر ایمان بر دانش غربی تســلط داشــت، دانش غرب به بمب اتم نمی رسید، تا 
بعــد این قدر گیر کنند که چــه کارش کنیم؛ محدودش کنیــم؛ نگذاریم تا دنیا 
ویران شــود. کارشان اصًال به این جا نمی رســید. اگر ایمان با دانش همراه بود، 
اصًال اســتعمار و اســتعمار نو - که اســتعمار نــو مخلوق دانش بــود - به وجود 
نمی آمد. علم جدا از ایمان، این اســت و شما در دانشگاه اسالمی، می خواهید 

این خأل را ُپر و علم را با ایمان آمیخته کنید.
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در دیدار ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان 
دانشگاه امام صـادق} در عید غدیر سال ۱۳۸۴
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 هدف ما تعلیم و تربیت بر اساس جهان بینی اسالمی و وحیانی است؛ 
ولی این بدان معنا نیست که ما تجارب بشری را نادیده می گیریم، تجربه 
در جای خود محترم اســت به شــرط آنکه میان تجربــه ی صرف و علوم 
نهادی امتیاز قائل شــویم. درآغاز تاسیس دانشــگاه، بعضی از دوستان 
می گفتنــد علم و دیــن از هم جداســت؛ اگر علم متــداول می خواهید 
دانشــگاه هســت و اگر علوم حوزوی می خواهید حوزه ها هستند. لکن 
باید گفت برخی از علوم، علم محض هســتند و اســالمی و غیراسالمی 
ندارند مانند علم فیزیک؛ غربی و شرقی و اسالمی ندارد. ولی  برخی از 
علــوم مبتنی بر جهان بینی خاص و اراده و سیاســت ویژه و منافع ملی و 
دینی خاص، و متأثر از آن است یعنی در منطقه خاص و کشور مخصوص 
و فرهنگ و دین خاص شــکل گرفته است و ســوابق سیاسی، فرهنگی، 
دینی، جغرافیایی و حتی تاریخی در آن اثر گذاشــته است و با این تأثیر 
و تأّثر شــکل گرفته است و شاکله آن شــاکله ی طبیعی و تجربی صرف و 
علمی نیست که در تمام ادوار و ازمان و امکنه واقعیتی ثابت داشته باشد. 
ایــن گونه علوم به اصطالح امروز علومی نهادگرا نامیده می شــوند و این 
علوم، تجربی صرف نیســتند، مانند اقتصاد که در کشــورهای مختلف، 
روش و اصول متمایزی دارد. علوم انســانی معموًال از این قبیل اند. علوم 
دینی یا شبه دینی -که بعضًا از مقدمات آموزش علوم دینی است، مانند 
ادبیــات، علم اصول، علــم کالم و امثال آن- با توجه به ســاختار دینی، 
در زمره علوم ارزشــی محسوب می شــوند و در مصادیق و کیفیت اجراء، 

جنبه ی تلفیقی و میان رشته ای پیدا می کند.
از این رو این ســؤال مطرح اســت کــه ارزش هر علمی به چیســت؟ 
بزرگان علم گفته اند کــه ارزش هر علم، به موضوع یا هدف و محمول 
آن اســت. یعنــی درباره چــه چیزی بحــث می کنــد و نتیجه اش چه 

می شــود و چه چیزهایی با آن علم ســر و کار دارند. به عقیده حقیر، 
ارزش هــر علم به فضای تعلیــم و تعّلم نیز بســتگی دارد. خیلی مهم 
است که اســتاد کیست و محیط چه گونه اســت. در حوزه های علمیه 
مثًال در مدرســه فیضیه، در و دیوار از معنویــت حکایت دارد. در آنجا 
فضــای نورانیت حاکم اســت. َنَفس معلم در آموزش و پرورش بســیار 
مهم است. در این دانشــگاه عالوه بر مسائل علمی و تجربی، مسائل 
معنوی و دینی هم مطرح اســت و دروســمان، دروس تلفیقی است و 
در مورد اســاتید نیز، تنها کســانی با ما همکاری می کنند و می توانند 
همــکاری کنند کــه این تلفیــق را پذیرفته باشــند؛ اگر کســی واقعًا 
مســائل معنوی و مســائل آســمانی و علوم میان رشــته ای را نپذیرد، 
نمی تواند اســتاد دانشگاه امام صادق} باشد. ما علوم انسانی را علوم 
تجربــی صــرف نمی دانیم که علم را در یک ســو و جهان بینی الهی را 
در ســوی دیگر قرار دهیم. جهان بینی دینی فلســفه آفرینش و جهان 
شمول اســت و از نهاد خلقت و فطرت بشر نشأت می گیرد. این ها در 
زندگانی عادی و زندگانی علمی با هم آمیخته اســت و ادغام و ارتباط 
میان علم و دین، ارتباطی ارگانیک اســت نه مکانیک. البته درک این 
و بیان آن مشــکل اســت، هم ریاضت علمی می خواهد و هم ریاضت 
عملی. و قرآن می فرماید: « و لکّن اکثــر الّناس الَیعلمون» یعنی علم 

از آن غافلند.  به علم ندارند و 
امیــدوارم بــا درک معارف دینــی و معلومــات حوزوی و دانشــگاهی، 
دانشــجویان این دانشــگاه مظهــر وحدت حــوزه و دانشــگاه و حلقه  
ارتباطــی میــان این دو پایگاه باشــند و با تجهیز علــم و عمل، مبّلغان 
شایســته و مجریان خوبی برای اسالم و انقالب در داخل و خارج کشور 

شوند. شناخته 

 هدف ما تعلیم و تربیت بر اساس جهان بینی اسالمی و وحیانی است؛ 
ولی این بدان معنا نیست که ما تجارب بشری را نادیده می گیریم، تجربه 
در جای خود محترم اســت به شــرط آنکه میان تجربــه ی صرف و علوم 
نهادی امتیاز قائل شــویم. درآغاز تاسیس دانشــگاه، بعضی از دوستان 
می گفتنــد علم و دیــن از هم جداســت؛ اگر علم متــداول می خواهید 

می شــود و چه چیزهایی با آن
ارزش هــر علم به فضای تعلیــم
محیط است که اســتاد کیست و
مثًال در مدرســه فیضیه، در و د
فضــای نورانیت حاکم اســت.

گزیده دیدگاه ھای گزیده دیدگاه ھای   
آیت الله مھدوی کنیآیت الله مھدوی کنی  قدس سّرهقدس سّره

ریاست فقید دانشگاه
در خصوص اهداف  دانشگاه امام صـادق} 

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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 جلسه هیئت امنای جامعه االمام الصادق   

  جلسه هیئت امنای جامعه االمام الصادق

،  مقام معظم رهبریدر ۲۵ خرداد ۹۴  پس از ارتحال آیت الله مهدوی کنیمؤســس و رییس سابق دانشگاه امام صادق 
طی حکمی با گرامیداشت یاد و زحمات مخلصانه عالم مجاهد و روشن بین مرحوم آیت الله مهدوی کنی، اعضای هیئت امنای 

مؤسسه جامعة االمام الصادق را به ریاست آیت الله آملی الریجانی  منصوب کردند. اعضای این هیئت امنا عبارتند از: 
حضرات آیات و حجج اسالم باقری کنی، آملی الریجانی، سّیداحمد علم الهدی، سعید مهدوی کنی، علیرضا امینی، احمد واعظی، 

سّیدعباس موسویان، سّیدمصطفی میرلوحی و آقایان سّیدعال میرمحّمدصادقی، دکتر علی رضائیان و دکتر هادی همایون.
اعضای هیأت امنای منصوب شده از سوی رهبری انقالب، طی حکمی در تاریخ ۲۹شهریور۹۴ جناب حجت االسالم و المسلمین 

دکتر محمدسعید مهدوی کنی را به مدت سه سال به ریاست دانشگاه امام صادق منصوب نمودند.

تأسیس دانشگاه
دانشــگاه امام صادق} در ســال ۱۳۶۱ شمســی همزمان با میالد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق} درتهران تاســیس شد. 
مؤسسان این دانشگاه که عمدتًا از علمای مجاهد حوزه های علمیه و شاگردان حضرت امام خمینی و جمعی از محسنین و خّیرین 
و مبارزان نهضت در دوران ستم شــاهی بودند، به آســیب های جدایی بین علوم حوزوی و علوم انسانی دانشگاهی و تفرقه بین حوزه و 
دانشــگاه پی برده بودند. پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی و آزادی آن ها از زندان های طاغوت، فرصت مناسبی را برای تحقق این 
دیدگاه مهیا ساخت. بر این اساس، دانشگاه امام صادق} با آرمان امام خمینی یعنی پیوند حوزه و دانشگاه و وحدت بین صفوف 
دانشــگاهیان، اســاتید و دانشجویان با صفوف علماء، فقها و طالب علوم دینی در راستای اقامه آرمان ها و ارزشهای اسالمی و برپایی 
نظامات دینی تاسیس شد. از امتیازات این دانشگاه این است که مؤسس و مدیر عالی آن از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۹۳، فقیهی عالم 
و آگاه به زمان همچون حضرت آیت الله مهدوی کنی قرار داشته است که با تربیت شاگردانی ممتاز و فرهنگ ساز، راه را برای ادامه 
حرکت دانشــگاه در مســیر اهداف مقّدس آن، هموار کرده است. این دانشگاه می کوشد روش های موفق هر دو نظام را در خود جمع 
نماید و عالمانی تربیت نماید که در عین آشنایی با علوم اسالمی، به علوم انسانی دانشگاهی نیز مسّلط گردند و نیز با تسّلط بر دو زبان 

زنده دنیا (عربی و انگلیسی یا فرانسه) قادر به تبیین و معرفی حقایق اسالمی به مّلت ها و فرهنگ های دیگر باشند.
الزم به ذکر است که دانشگاه امام صادق} اولین دانشگاهی است که پس از انقالب اسالمی و در دوران انقالب فرهنگی  تأسیس گردید.

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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چشــم انداز دانشگاه امام صادق} «دانشگاه اســالمی مرجع» می باشد که بر اساس بیانیه رسالت دانشگاه (سال۱۳۸۱) و نیز 
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده دانشــگاه امام صادق} در عید غدیر ســال ۱۳۸۴، در طی جلســات متعّدد 

کارشناسی تعیین گردیده است.
اســناد باال جهت برنامه ریزی راهبردی دانشــگاه، در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۳ به امضای ریاســت فقید دانشــگاه حضرت آیت الله 

مهدوی کنی رسیده است.

سند چشم انداز وسند چشم انداز و
سند اهداف کالن سند اهداف کالن 
دانشگاه امام صادقدانشگاه امام صادق}}

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصاله و السالم علی أشرف األنبیاء و المرسلین محمد و علی عتره الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله تعالی: 

وُتوا اْلِعْلَم َدَرجات  سوره مجادله آیه ۱۱
ُ
ذیَن أ ذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَّ هُ  الَّ َیْرَفِع  اللَّ

امروز در اینجا جمع شدیم تا از مقام علم و عالم تقدیر کنیم. هر ساله این مراسم با حضور گرم استاد همه ما،  موسس و بنیان گزار این مجموعه 
حضرت آیت الله مهدوی کنی برگزار می شــد؛  اما امســال در فقدان ایشان امیدواریم آنچه رخ می دهد موجب شادی روح ایشان و دعا و 

تأیید ایشان باشد. 
در آغاز خیر مقدم (داریم) خدمت مهمانان گرامی این جمع،  اساتید بزرگوار، خصوصا جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم ریاست جمهوری 

که افتخار دادند و در جمع ما هستند،  اساتید محترمی از  پردیس خواهران و هم چنین دانشجویان عزیز که در این جلسه حضور دارند.
دانشگاه امام صادق  به عنوان اولین دانشگاه و نهاد علمی برآمده از انقالب اسالمی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. موسسان آن اکثرا از بزرگان 
اهل علم و تفکر و اندیشه این آب و خاك بودند و این مجموعه براساس تعهد به اسالم و انقالب اسالمی و پی جویی آرمانهای اصیل آن و بیانات 
) دانشگاهی است که تالشش آن  و رهنمودهای امام خمینی و پس از آن مقام معظم رهبری تشــکیل شــد. (دانشگاه امام صادق 
باشد. به همین جهت در دو حوزه فکر  است که پاسخگو به نیاز بشر امروز و  نیازهای نظام اسالمی بر پایه معارف اسالمی و تعالیم اهل بیت
و اندیشه و به اصطالح امروز تولید علم و در حوزه تربیت نیروهای متخصص متعهد برای پاسخگویی به نیازهای نظام و اسالم از ابتدا کار خود را 
شروع کرده و الحمدلله امروز دستاوردهای خوبی را هم فراهم کرده است. این دانشگاه به جهت تحقق این اهداف، با توجه به نیاز مبرم کشور 
و نظام به حوزه علوم انسانی و ضعفی که در این زمینه حس می شد،  در حوزه علوم انسانی فعالیت خود را شروع کرده و هم چنان معتقد است 
با توجه به نیاز کشور الزم است که مراکز علمی مختلف بر روی حوزه علوم انسانی متمرکز بمانند. با توجه به تعهد این مجموعه به تعالیم اسالم 
آنچه که در دانشگاه بنا شد،  علوم انسانی مبتنی بر پایه های معارف اسالمی بود. روزی که دانشگاه این شعار و ایده را مطرح کرد، در این مسیر 
تقریبا تنها بود وبرای بســیاری از کسانی که این مســیر را امروزه باور دارند،  آن روز این امر برایشان به صورت سوال مطرح بود و چه بسا برخی 
مواضع مخالف می گرفتند؛  اما بنیان گزار این مجموعه حضرت آیت الله مهدوی کنی  با پایمردی بر این ایده و البته با نگاهی متواضعانه، از 
ابتدا دانشی را در دانشگاه تأسیس نمود و آموزش آن را پیگیری کرد که از ابتدا به قید (اسالمی) معرفی نمی شد، بلکه نوعی ابتناء در آن بود؛ 
 به این معنا که از ابتدا ادعای اقتصاد یا مدیریت اسالمی نشد،  بلکه با اضافه کردن پیشوند معارف اسالمی آرزوی خود را مبنی بر دانش انسانی 

مبنی بر معارف اسالمی به منصه ظهور گذاشته شود.
طبعا چنین ایده ای نظام جدیدی را در حوزه تعلیم و تربیت می طلبید این مجموعه می خواســت هم مزایای ســنت موجود در آموزش علوم 
اســالمی- یعنی نظام حوزه (علمیه)- را در برداشــته باشد و هم می خواست مزایای آموزش جدید دانشگاهی را داشته باشد. به این ترتیب به 

عنوان یکی از قویترین جلوه های پیوند حوزه و دانشگاه کار خود را آغاز نمود.
به بیان دیگر، دانشــگاه امام صادق  با این ده ایده بنیان نهاده شــد که هم باید به ســنت اسالمی و ایرانی متعهد بود و هم به دستاوردهای 
جهانی بشــریت و دنیای مدرن توجه داشــت و معتقد بود که آنچه را عقل بشری تولید کرده است،  نبایدبه کناری گذاشت. البته بنا بر این بود 
را بر خود گرفت که متعهد به قالبهای شناخته شده دانشگاهی  که یك (دانشگاه) ایجاد شود و این مجموعه از ابتدا نام دانشگاه امام صادق
بماند. پس که آرمانها و رسالت روشن دانشگاه تدوین شد و نگاهی بلند مدت و سند چشم انداز و سایر برای تهیه اسناد باالدستی فراهم آمد 
و الحمدلله بر اســاس این نگاههای بلند مدت و اســناد باالدستی، برنامه هایی برای پیشرفت و توسعه تدوین شد. بر این اساس نظام آموزشی 
و برنامه درســی تلفیقی ایجاد شــد و دانشگاه امام صادق  با یك نظام آموزشی متفاوت و یك نگاه میان رشته ای و کل نگر و نگاه نظام مند و 
متکی بر ابتکارات، کار خود را آغاز کرد؛ چیزی که در دوره ای که آغاز شد به شدت در کشور احساس نیاز می شد و در آن دوره با تاسیس ستاد 
شورای (عالی) انقالب فرهنگی امید آن می رفت که با حرکتی در زمینه ایجاد نظام جدید برای آموزش عالی کشور گام های موثری در این جهت 

برداشته شود و دانشگاه امام صادق  گامی عملی در این راستا برداشت. 
نکته دیگر توجه به   نقش عمده تهذیب و تحکیم تعهد در میان دانشجویان بود. دانشگاه، نظام خود را بر این اساس بنا کرد که افرادی در اینجا 

تربیت شوند که مهذب اند و به اهداف اسالم و انقالب اسالمی و خدمت به جمهوری اسالمی و آرمان های انسانی متعهد باشند. 
مســاله پژوهش در دانشــگاه به تدریج اهمیت پیدا کرد، گرچه پژوهش جایگاه اصلی خود را هنوز در دانشگاه پیدا نکرده است، اما سهم این 
دانشگاه در تولید بخشی از اندیشه جدید در این کشور در حوزه علوم انسانی بیشتر از حجم خودش بوده است. گرچه این سهم به هیچ وجه در 
حد انتظارات مسئوالن آن  نیست ولی امید به پیشرفت ها و دستاوردهای بیشتری میرود. تاکید بر پژوهش در دانشگاه به عنوان یك اصل مورد 

توجه بوده و امروز هم تالش می شود آموزش به سمت آموزش پژوهش محور(دانشگاه نوع دوم) برود. 
اهمیت گزینش در دانشگاه از ابتدا به خوبی رویت شد. اینکه اگر دانشگاهی می خواهد به اهداف بزرگ دست پیدا کند نمی تواند از هر نیرویی 
چه در سطح استاد و چه در سطح دانشجو استفاده نماید. لذا گزینش به عنوان یك رکن که دانشگاه حجم متنابهی از سرمایه های مالی و فکر 

سخنان  حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدسعید مهدوى کنى 
رئیس جدیددانشگاه در مراسم روز پژوهش سال93 و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن

ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
6



و نیروی معنوی خود را در آن متمرکز کرد و به عنوان یك اتفاق مهم در تاریخ هر ساله دانشگاه رخ می دهد و هر ساله تعداد وسیعی از نیروهای 
دانشگاه، چه استاد و چه دانشجو درگیر گزینش نخبگان می شوند تا در دانشگاهی که آرمانهای بزرگ دارد،  انسان های بزرگ جمع شوند.

اهمیت نظم و انضباط دانشگاهی در دانشگاه، ازابتدا جدی گرفته شد. جدیت در ایجاد نظم دانشگاهی توسط جمعی که چه بسا ملبس به 
لباس روحانیت بودند، برای بسیاری ازمتخصصان نظام آموزش عالی کشور، از مسئوالن و متصدیان جالب بوده که این مجموعه توانسته است 
به این قاطعیت قوانین دانشــگاهی را اجرا کند؛( در حالیکه ) بســیاری از دانشــگاه های دولتی در آن محدودیت دارند، یا ناتوان از اجرای آن 
هستند. همین نظم بوده است که بخشی از میوه شیرین را پدید آورده و موفقیت های به دست آمده محصول آن است و ان شاء الله امید داریم 

همچنان این نظم و این تالش،  برای تحقق یك دانشگاه، آن هم دانشگاه طراز اسالمی رخ بدهد. 
پس از رحلت بنیانگذار این دانشــگاه عظیم و این شــجره طیبه زیر ســایه مقام معظم رهبری و تحت هدایت های استاد بزرگوار همه ما، 
حضرت آیت الله باقری کنی ، دانشــگاه همچنان متعهد به آرمانهای خود پیش رفته و انشــاالله خواهدرفت. ازاســتاد و دانشجو وکارمند 
(همگی) تالش مضاعف دارند تا فقدان موســس خود را پرکنند؛ گرچه این ثلمه خیلی ســخت جبران می شود. اما امیدواریم این تالش ها که 
تحت عنایات حضرت ولی عصر  برکت پیداخواهدکرد ومورد دعا و حمایت مقام معظم رهبری  اســت بتواند نبود آن اســتاد عزیز را 
تا حدی پرکند. احســاس نیاز به جبران باعث تقویت انگیزه ها و ایجاد فرصت ها برای دانشگاه خواهدبود و تالش می کنیم با شناخت موانع و 

آسیب های موجودبرنامه ریزی کنیم تا ان شاء الله تحول الزم را ایجادکنیم. 
مجموعه دانشگاه امام صادق  یك نظام در حال تحول و یك نظام یادگیرنده است که البته سرعتی کمتر از انتظار داشته است. کرارا مرحوم 
آیت الله مهدوی کنی  می فرمودند که ما دلمان می خواســت که نتایجی بیشــتر از این حاصل شود و امروز اگر از ما سوال می کردند که در 
مسیر تلفیق و تولید دانش دینی چه کردید، دستمان پرترازاین بود؛ اما آنچه هم تا به حال محقق شده کاری بس بزرگ است و تالش می کنیم 
با اقدامات متعدد بر سرعت خود بیفزاییم. دراین زمینه اقدامات داخلی برای تثبیت و ارتقا وضعیت فعلی دانشگاه در کوتاه مدت انجام شده 
با فعالسازی و نظم مدیریتی دانشگاه و جلب مشارکت اساتید و دانشجویان دربرنامه ریزی و شناخت آسیب ها انجام شده است. در میان مدت 
برنامه هایی برای توسعه دانشگاه طراحی شده و مقدمات مطالعات راهبردی نیز فراهم گردیده و دو مطالعه نیز به نتیجه رسیده است. دانشگاه 
انشالله ، اسناد باالدستی خودش را در نظام های متعدد خود جلوه گر خواهدکرد. نظام جامع تعلیم و تربیت، نظام جامع تولید علم دینی مبتنی 
برمعارف اسالمی، نظام عرضه خدمات اجتماعی و فرهنگی به جامعه، نظام گزینشی صحیح، نظام تامین مالی و تولید ثروت و سرمایه، نظام 

جامع ارزیابی،  نظام جامع انگیزشی و تالش برای تصویرسازی و تبلیغات مناسب برای دانشگاه ازجمله اقدامات داخلی ماست.
و به عنوان آخرین جمله تالش می کنیم با حضور بیش تر در مجامع علمی و تماس بیشتر با مراکز حمایتی و ارائه دستاوردهای در حوزه نظری 
و البته کاربردی شدن بیش تر و نگاه بیشتر در عرصه ارائه خدمت به متقاضیان، فرصت های بیشتر برای همکاری بین مراکز علمی و حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها و نهادهای اجتماعی و دولتی را فراهم کنیم تا از فرصتها استفاده و بخشی ازتهدیدهای احتمالی آینده و کسری ها در امور 
مالی و مادی را تأمین کنیم و با ایجاد چهره مناسب تر، نخبگان را بیش از پیش دعوت به حضور در دانشگاه و همکاری کنیم و در این مسیر در 
خدمت جناب آقای دکترستاری هستیم که در فرمایشات خود، نوید فرصت های حمایتی بیش تر از سوی نهادهای حمایت کننده از نخبگان را 
داده اند و امید اینکه ما هم بتوانیم ایم مسیر را بیش از پیش باز کنیم. آرزو میکنم هر روز پیشرفتی جدید در این مجموعه حاصل شود و سال 
آینده با افتخاری بیشتر نمایشگاهی پربارتر و اعضای هیئت علمی و دانشجویان موفق تر در اینجا جمع بشویم و از آنچه به دست آمده است لذت 

ببریم و اقدامات ما مورد رضایت خدای متعال و توجه امام صادق  و تایید حضرت ولی عصر  و تأیید مقام معظم رهبری  باشد. 
والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدسعید مهدوی کنی
                                                           رئیس جدید دانشگاه

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
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از دانشگاه امام صادق} چه مى دانید؟
ویژه دوره ھای کارشناسی ارشد پیوسته برادرانویژه دوره ھای کارشناسی ارشد پیوسته برادران

۱. تلفیق علوم انسانی و معارف اسالمی

  معنای رویکرد تلفیقی (میان رشته ای)
حتما این سؤال برای شما پدید آمده است که چرا نامگذاری رشته های این دانشگاه با دیگر دانشگاه ها متفاوت است؟ چرا ابتدای نام هر 
رشته عبارت «معارف اسالمی» نوشته شده است؟ «معارف اسالمی و حقوق»، «معارف اسالمی و مدیریت»؟ باالخره این رشته ها چگونه 
رشته ای است؛ یعنی اینها از شاخه های رشته الهیات محسوب می شود یا این که همان حقوق و مدیریت است؟ در عرف دانشگاهی از این 

رشته ها با عنوان رویکرد تلفیقی یاد می شود. تبیین معنای تلفیق به نحو اجمالی نیازمند مقدمه زیر است:
از جمله اصلی ترین اهداف مؤسسان این مرکز علمی این بوده است که این دانشگاه محیطی برای تربیت دانشجویانی باشد که عالوه بر 
علوم انسانی روز از علوم حوزوی و دروس طلبگی هم سررشته ای داشته باشند و به تعبیر دقیق تر می خواسته اند که تحصیل کنندگان در این 

مرکز مانند همه دانشگاه ها صرفا دانشجو نباشند و مانند حوزه های علمی صرفا طلبه نباشند بلکه دانشجو- طلبه باشند.
بر این اســاس از همان بدو تأســیس بخش قابل توجهی از مجموعه دروس کلیه رشته های دانشــگاه به دروس حوزوی و معارف اسالمی 
اختصاص یافت. این بدین معنا اســت که کلیه دانشجویان این دانشــگاه عالوه بر دروس تخصصی رشته های خود، درس هایی همچون 
قواعد عربی، فقه، اصول فقه، تدبر و تفســیر در قرآن کریم، اندیشــه اسالمی و ... را نیز پشت سر می گذرانند؛ باید توجه داشت که وجود 
این واحد ها، باعث کاهش دروس تخصصی رشته های دانشگاه نشده است بلکه با توجه به این مسأله، در مجموع حجم مواد درسی این 

دانشگاه به طور معمول حدود پنجاه واحد از رشته های مشابه در دیگر دانشگاه ها بیشتر است.
بر این اساس تمام رشته های این دانشگاه دارای رویکرد تلفیقی میان رشته ای (Interdisciplinary) هستند که در آن ها تالش می شـــود 
میان معارف اسالمی و یک دانش تخصصی در حــوزه علوم انسانی تلفیق صورت پذیرد. به طور کلی رویکردهای تلفیقی در پی آن هستند 
که با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش، فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم سازند تا با اصول، مبادی، روش ها و موضوعات متنوع در 
قلمروهای متعدد آشنا شوند. بنابراین دانشجویان دانشگاه امام صادق} با مطالعه تعداد بیشتری واحد درسی در دو حوزه معارف اسالمی 

و رشــته تخصصی بــه نحو تلفیقی 
آموزش می بینند. از همین روست 
که نام تمامی رشــته های دانشگاه 
با عنــوان «معارف اســالمی» آغاز 
اســالمی  می شــــود: «معــــارف 
و اقتصــاد»، «معــارف اســالمی و 
مدیریت»، «معارف اسالمی و علوم 

تربیتی» و .... .
ایــن نــوع طراحی رشــته ها با این 
هــدف صــورت پذیرفته اســت که 
دانش آموختگان این رشته ها نهایتا 
افرادی باشــند کــه با اســتفاده از 
علوم روز و زبان جدید و با آگاهی از 
مبانی معارف دینی در مسیر تولید 
علوم انسانی اســالمی گام بردارند 
و بــا عرضــه پرســش های جدیــد 
بشــر به متــون و زیربنا های دینی، 

پاسخ هایی درخور بیابند.

رویکرد تلفیقی(میان رشته ای) یک ویژگی بسیار مهم دانشگاه امام صادق} است و به داوطلبان عزیز توصیه می شود جهت 
آشنایی با این موضوع، به مصاحبه دکتر محمد زاده، معاون آموزشی دانشگاه در صفحه ۲۰ مراجعه کنند. 



  طرح مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری(ره)
به منظور دســتیابی دانشجویان به یک منظومه فکری 
منســجم و هدفمند، مجموعه آثار و اندیشه های استاد 
شــهید مّطهری که به خوبی بیانگر روح و عمق معارف 
دینی می باشــد، در دانشگاه امام صادق} به عنوان 
منبع و متن درســی شناخته می شــود و مورد تدریس 

قرار می گیرد. 
از سال ها پیش با تالش خودجوش برخی از دانشجویان 
 ،  دانشــگاه و بــا حمایــت آیت اللــه مهــدوی کنی
ریاست فقید دانشــگاه، این طرح به صورت غیر رسمی 
در دانشــگاه راه اندازی شد و در ســال ۱۳۷۸ به صورت 
رســمی در قالب ۸ واحد  درسی دانشــگاه در آمد که در 
طی چهار نیم ســال تحصیلی از بدو ورود دانشجویان به 

دانشگاه به ایشان ارائه می شود.
در این طرح دانشــجویان بر اساس یک برنامه منّظم و از 
پیش تعیین شده بر اساس یک سیر مطالعاتی نظام مند 

به مطالعه آثار اســتاد شــهید مطهری می پردازند و در هر 
هفته پس از شــرکت در گروه های مباحثه با حضور یک سرگروه به طرح شبهات 
و رفع اشــکاالت خود مبــادرت می ورزنــد و در نهایت با حضــور در کالس درس 
می کوشند تا با استفاده از اساتید مجرب به نظام فکری استاد شهید دست پیدا 
کنند. میزان توانمندی دانشــجویان در آشنایی با اندیشه های استاد مطهری در 
گروه های مباحثه و همچنین در آزمون های منّظمی که هر چهار هفته یکبار برگزار 

می شود، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
ایــن حرکت در دانشــگاه امام صادق} را باید ســرآغاز نشــر اندیشــه های این 
دانشــمند بزرگ به شــمار آورد به نحوی که امروز عالوه بر مراکز فرهنگی سراسر 
کشــور، مراکز آموزشــی همانند حوزه های علمیه نیز از آثار و اندیشه های استاد 

شهید به عنوان منبع درسی بهره  می برند.

    طرح تّدبر و تفسیر قرآن کریم 
        (طرح مطالعاتی تفسیر المیزان عالمه طباطبایی(ره))

بی شک قرآن کریم را باید منبع اصلی و محوری معارف اسالمی به شمار آورد که 
دریای بیکران و ژرف آموزه های آن تا ابد تشــنگان معرفت را سیراب خواهد کرد. 
نمی توان کســی را یافت که بدون تّدبر در این منبع عظیم اندیشــه بتواند مّدعی 
آشــنایی با معارف اسالمی باشد. از این روی بخشــی از دروس معارف اسالمی 
دانشگاه به تّدبر و تفسیر در قرآن کریم اختصاص یافته است که با محوریت تفسیر 
گرانقــدر المیزان اثر مرحوم عّالمه طباطبایی در دانشــگاه امام صادق} مورد 

تدریس قرار می گیرد. 
این دروس که حدود ۱۰ واحد درســی دانشــجویان را 
تشــکیل می دهد، پس از دو سال مطالعه اندیشه های 
استاد شهید مطّهری و در قالب پنج نیم سال تحصیلی 
ارائه می شود و دانشجویان همانند طرح مذکور پس از 
مطالعه میزان مقرر و مباحثه گروهی، در کالس درس 
به تدقیق در معــارف قرآنی می پردازند. دانشــجویان 
در ایــن طرح تقریبا بــا نیمی از قــرآن کریم  از طریق 
مطالعــه تفســیر «المیزان» آشــنایی پیــدا می کنند و 
انتظار می رود پس از آشــنایی اّولیه با تفسیر، خود به 
تکمیل مطالعات قرآنی بپردازند. از این روی دانشگاه 
این امکان را فراهم آورده است که دانشجویان بتوانند 
در قالب واحدهای اختیاری برای افزایش آگاهی های 

قرآنی خود اقدام نمایند.

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
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  بخش معارف اسالمی
با توجه به اینکه تمامی رشــته های دانشــگاه امام 
صــادق} بــا پیشــوند معارف اســالمی شــروع 
می شــود، گروهی در دانشــگاه با عنــوان «بخش 
معــارف اســالمی» متصــّدی ارائــه ایــن دروس 
می باشــد. الزم به ذکر اســت مبحــث تلفیق علوم 
انسانی- اسالمی در این دروس پی گرفته می شود.
در مقابل جدول این دروس تقدیم می شــود. البته 
ایــن جــدول دروس فقــه و اصول فقه که توســط 
دانشکده الهیات، معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه 

ارائه می شود را شامل نمی شود.

مجموع واحدکد رشته هانام درس

۸همه رشته هااندیشه اسالمی ۴،۳،۲،۱

۲همه رشته هاعلوم انسانی اسالمی

۲همه رشته هامهدویت و تمّدن جهانی اسالم

۴همه رشته هامتون روایی و نهج البالغه ۱،۲

۱۰همه رشته هاتدّبرو تفسیر قرآن ۵،۴،۳،۲،۱

۲همه رشته هااخالق عملی ۱،۲

۴همه رشته هاسیره و تاریخ تحلیلی معصومین ۲،۱
۲همه رشته هامبانی حکومت اسالمی و والیت فقیه

۲همه رشته هاجریان شناسی تاریخ معاصر
۲همه رشته هاکّلیات تمّدن اسالمی

۳همه رشته هامنطق ۲،۱
۳همه رشته هاادبیات فارسی ۲،۱
۲همه رشته هاتربیت بدنی ۲،۱
۲همه رشته هاتدبیر زندگی ۲،۱

۱همه رشته هامهارت های تحصیلی ۲،۱

دروس ارائه شده توسط بخش معارف اسالمی

  ســخنرانی ریاست فقید دانشگاه  در 
جمع والدین دانشجویان ورودی جدید 

دانشجویان  والدین  حضور 
ورودی جدید در دانشگاه  

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
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۲.آموزش زبان  و ادبیات عربی

دانشــگاه امام صادق } بــا دو هدف پرورش نیروهای فکــری و اجرایی نظام 
جمهوری اســالمی و نیز تبلیغ و گسترش معارف اهل البیت   تأسیس شد 
و با رویکرد تلفیقی در حوزة علوم انســانی- اســالمی تــالش دارد به مرجعیت 

علمی در این علوم تبدیل شود.
از این رو از همان آغاز تسّلط و مهارت بر زبان عربی، هم در حوزه ی دانش های 
زبانــی و هــم در ناحیــه ی مهارت های زبانی مورد تأکید مؤّسســین دانشــگاه 

خصوصًا ریاست فقید دانشگاه حضرت آیت الله مهدوی کنی بوده است.
در ناحیه ی دانش های زبانی، دانشــجویان باید به ســطحی از تسّلط و مهارت 

برســند که به فهم عالمانه ای از منابع و نصوص دینی دســت یابند و الزمه ی آن توانمندســازی دانشجویان در استفاده از متون اصلی دینی از قرآن و 
روایات اسالمی و نیز متون نگاشته شده توسط دانشمندان اسالمی است.

قابلیت بهره گیری دوســویه از زبان در حوزه ی دانش های انســانی- اســالمی و نیز انتقال دستاوردهای علمی دانشــگاه و تبادل علمی و فرهنگی با 
جهان اسالم از اهداف دانشگاه امام صادق} است. از این رو در ناحیه ی مهارت های زبانی دانشجویان باید به سطحی برسند که مقاصد خود را با 
سالســت و روانی به زبان عربی فصیح بیان کنند و بنگارند. در این راســتا فهم متون فصیح امروزی چه در حوزه ی زبان عمومی و چه در حوزه ی زبان 

تخصصِی هر دانشجو، مورد اهتمام خواهد بود.
در این راســتا بخش زبان و ادبیات عربی تالش کرد در ســالهای ۸۴ و ۸۸ به بازنگری در محتوا و برنامه های درســی خود بپردازد و ضمن کاربردی تر 
کردن آموزش ها و تألیف درسنامه های متناسب با آن، از طریق فعال سازی انجمن دانشجویی زبان عربی و نیز کارگاه های تابستانی مهارت های زبانی 

به سوی تحّقق اهداف فوق گام بردارد.

مالحظاتتعداد واحدعناوین دروسترم تحصیلی

قواعد عربی(۱)ترم اّول
مکالمه عربی(۱)

۳
۲

قواعد عربی(۲)ترم دوم
مکالمه عربی(۲)

۲
۲

قواعد عربی(۳)ترم سوم
قرائت و تجوید قرآن کریم(۱)

مکالمه عربی(۳)

۲
۱
رشته های الهیات، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات۲

قواعد عربی(۴)ترم چهارم
قرائت و تجوید قرآن کریم(۲)

مکالمه عربی(۴)

۲
۱
رشته های الهیات، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات۱

قواعد عربی(۵)ترم پنجم
مکالمه عربی(۵)

۲
رشته های علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات۱

۳قواعد عربی (۶)ترم ششم

۲قرائت و درک متون اسالمیترم هفتم

علوم بالغی(۱)ترم هشتم
معانی و بیان

۲
۳

رشته علوم قرآن و حدیث
رشته فلسفه و کالم اسالمی و رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

رشته علوم قرآن و حدیث۲علوم بالغی(۲)ترم نهم

ان
ه زب
شگا

مای
  آز
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۳.   آموزش زبان انگلیسی 
یکی از اهداف مهم برآمده از رویکرد کالن آموزشــی دانشــگاه امام صادق } همانا بهره مندی دانشجویان از دانش و ابزار روز آمد 
بر اســاس آموزه های دینی به منظور شناســایی و حّل و فصل مســائل مختلف در دنیای معاصر اســت. از این رو از بدو تأســیس، 
دانشــگاه اهتمام ویژه ای نســبت به زبان آموزی به عنوان یکی از این ابزارهای مؤّثر برای مطالعه، پژوهش، تعامل با دیگران و تبلیغ 
معارف اســالمی مبذول داشــته اســت. بخش زبان های خارجی که به هّمت اســتاد ارجمند آقای محمود محّقق به عنوان نهادی 
مســتقل فعالیت خود را آغاز کرد با اّتکاء به تجارب موجود و با تالش در جهت اســتفاده از روش های بهینه برای نیل به این مقصود 
گام های اســتوار و مفیدی برداشــته است. همه دانشــجویان موظف اند طّی حدودًا هشت نیمســال تحصیلی زبان انگلیسی را به 
صورت عمومی در ۱۸ واحد درســی و با هدف کســب و تقویت مهارت هــای چهارگانه بیاموزند. همچنین ایــن بخش برای ارتقای 
ســطح توانمندی های زبانی دانشــجویان برنامه های جانبی آموزشی نظیر دوره های فشرده، جلســات سخنرانی و گفتگوی آزاد را 

تدارک دیده اســت که به صورت رســمی و غیر رسمی ازجمله در قالب فعالیت های انجمن علمی ارائه می گردد. 

تعداد واحدنام درس

۰انگلیسی عمومی پیش نیاز

۳انگلیسی عمومی(۱)

۳انگلیسی عمومی(۲)

۳انگلیسی عمومی(۳)

۳انگلیسی عمومی(۴)

۲انگلیسی عمومی(۵)

۲انگلیسی عمومی(۶)

۲انگلیسی عمومی(۷)

۱۸جمع

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
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۴. ویژگی های آموزشی دانشگاه

   اعتبار مدرک دانشگاه
دانشــگاه در قوانین و مقررات کلی، تابــع قوانین وزارت علوم بوده و تمام 
ســر فصل های درســی مصوب وزارت علوم اســت؛ اما با توجه به اهداف 
و وضعیــت خــاص خــود دارای مجموعه قوانیــن مخصوص بــه خود نیز 
هست. بر این اساس مدرک دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم است. مدرک 
دانشــگاه کامًال رســمی و معتبر اســت و در مجامع مختلف علمی اعم از 
داخل و خارج از کشــور نیز مورد تأیید و شــناخته شــده است و به عنوان 

دانشگاهی موّفق و معتبر قلمداد می شود.
   پذیرش همزمان در دو رشته/محل

بنابــر توافق صورت گرفته با ســازمان ســنجش، داوطلبان این دانشــگاه، 
برخالف دیگر مراکز آموزشی، نباید برای پذیرش در این مرکز، نام رشته های 

آن را در فرم انتخاب رشته درج نمایند.
از این رو این امکان برای ایشــان فراهم اســت که همزمان عالوه بر پذیرش 
اولیه در دانشــگاه امام صادق} در دیگر مراکز آموزشــی نیز پذیرفته شوند 

و در نهایت با بصیرت و مشورت، مرکز آموزشی مورد نظر خود را برگزینند.

   مزید ارشد بودن رشته های تحصیلی برادران
دانشــجویان در دانشــگاه امام صــادق} در مقاطع متّنوعی مشــغول به 
تحصیل هســتند. مقاطع تحصیلی برادران عبارتند از: کارشناســی ارشد 

پیوسته و دکتری.

مقطع تحصیلی دانشجویان پسر، با کارشناســی ارشد پیوسته آغاز می شود و 
هیچ یک از رشته های آن دارای مقطع کارشناسی نیست! یعنی دانشجویان این 
دانشــگاه در پایان حدود هفت سال تحصیل، مدرک کارشناسی ارشد دریافت 
می کنند و برای ورود از مقطع کارشناســی به مقطع کارشناسی ارشد نیازی به 
شرکت در آزمون ندارند؛ البته این به معنای آن نیست که ورود به مقطع بعد برای 
همه دانشجویان فراهم باشد بلکه دانشجویان باید امتیازات الزم را برای ورود به 
این مقطع بدست آورند. پس از این مقطع دانشگاه بر اساس آزمون های رسمی 
از میان دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ارشد همه دانشگاه های کشور، برای 

مقطع دکتری در رشته های گوناگون دانشجو می پذیرد.

    انجمن های علمی- دانشجویی
فعالیت های علمی دانشــگاه در برنامه های رسمی آن خالصه نمی شود؛ بلکه 
دانشــگاه این امکان را برای دانشــجویان عالقمند فراهم می کنــد تا در قالب 
انجمن های دانشجویی به فعالیت های مورد عالقه خود بپردازند. این انجمن ها که 
تحت نظر و با عنایت معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می شوند، با حضور خودجوش 
و داوطلبانه دانشجویان به فعالیت هایی همچون برگزاری سخنرانی های علمی، 
انتشــار مجالت دانشجویی علمی، چاپ و انتشــار کتاب های تخصصی و ... 

می پردازند.
هر یک از دانشکده های دانشگاه امام صادق} دارای یک انجمن علمی- 
دانشــجویی هســتند. مســئولین و اداره کنندگان این انجمن ها از طریق 
انتخابات و با رأی دانشــجویان همان دانشــکده انتخاب شده و تا یک سال 

تحصیلی به فعالیت خود ادامه می دهند.
انجمن هــای علمی- دانشــجویی دانشــگاه امــام صــادق} بارها در 
جشنواره ها و همایش های دانشجویی ملی به خاطر فعالیت های گسترده 

و تولیدات علمی خود مورد تقدیر قرار گرفته اند.
    امکان آموزش اختیاری دروس حوزوی

بــا توجه به عالقه دانشــجویان به تحصیل در دروس حــوزوی این امکان 
فراهم است تا دانشجویان در کنار دروس اصلی خود،  برخی از دروس را در 
بخش دروس حوزوی دانشگاه بخوانند. برخی از دانشجویان نیز که عالقه 
به تلبس به لباس روحانیت دارند، می توانند ضمن تحصیل در دانشــگاه 

ملبس شوند.

 عکسی از  محیط دانشگاه

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
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  کتابخانه و مرکز اطالع رسانی
کتابخانه و مرکز اطالع رســانی دانشــگاه امام صادق} همزمان با تشــکیل دانشگاه در ســال ۱۳۶۱ با هدف پشــتیبانی از فعالیت های آموزشی، 
پژوهشــی و فرهنگی دانشــگاه از طریق تأمین نیازهای اطالعاتی اســاتید، دانشجویان و سایر کاربران و ارتقاء ســطح علمی جامعه استفاده کننده، 
فّعالیت خود را در حوزه رشــته های موجود در دانشــگاه  آغاز نمود. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نســخه کتب فارســی و عربی و بیش از ۳۰ هزار 
نسخه کتب التین در مخزن کتابخانه دانشگاه موجود است و امکان دسترسی مراجعین به نشریات مختلف و بانک ها و پایگاه های مختلف اطالعاتی 

فراهم شده است.

۵. دانش آموختگان برجسته
در مجموع ۲۷۷۴ نفر از دانشــگاه، دانش آموخته شده اند (برادران- از بدو تأسیس تا ورودی های سال ۱۳۸۶) که می توان دانش آموختگان برجسته 

(مجموعًا ۴۶۲ نفر) را در یک طبقه بندی مطابق با جدول زیر تفکیک نمود.

سالن مطالعه    کتابخانه برادران

تعدادتعریف هر طبقه

کارگزاران عالی نظام (۹۴نفر)

۱۰مقام عالی امور خارجه (وزارتخانه، مجموعه شورای عالی امنیت مّلی، سفرا)

۵۲مقام عالی فرهنگی (وزارتخانه، رایزنان فرهنگی، صدا و سیما و مسئوالن وزارت علوم)

۱۳مقام عالی اقتصادی(وزارتخانه، نظام بانکی، سازمان بورس و...)

۷مقام عالی صنعتی (صنایع و معادن، صنعت خودرو و...)

۵مقام عالی تقنینی(نماینده مجلس شورای اسالمی)

۷سایر مقامات عالی سیاسی

۳۶۸هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۴۶۲مجموع
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۶. اقامتگاه های دانشجویی (خوابگاه)
همه دانشجویان واجد شرایط اعم از تهرانی ها و شهرستانی ها می توانند 
از ســکونت در اقامتگاه های دانشگاه بهره ببرند. دانشگاه این امکان را 
برای همه دانشــجویان فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از فضا و 
امکانات آموزشی دانشگاه به توانمندی های علمی خود بیافزایند. البته 
اختصاص اقامتگاه (خوابگاه) به دانشجویان بر اساس امتیازهایی است 
که بر اساس فعالیت های دانشجویان در محور های آموزشی ، پژوهشی، 

اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به ایشان تعلق می گیرد.
همچنیــن امکانات رفاهی مناســبی همچون درمانگاه،آرایشــگاه، بوفه 

دانشجویی و ... نیز در اختیار دانشجویان عزیز قرار داده شده است.

 اقامتگاه برادران

 اقامتگاه متاهلی

 درمانگاه    اتاق مطالعه اقامتگاه

 اقامتگاه جدید برادران 
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۷. فعالیت های ورزشی
ورزش، درکنــار تحصیــل و تهذیب از خواســته های اصلی رهبر معظم 
انقالب از دانشــجویان است. مسأله ورزش در دانشگاه امام صادق} 
نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اداره تربیت بدنی دانشگاه عالوه 
بر دارا بودن امکانات ورزشــی مناســب، برنامه های ورزشی متنوعی را 

پیاده می کند.
در میــان امکانات ورزشــی دانشــگاه می تــوان به مجموعه اســتخر 
سرپوشیده، سالن سرپوشیده ورزشی (فوتسال، والیبال و بسکتبال)، 
زمین چمن، ســالن بدن ســازی و کشتی و ... اشــاره نمود. برگزاری 
کالس های ورزشــی در هنر های رزمی (جودو، کاراته و ...)، کشتی، 
برگزاری دوره های منظم کوهنوردی، و نیز شــرکت تیم های ورزشــی 
دانشــجویی در مســابقات ورزشــی از جملــه فعالیت های ورزشــی 

دانشگاه می باشد.

سرانه فضاهای دانشگاه ومقایسه آن  با وضعیت مطلوب
وزارت علوم،  تحقیقا ت و فناوری

(طبق آخرین اعالم وزارتخانه)

سرانه وزارتخانهسرانه دانشگاهموضوع

۷/۶۲۶/۸فضاهای آموزشی( برمبنای ۱۰)

۳/۵۵۰/۷سالن سرپوشیده ورزشی واستخر

۲/۴۷۱/۲غذاخوری و رستوران

۲/۱۴۱/۵کتابخانه و مرکز سمعی بصری

۹/۸۴۸اقامتگاه مجردی

۶/۴۵۲/۸اقامتگاه متأهلی

۰/۴۲۰/۲آمفتی تئاتر و سالن همایش

۱/۹۲۰/۷نمازخانه و امور فرهنگی

۲/۱۵۱/۴منازل سازمانی اساتید

۰/۲۵۰/۲مهمانسرای اساتید

۴/۹۹۰/۴فضای اداری

۱۱۴/۹۹۷/۹سایر فضاها

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
16



۸. دانشگاه و ارزش های اسالم و انقالب اسالمی

   شهدای دانشگاه امام صادق}
دانشــگاه امام صــادق} به سرپرســتی مجاهد خســتگی ناپذیر و یار 
امام خمینی(ره)، حضرت آیت الله مهدوی کنی، همواره کوشــیده 
اســت تا در خط مقدم پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایــران و رهبری، ثابت قدم و پا بــر جا بماند؛ از این رو یکی از اصلی ترین 
ویژگی های این دانشگاه را باید در جذب و پرورش دانشجویان انقالبی و 

پایبند به آرمان های امام و رهبر معّظم انقالب  دانست.
حضور پیشرو و پیشتاز ریاست فقید دانشگاه  در مشارکت در پیشبرد 
اهداف انقالب و دفاع از رســالت امام و شهداء، و نیز تأکید ّجدی رسالت 
دانشــگاه بر لزوم حضور فّعاالنه در صحنه های انقالب، فضای دانشگاه 
را به گونه ای رقم زده است که همه دانشجویان، مدیران و اعضای هیأت 
علمی دانشگاه خود را در قبال ارزش های انقالب و خون شهدا مسئول 

دانسته و در حد توان در این مسیر گام بر می دارند.
حضور پررنگ و ســرافرازانه دانشجویان و اساتید دانشگاه در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل در صحنه دفاع مقدس را باید شــاهدی بر این مدعا 
دانســت. پس از عروج ملکوتی شــهید محمود کرمی دانشجوی رشته 
معارف اسالمی و علوم سیاسی ورودی سال ۶۱ به عنوان اولین تقدیمی 
دانشــگاه به نظام مقدس جمهوری اسالمی، سی وهفت پرستوی دیگر 
عاشقانه راه وی را پیمودند تا در شرایطی که دانشگاه در طی آن سال ها 
کمتر از ششصد دانشجو داشت، نزدیک به ۷ درصد از دانشجویان خود 

را در این مسیر تقدیم نماید.

   دار القرآن الکریم؛ ترنم نوای وحی
دارالقرآن الکریم دانشــگاه امام صادق}، نهادی خودجوش اســت که در 

سال ۱۳۶۹ توسط عده ای از دانشجویان عالقمند به قرآن، تأسیس شد.
این  نهــاد را باید متوّلــی فعالّیت های قرآنی در محیط دانشــگاه دانســت. 
از ســال ها پیش چنین مرسوم بوده است که دانشــجویان پس از اقامه نماز 
جماعت در مســجد دانشگاه، به تالوت کالم نور می پرداختند. این برنامه به 
صورت همگانی و بر اساس موضوعات قرآنی تنظیم شده است و در هر روز به 
ترتیب آیات مصحف شریف و بر اساس موضوعات، آیاتی چند از قرآن کریم با 
صدای خوش قاریان دانشجوی دانشگاه تالوت می گردد. این موضوعات بر 
اســاس جزوه ای تحت عنوان «تالوت معنا محور» تنظیم می گردد که توسط 
دانشــجویان فّعال در این نهاد و با اشــراف یکی از اساتید محترم تهیه شده 

است.
برگــزاری جلســات و کالس های قرائت و حفــظ قرآن کریم، و نیــز برگزاری 
مســابقات قرآن در سطح دانشگاه و اعزام قاریان و حافظان برتر به مسابقات 
کشوری و بین المللی از جمله فعالّیت های این نهاد ارزشی در دانشگاه است. 
این نهاد دارای نوارخانه و بانک اطالعاتی مجّهزی اســت که مورد اســتفاده 
دانشجویان عالقمند قرار می گیرد. دار القرآن دانشگاه مجله ای داخلی تحت 

عنوان «شبنم وحی» با موضوعات قرآنی منتشر می نماید.
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   دفتر اعزام مبّلغ؛ تجلی جهاد فرهنگی
دانشگاه امام صادق} همواره یکی از مهم ترین اهداف و رسالت های خود را 
در نشــر و ابالغ فرهنگ صحیح اسالمی و انقالبی دانسته است و در این مسیر 
گام برداشــته است. بر اساس این رویکرد در بدو تأسیس این دانشگاه رشته ای 
تحت عنوان معارف اســالمی و تبلیــغ راه اندازی گردید کــه وظیفه آن تربیت 
دانشــجویانی بود که عــالوه بر آگاهی های دینی صحیح بــه ابزارهای تبلیغی 
نیز مســّلح باشند تا بتوانند معارف قرآن و اهل بیت] و تجلی آن در انقالب 
اســالمی را به گوش آحاد مردم ایران و تشنگان دنیا برسانند. برای این منظور، 
دانشــجویان عــالوه بر تحصیالت دینی بــا زبان های روز دنیــا و نیز روش های 

تبلیغی نیز آشنا می شدند.
در مدت سال های دفاع مقّدس نیز دانشجویان در کنار تحصیل علم و دانش، با 

حضور در جبهه های حق علیه باطل و همچنین سفرهای تبلیغی حج و نیز 
برخی اجتماعات داخلی و بین المللی با توانمندی های کسب شده به ابالغ 

پیام اسالم و انقالب همت می گماشتند.
بعــد از تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دانشجویان دانشگاه و همچنین توصیه ایشان 
مبنی بر پیگیری این مسأله توسط حجت االسالم و المسلمین قرائتی، با 
حضور ایشــان و حمایت ریاست فقید دانشگاه ، از حوالی سال ۸۰ با 
تشکیل رسمی «دفتر اعزام مبّلغ» و توسعه و انسجام فعالیت های تبلیغی 
دانشــگاه، حرکتی مبارک در امر تبلیغ آغاز شد و این دفتر به عنوان یکی 
از نهادهای تحت حمایت اداره کل روابط عمومی و بین المللی دانشــگاه 

مشغول به فعالیت شد.
رهبر معظــم انقالب در دیدار بــا اعضای دفتر اعزام مبّلغ دانشــگاه، 
فرمودنــد: مجموعــه  ایــن  فعالیت هــای  از  خرســندی  اظهــار  ضمــن 

 «این کارهای خودجوش با برکت ترین کارهاســت؛ کاری که بدون دســتور و حکم و ناشــی از جوشش و عشق درونی است خیلی باارزش است 
... انشــاءالله خداوند هم به کارتان برکت دهد.»دفتر اعزام مبّلغ در راســتای توصیه های معظم له مبنی بر وظایف سه گانه دانشجویان، یعنی: «جهاد 

خودسازی»، «جهاد علمی» و «جهاد فرهنگی» بر اساس مأموریت ذیل فعالیت های خود را در عرصه های مختلف پیگیری می کند:
دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق} در راستای تحّقق رسالت تبلیغی دانشگاه، یعنی «تبلیغ اسالم ناب محمدی, در پرتو اندیشه های حضرت امام 
خمینی و مقام معظم رهبری» با زمینه ســازی « احیای جایگاه شایسته تبلیغ دینی به عنوان رسالت و مجاهدتی الهی» و «تربیت و سازماندهی 
کارشناسان تبلیغی و مبّلغان دینی» در عرصه «جریان سازی تبلیغی و مدیریت فرهنگی کشور» از طریق «همکاری علمی و اجرایی با سازمان ها و نهادهای 
فرهنگــی» اعــم از اعزام مبّلغ، خدمات تبلیغی متنوع، تربیت نیروهای فرهنگی، مطالعات فرهنگی و تأمین محتوا، مشــاوره، ایده پردازی، برنامه ریزی و 
طراحی الگوهای تبلیغی، راه اندازی شــبکه فرهنگی، ایفای نقش می کند.در طول ســال های گذشته فعالیت  های متنوع و گسترده ای توسط این دفتر 
انجام شده است که گزارش برخی از آن ها در پایگاه مجازی دفتر به آدرس «emobalegh.com» موجود است. تدوین و تبیین گفتمان والیی نقشه جهاد 
فرهنگی، در عرصه جبهه مردمی از طریق برگزاری دوره های آموزشــی«مفاتیح الجهاد» برای فعاالن در داخل و خارج از دانشــگاه از اهم فعالیتهای دفتر 

می باشد.

را 
ررررر
ییییی
تتتتت
ییییی
ببببب
رر،،
ییییی

بببااا
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  بسیج دانشجویی؛ تجّسم نشاط انقالبی
بســیج دانشــجویی دانشــگاه امام صادق} در ســال ۱۳۶۸ با فرمان 
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس بسیج دانشجو و طلبه تاسیس 
شد. هسته اولیه بســیج را جمعی از دانشجویانی تشکیل می دادند که با 
پایان جنگ تحمیلی از میادین رزم بازگشته و با یاد دیگر دانشجویان شهید 
دانشگاه دور هم گرد آمده بودند. از همان سال ها بسیج کلیه فعالّیت های 
خــود را حول محــور آرمان ها و اهداف انقالب اســالمی متمرکز نمود و با 
سازماندهی و جذب تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فعالیت های خود 

را منسجم تر و منظم تر کرد.
با گذشت بیش از بیست سال از تأسیس حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه 
امام صادق}، این حوزه با دارا بودن واحدهای سیاسی، طرح و برنامه، 
فرهنگی، روابط عمومی، ســازماندهی و عملیات، پژوهش و نشر، نیروی 
انسانی و هیأت «میثاق با شهدا» و همچنین معاونت های اردویی، اجرایی، 
قرآن و عترت، پایگاه حضرت ولیعصرأ و نیز نشریات «حیات»، «عبور» 
و «خانه ما» به  عنوان فعال ترین، مؤثرترین و عظیم ترین مجموعه بســیج 
دانشجویی کشور شناخته می شــود. از اّهم فعالّیت های این نهاد ارزشی 
می توان به طرح های مطالعاتی فوق برنامه، برگزاری سمینارهای علمی، 
فرهنگی و سیاسی، برگزاری اردوهای فرهنگی و نظامی در مناطق جنگی 

جنوب و غرب کشور و .... اشاره نمود.

   هیأت میثاق با شهدا؛ تبلور شور والیی
هیأت میثاق با شــهدا در شــرایطی در بسیج دانشجویی دانشگاه تشکیل 
گردید که جنگ به تازگی به پایان رســیده بود و دانشجویان رزمنده ای که 
رفیقان و همکالســی های خود را به تازگی در جنگ از دست داده بودند، 
اینک با دل هایی شکســته و قلب هایی رنجدیده از فراق یاران به کالس ها 
بازگشــته بودند و می بایســت صندلی های خالی دوستانشــان را تماشــا 

می نمودند.
ســال ۶۹ یعنی یک سال پس از فرمان تشکیل بســیج دانشجویی و طالب 
توسط امام خمینی(ره) و ایجاد بسیج دانشجویی دانشگاه، ضرورت و کمبود 
یک هیأت دانشجویی کامال احساس گردید و با رویکرد تجدید پیمان و میثاق 
با شــهیدان سمت و سویی شهدایی گرفت و لذا این هیأت با عنوان: «هیأت 

میثاق با شهدا» شکل گرفت.
از همان سال ها بود که خادمین هیأت میثاق با برگزاری جلساتی هفتگی 
در داخل محیط خوابگاهی به عزاداری برای اهل بیت] می پرداختند 
و یادی هم از رفیقان ســفر کرده خود می کردند. به تدریج با درک اهمیت و 
ضرورت وجود هیأتی برای خودسازی معنوی و اخالقی دانشجویان، هیأت 

به طور جّدی تری به فعالّیت هایش ادامه داد.
کمی بعد در اواخر سال ۸۵ با نزدیکی ایام فاطمّیه تصمیم گرفته شد تا جلسات هیأت برای استفاده عموم به صورت عمومی برگزار شود و مراسم فاطمّیه 
اول همان سال با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین صّدیقی برگزار گردید. از سال بعد نیز با دعوت از حجت االسالم و المسلمین حاج علیرضا پناهیان 

برای سخنرانی مراسم دهه اول محرم حرکت جدیدی در سطح منطقه آغاز گردید.
از دیگر سخنرانان جلسات هفتگی هیأت می توان به حضرات آیات و حجج اسالم جاودان، سید حسن مصطفوی، سید احمد خاتمی، حاج احمد پناهیان، 

میرباقری، ثمری، سرلک، میرلوحی، سعدی، عالی، مهدوی بیات و ... اشاره کرد.
هیــأت میثاق با شــهدا امــروز عالوه بر این  که یکی از بزرگ ترین و فّعال ترین مجموعه های دانشــگاه و بســیج اســت؛ در عین حــال بزرگ ترین و 
منســجم ترین هیأت دانشــجویی کشــور نیز به حســاب می آید و دانشــگاه امام صادق}  را هم به یک پایگاه مهم فرهنگی و اعتقادی در سطح 

شهرک غرب و شهر تهران تبدیل کرده است.
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نظام آموزش در 
دانشگاه امام صادق}}

در گفتگو با دکتر رضا محمدزادهدر گفتگو با دکتر رضا محمدزاده
دکتر محمدزاده ورودی ســال ۱۳۶۱ دانشگاه امام صادق } در رشته 
معارف اسالمی و تبلیغ  و دانش آموخته دکترای رشته فلسفه دانشگاه 
تهران اســت. وی از ســال ۱۳۶۷ در قالب های مختلف کارمند، مدیر 
گــروه، معاون دانشــکده، قائم مقام دانشــکده و رئیس دانشــکده در 
دانشگاه امام صادق } مشغول خدمت بوده است و از آذر ماه ۱۳۹۱ 
سمت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد.

بــه منظور آشــنایی اجمالی عالقمندان بــه حضور در دانشــگاه امام 
صادق }، بــا مقّررات و توانمندی های آموزشــی دانشــگاه، در ادامه 

گفتگویی  با دکتر محمدزاده تقدیم می شود:

 پیام صادق؛ با ســالم و تشــکر بابت وقتی که به 
این گفتگو اختصاص دادید، لطفا درباره ی مقاطع 
و رشــته های تحصیلی دانشــگاه امــام صادق} 

توضیحاتی را ارائه نمایید.
بســم الله الرحمن الرحیم. اینجانب بــه نوبه ی خود از 
اهتمام شما همکاران گرامی به امر مهم معرفی دانشگاه، 
کمــال تشــکر را دارم. در دانشــگاه امــام صــادق } 
وضعیت تحصیلی یک مقداری با دانشــگاه های دیگر 
متفاوت اســت؛ ما تقریبــًا جزء معدود دانشــگاه های 
کشــور هستیم که ورود دانشــجو به دانشگاه ما - البته 
در قســمت برادران- با مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 
صورت می گیــرد. در پردیس خواهران دانشــگاه امام 
صادق }، یک مقداری قضیه متفاوت می شــود ولی 
در قسمت برادران از سال ۶۱ که این دانشگاه تأسیس 
شــده مقطع تحصیلی اش در وهله ی اول کارشناسی 
ارشــد پیوســته اســت. توجه دارید که در کارشناسی 
ارشد پیوسته دانشــگاه امام صادق }، دانش آموزانی 
که توانســته اند مراحل تحصیلی شــان را در مدرســه و 
دبیرستان به سرانجام رســانند، این افراد بعد از قبولی 
در کنکور و فرآیند گزینش و ارزیابی، به دانشگاه راه پیدا 
می کنند. این دانشجویان با ورود به دانشگاه، واحدهای 
کارشناسی شــان را پشت ســر می گذارند و بعد از اتمام 
واحدهای کارشناسی، اگر حداقل معدل را داشته باشند 
می توانند وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند و  واحدهای 
ارشد را اخذ کنند. دانشجویان با اتمام واحد های ارشد، 
پایان نامه می نویسند و با پشت سر گذاشتن این مراحل، 
از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و تنها مدرکی که به 
آن ها داده میشود مدرک کارشناسی ارشد پیوسته است. 

این مهم ترین مقطع ماست.
الحمدللــه در مقطع دکتری، مدت مدیدی اســت که 
دانشــگاه امام صادق } دانشجو می پذیرد، خصوصا 
در رشته های قدیمی تر دانشگاه، دانشجویانی جذب و 
تربیت شــده و به جامعه علمی کشور تحویل شده اند؛ 
البته در بعضی از موارد رشته های دکتری ما تازه تأسیس 
اســت و به تناسبی که گروه های علمی در دانشکده ها 
توانســته اند برنامه های مناسبی را تدوین کنند، سعی 

کردیم برای این رشــته ها هم شــروع کنیــم به گرفتن 
دانشجو، بنابراین مهم ترین مقاطع تحصیلی ما، یکی 
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته است یکی هم مقطع 

دکتری است.
در مورد رشــته ها به صورت کلــی ما با توجه به تنوع 
دنشکده های دانشــگاه، رشته های مختلفی داریم. 
رشــته های دانشــگاه امام صــادق } با پیشــوند 
معارف اسالمی آغاز می شود و به دنبال این پیشوند، 
عنوان رشته تخّصصی  دانشجویان ذکر می شود؛ ما 
شــش دانشــکده داریم و ۶ رشــته اصلی: الهیات، 
معارف اسالمی و ارشاد، معارف اسالمی و اقتصاد، 
معارف اســالمی و علوم سیاسی، معارف اسالمی و 
حقوق، معارف اسالمی و مدیریت، معارف اسالمی 
و فرهنــگ و ارتباطات. البته بعضی از این رشــته ها 
دارای گرایش های تخّصصی  هم هســتند به عنوان 
مثال دانشــکده ی حقوق، مدیریت و اقتصاد دارای 
گرایش های خاصی در مقطع ارشــد هستند. البته 
توجه دارید که یک میــزان اندکی از واحدها در یک 
گرایــش با گرایش هــای دیگر متفاوت اســت، اصل 
واحدها در یک رشته ی اصلی تقربیًا مشترک است. 
در مقطــع دکتری، بعضی از رشــته هایی که اســم 
بردم فعال هســتند و بعضی از رشــته ها هم اخیرًا به 
مجموعه اضافه شــده که به هر حال اگر بتوانیم در 
مراحل گرفتن دانشجو برایشان دانشجو می گیریم. 

 پیــام صادق؛ آقای دکتر، یکــی از موضوعاتی که 
دانشگاه امام صادق} طالیه دار آن هست بحث 
تلفیق علوم انسانی با علوم اسالمی است، ضرورت 
این بحث را ابتدا بیان فرموده و بفرمایید که در حال 
حاضر، دانشــگاه در این موضوع در چه مرحله ای 

قرار دارد؟
یکــی از اهداف و آرمان های تأســیس دانشــگاه امام 
صادق } کمــک و تقویت جریان تحّقــق علم دینی 
اســت و ایــن تقریبــًا مهم تریــن مبنایی بــوده که در 
شکل گیری این دانشــگاه نقش داشته است و ایده ی 
اولیه ی تأســیس این دانشــگاه را قبل از وقوع انقالب 
اسالمی در ذهن برخی از مبارزان و انقالبیون مسلمان 

که اکثرشــان هم از مجموعه ی علمی کشور بودند -از 
جمله آیت الله مهدوی کنی  رئیس فقید دانشگاه 
و شخصیت هایی که بعضی از آن ها اآلن در قید حیات 
هستند و بعضی شان متأسفانه در قید حیات نیستند- 
شــکل داده اســت. البته توضیح ضرورت تلفیق علوم 
انسانی و علوم اسالمی -به لحاظ مبادی فکریش- نیاز 
به یک بحث گسترده دارد اما در حد اجمال و در حدی 

که زمان به ما فرصت می دهد به آن می پردازیم.
اگر ما این را بپذیریم که علم یک حقیقت دینی و مقّدس 
اســت و بپذیریم که ادیــان الهی از زمانــی که انبیای 
الهی شعارهای دینی خودشان را به ارمغان می آوردند 
با همین گرایش علــم، به ترویج دیــن می پرداختند و 
ســعی می کردند مردم را تشویق کنند که به یافته های 
خودشان دامن بزنند و آن ها را وسعت بدهند، از طرفی 
با وجود برخی از جریان های علمی که در دنیای معاصر 
ما وجود دارد و با مقدسات و با اعتقادات الهی ناسازگار 
به نظر می آید، چنانچه این ها را در کنار هم قرار بدهیم 
نتیجه ای که برای ما حاصل می شــود این است که آن 
چیزی که امروز در دنیای ما در مورد علوم مختلف اتفاق 
می افتــد ماهیتًا با آن چیزی که از نظــر ادیان الهی به 
عنــوان علم مقّدس، در ذهن انســان بروز و ظهور پیدا 
می کند، یکسان نیست و بر آن منطبق نیست. چیزی 
که امروزه به صورت بالفعل دارد محّقق می شود غیر از 
آن چیزی اســت که بزرگان دین و ادیان الهی از انسان 
خواســته اند و بشــر به عنوان یک کمال و منشــأ برای 
خودش به دنبال آن می گــردد. پس این انطباق وجود 

ندارد.
از طــرف دیگر واقعیت مســّلم این اســت که انســان 
یافته هــای علمی خــودش را از طریــق تجربیاتش، از 
طریق مطالعاتــش و از طریق بررســی هایی که انجام 
می دهــد به دســت مــی آورد. قاعدتا ایــن مطالعات و 
تجربیات در شکل گیری آن علم مقدس، اگر علت تام 
نباشــد حداقل علت ناقص هست؛ بنابراین با توجه به 
ایــن مبنا و موارد مختلفی که مــا در متون دینی داریم 
-در آیات و روایات داریم که انســان ها باید به مرحله ای 
از ادراک و علمیت دست پیدا کنند که تجربه هایشان، 
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یافته هایــی کــه خودشــان در طــول زمان به دســت 
آورده انــد می تواند به رســیدن آن ها به ایــن مرحله از 
ادراک و معرفت کمک کند- نتیجه این خواهد شد که 
انسان ها نسبت به یافته های خودشان نباید بی تفاوت 
باشــند و در عین حال نباید فکر کنند که آن معرفت و 
ادراک حقیقی همین چیزهایی اســت که خودشــان 
به دســت آورده اند یعنی در تحّقق این معرفت حقیقی 
باید به یک منابع دیگری هم توجه کنند. من باب مثال 
امیرالمؤمنین حضرت علی } در روایتی در غررالحکم 
تعبیر زیبایی دارند، می فرمایند: «إنما العقل قوة تزید 
بالعلم و التجربة» در ادبیات دینی ما، واژه ی عقل -که 
همان ساحت ادراکی و فهمی است که عرض کردم- و 

مشتّقاتش کاربرد بسیار زیادی دارد.
یکی از عواملی که به رشــد و گسترش و توسعه ادراک 

انسان کمک می کند علم و تجربه است، بنابراین عقل، 
قّوه ای هســت که تزید بالعلم و التجربة؛ اما باید توجه 
داشــته باشیم که عقل همان علم و تجربه نیست، علم 
و تجربه در عقــل اثر دارد ولی همه  کاره نیســت. پس 
چیزی که در حقیقت عقل منشــأیت دارد و مدخلیت 
دارد بســیاری از یافته هایی اســت کــه از طریق وحی 
در اختیــار انســان قرار گرفته اســت و شــما مالحظه 
می فرمایید که مــا در بحث های تخّصصی وقتی راجع 
به علم بحث می کنیم گاهی اوقات علم را به دو دســته 
تقســیم می کینم: بعضی از معرفت هــا، معرفت های 
بشــری اســت معرفت های انسانی اســت و بعضی از 
معرفت هــا، معرفت هــای الهــی اســت. معرفت های 
الهی از متون دینی به دســت ما می رسد و تحّقق پیدا 
می کند معرفت های بشری ماحصل افکار و مطالعات 
و بررســی های علمی خود بشر هست و این دو، قاعدتا 
نباید با هم ناســازگاری داشته باشــند چون قرار است 
چیزی که انسان به آن علم پیدا می کند حقیقت باشد 
و خدا جز حقیقت نمی گوید اگر این  طور اســت هر دو 
باید ناظر به یک واقعیت باشند و چون در خود واقعیت 
ناسازگاری نیست آن چیزهایی که می خواهند حاکی 
از حقیقت باشــند هم قاعدتًا نبایــد در آن ها تعارض و 
تناقضی وجود داشــته باشــد. به همین علت، مبنای 
بحث نظری که در علم دینی وجود دارد علمی اســت 
که آمیزه ای اســت از یافته های بشری هم سو با معارف 
الهی. مجموع این یافته ها کمک می کند تا یک انسان 

در مسیر خودش پیش برود و در زندگی، از یک راحتی 
نسبی برخوردار باشد و در پرتو این راحتی بتواند آنچه 
را که منشــأ کمال وجودی او هست به معنای داشته ها 
و ادراکات انســانی به دســت بیاورد و از آن ها محفوظ 
بشــود و بهره برداری کند. علم دینی بر این مبنا شکل 

پیدا می کند. 
به این ترتیب من اعتقادم این است که اگر علم را به یک 
حقیقت و جسم تشبیه کنیم، یافته های بشری پیکره و 
جسد این حقیقت را تشکیل می دهد و یافته های الهی 
و معــارف دینــی آن، روح و جان و نفس ایــن پیکره را 
تشکیل می دهد؛ از این جهت مطالعات مربوط به علوم 
اسالمی با مطالعاتی که در حوزه ی علوم انسانی بوده و 
مبتنی بر تجربیات و یافته های بشری است باید کنار هم 
قرار بگیرد تا بتواند یک حقیقت واحد را -که از هر دو بعد 

جسمی و روحانی برخوردار است- تشکیل دهد.
سوال این است که دانشگاه امام صادق } در این نوع 
مطالعات به چه مرحله ای دست پیدا کرده است؟ زمانی 
که دانشگاه امام صادق } شکل گرفت مطالعات بین 
رشــته ای و تلفیقی خیلی در دنیا مطرح نبــود. در آن 
زمان مؤسســان این دانشگاه رفتند به ســراغ اینکه با 
چنین مبنایــی که شــرح دادم این  طور دانشــگاهی 
را طراحی و تأســیس کننــد. اآلن مدتی اســت که در 
دانشگاه های خارج از کشور و در سطح دنیا مطالعات 
تلفیقی و بین رشــته ای مرسوم شده و برای آن مبنایی 
طراحی شــده است و در مورد اصول و مبادی آن بحث 
می شود و برخی از دانشگاه های شاخص در سطح دنیا 
در زمینه ی این مطالعات ورود کرده اند. بنابراین ما یکی 
از قدیمی ترین دانشگاه ها در این کشور پهناور هستیم 
که تقریبًا از بدو تأسیس انقالب با همین مبنا شکل پیدا 
کرده و همین مبنا باعث شــد که ما در هر رشته ای که 
در این دانشگاه داریم عالوه بر مطالعات تخصصی آن 
رشته -که میزان قابل توجهی از واحدهای درسی را به 
خودش اختصاص می دهد- مجموعه ای از واحدهایی 
که در ضمن آن ها دانشجویان ما با معارف اسالمی در 
ابعاد مختلف آشنا می شوند را ارائه بکنیم و سعی بکنیم 

که دانشجویان خودمان را با این مباحث آشنا کنیم.
ســوال بعدی این است که دانشگاه امام صادق } در 
این خصوص، چه مســیری را در پیش گرفته است؟ به 
طور اجمال، ساده ترین شکل برای مطالعات تلفیقی یا 

مطالعات بین رشته ای، شکلی است که به آن مطالعات 
 Multi-disciplinary چند رشته ای می گویند که ترجمه
است. یعنی شما چند تا رشته را با هم می خوانید. شبیه 
چیزی که در مدرسه اتفاق می افتد، شما در دبیرستان 
چند تا درس را با هــم می خوانید ریاضی می خوانید، 
فیزیک می خوانید، دینی می خوانید درس های مختلف 
را می خوانید؛ این یک مبنایی اســت در مطالعات بین 

رشته ای که فقط دروس در کنار هم خوانده می شود.
در دانشــگاه امــام صــادق } نیــز همیــن اتفاق 
می افتاد یعنی یک ســری واحدهــای فقه می دادیم 
دانشجو واحدها را پاس می کرد یک سری واحدهای 
تفسیر می دادیم یک ســری واحدهای اصول عقاید 
می دادیــم و همین طور یــک ســری واحدهایی در 
حوزه ی معارف اســالمی ارائه می دادیم یک ســری 

هــم واحدهای تخصصی رشــته، مثًال دانشــجویی 
کــه رشــته اش اقتصاد بــود در کنــار واحد های یاد 
شــده، واحدهای اقتصادی هم می گذراند و کســی 
کــه رشــته اش مدیریــت بــود واحدهــای مدیریتی 
را می خوانــد. ایــن رســمی بــود که چند ســال در 
دانشــگاه مــا اتفــاق افتاد در خــارج از کشــور هم 
همین اســت. این ساده ترین شــکل مطالعات چند 
رشــته ای و مطالعات میان رشــته ای اســت که یک 
اقتــدار و توانایی را در فرد ایجــاد می کند که بتواند 
بر اســاس آن مطالعات، به مباحث کاربردی دســت 
بزند و بتواند بر اســاس آن هــا، گره هایی در جامعه 
که مرتبط با رشــته خودش است را حل بکند. با این 
روش Multi-disciplinary تحقــق پیدا نمی کند. به 
هر حال به صورت طبیعی دانشگاه ما به این سمت 
حرکت کرده که ســعی بکند با اختصاص اســتادان 
خــاص بــه دروس معارف اســالمی و انتخــاب این 
اســتادها از کســانی که می توانند با فضا و محتوای 
دروس تخصصــی - مثــال اقتصــاد- ارتبــاط علمی 
برقــرار بکننــد مباحث را به ســمتی پیــش ببرد که 
اســتاد بتواند مباحث معارف اسالمی را به گونه ای 
مطرح بکند که دانشجویان بتوانند از آن مباحث در 
راستای رشته ی تخصصی و تقویت بنیادهای فکری 

و معرفتی خودشان، استفاده کنند.
البته ما در این خصوص، تازه در ابتدای راهیم. دانشگاه 
امام صادق } در ســال ۱۳۶۱ تاسیس شده و سابقه 

در حــوزه ی دانشــگاه هایــی کــه اینهــا 
گرایــش هــای تلفیقی دارنــد و آرمانها و 
اهداف تأسیسشــان با آرمانهــا و اهداف 
انقالب اســالمی تا حد زیادی تقــارب و انطباق دارد 
و در عیــن حال نخبه پرورند و ســعی می کنند مبنای 
کارشان نخبه پروری باشد -یعنی کمیت کار دانشجو 
خیلی برایشــان مهم نیســت و کیفیت کار دانشجو 
برایشان مهم است و اهمیت دارد- من فکر می کنم 
در بین اینها، ما جزء معدود دانشگاه هایی هستیم که 

از امتیازات خوبی برخورداریم.
 تقدیر از دانشجویان برتر  

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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فعالیت آن در قبال سایر دانشگاه های دنیا، کم است؛ 
ولی در همین مسیر، هم به لحاظ تعدد رشته ها و هم به 
لحاظ نوع عرضه ی محتوا تا حد زیادی پیشرفت مثبت 
داشته و توفیقات خوبی را به دست آورده است. امروزه 
طرح و برنامه ی دانشگاه طرحی را آغاز کرده است که 
مبتنی بر یک بازنگری و نگاه به خویشتن در طول سه 
دهه از عمر دانشــگاه اســت و دارد تالش می کند که 
هم اهــداف و آرمان های مقصود نظر از تأســیس این 
دانشگاه را بازنگری کند و هم اینکه در راستای تحقق 
آن اهــداف، مطالعاتی دقیق و علمی انجام شــود که 
با مشــارکت دانشــکده ها، این مطالعات حتمًا انجام 
می شود. این نکته را توجه بفرمایید که وقتی از تلفیق 
سخن می گوییم این تلفیق دو طرفه است یعنی ما باید 
دروس معارف را طــوری ارائه کنیم که با حال و هوای 
آن رشته متناســب باشد و وقتی درس های تخصصی 
را ارائــه می کنیــم باید طوری آن هــا را ارائه کنیم که با 

محتوای معارف اسالمی مرتبط باشد.
من می خواهم این را به شما عرض بکنم که اگر بخواهیم 
نتیجه ی تالش های طوالنی مدتی که دوســتان ما در 
دانشــگاه و در دانشکده ها برای تحقق آن علم دینی و 
تلفیق معارف اســالمی و محتوای تخصصی رشته ها 
انجام داده اند را به صورت محســوس و ملموس ببینم 
یکی از ســاده تر ین کارهایی که می توانیم انجام دهیم 
این اســت که پایان نامه ها و مقاالت علمی- پژوهشــی 
دانشجویان دانشگاه را نگاه کنیم. ما توفیق بسیار خوبی 
در طول این سه دهه ای که از عمر دانشگاه می گذرد در 
حوزه ی تدوین پایان نامه های تلفیقی داشته ایم و برخی 
از این پایان نامه ها، گره های جدی که در جامعه وجود 
داشته و رفع آن گره ها نیازمند یک مطالعه علمی بوده 

است را باز کرده است.
البته این اتفاقاتی که افتاده است الزم و خوب است اما 
کافی نیست. همان طور که عرض کردم اگر ما بتوانیم 
مطالعاتمان را تکمیل کنیم و در این عرصه بتوانیم مسیر 
را بــه صورت دقیــق و علمی طی کنیم ان شــاءالله به 
جایی خواهیم رسید که در تدوین پایان نامه های ارشد 
و رساله های دکتری دانشگاه، تلفیق کامل تری از علوم 

انسانی و اسالمی را شاهد خواهیم بود.
 پیام صادق؛ الزمه ی هر سیســتمی، داشــتن 
قوانیــن و مقررات منظم اســت. لطفــا در مورد 
قوانیــن و مقــررات آموزشــی دانشــگاه توضیح 

مختصری بفرمایید.
دانشگاه امام صادق } یکی از مؤسسات آموزش عالی 
است که تقریبًا می توانم بگویم تابع قوانین وزارت علوم 
اســت و اساســًا تبعیت از آن قوانین باعث می شود که 
یک مؤسســه آموزش عالی به عنوان تابــع وزارت علوم 
شناسایی بشود. البته دانشگاه امام صادق } با توجه 
به مأموریت خاصی که دارد و فضای ویژه ای که برای آن 
تصویر شده است و آن بعد نخبه گزینی خودش، نیازمند 
این است که در بعضی از جهات با دقت بیشتر و با پیگری 
و حساسیت بیشتری کار بکند و خود این باعث می شود 
که گاهی ما نیاز داشته باشیم که در برخی آیین نامه ها 
یا دســتوالعمل ها با دقت بیشتری عمل بکنیم و حتی 
متناسب با فضای دانشگاه دست به بومی سازی قوانین 
و آیین نامه ها بزنیم که البته آموزش عالی کشور این را از 

دانشگاه امام صادق } پذیرفته است.
مــا مجموعــه  کاملــی از قوانین مدّون شــده توســط 

وزارت علــوم بــه همراه یک مجموعه دســتورالعمل ها 
و آیین نامه هایــی که به مناســبت های خــاص در این 
دانشــگاه تدوین می شود را در اختیار داریم. از کسانی 
که می خواهند در این دانشگاه تحصیل کنند خواهش 
می کنیــم که با مراجعه به ســایت دانشــگاه به آدرس 
www.isu.ac.ir این موارد را مطالعه کنند. خصوصیتی 
که ما در این دانشــگاه داریم این اســت که اگر شما در 
دانشــگاه های دیگر شــما احســاس می کنید بعضی 
از آن قوانین درســت عمل نمی شــود یــا دقیق اتفاق 
نمی افتد در این دانشگاه، اجرای کامل دستوالعمل ها 

و آیین نامه ها در دستور کار بوده است.
ایــن آیین نامه ها در بخش های مختلف تنظیم شــده: 
مرحله ورود به دانشگاه، اخذ واحد، نحوه ی شرکت در 
کالس ، نحوه ی برگزاری آزمون ها، بعد که دوســتان ما 
به مرحله ی ارشد که می رسند نحوه ی اخذ واحدهای 
ارشــد، بعد از اینکه واحدهای کارشناسی را پشت سر 
گذاشتند و ارزیابی هایی که باید صورت بگیرد، مقاالت 
علمی مــورد نیاز بــرای هــر درس ارشــد، و مجموعه 
دســتورالعمل ها و آیین نامه هایی که مربوط به نگارش 
پایان نامه ها می شود مهم ترین قوانین و آیین نامه هایی 
اســت که ما در اختیار داریم و بســیاری از ویژگی های 
ســاختاری دانشــگاه امام صادق } بر اساس همین 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها شکل گرفته است.

 پیام صــادق؛ مزایــای آموزشــی دانشــگاه امام 
صادق } چیســت؟ آیا دانشــجوی این دانشگاه 
نسبت به دانشجوی دانشــگاه های دیگر از لحاظ 

آموزشی در رتبه ی باالتری قرار می گیرد یا خیر؟ 
البته شــما می دانید دانشــگاه های مختلف کشــور، 
هم ســطح هم نیســتند. دانشــگاه ها فضای آموزشی 
هســتند که هم بــه لحاظ کمی و هم بــه لحاظ کیفی 
در ابعــاد مختلف با هم متفاوت اند. ما دانشــگاه هایی 
داریــم کــه از حداقل امکانــات آموزشــی برخوردارند 
و کیفیــت آموزشــی در آن ها در حد مطلوب نیســت؛ 
دانشــگاه هایی هــم داریم کــه کامًال نقطــه ی مقابل 
هستند. این یک مطلب ، مطلب بعدی اینکه به لحاظ 
محتوا، بعضی از دانشــگاه ها هستند که در رشته های 
مختلف علوم انسانی، علوم مهندسی و علوم پزشکی 
پذیرش دانشــجو دارند، دانشگاه هایی هم هستند که 
همه ی رشــته ها را ندارند و صرفًا به برخی از رشــته ها 
می پردازند، دانشــگاه هایی را داریم که تعــداد زیادی 
دانشــجو را پذیرش می کند و اساسًا در مأموریت آن ها، 
جذب زیاد دانشــجو به عنوان یک امر مهم و الزم دیده 
می شود. ما دانشگاه هایی را داریم که آن ها قاعدتًا به آن 
میزان دانشجو جذب نمی کند و بیشتر مسیر و هدفشان 
نخبه پروری است. بنابراین ما دانشگاه های مختلفی در 
عرصه ی مملکت داریم که نمی توانیم همه را یک جور با 
هم مقایسه کنیم چون دانشگاهها با هم فرق می کنند.

اما در حوزه ی دانشــگاه هایی کــه این ها گرایش های 
تلفیقی دارند و آرمان ها و اهداف تأسیس شان با آرمان ها 
و اهداف انقالب اسالمی تا حد زیادی تقارب و انطباق 
دارد و در عین حال نخبه پرورند و سعی می کنند مبنای 
کارشــان نخبه پروری باشد -یعنی کمیت کار دانشجو 
خیلی برایشــان مهم نیســت و کیفیت کار دانشــجو 
برایشان مهم است و اهمیت دارد- من فکر می کنم در 
بین این ها، ما جزء معدود دانشگاههایی هستیم که از 
امتیازات خوبــی برخورداریم؛ هم به لحاظ تجهیزات و 
امکانات آموزشی، و هم به لحاظ رایگان بودن وضعیت 
تحصیلی در این دانشگاه. در این دانشگاه در وضعیت 
عادی، هزینه ی مالی از دانشــجو اخذ نمی شــود مگر 
در یک شــرایط خاصی؛ البته دانشجویان به دانشگاه 
تعهد می دهند که در صورت نیاز به دانشــگاه خدمت 
کنند ولی تقریبًا دانشگاه ما از کسی شهریه -به معنایی 
که در دانشگاههای غیر انتفاعی اخذ می شود- طلب 

نمی کند. این یکی از مزایای خوب دانشگاه است.
اقامتگاه هایــی  دانشــگاه،  دیگــر  مزایــای  از  یکــی 
(خوابگاه هایی) است که دانشگاه از آن برخوردار است و 
در اختیار دانشجویان خودش به خصوص دانشجویانی 
که در خــارج از تهران زندگی می کننــد قرار می دهد. 
دانشگاه خوابگاه متأهلی هم دارد؛ البته برای استفاده 
از خوابگاه های متأهلی یک شرایط متفاوتی وجود دارد 
که افراد در مقاطعی از مقاطع تحصیلشــان در مقطع 
واحدهای ارشد و واحدهای دکتری می توانند از آن جا 

استفاده بکنند.
زمینه های خوبی برای فعالیت پژوهشــی دانشــجویان 
وجــود دارد: کتابخانــه و مرکز اطالع رســانی به انضمام 
مجموعه هایی که به افزایش ابعاد پژوهشی دانشجویان 
ما کمک می کند، از جمله انجمن های علمی مختلفی 
که دانشجویان ما در رشته های مختلف در این دانشگاه 
دارند، به انضمام حمایت ها و پشتیبانی های بسیار خوبی 
که هم معاونت های پژوهشی دانشکده ها از حرکت های 
علمی پژوهشی دانشجویان ما انجام می دهند هم معاونت 

پژوهشی کل دانشگاه و هم مرکز تحقیقات دانشگاه.
بنابراین مجموعه ی این موارد به انضمام فضای معنوی 
که در دانشگاه وجود دارد بسیار راهگشاست. حضرت 
آیــت الله مهــدوی کنی رئیس فقید دانشــگاه، 
نیز  ایده های بســیار خوبی در حوزه ی مباحث علمی 
و معنوی در این دانشــگاه داشــتند که توانسته اند در 
طول ســالیان، این هــا را به مرحله ی اجــرا در بیاورند. 
مــن معتقدم دانشــجویانی که در ایــن فضای معنوی 
کار می کننــد می توانند به یک پشــتوانه های ایمانی و 
اعتقادی دســت پیدا کنند که در عرصه ی همان علم 
دینــی -کــه در ابتــدای کالم عرض کردم- دســت به 
مطالعاتی بزنند که هــم به لحاظ علمی و هم به لحاظ 
شــخصیت دینی و ایمانی به مراحل بــه مراتب خوبی 
دســت پیدا کنند و بعــد از فراغت از تحصیــل در این 
دانشــگاه، بتوانند در عرصه هــای مختلف مملکت به 

عنوان یک انسان متخّصص متدّین فعالیت کنند.
 پیام صــادق؛ میزان موفقیــت دانش آموختگان 
دانشگاه در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی 
و علمی و آمار قبولی دانشجویان کارشناسی ارشد 

در آزمون دکتری چگونه است؟
امــام  دانشــگاه  دانش آموختــگان  خوشــبختانه   
صادق }  کارنامه ی بسیار خوبی برای این دانشگاه 

ما توفیق بسیار خوبی در طـول این سـه 
دهــه ای که از عـمـر دانشــگاه می گذرد 
در حوزه ی تدوین پایان نامه های تلفیقی 
داشــته ایم و برخی از این پایان نامه ها، گره های جدی 
که در جامعه وجود داشته و رفع آن گره ها نیازمند یک 

مطالعه علمی بوده است را باز کرده است.
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هســتند. از بدو تأســیس، اکثر دانش آموختــگان و فارغ التحصیالن ما، هم به 
لحاظ سیاســی، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ فرهنگی در عرصه های 
مختلــف فعال بوده اند. بســیاری از آن ها اعضای هیأت علمی دانشــگاه های 
مختلف را تشــکیل می دهند و در عرصه ی رشــته ی تخصّصی خودشان، جزء 
سرآمدهای علمی روزگار ما و جزء متخّصصان شناخته شده ی جامعه ی علمی 
کشــور هســتند. بعضی از فارغ التحصیالن ما در عرصه ی سیاســی به عنوان 
شخصیت های سیاسی انجام وظیفه کرده اند و می کنند، مسئولیت های کالن 

و کلیدی کشور را تا حدی به عهده داشته اند.
این واقعیتی اســت که فقط در داخل کشــور اتفاق نیفتاده اســت بلکه خیلی از 
فارغ التحصیالن ما به عنوان نمایندگان علمی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور به فعالیت می پردازند و جالب است که بعضی از دوستان ما که 

به اقتضای کارشــان، رفت و آمد زیادی به کشورها خارجی دارند می گویند: هیچ 
کشوری در جهان وجود ندارد که شما به آنجا مسافرت کنید و یک امام صادقی  را 
در آنجا نبینید. این یک واقعیت اســت و برای من هم اتفاق افتاده که هر جا رفتم 
-چه داخل کشور و چه خارج از کشور- می بینم یک امام صادقی در آنجا هست. 
این ها به خاطر چیست؟ به خاطر همان نکته ای است که عرض کردم، استحکام 
علمی و تقویت مبادی و مبانی اعتقادی و دینی. این ها دو تا بال است که وقتی در 
یک انسان قرار می گیرد جمهوری اسالمی می خواهد از چنین نیروهایی استفاده 

کند و حتمًا چنین افرادی برای کشور مفید خواهند بود.
یکــی از مهم ترین ویژگی های دانشــگاه ما این اســت که از همــان دوره های اول، 
دانش آموختگان ما در مقاطع دکتری قبولی چشــمگیری داشته اند. من می توانم 
به جرأت خدمت شــما عرض کنم در گذشته های این دانشگاه، شاید در بعضی از 
رشته های ما، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مجموع کل دانش آموخته ها و فارغ التحصیالن 
رشته، در مقطع دکتری دانشگاه های مختلف پذیرفته شده اند؛ البته بخشی از این 
پذیرفته شده های دکتری مربوط به مقاطع دکتری بودند که در خود دانشگاه ما در 
رشته های مختلف راه می افتاد، منتها مقدار پذیرش دکتری دانشگاه به لحاظ وجود 

بعضی محدودیت ها چندان زیاد نیست.

تعــداد زیــادی از فارغ التحصیــالن مــا در دانشــگاه های مختلف کشــور اعم از 
دانشگاه های دولتی، دانشــگاه  های غیر دولتی و دانشگاه آزاد فعالیت می کنند و 
تعداد زیادی از دانش آموختگان ما در دانشــگاه های خارج از کشور توانسته اند راه 
پیدا کنند و آنجا تحصیالت خودشــان را تکمیل کنند و به کشــور برگردند و امروز 
بخشــی از این افراد در دانشگاه ما به عنوان عضو هیأت علمی فعالیت می کنند و 
بعضی دیگر در خارج از این دانشگاه و در دانشگاه های دیگر فعال هستند، منتها 
شما عنایت دارید که به هر حال در طول سالیان، تعداد دانشگاه هایی که در مقطع 
دکتری، زمینه را برای مطالعات دکتری فراهم می کنند رو به افزایش است و از طرف 
دیگر تعداد کســانی که به مطالعات ســطح دکتری اقبال دارند نیــز افزایش قابل 
توجهی پیدا کرده است. به هر حال من خوشحالم که عرض بکنم که طبق آمارها 
بین ۳۰ تا ۵۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه -بسته به رشته و دوره و شرایطی که 

خود دانش آموخته ها دارند- در مقاطع دکتری دانشگاه ها پذیرش شده اند. 
 پیام صادق؛ با تشکر از جنابعالی، چنانچه توصیه ای برای داوطلبان ورود به 

دانشگاه دارید بفرمایید.
توصیه من به عزیزانی که وارد این دانشگاه می شود این است که:

 ۱. بحث های ایمانی و مباحث معنوی را پیگیر باشند و در برنامه های مختلفی که در 
دانشگاه اجرا می شود حضور فعال داشته باشند؛

 ۲. همــان طور که مقام معظم رهبری دام ظله فرمودنــد با انگیزه و با هدف، خوب 
درس بخوانند؛

۳. در درس خواندن حواسشــان باشد که دانشــگاه با مدرسه متفاوت است. 
در مدرســه اصــل معلم اســت و به تبــع معلــم، دانش آموز دانــش را از معلم 
می آموزد؛ اما در دانشــگاه اصل دانشجو است و اســتاد کارش این است که 
ســرنخ می دهد و راه را نشان می دهد؛ لذا دانشــجویان باید راسخ، مصّمم و 
با اعتقاد کامل ســعی کنند از لحظه به لحظه این دانشگاه برای برای تقویت 
جنبه های علمی و معنوی خود بهره برداری کنند که ان شاءالله بعد از فراغت 

از تحصیل بتوانند برای کشــور به خوبی خدمت کنند.
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نظام پژوهش در 
دانشگاه امام صادق}}

در گفتگو با دکتر عادل پیغامیدر گفتگو با دکتر عادل پیغامی
دکتر پیغامی ورودی ســال ۱۳۷۱ دانشــگاه امام صادق}در رشته 
معارف اســالمی و اقتصاد و دانش آموختــه مقطع دکتری اقتصاد در 
گرایش اقتصاد پولی و توســعه همین دانشــگاه می باشد. وی عضو 
هیأت علمی دانشگاه می باشد و از شهریور ماه ۱۳۹۲سمت معاونت 

پژوهشی دانشگاه امام صادق } را بر عهده دارد.
بــه منظــور آشــنایی عالقمنــدان بــه حضــور در دانشــگاه امام 
صادق}، با کیفیــت پژوهش در دانشــگاه، در ادامه گفتگویی 

کوتاه با ایشان تقدیم می شود:

 پیام صادق؛ با ســالم و تشکر بابت وقتی که به 
این گفتگو اختصــاص دادید، لطفــا در خصوص 
جـــایگاه پژوهـــش در دانشـــگاه امام صادق} 

توضیحاتی را ارائه نمایید.
بســم الله الرحمن الرحیم و به نســتعین. تمام کسانی 
که با دانشــگاه امام صــادق } ارتباط می گیرند -چه 
آنهایی که در اینجا می خواهند استاد باشند و تدریس 
بکنند و چه آنهایی که داوطلب اند به عنوان دانشجو وارد 
دانشگاه شوند- حتمًا این توجه را دارند -و خوب است 
که برای توجه بیشتر به بیانیه ی رسالت دانشگاه دقتی 
بفرماینــد- که دانشــگاه امام صادق } دانشــگاهی 
اســت متفاوت با دانشــگاه های دیگر. شما می دانید 
کــه دانشــگاه امام صــادق } چیزی حــدود ۱۵۰۰ 
دانشجوی در حال تحصیل دارد یعنی ما به مجموعه ی 
چنــد میلیونــی آموزش علمی کشــور، فقــط ۱۵۰۰ 
دانشــجو اضافه کرده ایــم؛ پس هدف دانشــگاه این 
نبوده که تعداد دانشجویان و تعداد اساتید دانشگاه ها 
را بخواهــد افزایش دهــد که اگر این باشــد ما عددی 

محسوب نمی شویم.
دانشگاه امام صادق } در بین آموزش عالی کشور 
مأموریت ویژه ای دارد و شــاید ما بتوانیم آن هدف را 
در بحث تولید علم و تمّدن ســازی اسالمی خالصه 
کنیم. بــا این نگاه، هم دانشــجوی ما، هم اســتاد 
مــا، هم تمامــی برنامه های آموزشــی و تکمیلی ما، 
هــم فوق برنامه هــای دانشــگاه و برنامه هایی که به 
طــور ویژه کار پژوهشــی می کننــد تعریف جدیدی 
پیــدا می کنند. این هــا نیازمند افرادی اســت که با 
عالقــه و انگیزه ی تمام و با نــوآوری و خّالقیت باال، 
وجهه ی پژوهشی و وجهه ی تولید علم جدید داشته 

و گشودن مرزهای جدید علمی را دنبال کنند.
از این منظر معاونت پژوهشــی دانشــگاه هم مثل خود 
دانشــگاه، یک هویتی متفاوت با معاونت های پژوهشی 
متعارف در دانشگاه های دیگر دارد. ما وظیفه ی خودمان 
می دانیم که دانشــجویان را در جهت کسب مهارت های 
پژوهشی و پژوهشگری، جستجو، کنجکاوی و افتادن در 
مسیری غیر قابل توقف با شتابی باال به لحاظ تولید علم، 
کشــف مرزهای جدید، پیگیری میراث ارزشی و میراث 

وحیانی که ما در معارف اسالمی مان داریم، کمک کرده و 
در این زمینه اقدام جّدی بکنیم. تولیدات علمی دانشگاه 
-چه آنهایی که به صورت کتاب چاپ شدند و چه آنهایی 
که در قالب پروژه های علمی بوده  و مسئله های نظام را حل 
کرده اند- همه و همه حاکی از این مطلب است که دانشگاه 
امام صادق } تمامی ارکانش به عنوان یک دانشگاهی 
است که زاییده انقالب اسالمی است؛ محصول متراکم 
یک نیاز و یک مطالبه شــیعه است. شیعه در طول تاریخ 
و در طول ۱۴۰۰ ســال با تالطم ها و با مشکالت فراوانی 
دچار بوده است، در این مسیر، شیعه یک مطالبه برآمده 
از مقوله ی فلسفه ی تاریخ -که نظام سازی و اقامه ی حق و 
حاکمیت احکام الهی است که در یک سیری از ۱۲۴ هزار 
پیغمبر شروع شده و در اســالم به خاتم خودش رسیده 

است- را دنبال کرده است.
دانشــگاه امام صادق } محصول اینچنین جریاناتی 
اســت که با انقالب اسالمی به تجّلی خودش رسیده و 
حاال دانشگاه امام صادق }، خودش را هم زاییده ی 
انقالب می داند و هم یکی از بازوهای پیگیری کننده ی 
مسئولیت های انقالب اسالمی چه در سطح ملی و چه 
در ســطح جهان اسالم و چه در سطح عالم بشریت. از 
این منظر معاونت پژوهشی دانشگاه هم سعی کرده که 
در سه اولویت زیر اقدامات پژوهشی متنوعی را از خوش 

نشان دهد:
در مباحث مبنایی علوم انســانی اسالمی، در مباحث 
نیازها و مسأله هایی که در مدیریت کشور، در نظام سازی 
کشــور و در الگوی ایرانی و مدیریت حکمرانی کشــور 
مورد توجه است، و در مسائل حوزه ی جهان اسالم و در 

حوزه ی بشریت.
مجموعه ای از ابزارهای مختلف پژوهشــی مورد توجه 
ماست؛ برگزاری نشست های علمی، بازدیدهای علمی 
دانشجویان، انتشــار کتاب، انتشار مجّله های علمی- 
پژوهشی، انتشــار مجّله های علمی- ترویجی، و حتی 
انتشار مجّالت علمی که دانشجویان تولید می کنند، 
برگــزاری همایش هــا و نشســت ها و ســایر ابزارهای 
پژوهشی که متصور است. معاونت پژوهشی دانشگاه 
هم با اســتفاده از ظرفیت های داخلی دانشــگاه و هم 
با همکاری جمیع فرصت هــا و نهادهایی که در حوزه 

و دانشــگاه وجود دارد، این ابزارهــا را در جهت تقویت 
پژوهش در دانشگاه به کار گرفته است.

 پیام صــادق؛ جایــگاه دانشــجویان - به عنوان 
کسانی که یکی از بازوان معاونت پژوهشی در تولید 
منابع جدید هســتند- و عرصه فعالیــت آن ها در 

معاونت پژوهشی دانشگاه چیست؟
معاونــت پژوهشــی با ســرمایه های انســانی خودش 
شــناخته  می شــود. در هر کاری که بخواهیــم انجام 
بدهیم این ســرمایه ی انسانی ماست که جزء مزیت ها 
و قابلیت های ما محســوب می شــود. مــا در عرصه ی 
دانشجویان، از بدو آغاز تحصیلیشان این نگاه را داریم 
که دانشجو باید در کنار فرایند آموزشی خود، یک فرایند 
پژوهشــی را نیز طی بکند تا مهارت های پژوهشی وی 
ارتقاء بیابد. اساسًا اگر دانشجو مطالعات و کالس های 
آموزشــی خودش را بدون دغدغه ی کنجکاوانه، بدون 
دغدغه ی حل مســئله، بدون دغدغــه ی یافتن نکات 
جدید، بدون پیگیری سؤال های جدید، و بدون داشتن 
سؤال و مسئله بخواهد دنبال کند فرایند آموزش به یک 
فرایند مرده ی کسل کننده تبدیل می شود که نتیجه اش 

صرفًا پاس کردن مطلب است.
اساســًا ما آمــوزش را از پژوهش جــدا نمی دانیم برای 
همین توصیه ما این است که دانشجویان از همان بدو 
آغاز تحصیلشان سعی کنند برنامه ی آموزشی خودشان 
را تبدیل به یک برنامه آموزشــی- پژوهشــی کنند. ما 
دروه هایی را پیش بینی می کنیم و پیشــنهاد داریم که 
دانشجویان برای ارتقاء مهارت های پژوهشی خودشان 
از همان ترم اول، یادگیری یکسری از مهارت ها را آغاز 
کنند. search، روش های کمــی تحقیق، روش های 
کیفی تحقیق، مهارت های مراجعه به متون و نصوص 
دینی، ســیره، تاریــخ، حدیــث، و مراجعه بــه قرآن، 
مهارت هــای مطالعات تلفیقی میان رشــته ای و جند 
رشته ای مهارت های حوزه بانک های اطالعاتی آنالین 
و آفالین، نحوه ی پیدا کردن و جســتجوی اطالعات، 
نحوه فرآوری داده ها و... مجموعه مهارت هایی اســت 
که ما سعی می کنیم دانشــجویان از همان ترم اول به 

آن مشغول شوند.
البته دانشــجو در مقطع فوق  لیســانس نسبت به دوره 

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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لیســانس، به موازات فرایند آموزش خودش، باید سهم 
بیشتری را به پژوهش اختصاص بدهد. دانشجویان ما در 
کالس های درسی مکّلف به ارائه گزارش های پژوهشی 
و مکتوباتی می شوند که وجهه تمرین پژوهشی را دارد و 
دانشجو را برای اولین پژوهش جدی خودش که پایان نامه 
است آماده می کند. دانشجو در پایان دوره ی تحصیلی 
خــود در قالب چهار واحد پایان نامه در فوق لیســانس و 
در قالــب ۲۰ واحد رســاله در مقطع دکتــری، وارد یک 
فعالیت پژوهشی جدی می شود و یک تمرین واقعی در 
عرصه پژوهش انجام می دهد. دانشجویان در خالل دوره 
تحصیل، چه در دوره ی فوق لیســانس و چه در دوره ی 
دکتری معموًال این فرصت را پیدا می کنند که به عنوان 
همکاران پژوهشــی اســتادان، در پروژه ها و طرح های 
پژوهشی استاد مربوطه همکاری و فعالیت کنند که باز 
هم تمرینی است برای اینکه دانشجو ارتقای پژوهشی 
و مهارتی پیدا بکند. همچنین دانشجویان می توانند در 
قالب ترجمه در قراردادهای پژوهشی ما همکاری کنند 
و حتی برخی از دانشــجویان فعال و برجسته و نخبه ی 
ما، در زمینه ی تألیف کتاب نیز آثار خوبی را از خودشان 

برجای گذاشته اند.
مجموعه ای از فعالیت های پژوهشی است که ما توصیه 
می کنیم دانشجویان در خالل تحصیلشان انجام دهند 
تا در پایان تحصیل، برای خودشان یک رزومه و فهرست 
کار پژوهشی داشته باشــند. رزومه ی پژوهشی سند و 
کلید موفقیت های بعدی دانشجو است و فرصت های 
بعدی دانشــجو را چه در اشــتغاالت پژوهشی دیگر در 
دیگر دانشگاه ها و چه در پیداکردن فرصت های شغلی، 

تضمین و تأمین می کند.
البته ما برای فعالیت های دانشجویی، قالب انجمن های 
علمــی دانشــجویی را داریــم. انجمن هــای علمی و 
پژوهشی دانشجویان که در هر رشته ای شکل می گیرد، 
در قالب های میان رشته ای هم قابل شکل گرفتن است. 
حمایت هایی که از سوی معاونت پژوهشی می شود این 
امــکان را فراهم می کند که دانشــجویان در قالب یک 
تشّکل به فعالیت های علمی خودشان بپردازند. البته 
مجموعه مرکــز تحقیقات ما هم پذیــرای فعالیت های 
پژوهشی دانشجویان اســت. مرکز تحقیقات در قالب 
مراکــز رشــد، گروه های علمــی و میزهای پژوهشــی 
فرصت هایی را برای دانشجویان نخبه و عالقمند ایجاد 
می کند. همچنین ما در بســیج دانشــجویی دانشگاه 
نیز مرکز تحقیقاتی را داریم که آن هم فعالیت های ویژه 

خودش را دنبال می کند. 
 پیام صادق؛ معیار تعیین اولویت های پژوهشی 
دانشــگاه چیســت؟ دانشــگاه از چــه ایده هــای 

پژوهشی حمایت می کند؟
اولویت های پژوهشی دانشگاه، مأموریت های دانشگاه 
امام صادق } اســت. یعنی آنچه که جزء فلســفه ی 
وجودی دانشــگاه است و دانشــگاه بر آن کارها هویت 
پیــدا می کند. دانشــگاه امــام صادق } فلســفه ی 
وجــودی ویــژه ای دارد. مــا عصــاره ی تجّلی یافته ی 
مطالباتی هستیم که بشریت در طول تاریخ دین داشته 
است -از ابتدای خلق بشر- و آن اقامه ی حق است. ما 
عصاره ی تجّلی مطالبه ای هســتیم که با دین خاتم از 
سوی پیامبر , و سایر معصومین] شکل گرفته 
که آن اقامه حق است. ما مکّلف به تکلیفی هستیم که 
در تمّدن سازی اسالمی از ســوی دین و معارف قرآنی 
حّقه و سیره ی معصومین] ، در دنیای جدید و در 
قرن ۲۱ بر عهده ما قرار داده شده است. ما مکّلفیم به 
مأموریت هایی که انقالب اسالمی ایران در تاریخ جدید 

بشــریت باید ایفا بکند. ما مکّلفیم به نیازهای انقالب 
اســالمی و رهنمودهایی که رهبران انقالب (حضرت 
امام و مقــام معظم رهبری) برای ما ترســیم 
کرده اند. مسأله های انقالب اسالمی، مسأله های دین 
و اقامه دین، مسأله های بشریت و انسان برای ما مسأله 
است. مقابله با جبهه ی استکبار دشمنان دین و بشریت 

برای ما مسأله است.
نکته دوم ورود ماســت در نقد غرب و پیداکردن نکاتی 
که با مبادی و مبانی دینی ما، با انسان شناســی ما و با 
هستی شناسی توحیدی ما ســازگار نیست و تأسیس 
نظریه هــای جدیــدی در عرصه ی علم و مشــخصًا در 
عرصه ی علوم انســانی و طراحی و تدوین رشــته های 
ســازمان یافته ای از علم که هوّیت تمّدن اسالمی را در 
بعد معرفتی شــکل بدهد و به حّل مسأله های کشور و 
حل مسئله های جهان اســالم و بشریت کمک بکند. 
با این نگاه معاونت پژوهشــی دانشــگاه، اولویت های 
پژوهشــی خودش را در تولید علــم، در تحول آموزش 
عالی کشــور و جهان اسالم، در حل مسئله های مّلی- 
بومــی خودمــان و همچنین حل مســئله های جهان 
اسالم و مشارکت جّدی در حل مسئله ها و تسکین آالم 
بشریت در دنیا می بیند. به همین دلیل شما به مجموعه 
تولیدات ما -چه در قالب مقاالت علمی- پژوهشی، چه 
در قالب سمینارها و همایش ها و چه در قالب کتاب ها- 
را که نگاه می کنید می بینید که دقیقا کتاب های ما به 
همین مجموعه هایی که عرض کردم قابل تقسیم است.
مــا مجموعه ای از تولیــدات علمی پژوهشــی داریم که 
سعی کرده نگاه جدید و نوینی را در عرصه ی فقه، تفسیر 
و معارف اســالمی داشته باشد؛ مجموعه کتاب هایی را 
داریم که به نقد غرب پرداخته است؛ مجموعه کتاب هایی 
داریم که سعی کرده دنیای خارج از ایران، جهان اسالم و 
جهان بشریت را مورد توجه قرار بدهد. همچنین مجموعه 
پژوهش هایی داریم که به طور مشخص به حل مسئله های 
جاری کشــور و نظــام تصمیم ســازی و تصمیم گیری و 

سیاست گذاری کشور کمک کرده است.
اولویت های پژوهشــی ما با نیازهای انقالب و نیازهای 
اسالمی تعریف می شــود و شکل می گیرد. چه بسا در 
برهه ای مسئله ای برای جهان اسالم جدی بشود در این 
برهه، دانشــگاه امام صادق } مکّلف است به عنوان 
مأموریت خودش وارد آن عرصه شود. خط سیر تمامی 
مباحث ما، نوعی انقالب و تحّول معرفتی در دنیای علم 
بشریت است که مبتنی بر معارف حّقه اسالم و سیره ی 

معصومین ]  می باشد.
 پیــام صــادق؛ حضرتعالــی وضعیــت امکانات 
پژوهشــی دانشگاه به نسبت ســایر دانشگاه ها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
امکانات پژوهشــی دانشــگاه ما در مقایسه با متعارف 
دانشگاه های کشــور در حد باال محسوب می شود. ما 
بــه طور متعارف در بین دانشــگاه های علوم انســانی 
کشــور به لحــاظ کتابخانه مان و تنوعی کــه کتابخانه 
مــا دارد و توجهــی کــه در کتابخانــه به دســتیابی به 
مــرز دانش داریم، به لحاظ دســتیابی بــه پایگاه های 
اطالعاتی داخلی و خارجــی، به لحاظ همکاری های 
پژوهشی و تفاهم نامه هایی که با دانشگاه های خارجی 
و پژوهشــکده های داخلی و خارجی داریم و به لحاظ 
مجموعه ارتباطات علمی وحضور مؤثرمان در شبکه ی 
ارتباطات علمی که در کشــور و خارج از کشــور وجود 

دارد، جزء دانشگاه های اول محسوب می شویم.
حاال بنده در آن مقام نیســتم که بگویم اول هستیم یا 
دوم یا ســوم. این مسأله در موارد مختلف فرق می کند 

مثًال میزان تولیدات کتاب ما در سال ۹۱ در بین تمامی 
نشر های دانشــگاهی -چه علوم انسانی چه علوم غیر 
انســانی- مقام اول را کسب کرد. ما به لحاظ اثرگذاری 
در مقاالت علمی پژوهشــی بارها جزء مجالت با درجه 
نفوذ باال شناخته شده ایم. میزان تفاهم نامه های علمی 
و مراوده های علمی ما -چــه در داخل و چه در خارج- 

سهم باالیی را نشان می دهد.
در مجموع، این مالک ها بیانگر این اســت که فضای 
پژوهشــی برای استادان و دانشــجویانی که عالقمند 
به مأموریت های دانشــگاه باشــند فضایی است که در 
کشــور کم نظیر اســت. جز چند مرکز علمــی در قم و 
بعضی پژوهشگاه هایی که با ما در این مأموریت ها هم 
ســو هســتند می توان گفت برای کسانی که عالقمند 
بــه کار در عرصــه علــوم انســانی اســالمی (اقتصاد 
اسالمی، سیاست اسالمی، ارتباطات اسالمی و سایر 
رشــته ها مثل مدیریت اســالمی) هســتند، دانشگاه 
امــام صادق }، جایگاهی منحصر به فــرد دارد. ما با 
مراکز همسوی پژوهشــیمان همانند پژوهشگاه حوزه 
و دانشــگاه، پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، و 
حوزه های علمیه ارتباطات خوب و تقســیم کار خوبی 
داریم ولی آنچه که در دانشگاه امام صادق } در عرصه 
علوم انسانی اسالمی دنبال می شود معموًال صبغه ای 
دارد که چه بسا در پژوهشگاه های هم سوی ما، به این 

شکلش دیده نمی شود. 
 پیام صــادق؛ یکــی از جنبه های نشــان دهنده 
میزان موفقیت معاونت پژوهشــی، دستاوردهای 
دســتاوردهای  مهم تریــن  اســت.  آن  پژوهشــی 
پژوهشی دانشــگاه امام صادق } در عرصه های 

ملی و بین المللی چیست؟
دســتاوردهای پژوهشی یک دانشگاه، با دستاوردهای 
پژوهشــی یک پژوهشــگاه متفاوت اســت. مــا ابتدائا 
دانشگاه امام صادق } هستیم و دستاوردهای اصلی 
ما ســرمایه های انسانی کارآمد و پرقابلیتی است که در 
طول این سی و چند سال، دانشگاه به عرصه ی داخلی 
کشور و حتی عرصه بین المللی عرضه کرده است. بیش 
از آنکه و پیش از آنکه معاونت پژوهشی در پی آن باشد 
که کتاب و مقاله و کاغذ تولید بکند در پی آن اســت که 
انسانی کنجکاو، انسانی مسأله دار، دغدغه مند، واجد 
قابلیت ها و مهارت های پژوهشــی و خّالق و موّلد را در 
عرصه ی تولید علم به بدنه ی پژوهشــی، کارشناسی، 

تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور معرفی کند.
ما نیازمند سرمایه های انسانی هستیم که در مواجهه با 
تحوالت معاصر، در مواجهه با گفتمان های دنیای جدید، 
در مواجهــه با محصوالت تکنولوژی تمــدن غرب (چه 
تکنولوژی های سخت و چه تکنولوژی های نرم  آن ها)، 
در مواجهــه بــا ترتیبات و نظامات سیاســی اجتماعی 
اقتصــادی دنیای معاصــر و  در مواجهه با دنیایی که به 
سمت جهانی شدن دارد پیش می رود و شبکه ای عظیم 
از اطالعات را شکل داده است، نّقاد باشند و پاالیش گر 
باشــند. به همین دلیل مهم ترین دســتاورد خودمان را 
انســان می دانیم و شــاید خود این تفاوت جوهری یک 

دانشگاه اسالمی با دانشگاه غیر اسالمی است.
برای ما کتاب و مقاله موضوعیت ندارد -هر چند که در 
نظام ارزشــیابی غربی و غــرب زده، معموًال تولید کاغذ 
اهمیت داشــته و تولید سیاهه ها جلوه  پیدا می کند- و 
فراموش نمی کنیم که در حوزه ی پژوهشی خودمان، ما 
با انسان و تربیت او مواجه هستیم. تربیت را هم به علم 
بریــده از اخالق محدود نمی کنیم؛ برای ما پیش از هر 
چیز اخالق مهم است؛ ما به این اصل معرفت شناختی 
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اسالم معتقدیم که اگر پژوهشگر ما اهل تقوا باشد اهل 
اخالق باشد، درســت را از نادرست تشخیص می دهد. 
خداوند در قرآن تضمین کرده که اهل تقوا، فرقان دارند. 
فرقان یعنی قوه ی تمیز  و قــوه ی جداکننده ی حق از 
باطل و سره از ناسره. برای یک پژوهشگر چه سرمایه ای 
باالتر از این است که در بین آثار علمی و تولیدات علمی 
دنیــا، و در مواجهه با انواع جریانات، ســره را از ناســره 
تشخیص بدهد، راه حق را شناسایی کند و برای اشاعه 
آن علم و اقامه ی آن علم حق، مجاهدت خودش را انجام 
دهد. لذا بنده به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه، خودم 
را بریده از اخالق پژوهشــی، تربیت اســالمی و  اخالق 
اسالمی در پژوهش نمی دانم. ما با تأکیدی که بر انسان 
اســالمی و عالم مهّذب اســالمی در دانشگاه اسالمی 
خود داریم، از ابزارها و خروجی های پژوهشی، به عنوان 

ابزار و طریق، نه موضوع، استفاده می کنیم.
ما خودمان را به شبکه های ارتباطاتی جدید در عرصه ی 
علم و به انواع ابزارهای نوینی که در تکنولوژی پژوهشی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد -چه به شکل کتاب باشد، 
چه بــه شــکل نرم افزارهای پژوهشــی و چه به شــکل 
کتابخانه های دیجیتال باشــد- مجهــز کرده ایم. ما در 
تولید کتاب و تولید مقاله جزء دانشگاه های برتر محسوب 
می شــویم. هر کس که به پایان نامه های دانشگاه امام 
صادق } توجهــی بکند در موضــوع و کیفیت آن ها 
در مقایســه با مجموعه ی آموزش عالی کشــور تفاوتی 
جوهــری می بینــد و ایــن به خاطــر این اســت که ما 
دانشگاهی هستیم برای انقالب و برخاسته از انقالب. 
مــا در حضــور در مجامع علمی کشــور و ارائه خدمات 

پژوهشی به بدنه های مختلف کشور کم نمی گذاریم.
این ها ابزارهایی هســتند که وقتی به عنوان دستاورد 

و کارنامه دانشــگاه امام صادق } در ارتباط با داخل 
کشــور و در ارتباط با جهان اسالم، کنار هم می گذاریم 
نتیجــه ی خودش را عیــان می کند که دســتاوردهای 
پژوهشــی ما چه بوده و چه اثربخشی را تاکنون داشته 
اســت؛ البته ما نیازمند ارتقاء هستیم و هنوز خودمان 
را بــه هدف های خودمان واصل نمی دانیم.  ما نیازمند 
این هستیم که ارتباطاتی که با بدنه ی مردم و آحاد مردم 
در جهان اسالم گرفته ایم را با استفاده از ابزارهای نوین 
ارتباطاتی همانند اینترنت، بیش از پیش تقویت کنیم و 

هنوز به آن غایت خودمان نرسیده ایم.
در بعد رســانه ای علوم انسانی اســالمی، ما خودمان 
را در ابتدای راه می دانیم. شــما ببینید علوم انســانی 
اســالمی در کشــور ما اساســًا رســانه ندارد و ما فکر 
می کنیــم، در ایــن زمینه دانشــگاه امــام صادق } 
باید نقشــی بیش از ایــن را اجرا بکند. مــا خودمان را 
در اشــاعه ی دانش و در چرخــه ی مدیریت دانش در 

انقالب اســالمی، مکّلف می دانیم. به طــور مثال در 
مدیریت دانش، در طبقه بندی مسئله ها و موضوعات 
دانش علوم انسانی، شاید کل دنیا و کل جهان اسالم 
و حتی کشــور ما گاهی با طبقه بندی ای از دانش کار 
می کند که طبقه بندی بین المللی دنیای غیر اسالمی 
اســت. دانشــگاه امام صادق } خودش را مکّلف به 
این می داند که در یک حرکت تکاملی ســعی بکند که 
ابزارهای مدیریت دانش را در دنیا به سمت دانش های 
اســالمی ســوق بدهد و نقش مؤثــری را در چرخه ی 
مدیریت دانش بین المللی ایفا بکند. امروزه دوســتان 
نخبه ی دانشگاه امام صادق } مخصوصًا در عرصه ی 
مدیریت اســالمی در لنــدن فعالیت های پژوهشــی 
آموزشی جدی دارند و ما با دانشگاه های مختلف دنیا 
ارتباط داریم. هر چند که حضور ما در دانشــگاه های 
خارج، هنوز یک حضور حداقلی اســت و بیش از این 
باید باشد ولی حضور خودمان را به عنوان یک دانشگاه 
تازه تأسیس داشته ایم. مخاطبان ما باید دقت کنند که 
در بین دانشــگاه های دنیا و متعارف سن دانشگاهی، 
دانشگاهی با عمر ۳۰ سال، یک دانشگاه تازه تأسیس 
و جدید محسوب می شــود. به هر حال دانشگاه امام 
صادق } توانسته اســت در بین دانشگاه های دنیا، 

اعتبار علمی الزم را در اندازه های خودش کسب کند.
 پیــام صادق؛ با تشــکر از حضرتعالــی، چنانچه 
صحبــت یــا توصیــه ای بــرای داوطلبــان ورود به 

دانشگاه امام صادق } دارید بفرمایید.
دکتر پیغامی: من به عنوان کسی که شاید قریب به ۱۷ 
سال است که با مخاطبان و داوطلبان ورود به دانشگاه 
ارتباط جدی دارم چه در قالب راهنمای دانشــجویان، 
چه به عنوان عضو هیأت علمی و اســتاد دانشــجویان 

تازه وارد، با این تجربه خدمتشان عرض می کنم انتخاب 
دانشــگاه امام صادق }، انتخاب یک دانشگاه و یک 
رشته نیست بلکه انتخاب یک مأموریت و انتخاب یک 
سبک زندگی اســت. به نظر من چنانچه داوطلبان به 
دانشــگاه امام صادق } به عنوان یکی از ۱۰۰ رشته 
انتخابی خود در کنکور نگاه بکنند موفق نخواهند بود. 
البته دانشــگاه امام صادق } یک سری مؤلفه هایی 
دارد کــه برای ورود به آن، انگیزه بخش اســت: به طور 
مثال فوق لیسانس پیوسته اســت، دانشجویان - البته 
اگر خودشان فعالیت کنند- به دو زبان انگلیسی و عربی 
مجّهز می شــوند، گویا دانشــجو همزمان در دو رشــته 
فعالیت می کند هم رشته های دروس حوزوی و معارف 
اسالمی و هم رشته های متعارف، ما در نوع آموزشمان 
توجــه به مرزهــای دانــش را بیــش از دانشــگاه های 
دیگر جدی می گیریــم و اغلب کتاب های درســی ما، 
کتاب هایی هســتند که مرز دانش را به عنوان مثال در 

رشته ی اقتصاد، سیاست و مدیریت دنبال می کند.
ما دانشــگاه پیشــروی محســوب می شــویم امــا اگر 
داوطلب بخواهد با این مؤلفه ها دانشگاه را ارزیابی کند 
و بین دانشــگاه ها رتبه ای باالتر از دیگران به ما بدهد 
و انتخاب کند به نظر مــن انتخاب صحیحی را نکرده 
است. ما با جذب ســالیانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دانشجو 
عمًال یک دانشگاه نخبه پروریم و نخبه شدن یک ژست 
نیست و دانشــجو مجاهدت، تالش خستگی ناپذیر، 
انگیــزه ی وافر، زندگی ایثار گرایانه ی ریاضت پیشــه ی 
علمی را می طلبد. دانشجوی دانشگاه امام صادق } 
باید همانند دانشــمندان بزرگ دنیا و علمای گرانقدر 
حوزه های علمیه، کمر و همت علمی اش را باال بگیرد. 
حــاال اگر به ایــن مجموعه، مجموعــه نیازمندی ها و 
مطالعاتی که در عرصه حوزوی و علوم اســالمی داریم 
و مأموریت هایی که دانشــگاه خــودش را مکلف به آن 
می دانــد را اضافه کنیم بــه این نتیجه می رســیم که 
دانشجوی ما عمًال وارد نهادی می شود که گویا دارد با 
خدای خودش، با انقالب، با شــهدا و با امام عهد 
می بندد که می خواهد پای این مأموریت ها بایســتد و 
اینجاست که انتخاب دانشگاه امام صادق } انتخاب 
یک مأموریت است و انتخاب یک سبک زندگی جدید 

علمی انقالبی است.
دانشــجوی ما باید خودش را در هر لحظه نســبت به 
مســئله های بشــریت، هر ظلمی که در هر جای دنیا 
می شود، مسئله های داخلی کشور، مواجهه هایی که 
کشور با استکبار دارد، مکّلف و مأمور به فعالیت ببیند. 
پس مهم ترین عــرض و توصیه ی من به داوطلبان این 
اســت که انتخاب دانشــگاه امام صادق } را مشابه 
انتخاب های رشــته  و دانشــگاههای دیگــر نبینند. با 

هــدف و انگیــزه وارد این دانشــگاه شــوند؛ البته هر 
چــه مأموریت هــا و تکلیف هــا بزرگ تر باشــد نیازمند 
انسان های بزرگتر و انســان های پرانگیزه و هدفمند و 
با همت باالتر اســت. دانشــجویی که اینجا را انتخاب 
می کنــد نباید فراموش کند که اینجا محصول انقالب 
اسالمی اســت با مدیریت عالی شخصی که خودش 
از برجسته ترین شــاگردان امام و از برجسته ترین 
انقالبی ها و متفکران اســالمی قرن ماســت شخص 
حضرت آیت الله مهدوی کنــی   و اینکه خودش را 
برای شاگردی مکتب امام صادق } و مکتب کسانی 
که شاگردان قرن پانزدهمی امام صادق } محسوب 
 ، می شــوند (مثل حضرت آیت اللــه مهدوی کنی
حضــرت آیت الله باقری کنی و ســایر اســاتید بزرگوار 
دانشــگاه) آماده کند. شاید این ها نکاتی است که اگر 
شــخص در ابتدا به آن توجه بکنــد می تواند برنامه ی 

زندگی خودش را به نحو دیگری شکل بدهد.
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آشنایى با رشته
فقه و مبانى حقوق اسالمى

 این رشــته توســط دانشــکده الهیات، معارف 
اسالمی و ارشاد دانشگاه ارائه می شود.

پیشینه
دانــش فقــه قدیمی ترین و اصیل ترین رشــته  از 
دانش های دینی و اسالمی است که پایه های آن 
در زمان نبی  مکرم اسالم , و ائمه اطهار] 
نهاده شده است و به جهت نیاز فراوان مسلمانان 
بــه احکام الهــی در زندگی روزمره خود، رشــد و 
بالندگی بســیاری داشــته اســت. این دانش تا 
پیش از تأســیس دانشــگاه در ایران اصلی ترین 
دانش مورد توجه در حوزه های علمیه بوده است 
و هم اکنون نیز طالب حوزه هــای علمیه، فقه را 
به عنوان محوری ترین درس حوزوی می آموزند؛ 
اما این دانش با تأسیس دانشگاه، برای نخستین 
بار به صورت رشــته دانشــگاهی در سال ۱۳۱۳ 
در دانشــکده معقول و منقول (دانشکده الهیات 
امروزی) دانشــگاه تهران تدریــس گردید؛ البته 
باید عنایت داشــت کــه فقه دانشــگاهی با فقه 
حوزوی در هدف گــذاری تفاوت هایی دارد. فقه 
در حوزه های علمیه عمدتًا با هدف مجتهدپروری 
و با روش های سنتی تر تدریس می شود؛ اما فقه 
دانشــگاهی با توجه به محدودیت هایی که با آن 
مواجه اســت امکان مجتهدپروری ندارد و از این 
رو بــا هدف محقق پروری و بــا روش های نوین تر 

سامان یافته است.
موضوع

فقــه در لغت به معنای مطلــق فهم یا فهم دقیق 
مســائل نظری اســت و در اصطالح استخراج و 
اســتنباط احکام شــرعی از منابع دینی همانند 
قرآن، ســنت، عقل و اجماع اســت. انسان پس 
از ایمــان به خداوند و دین آســمانی اســالم، از 
آن جهــت که خود را بنده خداوند می شــمرد بر 

خــود الزم می داند که رفتــار و کردار خــود را در 
همه جنبه های زندگی بر اســاس قانون آسمانی 
و شــریعت اســالم انجام دهد. از آن رو که اوامر و 
نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها واضح و 
مشخص نبوده، بنابراین تعیین وظیفه انسان در 
برابر شریعت آسمانی، نیازمند بحث علمی دقیق 
و بررســی گســترده ای اســت. بر همین اساس 
علمی در میان مســلمانان پدید آمد تا عهده دار 
کشف و تنظیم این وظایف به نحو مدّون شود. این 
دانش همان فقه است که عبارت است از آشنایی 
مستدل با تعیین وظیفه شرعی انسان در برابر هر 
واقعه. وظیفه شــرعی نیز یعنی نحوه رفتاری که 
تبعیت از دین، انسان را بدان وامی دارد تا بر طبق 

آن عمل کند.
 

دروس و مقاطع تحصیلی
دوره تحصیلــی در رشــته فقــه و مبانــی حقوق 
اســالمی مانند ســایر رشته های دانشــگاه امام 
صادق}، به صورت کارشناســی ارشد پیوسته 
است  که به صورت پنج سال کارشناسی و دو سال 
کارشناسی ارشد تعریف شده است. دانشجویان 
در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته 

حدود ۲۴۴ واحد را می گذرانند. 
دانشــجویان این رشته همانند دیگر دانشجویان 
دانشــگاه امــام صــادق}، عــالوه بــر دروس 
تخصصی رشــته فقه و مبانی حقوق، حدود ۸۰ 
واحد درسی دیگر در حوزه های معارف اسالمی 
(دوره مطالعاتی آثار استاد شهید مطهری، تفسیر 
و تدّبر در قرآن کریم، زبان عربی (قواعد و مکالمه 
عربــی)، تاریــخ اســالم و ...) و همچنیــن زبان 

انگلیسی را در طول تحصیل می گذرانند. 
از جمله دروس تخصصی این رشته در این مقطع 

 
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسین علی سعدی
رئیس دانشکده الهیات، 
معارف اسالمی و ارشاد

َر ِمْن ُکلِّ  َ َ ًة َفَلْو ال  فَّ َن اْملُْؤِمُنوَن ِلَیْنِفــُروا َ َو ما 
یــِن َو ِلُیْنِذُروا  ُھوا ِىف الدِّ ــٌة ِلَیَتَفقَّ َ ِ ْ طا ُ ْ ِفْرَقــٍة ِم

َْذُروَن َ ُھْم  ْ َلَعلَّ ِ
ْ ْم ِإذا َرَجُعوا ِإَل ُ َ َقْو

به آیه ۱۲۲ سوره مبارکه 
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می تــوان به فقه، اصول فقه، قواعد فقهی، تاریخ 
فقــه و فقهــا و ... اشــاره کرد. دانشــجویان این 
رشــته همانند طالب حوزه های علمیه در فقه به 
ترتیب کتاب های شــرح اللمعه شــهیدین اول و 
ثانی، و المکاسب شــیخ انصاری و در اصول فقه 
بــه ترتیب کتاب های اصول الفقه مرحوم مظفر و 
فرائد االصول (الرسائل) شیخ انصاری را آموزش 
می بیننــد. دانش آموختگانی که این دروس را به 
خوبی فراگرفته باشــند، معادل طالب پایه هفت 
حوزه علمیه تحصیل کرده اند. دانش آموختگان 
این رشته همچنین مقداری واحدهای مرتبط با 
حقوق همانند مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی 
و ... را نیــز می گذرانند و به آن دانش نیز تا حدی 

مسلح می شوند.
دانشگاه امام صادق}، در مقطع دکترای تخصصی 
رشته فقه و مبانی حقوق نیز دانشجو می پذیرد. دوره 
دکتری در این رشته با محوریت فقه های مضاف از دو 
بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است با این 
توضیح که دوره دکتری این رشته، به صورت ناپیوسته 
اســت و برای ورود به مقطع دکتری، از داوطلبان به 
صــورت کتبی و مصاحبه شــفاهی آزمــون به  عمل 
می آید. طول دوره آموزشی در مقطع دکتری، چهار 
نیمسال تحصیلی و حداکثر دوره پژوهشی به منظور 
نگارش رســاله پس از امتحان جامع، چهار نیمسال 
تحصیلی است؛ افزون بر این، هر ساله، تعداد زیادی 
از دانش آموختــگان این رشــته در مقطــع دکتری 
دانشگاه های کشــور جهت ادامه تحصیل پذیرفته 
می شوند و تعدادی نیز برای تکمیل تحصیالت خود 

در این رشته به حوزه های علمیه منتقل می شوند.

کارکر دها و توانمندسازی  ها
دانشگاه امام صادق}که با رویکردی تلفیقی به 

تولید دانش می نگرد، بخشی از رشته های خود را 
به عنوان رشته مادر و مبنایی برای تبیین پایه های 
ایــن رویکرد تلفیقی قلمداد می کنــد. از دیدگاه 
مؤسســان دانشــگاه، اصلی ترین و پایه ای ترین 
موضوع برای حصول تلفیق و تولید علوم انسانی 
اسالمی، همانا دانش فقه است و از این رو عالوه 
بر دانشــجویان فقه، تمام دانشجویان رشته های 
دیگــر نیــز در حدی بــه فراگیــری ایــن دانش 
ارزشمند می پردازند؛ اما دانشجویان فقه به نحو 
کامل تر و دقیق تــری در این حوزه بــه مطالعه و 
تحقیــق می پردازند و دیگــر حوزه های دانش در 
دانشــگاه از محصوالت این دانش برای تولیدات 
خود بهره می برند. بنابراین در این رشــته تالش 
می شود برنامه های آموزشــی به گونه ای سامان 
یابد که دانش آموختگان این دانشــگاه بیشتر در 

حوزه های پژوهشی و مطالعاتی توانمند گردند. 

بــر ایــن اســاس از جملــه فعالیت هــای علمی 
امکان پذیر توســط دانش اموختگان این رشــته 
می تــوان بــه تدریــس در دانشــگاه ها، ورود به 
عرصه های فرهنگی و فعالیت های پژوهشــی در 
مؤسسات مربوطه اشــاره نمود؛ البته تعدادی از 
دانش آموختگان این رشــته جذب فعالیت های 
اجرایــی و فرهنگــی نیــز می شــوند. از آنجا که 
دانش آموختگان این رشــته کارایی و توانمندی 
دانش آموختگان رشــته حقوق را نیز دارند از این 
رو می تواننــد در فعالیت هایی همچون قضاوت، 
وکالت، مشاوره و ... نیز مشغول گردند؛ هرچند 
این نوع از فعالیت ها در اولویت دانشگاه نیستند. 

س و تعداد واحد ها
فهرست کلی درو

( رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی)

جمع  کل  مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
واحدها

جمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروسجمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروس

۲۴۴

۱۲عمومی

۲۰۸

۳۲تخصصی

۳۶

۴۵معارف اسالمی

۳۲زبان عربی

۴پایان نامه ۱۸زبان انگلیسی

۱۰۱تخصصی

جلسه ی گروه فقه دانشگاه با آیت الله مهدوی کنی 
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 این رشــته توســط دانشــکده الهیات، معارف 
اسالمی و ارشاد دانشگاه ارائه می شود.

پیشینه
رشــته فلســفه را باید پرســابقه ترین رشته  علوم 
انســانی در دنیا دانســت. این دانش در اســالم 
و ایران نیــز از قدمتی طوالنی برخوردار اســت. 
این دانش با ظهور اســالم و عنایت ویژه  این دین 
الهی به عقالنیت، در میان اندیشمندان مسلمان 
رشد یافت و این دانشمندان با بهره از یافته های 
فیلسوفان گذشته و با الهام از آموزه های وحیانی 
دست به کار تدوین دانشی شدند که امروزه از آن 
با عنوان فلسفه اســالمی یاد می شود. در سنت 
اندیشــه اسالمی با دانش دیگری نیز به نام کالم 
نیز مواجه هستیم که اندیشمندان آن به بررسی، 
مطالعه و دفاع از عقاید دینی می پردازند. این دو 
دانش تا پیش از تأســیس دانشــگاه در ایران در 
حوزه های علمیه مورد توجه بود و  اکنون 
نیز چنین است؛ اما با تأسیس 
دانشــگاه،  بـرای 

نخستین بار به صورت رشته دانشگاهی در سال 
۱۳۱۳ در دانشــکده معقول و منقول (دانشکده 

الهیات امروزی) دانشگاه تهران تدریس گردید.

موضوع
فلســفه در معنای عام خود مشــتمل بر مطلق 
دانش هــای عقلی اعــم از دانش هــای نظری و 
عملی اســت؛ اما در معنای خاص آن که همان 
معنای مــورد نظــر در این رشــته دانشــگاهی 
اســت، دانشــی اســت که از آن تحــت عناوین 
«الهیات»، «فلســفه اولی»، «فلسفه علیا»، «ما 
بعد الطبیعه»، «متافیزیک» یــا «علم کلی» یاد 
می شــود. اندیشــمندان این دانش می کوشند 
کلی ترین و ریشــه ای ترین پرســش های بشر را 
فــرا روی خــود قــرار داده و پاســخ هایی عمیق 
و بر اســاس اســتدالل عقلــی برای آنهــا فراهم 
کنند. اندیشــمندان بــا این رویکــرد در تالش 
برای شــناخت عالــم خارج از انســان بوده اند و 
دســت یابی به حقیقت را در گرو شــناخت عالم 
عینی- آن گونه که واقعا هســت- می دانستند. 
مســائلی از قبیــل هســتی، معرفــت، علّیت، 
حرکــت، زمان، خدا، انســان و ... اموری 
هستند که در این دانش به آن ها پرداخته 
می شــود. با توجه به رویکرد میان رشــته 
ای در دانشــگاه،  عالوه بر دروس فلســفه 
اســالمی، به فلســفه های مضاف(فلسفه 
اخالق،  فلسفه منطق، فلسفه ذهن و...)
هم در برنامه ریزی درسی توجه ویژه ای 

صورت گرفته است.

آشنایى با رشته
فلسفه و کالم اسالمى
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دروس و مقاطع تحصیلی
دوره تحصیلی در رشته فلســفه و کالم اسالمی 
مانند سایر رشــته های دانشگاه امام صادق}، 
به صورت  کارشناســی ارشد پیوســته می باشد 
که به صورت پنج ســال کارشناســی و دو ســال 
کارشناسی ارشد تعریف شده است. دانشجویان 
در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته 

۲۴۰ واحد را می گذرانند. 
دانشــجویان این رشته همانند دیگر دانشجویان 
دانشــگاه امــام صــادق}، عــالوه بــر دروس 
تخصصی رشــته فلسفه و کالم اســالمی حدود 
۸۰ واحد درسی با ماهیت معارف اسالمی (فقه، 
اصول فقــه، دوره مطالعاتی آثار اســتاد شــهید 
مطهری، تفسیر و تدّبر در قرآن کریم، زبان عربی 
(قواعد و مکالمه عربــی) و ...) و همچنین زبان 

انگلیسی را در طول تحصیل می گذرانند. 
از جمله دروس تخصصی این رشته در این مقطع 
می توان به نظام های فلســفی (مشــاء، اشراق و 
حکمت متعالیه)، فلســفه اســالمی (با تمرکز بر 
کتاب های شرح منظومه، االشارات، التنبیهات)، 
تاریــخ فلســفه اســالمی، تاریخ فلســفه غرب، 
منطق صوری، منطق ریاضی، کالم، الهیات در 
قرآن کریم، الهیات در نهج البالغه، فلســفه علم، 
معرفت شناسی و ... اشاره کرد. دروس این رشته 
بیشتر بر فلسفه صدرایی متمرکز است؛ اما دیگر 
مکاتب فلسفی اسالمی و غیر آن نیز مورد مطالعه 

قرار می گیرد.
دانشــگاه امام صــادق}، در مقطــع دکترای 
تخصصــی رشــته فلســفه و کالم اســالمی نیز 

دانشجو می پذیرد. دوره دکتری در این رشته از دو 
بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است: با 
این توضیح که دوره دکتری این رشته، به صورت 
ناپیوسته اســت و برای ورود به مقطع دکتری، از 
داوطلبــان به صورت کتبی و مصاحبه شــفاهی 
آزمــون به عمــل می آید. طــول دوره آموزشــی 
در مقطــع دکتــری، چهار نیمســال تحصیلی و 
حداکثر دوره پژوهشــی به منظور نگارش رساله 
پس از امتحان جامع، چهار نیمســال تحصیلی 
اســت. افزون بر این، هر ســاله، تعداد زیادی از 
دانش آموختــگان ایــن رشــته در مقطع دکتری 
دانشگاه های کشــور و گاه مراکز خارج از کشور 

جهت ادامه تحصیل پذیرفته می شوند. 
کارکر دها و توانمندسازی ها

دانشگاه امام صادق} که با رویکردی تلفیقی 
به تولید دانش می نگرد، بخشــی از رشته های 
خود را به عنوان رشته مادر و مبنایی برای تبیین 
پایه های این رویکرد تلفیقی قلمداد می کند. از 
جمله این رشــته های پایه، دانش فلسفه است 
که در آن به بررســی مبنایی و ریشــه ای مبانی 
تبیین هســتی، شــناخت، علم، انســان و ... 
پرداخته می شود؛ بنابر این در این رشته تالش 
می شود برنامه های آموزشی به گونه ای سامان 
یابد که دانش آموختگان این دانشگاه بیشتر در 
حوزه های پژوهشی و مطالعاتی توانمند گردند. 
اســاتید  از  اســتفاده  دقیــق،  علمــی  کار 
برجســته در ایــن رشــته و انگیزه هــای ویــژه 
دانشــجویان این رشــته، ســبب شــده اســت 
رشــته،  ایــن  موفــق  دانش آموختــگان  کــه 

س و تعداد واحد ها 
فهرست کلی درو

(رشته فلسفه و کالم اسالمی)

جمع کل مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
واحدها

جمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروسجمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروس

۲۴۰

۱۲عمومی

۱۹۴

۴۲تخصصی

۴۶

۵۷معارف اسالمی

۲۷زبان عربی

۴پایان نامه ۱۸زبان انگلیسی

۸۰تخصصی

 آیت الله سید حسن مصطفوی
مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی

نســبت به ســایر دانش آموختگان فلسفه اسالمی 
دانشگاه های کشــور از برجستگی های خاصی در 
عرصه های آموزشــی و پژوهشــی برخوردار باشند. 
از جملــه فعالیت هــای علمی امکان پذیر توســط 
دانش اموختــگان این رشــته می توان بــه تدریس 
در دانشــگاه ها، ورود بــه عرصه هــای فرهنگــی و 
فعالیت های پژوهشــی در مؤسسات مربوطه اشاره 

نمود.

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
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 این رشته توسط دانشکده الهیات، معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه ارائه می شود.

پیشینه
قــرآن کریــم و احادیث منقول از رســول خدا, و اهل بیــت] در همه فرق 
اســالمی به عنوان اصلی ترین منبع معارف و آموزه های دینی شناخته می شود. 
مطالعه و بررســی این منابع از صدر اســالم تا کنون یکی از مهم ترین دانش های 
دینی به حساب می آید. تفسیر قرآن کریم، جمع آوری و صحت روایات، تاریخ قرآن 
کریم و احادیث و ... از جمله موضوعاتی است که همواره مورد مطالعه دانشمندان 
اسالمی بوده است و سابقه ای به عمر اسالم دارد. این دانش با تأسیس دانشگاه، 
برای نخستین بار به صورت رشته دانشگاهی در سال ۱۳۱۳ در دانشکده معقول 
و منقول (دانشکده الهیات امروزی) دانشگاه تهران تدریس گردید و امروزه نیز در 

دانشگاه های دیگر تدریس می شود. 

موضوع
این رشته در دانشگاه بیشتر با محوریت بررسی های تاریخی و علومی شکل گرفته 
است که وظیفه آن ها بررسی مسائل محتوایی و شکلی حوزه قرآن و حدیث است. 
در این رشته به موضوعاتی همچون تفسیر قرآن کریم، روش های فهم قرآن کریم، 
تاریخ قرآن کریم و احادیث، روش های بررســی صحت اسناد روایات و ... پرداخته 
می شود. این نوع از بررسی ها تأثیر مستقیمی در فهم صحیح و برداشت های بدون 
انحراف از منابع دینی دارد. فقها که وظیفه اســتنباط احکام الهی از 

را  دینی  بر عهده دارند یکی از مهم ترین مصرف کنندگان منابع 
مستقیم تولیدات علمی این رشته هستند.

دروس و مقاطع تحصیلی
دوره تحصیلی در رشته علوم قرآن و حدیث 
ماننــد ســایر رشــته های دانشــگاه امام 
صادق}، به صورت کارشناســی ارشــد 
پیوسته می باشــد که به صورت پنج سال 
کارشناســی و دو ســال کارشناسی ارشد 
تعریف شده اســت. دانشجویان در طول 
دوره تحصیلی کارشناســی ارشد پیوسته 

حدود ۲۴۰ واحد را می گذرانند. 
دانشــجویان ایــن رشــته هماننــد دیگــر 
دانشجویان دانشگاه امام صادق}، عالوه 
بر دروس تخصصی، حدود ۸۰ واحد درسی 
در دیگر حوزه های معارف اسالمی (فقه، 
اصول فقه، دوره مطالعاتی آثار استاد شهید 
مطهری، تفسیر و تدّبر در قرآن کریم، زبان 
عربی (قواعد و مکالمــه عربی)، تاریخ 
اسالم و ...) و همچنین زبان انگلیسی 

را در طول تحصیل می گذرانند. 
از جملــه دروس تخصصــی ایــن 

 
دکتر مهدی ایزدی
مدیر گروه 
علوم قرآن و حدیث

آشنایى با رشته
علوم قرآن و حدیث
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رشته در این مقطع می توان به تاریخ قرآن کریم، 
تاریخ حدیث، تفاسیر موضوعی (تفسیر اخالقی، 
تفســیر اجتماعــی، تفســیر عرفانــی، تفســیر 
فلسفی و ...) روش های تفسیری، معناشناسی، 

زبان شناسی و... اشاره نمود.
دانشــگاه امام صادق}، در مقطــع دکترای 
تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث نیز دانشجو 
می پذیرد. دوره دکتری در این رشته از دو بخش 
آموزشــی و پژوهشی تشکیل شده است؛ با این 
توضیــح که دوره دکتری این رشــته، به  صورت 
ناپیوسته است و برای ورود به مقطع دکتری، از 
داوطلبان به صورت کتبی و مصاحبه شــفاهی 
آزمون بــه عمل می آیــد. طول دوره آموزشــی 
در مقطــع دکتری، چهار نیمســال تحصیلی و 
حداکثر دوره پژوهشی به منظور نگارش رساله 

پس از امتحان جامع، چهار نیمسال تحصیلی 
اســت؛ افزون بر این، هر ساله، تعداد زیادی از 
دانش آموختــگان این رشــته در مقطع دکتری 
دانشــگاه های کشــور جهــت ادامــه تحصیل 

پذیرفته می شوند.
کارکر دها و توانمندسازی ها

دانشگاه امام صادق }که با رویکردی تلفیقی به 
تولید دانش می نگرد، بخشی از رشته های خود را 
به عنوان رشته مادر و مبنایی برای تبیین پایه های 
این رویکرد تلفیقی قلمداد می کند؛ بر این اساس 
برنامه های این رشــته به گونه ای طراحی شــده 
است که دانشجویان به صورت علمی با قالب ها 
و محتواهای دینی آشــنا شوند و دیگر حوزه های 
دانش در دانشگاه و خارج از آن نیز از محصوالت 
این دانش برای تولیدات خود بهره ببرند. بنابراین 

در این رشته تالش می شود برنامه های آموزشی 
بــه گونه ای ســامان یابــد کــه دانش آموختگان 
این دانشــگاه بیشــتر در حوزه های پژوهشــی و 

مطالعاتی توانمند گردند. 
بــر ایــن اســاس از جملــه فعالیت هــای علمی 
امکان پذیر توســط دانش آموختگان این رشــته 
می تــوان بــه تدریــس در دانشــگاه ها، ورود بــه 
عرصه های فرهنگی و فعالیت های پژوهشــی در 
مؤسســات مربوطه اشــاره نمود. البته بخشی از 
دانش آموختگان این رشــته جــذب فعالیت های 
اجرایی و فرهنگی نظیر مدیریت قرآنی و دینی نیز 
می شوند هرچند این نوع از فعالیت ها در اولویت 

دانشگاه نیستند.

س و تعداد واحد ها
فهرست کلی درو

(رشته علوم قرآن و حدیث)

جمع کل مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی
واحدها

جمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروسجمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروس

۲۴۰

۱۲عمومی

۱۹۶

۴۰تخصصی

 ۴۴

۵۵معارف اسالمی

۳۳زبان عربی

۴پایان نامه ۱۸زبان انگلیسی

۷۸تخصصی

 
جلسه دفاعیه 
پایان نامه ی 
دکتر میثم مطیعی

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}

33



﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
 این رشتـه توسـط دانشــکده معارف اسالمی و ︮ــــ︀دق}

اقتصاد ارائه می شود.
پیشینه

رشته اقتصاد امروزه شناخته شده ترین رشته علوم 
انســانی در ســطح جهان اســت. توســعه شتابان 
اقتصاد در سطح جهان موجب شده است که امروزه 
کمتر کســی با کارکردهای این شــاخه مهم علمی 
آشنا نباشد. دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد به 
 عنوان عضوی پیشرو در مجموعه دانشگاه اسالمی 
و غیردولتی امام صــادق  وظیفه خود می داند 
که در مســیر رشــد و تعالی دانش اقتصادی کشور 
و مرجعیت علمی در فضای بین الملل با اســتفاده 
از ذخایر عظیم دین اســالم وتجربه دانش بشری از 
طریق ایجاد دانشکده ای اسالمی و به روز، به تربیت 
دانش آموختگانی عالم، فرهیخته و متعهد به مبانی 
اســالم همت گمارد و با تشــکیل ســرمایه انسانی 
مؤمن، متعهد و متخّصص و شــکل دهی به جریان 
علمی پرشتاب و بالنده کشور، پاسخگوی نیازهای 
جامعه در عرصه دانش اقتصاد بوده و با فراهم کردن 
زمینــه برای علم آموزی مؤمنانه زمینــه را برای ارائه 

الگوی منسجم اقتصاد اسالمی فراهم نماید.
موضوع 

رشــته معــارف اســالمی و اقتصــاد بــا توجه به 
ماهیت میان رشــته ای خود، بهترین بستر علمی 
برای طراحی الگوی ایرانی- اســالمی پیشــرفت 
اقتصادی کشــور است. در این راستا این رشته با 
تلفیق معارف اســالمی با علوم اقتصادی، آغازگر 
حرکــت در راســتای تکامل اقتصاد اســالمی در 
ایران بوده اســت. تربیت و تعلیم اندیشــمندان و 
صاحبنظران متعهدی که توان تعمیق و گسترش 
دانش اقتصاد را بر پایه فرهنگ و معارف اسالمی 
داشته باشــند، مهمترین برنامه این رشته است. 
مهمترین موضوعات مورد مطالعه در این رشــته، 
شــناخت دقیــق از مرزهــای دانــش اقتصاد در 
مکاتب مختلف اقتصادی، کســب توانایی در نقد 
ادبیات اقتصادی متعارف، توسعه مرزهای دانش 
در اقتصاد اسالمی و کمک به ارتقای رفتارسازی 

در اقتصاد اسالمی می باشد.
اقتصاد   با  رهیافت تلفیقی

واقعیت هــای تاریخــی نشان داده اســت دانــش 
اقتصادی به تنهایی نتوانسته اســت مشــکالت و 
معضالت جوامــع مختلف را حل نماید. به همین 
جهت ره یافت تلفیقی به منظور متمر ثمر شــدن 
دانــش اقتصــادی جایــگاه خــود را در مجموعه 
ادبیــات اقتصــادی باز نمــود. در همیــن رابطه 
مشــاهده می شــود که تلفیق فرهنگ و اقتصاد، 
سیاســت و اقتصــاد، علــوم شــناختی و اقتصاد 
و... جامه عمل به خود پوشانده اســت. هدف از 

تلفیق این بوده  که دانش اقتصاد بتواند از ظرفیت ها 
و قابلیت های ســایر رشــته های علم در حل مسائل 

اقتصادی استفاده نماید.
معنای تلفیق معارف اسالمی با اقتصاد 

اصــوًال تولیــد علــم و نظریه پــردازی در همــه علــوم بــه 
ــر رشــته ای تقســیم  ــِی رشــته ای و غی ــت کل دو رهیاف
ــورد  ــی م ــًا در زمان ــته ای غالب ــت رش ــود. رهیاف می ش
اســتفاده قــرار می گیــرد کــه صحبــت از علمــی غیــر 
مــزدوج در میــان اســت. بنابرایــن زمانــی کــه ســخن 
ــر  ــد، ناگزی ــان می آی ــه می ــم اقتصــاد اســالمی ب از عل
ــته ای)  ــر رش ــی (غی ــرد تلفیق ــه رویک ــن ب ــه پرداخت ب
هســتیم. اقتصــاد اســالمی، علمی اســت که ابعــاد آن 
فراتــر از یــک رشــته اســت؛ چــرا کــه هــر گــزاره آن بایــد 
ــان قواعــد دانــش اقتصــاد  ــا در نظــر گرفتــن همزم ب
متعــارف و اصــول اســالمی تولیــد شــود. اقتصــاد 
اســالمی از آن جهــت ارزشــمند اســت کــه گزاره هــای 
آن همــۀ ابعــاد انســانی را در دل خــود لحــاظ کرده انــد 
ــه  ــارف اســت ک ــم اقتصــاد متع ــر خــالف عل ــن ب و ای
فقــط بــر روی تمایــالت یــک انســان حداکثــر کننــدۀ 
ماهیــت  بــه  دیگــر  و  اســت  کــرده  تمرکــز  ســود، 
کاری  او  انســانی  و  دینــی  اجتماعــی،  اخالقــی، 
ــدارد. وظیفــۀ یــک اقتصــاددان مســلمان آن اســت  ن
ــن اســالم و اقتصــاد  ــر دی ــان ب ــا اشــراف همزم ــه ب ک
متعــارف، بــه توســعه مرزهــای اقتصــاد اســالمی 
بپــردازد. دیگــر وظیفــه اقتصاددان مســلمان آن اســت 
ــای اقتصــادی  ــا مشــکالت و بحرانه ــه ب ــه در مقابل ک
بتوانــد از الگوهــای اقتصــاد و اســالم اســتفاده الزم را 
ببــرد و بــه راه حل هــای دقیــق و عملیاتــی برســد.

دروس، گرایش ها و مقاطع تحصیلی 
دوره تحصیلی در رشته معارف اسالمی و اقتصاد مانند 
، به صورت   ســایر رشته های دانشــگاه امام صادق 
کارشناسی ارشد پیوسته می باشــد که به صورت پنج 
ســال کارشناسی و دو سال کارشناســی ارشد تعریف 
شــده اســت. دانشــجویان در طــول دوره تحصیلی 

کارشناسی ارشد پیوسته، ۲۲۵ واحد را می¬گذرانند.
چینش واحدهای دوره به گونه ای است که دانشجویان 
همچون دانشــجویان اقتصاد دانشــگاه های کشــور، 
واحدهــای مصــوب وزارت علــوم، را می گذرانند لکن 
بــا توجه به رویکرد  تلفیقی رشــته های دانشــگاه امام 
صــادق علیه الســالم، عالوه بــر آن حــدود ۸۰ واحد 
دروس با ماهیت معارف اســالمی (فقــه، اصول فقه، 
دوره مطالعاتی آثار اســتاد شــهید مطهری، تفسیر و 
تدبر در قرآن کریم، زبان عربی (قواعد و مکالمه عربی) 
و ...) و همچنیــن زبان انگلیســی را در طول تحصیل 

می گذرانند. 
از جملــه دروس تخصصــی این رشــته در این مقطع 
می توان به اقتصاد کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد بخش 
عمومی، تاریخ عقاید اقتصادی، اقتصاد کشــاورزی، 

 دکتر مهدی صادقی
رئیس دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد

آشنایى با رشته معارف اسالمى و اقتصاد
و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
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بین¬الملــل،  اقتصــاد 
و  پول  ایــران،  اقتصــاد 
بانکــداری، بانکــداری 
اقتصــاد  اســالمی، 
االقتصاد  فقه  اسالمی، 

و ... اشاره کرد.
دانشگاه  در  رشــته  این 

امام صادق  دارای نزدیک به ۲۰ گرایش پژوهشــی بوده که بســته به 
عالقــه دانش¬جویان و نیازهــای جامعه و رویکرد مــورد عالقه ¬آنان که 
می¬تواند رویکرد تاریخی، ریاضی، کاربردی، فلســفی، فقهی و... که در 
حیــن تحصیل در درس¬های خود به آنهــا برخورده و به آنها عالقه¬مند 
شــده اســت انتخاب می¬کنند. گرایش هایی همچون اقتصاد سنجی و 
اقتصاد مالــی، اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد نفت و گاز، 
اقتصاد انرژی، اقتصاد اسالمی، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد بیمه و... اشاره 

کرد.
ادامه تحصیل  در مقطع های دکتری 

کلیــه فارغ التحصیــالن رشــته معارف اســالمی و اقتصــاد مــی توانند در 
رشــته های علوم اقتصادی( گرایشــهای مختلــف)، مدیریــت قراردادهای 
نفــت و گاز، اقتصاد نفت و گاز( در دو گرایش حقــوق قراردادهی نفت و گاز 
و بازارها م مالیه نفت و گاز) در دانشــکده معارف اســالمی و اقتصاد، ادامه 
تحصیل بدهند. توانایی کســب شــده فارغ التحصیالن این دانشــکده به 
حدی اســت که آنها قابلیت رقابت با فارغ التحصیالن دانشگاه های دیگر را 
پیدا خواهند نمود، به همین دلیل آن ها می توانند به راحتی در سایر دوره های 
دکتری علوم اقتصادی دانشــگاه های دیگر شــرکت کننــد. در حال حاضر 
تعدادی از فارغ التحصیالن دانشــکده معارف اسالمی و اقصتصاد در سایر 

دوره های دکتری مشغول به تحصیل می باشند.
کارکردها و توانمند سازی ها

دانشــگاه امام صادق که با رویکردی تلفیقی به تولید دانش می نگرد، 
تالش می کند برنامه های آموزشــی خود را به گونه ای ســامان بخشــد که 
دانش آموختگان این دانشــگاه بیشتر در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی 
میان رشــته ای (معارف اســالمی و علوم اجتماعی) توانمند گردند. این 
مســئله موجب شــده اســت که هدف اصلی دانشــگاه از تأسیس رشته 
معارف اسالمی و اقتصاد، تربیت محققان وپژوهندگان جوانی باشد که در 

حوزه اقتصاد اســالمی 
صاحب نظریــه و تولید 
باشــند؛  دانش  کننده 
بــر ایــن اســاس تنوع 
اسالمی  معارف  دروس 
که به مثابه فراهم سازی 
بــرای  الزم  مقدمــات 
تلفیق رشــته اقتصــاد با معارف دینی اســت زمینه و فرصــت مقتضی را 
برای دانشــجویان گام نهادن در راســتای تولید علم اقتصاد اسالمی و به 
تبع آن متخصصین و کارشناسان اقتصاد اسالمی، فراهم ساخته است؛ 
البته طبیعی است که همه دانش آموختگان این رشته دارای گرایش های 
مطالعاتی و پژوهشی نباشد؛ بنابراین برخی از ایشان وارد حوزه های نظام 
اسالمی می پردازند.  فارغ التحصیالن دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد 
بر اســاس توانایی ها و عالقه مندی های خــود می توانند در موقعیت های 
مختلف به کار مشغول شوند. دسته ای در حیطه نظریه پردازی مطالعاتی و 
پژوهش حائز شرایط الزم باشند، معموال در دستگاه های علمی و پژوهشی 
مثل دانشگاه ها مشغول به کار شوند. دسته ای دیگر که به کار های عملیاتی 
و اجرایی عالقه مند هســتند، در دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی 
مشغول به کار می شوند. مراکز حساسی چون کمیسیون های اقتصادی، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی، وزارت اقتصاد 
و دارایی، وزارت کشــاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن و تجارت، 
نهاد ریاســت جمهوری، بنیادها و ســازمان ها، شــرکت های خصوصی، 
اســنانداری ها و فرمانداری ها و بانک ها، شورای عالی امنیت ملی و ... از 
جمله مراکزی هستند که نیازمند نیروهای متخصص و متعهد می باشند؛ 
از مجموعه مســئولیت های متعددی که برعهده دانش آموختگان رشــته 
معارف اســالمی و اقتصاد دانشــگاه امام صادق علیه السالم قرار داشته 
است، می توان به بر عهده گرفتن معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی 
توسط دکتر محمدهادی زاهدی وفا، معاونت وزیر نیرو و معاونت اقتصادی 
وزیر اقتصاد و دارایی توســط دکتر داوود منظور، ریاست بر دانشگاه علوم 
اقتصادی تهران توســط دکتر مهــدی صادقی شــاهدانی، معاونت دبیر 
شــورای امنیت ملی توسط دکتر علی باقری و معاونت پژوهشی دانشگاه 

امام صادق توسط دکتر عادل پیغامی اشاره کرد.

س و تعداد واحدها 
فهرست کلی درو

( رشته معارف اسالمی و اقتصاد)

جمع کل مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
واحدها

عنوان دروس
تعــداد 
واحد

جمــع 
واحدها

تعداد واحدهاعنوان دروس
جمــع 
واحد ها

۲۲۹

۱۲عمومی

۱۸۶

(مشــترک  تخصصــی 
بین گرایش ها)

۲۴

۴۳

۶۰معارف اسالمی

۱۵تخصصی گرایش ها۲۱زبان عربی

۱۸زبان انگلیسی

۴پایان نامه
۷۵تخصصی

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
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 این رشــته توسط دانشــکده معارف اسالمی و 
علوم سیاسی دانشگاه ارائه می شود.

پیشینه
رشــته علــوم سیاســی یکــی از پرســابقه ترین 
رشته های علوم انســانی در دنیا است و در ایران 
نیز از قدمتی طوالنی برخوردار است. در گذشته 
بســیار دور اندیشمندان و فیلســوفان در علمی 
که آن را «سیاست مدن» می نامیدند، به بررسی 
مســائل بنیادین سیاست یعنی حکمرانی خوب 
و معطوف به مصلحــت عمومی می پرداختند. با 
گسترش دامنه روابط سیاسی کشورها و افزایش 
پیچیدگی در اداره حکومت ها، این دانش دیرین 
شکل نوینی به خود گرفت و در دانشگاه های دنیا 
به یک رشــته علمی و نظریه مند دانشگاهی و با 
شاخه ها و موضوعات متنوع تبدیل شد. آموزش 
این رشــته در ایران برای نخستین بار با تأسیس 
مرکزی علمی با عنوان «مدرســه علوم سیاسی» 
در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی آغاز شد و تا امروز 
نیز تدریس آن در دانشگاه های کشور در شکل ها 

و گرایش های گوناگون ادامه دارد.

موضوع
«علم سیاست» در معنای دانشگاهی و رایج آن، 
به صورت عام به «علم یا فن اداره کشور» تعریف 
شــده که موضــوع آن عمدتا به صــورت خاص، 
مطالعــه «قــدرت» ورابطــه معنوی آن بــا عموم 
مردم و دستگاه های حاکمه که در سطح داخلی 
و بین المللــی اســت، یا به صورت عــام، مطالعه 
«دولــت»، می باشــد. بر این پایه علوم سیاســی 
یعنی ارائه مجموعه ای منسجم از نظریه ها، ابزارها 
یــا راهکارهایی اســت که بر اســاس آن ها بتوان 
اهداف و منابع دســتیابی به یک زندگی خوب و 
ســعادتمند را برای یک قلمرو مختار مطالعه کرد 
و با بهره گیری از تجارب بشــری، مســیر فعلی و 

اجماًال آینده را هدایت و ترسیم کرد.

معنای تلفیق معارف اسالمی با علوم سیاسی 
دانش سیاســی به معنای امــروزی و متداول آن 
در مغرب زمین بســط و گســترش یافته اســت 
و نظریه پــردازان آن از منظــر تمــدن غربی بدان 
نگریسته اند و بســیاری از یافته های آن پاسخی 
به نیازهای تاریخی اجتماعی و سیاست فرهنگی 
غرب است. «سیاست» در اندیشه دینی (اسالم)، 
معنــای خــاص دارد و باید در جامعه اســالمی، 
مبتنی بــر پایه های تفکر دینی تعریف شــود؛ از 
این رو به طور اجمال، «علم سیاست اسالمی» را 

مدیریت آحاد جامعه در راستای تعالی و سعادت 
دنیــوی و اخروی تعریف می کننــد. با عنایت به 
تعریف ذکر شــده، در جامعه اسالمی شناخت و 
کارکرد معارف اســالمی با ماهیت امر سیاست، 
آن هم نه به معنای صرفا کســب، حفظ و توسعه 
قدرت؛ بلکه با ماهیت «امانتداری قدرت الهی» 

معنا پیدا کرده و حائز اهمیت است.
بــا پیــروزی انقالب اســالمی و تأســیس نظام 
جمهوری اسالمی که مبتنی بر شریعت اسالم 
در میزان دین و سیاست است، نا کارآمدی علم 
سیاســت غربی برای ارائــه راه کارهای معنوی 
درخور و شایسته برای نظام جمهوری اسالمی 
ایران هر چه بیشــتر آشکار شــد. برای رفع این 
نقیصــه بزرگ و بــه منظور تربیــت متخصصان 
و اندیشــمندانی کــه بتوانند از منظر شــریعت 
اســالم و ســّنت های دینــی و ملــی؛ مســائل 
سیاســی را مورد تحلیل و ارزیابــی علمی قرار 
دهند، رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی در 

این دانشگاه تأسیس گردید. 
در طراحــی این رشــته تالش شــده اســت تا در 
راستای رسالت دانشــگاه امام صادق}، یعنی 
تلفیق علوم انســانی با معارف اســالمی؛ تعلیم 
«سیاست اسالمی» و به تبع آن تربیت پژوهندگان، 
متخصصان و کارشناسانی زبده، برای خدمت به 
جامعه اسالمی و رفع فقدان های معرفتی در حوزه 
آموزشی و پژوهشی، سرلوحه کار قرار گیرد. تلفیق 
میان معارف اســالمی و علم سیاست، وسیله ای 
اســت که دانش  آموختگان این رشــته بتوانند با 
کســب توانایی های الزم از دریچه دین، مســائل 
و اندیشــه های سیاســی را مورد بررسی عالمانه 
قرار دهنــد و با تجزیه و تحلیل تئوری های جدید 
سیاســی و کوشش در بررسی مبانی و ثمرات این 
تئوری ها، قادر به طراحی مدل های سیاســی بر 
اساس موازین اسالمی باشند و در نهایت بتوانند 
از نظر علمی و عملی پاسخگوی نیازهای واقعی 

جامعه اسالمی ایران باشند.

دروس، گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دوره تحصیلی در رشــته معارف اسالمی و علوم 
سیاســی مانند ســایر رشته های دانشــگاه امام 
صادق}، به صورت کارشناســی ارشد پیوسته 
است که به صورت پنج سال کارشناسی و دو سال 
کارشناسی ارشد تعریف شده است. دانشجویان 
در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته، 

۲۳۲ واحد را می گذرانند. 
چینــش واحدهــای دوره بــه گونه ای اســت که 
دانشــجویان همچون دانشجویان علوم سیاسی 

دکتر فرشاد شریعت
رئیس دانشکده معارف اسالمی و 
علوم سیاسی
 

آشنایى با رشته معارف اسالمى و علوم سیاسى
﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
︮ــــ︀دق}
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دانشــگاه های کشــور، واحدهای مصوب وزارت 
علوم را می گذرانند؛ اما با توجه به رویکرد  تلفیقی 
رشته های دانشگاه امام صادق}، عالوه بر آن 
حدود ۸۰ واحد درسی با ماهیت معارف اسالمی 
(فقه، اصول فقه، دوره مطالعاتی آثار استاد شهید 
مطهری، تفسیر و تّدبر در قرآن کریم، زبان عربی 
(قواعد و مکالمه عربــی) و ...) و همچنین زبان 

انگلیسی را در طول تحصیل می گذرانند. 
از جملــه دروس تخصصــی این رشــته در این 
مقطــع می توان به مبانی علم سیاســت، تاریخ 
تحــوالت سیاســی و اجتماعی، اصــول روابط 
بین الملل، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، 
مبانی اندیشه های سیاســی در اسالم، حقوق 
بین الملل اسالم، فقه سیاسی، نظام سیاسی و 
دولت در اسالم، اندیشه های سیاسی در اسالم 
و ایران، جنبش های اســالمی معاصر، تحوالت 
سیاســی و اجتماعــی ایران، انقالب اســالمی 

ایران اشاره کرد.
این رشــته در دانشــگاه امام صــادق} دارای 
گرایش هایــی نظیر اندیشــه سیاســی اســالم، 
 مطالعات سیاسی جهان اسالم،  مطالعات ایران، 
و جامعه شناســی سیاسی اســت  که در هر دوره 
بــا توجه به اقبال دانشــجویان، تعــدادی از این 

گرایش ها تشکیل می گردد.
دانشــگاه امام صــادق}، در مقطــع دکترای 
تخصصی رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی 
نیــز دانشــجو می پذیــرد. دوره دکتــری در این 

رشــته از دو بخش آموزشــی و پژوهشی تشکیل 
شده است؛ با این توضیح که دوره دکتری رشته 
علوم سیاســی، به صورت ناپیوسته است و برای 
ورود به مقطــع دکتری، از داوطلبــان به صورت 
کتبی و مصاحبه شفاهی آزمون به عمل می آید. 
طــول دوره آموزشــی در مقطع دکتــری، چهار 
نیمســال تحصیلی و حداکثر دوره پژوهشــی به 
منظور نگارش رســاله پــس از امتحــان جامع، 
چهار نیمسال تحصیلی اســت. در حال حاضر، 
دانشــجویان مقطــع دکتــری در ســه گرایــش 
و  سیاسی  جامعه شناسی  سیاسی،  اندیشه های 
مسائل ایران مشغول به ادامه تحصیل می باشند؛ 
افزون بر این، هر ســاله، تعــداد قابل توجهی از 
دانش آموختــگان این رشــته در مقطــع دکتری 
دانشگاه های کشــور و همچنین مراکز خارج از 

کشور جهت ادامه تحصیل پذیرفته می شوند.
با توجه به رویکرد پژوهشــی اساتید در گروه های 
از  محــدودی  تعــداد  دانشــکده،  مطالعاتــی 
فارغ التحصیالت موفق معارف اســالمی و علوم 
سیاسی هم پس از طی مراحل قانونی، کاندیدای 

بورسیه در دانشکده می شوند.

کارکر دها و توانمندسازی ها
دانشــگاه امــام صــادق} کــه بــا رویکــردی 
تلفیقی بــه تولید دانش می نگرد، تالش می کند 
برنامه های آموزشــی خود را به گونه ای ســامان 
بخشــد که دانش آموختگان این دانشگاه بیشتر 

در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی میان رشته ای 
(معارف اسالمی و علوم انسانی) توانمند گردند. 
این مســأله موجب شده اســت که هدف اصلی 
دانشگاه از تأسیس رشته معارف اسالمی و علوم 
سیاســی تربیت محققان و پژوهنــد گان جوانی 
باشد که در حوزه سیاست اسالمی صاحب نظریه 

و تولیدکننده دانش باشند. 
بر این اســاس تنوع دروس معارف اســالمی که 
به مثابه فراهم ســازی مقدمــات الزم برای تلفیق 
رشته علوم سیاسی  با معارف دینی است، زمینه 
و فرصت مقتضی را برای دانشجویان دغدغه مند 
بــرای گام نهــادن در راســتای تولیــد معرفــت 
«سیاست اسالمی» فراهم ساخته است که نتیجه 
آن، تربیت متخصصان و کارشناســان سیاســت 
اســالمی اســت. حقیقتًا تلفیق رشــته معارف 
اســالمی و علوم سیاســی سبب شــده است که 
دانش آموختگان موّفق این رشته، نسبت به سایر 
دانش آموختگان علوم سیاســی دانشــگاه های 
کشــور از توانمندی های خاصــی در عرصه های 
آموزشــی، پژوهشــی و در نهایت مدیریت و اجرا 

برخوردار باشند. 
نظر به رســالت دانشــگاه امام صادق} جهت 
تربیت دانش آموختگانی مسّلط به علم روز و نیز 
آشنا به معارف دینی و اسالمی، فارغ التحصیالن 
این دانشــکده   می توانند در عرصه های مختلف 
علمــی و اجرایــی در داخل و خارج از کشــور به 

خدمت مشغول شوند.

س و تعداد واحدها
فهرست کلی درو

(رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی)

جمع کل مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
واحدها

جمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروسجمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروس

۲۳۲

۱۰عمومی

۱۹۵

۳۲تخصصی گرایش ها

۳۷

۵۳معارف اسالمی

۲۶زبان عربی

۵پایان نامه ۱۸زبان انگلیسی

مشــترک  ) تخصصی
بین گرایش ها)

۸۸

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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 این رشته توسط دانشــکده معارف اسالمی و 
حقوق ارائه می شود.

پیشینه
انســان موجودی اجتماعی است و نمی تواند یا 
نمی خواهد بدون همنوعان خــود زندگی کند؛ 
از سوی دیگر زیاده خواهی و تضاد منافع افراد با 
یکدیگر موجب درگیری و اختالف 
شده و می شــود. یکی از اهداف 
پذیــرش  و  حکومــت  تاســیس 
محدودیت های ناشی از آن، رفع 
همین مشــکل است. تحقق این 
هدف و اداره و پیشبرد هر جامعه 
برخی  بــدون تدویــن و اجــرای 
قواعد و اصول ممکن نیست. این 
قواعــد و اصول، تشــکیل دهنده 
نظــام حقوقــی حاکم بــر همان 
جامعه و کشور اســت؛ به همین 
دلیل است که می بینیم از ابتدای 
تاریخ بشر هیچ حکومت و دولتی 
بدون قانون، خوب یا بد، به وجود 
مختلف  شــرایط  اســت.  نیامده 
بحرانی، عادی، درحال پیشرفت، 
جنگ یــا رابطه مســالمت آمیز با 
دولت های دیگر، رسیدگی به امور 
داخلی، چگونگی رفع اختالفات و 
شیوه دادرسی و ... سؤاالتی پدید آورده  است که 

باید توسط علمی به نام حقوق پاسخ داده شود. 
در ایــران اولین مدرســه عالی حقــوق در دوران 
مظفر الدین شاه تاسیس شد؛ سپس در اسفند 
۱۳۱۲، رسمًا دانشــکده ای تحت عنوان حقوق 
گشــایش یافت که ریاســت آن بر عهده اســتاد 
علی اکبر دهخدا بود. در سال ۱۳۱۳ با تأسیس 
دانشــگاه تهران، دانشــکده حقوق بــه یکی از 
دانشــکده های آن تبدیل  گردید. تا سال ۱۳۴۰، 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
تنها دانشکده حقوق در ایران محسوب می شده 
است؛ اما در سال ۱۳۴۵ با تشکیل دانشگاه ملی 
ایران (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) دانشکده 
حقوق این دانشــگاه، به عنوان دومین دانشکده 
حقــوق شــروع بــه کار کــرد. در دانشــگاه امام 
صادق} نیز که از ســال ۱۳۶۱ تاســیس شده 
است، دانشکده معارف اسالمی و حقوق با 
توجه بــه ضرورت های پیش گفته، در 

سال ۱۳۶۹ راه اندازی گردید

موضوع رشته
اصطالح  در  حقــوق 
مجموعه قواعد و مقرراتی 

اســت که بــه مطالعــه مبانی و ســاز و کارهای 
برقــراری نظــم و تنظیــم روابــط اجتماعی در 
جامعه می پــردازد. بنابراین موضــوع این علم 

عبارت است از:
۱. تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر؛ 

۲. تنظیم روابط افراد جامعه با دولت حاکم؛
۳. چگونگی رابطه آن دولت و جامعه با دولت ها 

و جوامع دیگر.
مســائل علم حقوق ناظر به ارائــه راهکار برای 
استیفای حقوق و الزام به تکالیف است؛ اینکه 
چگونه می توان قوانینی وضع کرد تا اشخاص 
ذی حــق یــا ذی  تکلیف شــوند؛ و یــا تنظیم 
چگونگی رابطه شهروندان با دولت و مشخص 

شدن تکالیف دولت نسبت به مردم جامعه.
معنای تلفیق معارف اسالمی با حقوق

ناگفته پیداست که مقررات و قوانین هر کشور 
بر اســاس مبانــی و اصول آن کشــور نوشــته 
می شود. در کشــور ما که دین و مذهب رسمی 
آن اسالم و تشیع است،  اصلی ترین منبع برای 
وضع قوانین، منابع دینی و فقهی است؛ به این 
معنا کــه در وضع قوانین از قرآن کریم، ســنت 
پیامبر اکرم  و اهل البیت  وسیره عقالء 

(فقها) استفاده می شود.
از آن جــا کــه اصلی ترین هدف دانشــگاه امام 
عبــارت اســت از پــرورش نیروهــای  صادق 
متخصص و متعهد که به تولید علوم انسانی- 
اســالمی بپردازنــد، لــذا دانشــجویان در دوره 
تحصیلــی خود عــالوه بر دروس مصــوب این 
رشته، برای آشنایی با مبانی اسالمی به مطالعه 
دروســی همچــون فقه، اصــول فقــه و معارف 
اسالمی خواهند پرداخت تا بتوانند با استفاده 
از آموخته های قرآنی، حدیثی، کالمی و فقهی 
خود و با تبیین قوانین و مقررات، عالوه بر رفع 
نیازهای جامعه، به بهترین شیوه بایستگی ها و 
شایستگی های مورد مطالبه دین مبین اسالم 
برای اداره جامعه اسالمی را به نمایش گذاشته 
و معارف اســالمی را با مباحث حقوقی تلفیق 

کنند.
دروس، گرایش ها و مقاطع تحصیلی

دوره تحصیلــی در رشــته معــارف اســالمی و 
حقوق، به صورت کارشناســی ارشــد پیوسته 
است که به صورت پنج ســال و نیم کارشناسی 
و یک سال و نیم کارشناسی ارشد تعریف شده 
است که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد 
گرایش های خود را انتخاب می کنند و چنانچه 
رشــته حقوق جــزا و جرم شناســی را انتخاب 
کنند ۲۴۹ واحد، اگر رشــته حقوق خصوصی 
را انتخاب کنند ۲۴۶ واحد، و اگر رشــته حقوق 

 
دکتر علی غالمی
رئیس دانشکده معارف اسالمی و حقوق

آشنایى با رشته معارف اسالمى و حقوق
﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
︮ــــ︀دق}

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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س و تعداد واحدها
فهرست کلی درو

(رشته معارف اسالمی و حقوق)

مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
جمع کل واحدها
(متناسب با گرایش)

عنوان دروس
تعــداد 
واحد

جمــع 
واحدها

عنوان دروس
د  ا تعــد
واحد

جمع واحدها
(بسته به گرایش)

حقوق جزا ۲۴۹ 
حقوق خصوصی ۲۴۶
حقوق عمومی ۲۵۱

عمومی
۱۲

۲۱۴

تخصصی
(گرایش حقوق خصوصی)

۲۸

۳۵ ،۳۷ ،۳۲

۳۳تخصصی (گرایش حقوق عمومی)۳۷معارف اسالمی

زبان عربی
۲۱

تخصصــی (گرایــش حقــوق جزا  و 
جرم شناسی)

۳۱

۱۸زبان انگلیسی
۴پایان نامه تخصصی (مشــترک 

بین گرایش ها)
۱۲۶

عمومــی را انتخــاب کننــد ۲۵۱ واحــد را باید 
بگذرانند.

چینــش واحدهــای دوره به گونه ای اســت که 
دانشــجویان ایــن دانشــکده، همچون ســایر 
دانشجویان حقوق دانشگاه های کشور، عالوه 
بر واحدهای مصــوب وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، با توجه به رویکرد تلفیقی رشــته های 
دانشگاه امام صادق ، حدود ۷۰ واحد دروس 
با ماهیت معارف اســالمی و با رویکرد حقوقی 
(فقــه، اصول فقــه، دوره مطالعاتی آثار اســتاد 
شــهید مطهری ، تدبر و تفسیر قرآن کریم 
بر اساس تفســیر المیزان، زبان عربی(قواعد و 
مکالمه عربی) و...) و همچنین زبان انگلیسی 

را در طول تحصیل می گذرانند.
امتیــاز دانشــجویان رشــته معارف اســالمی و 
حقوق این دانشــگاه این است که می توانند به 
جای زبان انگلیســی، زبان فرانســه را انتخاب 

کرده و بر آن مسلط شوند.
از جملــه دروس تخصصــی این رشــته در این 
مقطــع می تــوان بــه حقــوق مدنــی، حقوق 
تجارت، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی 
و اختصاصــی، حقــوق بین الملــل عمومی و 
خصوصی، حقــوق اداری، حقــوق کار،  حقوق 
تطبیقی،  پزشکی قانونی، جرم شناسی، آیین 
دادرسی مدنی،  آیین دادرسی کیفری و... اشاره 

کرد.
رشــته معــارف اســالمی و حقــوق در مقطــع 
کارشناســی ارشد در دانشــگاه امام صادق 

دارای سه گرایش می باشد:
۱. گرایش حقوق جزا و جرم شناسی: 

هــدف از این گرایش عبارت اســت از بررســی، 
جرم شناســی و وضع قوانین حاکــم بر کنترل 
افعالی در جامعه که منجــر به تهدید ارزش ها 

می گردد. بررســی مفهــوم عام جــرم و چرایی 
مجــرم،  آن،   دهنــده  تشــکیل  مؤلفه هــای  و 
مســئولیت کیفری و مجازات، بررســی جرائم 
علیه اشــخاص، اموال و امنیــت ملی از جمله 
مباحث مطرح در این گرایش می باشد. ضمن 
این که مبانی فلســفی جرم و مجازات نیز مورد 

توجه خواهد بود.
۲. گرایش حقوق خصوصی: 

دانشــجویان در ایــن گرایش با دروســی آشــنا 
می شــوند که هدف از آن بررسی قوانین و قواعد 
حاکــم بر رفتــار و تعامل افراد جامعــه با یکدیگر 
می باشــد. از جمله دروس مطالعاتی این گرایش 
می تــوان به حقوق مدنی، حقــوق تجارت، آیین 
دادرسی مدنی، حقوق بین الملل خصوصی و... 

اشاره نمود.
۳. گرایش حقوق عمومی: 

در این گرایش از رشته معارف اسالمی و حقوق، 
دانشجویان به مطالعه و تحلیل قوانین و مقرراتی 
می پردازند کــه ناظر به کارکــرد و کار ویژه دولت 
و ســازمان های آن بــا یکدیگــر و با شــهروندان 
می باشد. از جمله شاخه های اصلی این گرایش 
می توان به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق 
کار، حقوق مالی، حقوق بین الملل عمومی و... 

اشاره نمود.
دانشــگاه امــام صــادق  در مقطــع دکترای 
تخصصــی رشــته معــارف اســالمی وحقــوق، 
در گرایش هــای حقــوق جــزا و جرم شناســی، 
حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیز دانشــجو 
می پذیرد. الزم به ذکر اســت کــه دوره دکتری به 
صورت ناپیوسته بوده و برای ورود به این مقطع، 
از داوطلبان به صــورت کنکور کتبی و مصاحبه 

شفاهی، آزمون به عمل می آید.

کارکردها و توانمندسازی های رشته 
هدف اصلی دانشــگاه از تأســیس رشته معارف 
اسالمی و حقوق، تربیت محققان و پژوهشگران 
جوانــی اســت کــه در حــوزه حقوق اســالمی 
صاحب نظریه و تولید کنند دانش باشند. بر این 
اســاس تنوع دروس معارف اسالمی که به مثابه 
فراهم ســازی مقدمــات الزم برای تلفیق رشــته 
حقــوق با معارف دینی اســت، زمینــه و فرصت 
مقتضی را برای دانشجویان دغدغه مند برای گام 
نهادن در راستای تولید علم حقوق اسالمی و به 
تبع آن متخصصین و کارشناسان حقوق اسالمی 

فراهم ساخته است.
طبیعی اســت همه دانش آموختگان این رشــته 
دارای عالقه های مطالعاتی و پژوهشی نیستند؛ 
بنابراین برخی از آن ها ما وارد حوزه های اجرایی و 
مدیریتی شده و به خدمت رسانی در نظام اسالمی 
می پردازند. مراکز حساســی چون قوه  قضائیه، 
 وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان 
بازرســی کل کشــور، مجلس خبــرگان رهبری، 
مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری، 
شــورای عالی امنیــت ملــی، اســتانداری ها و 
فرمانداری هــا، بنیادها و ســازمان ها، بانک ها و 
شــرکت های خصوصی، کانون وکال و... از جمله 
مراکــزی هســتند که تاکنــون از ایــن نیروهای 

متخصص و متعهد بهره مند شده اند.
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این رشته توسط دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و 
ارتباطات ارائه می شود.

 پیشینه
هنگامی که دانشــگاه امام صــادق  آغاز به کار 
کرد، دارای ســه رشته «معارف اسالمی و اقتصاد»، 
«معارف اسالمی و علوم سیاسی» و «معارف اسالمی 
و تبلیغ» بود. پس از مدتی مشخص شد بجز تعدادی 
واحد پراکنده دانشجویان همچنان معارف اسالمی 
می خوانند و خبری از تبلیغ به عنوان یک تخصص 
نیســت. در حالی که دانشجویان دو رشته دیگر وارد 
درس های تخصصی اقتصاد و سیاســی هم شــده 
بودند.دانشگاه به دنبال آن بود که به مسائل فرهنگی 
و ارتباطی کشور در سطوح خرد و کالن بپردازد. پس 
از آشــنایی با برخی از بــزرگان   دانش¬های مربوط 
در دنیــا از وجود مطالعاتی نوپا باخبر می شــوند که 
متناسب با نیازهای کشور و عالیق دانشگاه بود، بر 
این اســاس برنامه¬ای آموزشی شکل گرفت و کار با 
تربیت نیروی آموزشــی مورد نیاز آغاز شد. دوره اول 
پذیرش دانشجوی دکتری ســال ۱۳۷۴ و دوره اول 
پذیرش دانشــجوی کارشناسی ارشد پیوسته سال 
۱۳۸۲ بنابر این باید پایه گذار این رشــته در ایران را 
دانشــگاه امام صادق  و جمعی از دانشجویان با 

انگیزه رشته معارف اسالمی و تبلیغ دانست.
موضوع 

رشــته فرهنگ و ارتباطات را باید از جمله رشته های 
نوپای علوم اجتماعی در دنیا تلقی کرد. شاید بیش 
از شــصت سال هم از تدوین آن به عنوان یک دانش 
مستقل نگذشته باشد؛ هر چند بدون شک یافته های 
آن پیش از این تاریخ در سایر علوم اجتماعی پراکنده 

بوده است.
 مطالعات ارتباطــات پس از جنگ جهانــی دوم رو 
به رشــد نهاد و از ســایر رشــته های علمی همچون 
جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی و حتی 
مهندســی نیز کمك گرفت. ارتباطات با گسترش 
رســانه های الکترونیکی به تدریج به صورت رشــته 

آموزشی مستقل در دانشگاه ها راه اندازی شد.
ارتباطات علمی اســت که به مطالعه فرایند تولید و 
انتقال پیام از ســوی فرســتنده به گیرنده به منظور 
تحقق آثــار مورد نظر آن پیام در گیرنــده می پردازد. 
توســعه فوق العاده وســائل ارتباط جمعی همچون 
شبکه های ارتباطی و ماهواره ای، چند رسانه  ای ها و 
رسانه های متعامل در دنیای معاصر، تا بدان جا موثر 

بوده است که نه تنها علم ارتباطات را به عنوان یکی 
از محورهای اصلی مطالعات دنیای معاصر قرار داده 
اســت، بلکه عصر معاصر را عصر ارتباطات و جامعه 

جدید را جامعه اطالعاتی نامیده اند.
علم ارتباطات در ایران تا دو دهه قبل دارای شاخه های 
محدودی همچون روزنامه نــگاری، روابط عمومی، 
تحقیق در ارتباط جمعی و خبر بوده و جایگاه سایر 
شاخه های مطالعاتی و نیز شناخت رسانه های مدرن 
در این علــم  به ویژه تاثیر فرآیند¬هــای ارتباطی بر 
فرهنگ و تاثیر فرهنگ بر ارتباطات و اعمال نظارت و 

مدیریت بر آن خالی مانده بود. 
، پس از گذشــت یك دهه  دانشــگاه امام صادق
از تأســیس رشته تبلیغ و با بهره گیری از تجربه های 
نوین دانشــگاه های دنیا، اقدام به یك نوآوری نمود 
و رشته فرهنگ و ارتباطات را در ایران بنیان نهاد. به 
این ترتیب تحقیقات پیرامون فرهنگ و علم ارتباطات 
مورد توجه قرار گرفت تا با استفاده از دستاوردهای آن 
فرصت¬های بیشتری برای تبلیغ و ترویج مکتب اهل 
بیت  و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ارتقا و 
گسترش فرهنگ اســالمی- ایرانی در سطح خرد و 

کالن ملی و فرا ملی فراهم آید.
معنای تلفیق معارف اسالمی با

فرهنگ و ارتباطات 
همانگونه که گذشت رشته معارف اسالمی و فرهنگ 
، جایگزین  و ارتباطات در دانشــگاه امام صادق
رشــته معارف اسالمی و تبلیغ شــد. هدف از رشته 
معارف اسالمی و تبلیغ این بود که به معنای مصطلح 
و رایج به تبلیغ دین پرداخته شــود: یعنی رســاندن 
لفظی و کالمی دین. در این رشــته تأکید بیشتر بر 
یادگیری محتوای دینی برای رســاندن پیام دین به 
صورت مستقیم به مردم بود و نه مطالعه قالب های 

انتقال پیام.
در همان دوره مشــخص شــد که ضعــف عمده در 
حوزه  تبلیغ دین عبارت اســت از نداشــتن مبنای 
نظری در اســتفاده از قالب ها و عدم آشنایی کافی 
مبلغان بــا روش های نوین انتقال پیام دینی. بر این 
اســاس دانشــگاه امام صادق  در رشته معارف 
اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، راهبرد دیگری را نیز 
در پیش گرفت و آن عبارت بود از آشنایی دانشجویان 
بــا قالب های نویــن انتقال پیام در عین آشــنایی با 
محتوای پیــام دینی. بعالوه مطالعــات در فرهنگ 
و ارتباطات بواســطه هویت میان¬رشتگی چنانکه 

گذشت مجموعه ای از بینشها، روشها و حوزه ها را در 
خدمت حل مسائل بنیادی،راهبردی و کاربردی نظام 
اسالمی قرار می دهد که محوریت تلفیق را دو چندان 
می نماید؛ از یک سو فرهنگ و ارتباطات بعنوان یک 
میان رشته، از رویکردهای گوناگون در علوم و فنون 
مختلف تکوین و تطور یافته اســت و از ســوی دیگر 
تلفیق معارف اسالمی با این مضامین، سویه های 

دینی  این مطالعات را برجسته می نماید.
لذا در این رشته سخن از این نیست که به کارگردان 
بگوییم چگونه فیلمی بســازد که بــا محدوده های 
شرعی تعارض نداشته باشــد بلکه بحث از آن است 
که اوًال چگونه باید از ابزارهای ارتباطی برای نشــر و 
ترویج ارزش های اسالمی استفاده کرد و ثانیًا چگونه 
می توان الگوهای فرهنگی و سبک زندگی دینی را بر 
اساس آموزه های اسالمی برای رسیدن به یک حیات 
طیبه بازتولید یا ابداع کرد؟ و ثالثًا چگونه می توان در 
مقام سیاســتگذار فرهنگی، از خواص علوم و فنون 
گوناگون جهت دستیابی بدین اهداف بهر مند شد؟ 
در واقع محتوای اســالمی را علمای حوزوی تولید 
می کنند  و از دانش آموخته این رشته انتظار می رود که 
این محتوا را به روش عمل و نگرش و احساس و درک 

و هیجان اجتماعی تبدیل کند.
دروس، گرایش ها و مقاطع تحصیلی 

دوره تحصیلی در رشــته معارف اسالمی و فرهنگ 
، به صورت   و ارتباطات در دانشــگاه امام صادق 
کارشناسی ارشــد پیوســته (در حدود شش سال) 
می باشــد که به طور معمول طــول مدت تحصیل 
دانشــجویان این رشته بین یک تا ســه ترم از دیگر 
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آشنایى با رشته
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رشته های دانشگاه کوتاه تر اســت. دانشجویان در 
طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته، بسته 
به گرایش تحصیلی حدود ۲۰۴ واحد را می گذرانند. 

با توجه به ماهیت تلفیقی و میان رشته ای این نوع از 
مطالعات،  دانشجویان این رشته دروس متعددی را 
می گذرانند و عالوه بر دروس تخصصی رشته، مانند 
سایر رشــته¬ها حدود ۱۰۰ واحد دروس با ماهیت 
معارف اسالمی (فقه، اصول فقه، دوره مطالعاتی آثار 
اســتاد شهید مطهری، تفسیر و تدبر در قرآن کریم، 
زبان عربی (قواعد و مکالمه عربی) و ...) و همچنین 

زبان انگلیسی را در طول تحصیل می گذرانند. 
چهار حــوزه کلی درس های تخصصی این رشــته 
عبارتند از: مفاهیم (دروس مبانی جامعه شناسی، 
روان شناسی، ارتباطات انسانی، ارتباطات جمعی، 
انسان شناســی فرهنگی، تاریخ اجتماعــی و ...)، 
نظریه ها (نظریه جامعه شناسی، فرهنگ، ارتباطات، 
توســعه و جهانی شــدن و...)، روش تحقیق (آمار، 
کارگاه پژوهش، نشانه شناسی و...) و مسائل (سمینار 
مسائل منطقه ای و جهانی فرهنگ و ارتباطات، کارگاه 
سیاستگذاری، سازمان ها وسیاست ها و ...). در کنار 
این درس ها چند درس مهارتی تکمیلی هم مثل رایانه 
تخصصی، مهارت هــای کاوش در منابع اطالعاتی 
(چاپــی، اینترنتــی و ...)، کارگاه فناوری های نوین 
ارتباطی (عکاسی، فیلمبرداری، تدوین، کارگردانی و 

...) اضافه شده است. 
رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دارای سه 
گروه مصوب است.۱) مطالعات تمدن و آینده پژوهی 
فرهنگی. ۲)مطالعات پیشــرفت و سیاســتگذاری 
فرهنگی. ۳) مطالعــات تبلیغ و ارتباطــات دینی. 

گروه مطالعات تمدن و آینده پژوهی 
جهت گیری کالن و نظری رشــته را 
تأمین می نمایــد. بدین معنا در دراز 
مدت اشراب نظری رشته فرهنگ و 
ارتباطات را در دســتور کار خود دارد 
چنانکــه در عمل نیز تمدن ســازی 
اسالمی و شیعی را چراغ راه خود قرار 
می دهــد. اما گروه دوم در راســتای 
اهداف کالن نظام و الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت به دنبال حل مسائل 
فرهنگی و ارتباطی جامعه بوده و در 

این مسیر نقش مشورتی به کانون های سیاستگذاری 
در کشــور را ایفا می نمایند. گروه مطالعات تبلیغ و 
ارتباطات دینی مهارت¬های تبلیغی را در بستر های 
گوناگون مطمع نظر قرار می دهد؛ مانند ارتباطات 
سنتی(مســجد و کانون های فرهنگی و ..)، وسائل 
ارتباطات جمعی(سینما، تلویزیون و..) و فناوریهای 
نوین ارتباطی(انواع شبکه ها مجازی مثل تلگرام و 

اینستاگرام و...).
، در مقطع دکتری تخصصی  دانشگاه امام صادق 
رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات نیز دانشجو 
می پذیرد. همچنین دانشجویان این رشته می توانند 
در دیگر دانشگاه ها و در رشته هایی همانند فرهنگ 
و ارتباطات، علوم ارتباطات، جامعه شناسی،مدیریت 
رســانه و ... نیز ادامه تحصیل بدهند دانشگاه امام 
صادق  در این رشــته تاکنون چهار دوره دکتری 
در ســال های ۷۴ ، ۸۲ ، ۸۷  ،۸۹ برگزار نموده است 
و البته دوره ی پنجم دکتری رشته نیز رو به پایان است.

کارکر دها و توانمندسازی های رشته 

انتظار این است که عمده دانشجویان دانشگاه امام 
، وارد فعالیت های علمی ســطوح باال  صــادق 
شوند و به نحوی در آموزش و پژوهش در عرصه علوم 
انسانی اسالمی فعالیت بکنند. جنبش نرم افزاری، 
نظریه پــردازی و تولید علم و تحول در دنیای دانش، 
مطالبات جامعه از دانشگاه ماست. اما ممکن است 
برخی، این توانایی ها و عالیق را در خود نبینند و به 
کارهای اجرایی روی بیاورند. پس سطح اول شغلی 
این رشــته (مثل دیگر رشــته ها)، متخصص علوم 
انسانی اســالمی(تدریس و تحقیق) است. سطح 
دوم مدیریت، مشاوره و برنامه ریزی در سازمان های 
فرهنگــی ارتباطی (هماننــد صدا و ســیما، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارت آموزش و پرورش، 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی، ســازمان میراث 
فرهنگی و جهانگردی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
رایزنی های فرهنگی خارج از کشــور و ...) اســت. 
سطح سوم، فعالیت مستقیم در عرصه رسانه¬ها و 

برنامه سازی برای آن¬ها است 

س و تعداد واحدهای
 فهرست کلی درو

گ و ارتباطات
 رشته معارف اسالمی و فرهن

مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
جمع کل واحدها
(بسته به گرایش)

جمع واحدهاتعداد واحدعنوان دروس
(بسته به گرایش)

تعداد عنوان دروس
واحد

جمــع 
واحدها

۲۰۴،۲۰۲

۱۴عمومی

۱۷۲،۱۷۰

(مشترک  تخصصی 
۱۲بین گرایش ها)

۳۲

۵۸معارف اسالمی
۲۱زبان عربی
۶دروس عمومی۱۸زبان انگلیسی

تخصصی (مشترک بین گرایش ها)
۶تخصصی گرایش ها۴۹

تخصصی

گرایش مطالعات 
۴واحد انتخابی۱۲سیاستگذاری

گرایش مطالعات 
۴پایان نامه۱۰حقوقی
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 این رشته توسط دانشــکده معارف اسالمی و 
مدیریت ارائه می شود.

پیشینه 
مدیریت یکی از رشته های علوم انسانی به شمار 
می رود. علوم انســانی، مجموعه رشته هایی که 
حاصل گردآوری و دسته بندی تجربیات در جهت 

شناخت انسان و حل مســائل مربوط به آن، چه 
در بعد فردی (مانند روان شناسی و زبان شناسی) 
و چه در بعد اجتماعی (مانند جامعه شناســی و 

اقتصاد) است.
ـ برخالف شناختی که از آن در دوره  علوم انسانی 
ـ  از جایگاه بسیار مهم و باالیی  دبیرستان وجود دارد 
در دانشــگاه ها و مجامع علمی برخوردار اســت و 
اهمیت ویژه ای برای ساختن آینده کشور دارد؛ این 
اهمیت، از پیچیدگی فردی و اجتماعی انسان ها 
و دشواری شــناخت آن ها (از لحاظ شخصیتی و 
رفتاری) و حل مســائل و مشکالت مربوط به آن ها 

ناشی می شود. در علوم فنی و مهندسی، دانش، 
فهــم و درک، با ابزارها و تســهیالت خودســاخته 
انســان ها سروکار دارد و در علوم زیستی و طبیعی 
هم  قابل لمس و مشاهده است؛ اما علوم انسانی 
که رفتارهای پیچیده و غیر قابل پیش بینی فردی 
و اجتماعی انســان ها را مطالعه می کند، بســیار 
دشوارتر به نظر می رسد. از این رو، 
یکــی از مهم تریــن و در عین حال 
ظریف ترین عضــو مجموعه علوم 
انســانی،  علم مدیریت است که به 
شکل مدون آن سابقه ای نه چندان 
طوالنی در میان علوم انسانی دارد.

موضوع
و  ســاده  معنــای  در  مدیریــت 
عامیانه، امری عمومی اســت که 
به هر نوع ریاســت، سرپرســتی، 
زمان بنــدی و برنامه ریــزی بــرای 
انجــام کارهای شــخصی و مانند 
آن ها اطالق می شود. مدیریت در 
معنای علمی و دانشگاهی آن، به 
هنر و دانش اداره کارها و انجام کارهای مناسب 
به کمک دیگران برای رســیدن به اهدافی معین 
در یک مجموعه گفته می شود. اداره کارها به این 
معنا، نیازمند برنامه ریزی، تشکیل یک سازمان یا 
نظام دادن به یک مجموعه برای اجرای برنامه ها، 
فراهم کــردن و تهیه امکانات و افــراد مورد نیاز، 
نظارت بر اجرای صحیح و به موقع و از این قبیل 
اقدامات اســت. مدیریت مجموعه های انسانی 
از گروه ها و تیم های کوچک گرفته تا شــرکت ها، 
ادارات، ســازمان ها، وزارتخانه هــا و مانند آنها را 
شامل می شــود: همچنین مدیریت سازمان ها، 

 مدیریت بر تمام مؤسســات دولتی و خصوصی، 
شرکت های تولیدی و صنعتی یا خدماتی را در بر 

می گیرد.
باید توجه داشــت که تحصیل در رشته مدیریت با 
وارد شــدن در کارهای مدیریتی متفاوت است. در 
زمان تحصیل این رشته، مسائل و موضوعات مربوط 
به اداره ســازمان ها و جوامع به صورت مســتقیم 
(آموزش آن) یا غیر مستقیم (پژوهش در آن) مطرح 
می گــردد و راه ها و روش های مدیریت آن ها و لوازم 
و پیش نیازهای مربوط ارائه می شود. رشته مدیریت 
نیز مانند دیگر رشــته های علوم انســانی حاصل 

گردآوری تجارب مدیران موفق است. 
و  میان رشــته ای  علــوم  زمــره  در  رشــته  ایــن 
مصرف کننده قــرار می گیرد. این علــوم و علوم 
مشــابه، علومی هســتند که از رشــته های دیگر 
یــا ترکیبی از آن ها بــرای پرداختن به مســائل و 
موضوعات مر بوط به رشته خود بهره می گیرند؛ 
برای مثال رشــته مدیریت از رشــته روان شناسی 
جهت تجزیه و تحلیل بعد روحی و روانی انسان ها 
و رفتارهــای آن ها، از اقتصاد جهــت درک داد و 
ســتد های کوچک و بزرگ در جامعه و چگونگی 
تهیه منابع مالی جوامع و افراد آن ها، از ریاضیات 
جهــت اســتفاده از اســتدالل ها و تحلیل هــای 
ریاضی در اندازه گیری و سنجش کمی روابط در 

سازمان ها و مانند آن بهره می گیرد.
معنای تلفیق معارف اسالمی با مدیریت 

ضرورت همراه کردن و کنار هم قرار دادن معارف 
اســالمی و مدیریت در عنوان این رشته از تالش 
و قصد دانشــگاه امام صادق }بــرای آموزش 
معارف اســالمی و کاربردی کــردن آن در حیطه 
مدیریــت و ایجــاد مفهومــی با عنــوان مدیریت 

 
دکترگودرزی،
رئیس دانشکده 
معارف اسالمی 
و مدیریت

مممددددیییییییییررررررررییییییتتتتتمدیریت
ااسسسسسالالالالالالالالالممممیییاسالمی

آشنایى با رشته
معارف اسالمى و مدیریت
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اسالمی، ناشی می شود.
مختلف  بخش های  در  مدیریــت، 
زندگی انسان ها گسترده شده و در 
آن تأثیر می گذارد. بنابراین از لوازم 
دست یافتن به هدف مذکور، توجه 
به نگرش اسالم، ارزش ها، اصول و 
معارف اسالمی درباره امر مدیریت 
اســت. در حــال حاضــر، دروس 
معارف اسالمی و دروس مدیریتی 

به صورت مجزا و جدا از هم ارائه می شوند. بنابراین 
بخشی از تلفیق این دو، به عهده دانشجوی رشته 
معارف اســالمی و مدیریت می باشد. دانشجوی 
این رشته با نگرش و فهمی که از تحصیل معارف 
اســالمی بدســت می آورد، اجــزا و ابعاد مختلف 
مدیریت را مورد ارزیابی قرار داده و آن ها را در جهت 
اهداف ناب دین اسالم (در خصوص زندگی فردی 
و اجتماعی انســان ها) اصالح و تکمیل می کند. 
اصول مدیریت، وظایــف مدیر، ویژگی های مدیر، 
مهارت های مدیریتی، مســائل سازمان ها، بهبود 
سازمان ها،  رشد سازمان ها و مانند آن،  از جمله این 

ابعاد و اجزا است.
امید اســت که در آینده، مطالعــات و تحقیقات 
عمیق تر دنبال شده و نتایج آن ها در قالب علوم و 
دروس مختلف دانشگاهی به برنامه های آموزشی 

این رشته اضافه شود. 
شــناخت عمیق و دقیق دین اســالم و معارف و 
آداب آن و پایبنــدی بــه آن ها، برای دانشــجوی 
معــارف اســالمی و مدیریــت دانشــگاه امــام 
ایــن  اســت.  مّهــم  و  ارزش  بــا  صــادق}، 
دانشــجویان بخشــی از تالش های خــود را در 
ایــن راه صرف می کنند و در کنار آن به مســائل 
و مشــکالت اجتماعی انســان ها (چه در ایران و 
چه در ســایر کشــورها) و اداره جوامع بر اساس 
اصول و فرهنگ اسالمی، اهمّیت داده و به آن ها 
توجه دارند. در این رشــته تالش می شود تمامی 
ویژگی ها و مهارت های یک دانشــجوی مدیریت 
اسالم شــناس مســلمان، در دانشــجو ایجــاد و 
تقویت شــود؛ به نحوی که دانش آموختگان این 
رشــته اهل مطالعه و تحقیق بسیار بوده و کوشا، 
با انگیزه، خستگی ناپذیر، آرمان گرا و اهل توکل و 
توسل در تصمیمات خود باشند؛ فرصت های در 
دســت خود را بیهوده از دست ندهند، با معارف 
و مبانی اســالمی آشــنا بوده و کاربردی شــدن 
آن ها در عرصه های مختلف زندگی را باور داشته 

باشند؛ عاقبت اندیش و آینده نگر باشند، همواره 
خود را بسنجند، اصالح کنند و دوباره بسازند...

دروس، گرایش ها و مقاطع تحصیلی 
دوره تحصیلی در رشته معارف اسالمی و مدیریت 
مانند سایر رشته های دانشگاه امام صادق}، به 
صورت  کارشناســی ارشد پیوسته می باشد که به 
صورت چهار ســال و نیم کارشناسی و یک سال و 
نیم تا دو سال کارشناسی ارشد تعریف شده است. 
دانشــجویان در طول دوره تحصیلی کارشناسی 

ارشد پیوسته، حدود ۲۲۵ واحد را می گذرانند. 
چینــش واحدهــای دوره بــه گونه ای اســت که 
مدیریــت  دانشــجویان  همچــون  دانشــجویان 
دانشــگاه های کشــور، واحدهای مصوب وزارت 
علوم را می گذرانند اما با توجه به رویکرد  تلفیقی 
رشته های دانشگاه امام صادق}، عالوه بر آن 
حدود ۸۰ واحد درسی با ماهّیت معارف اسالمی 
(فقه، اصول فقه، دوره مطالعاتی آثار استاد شهید 
مطهری، تفسیر و تدّبر در قرآن کریم، زبان عربی 
(قواعد و مکالمه عربــی) و ...) و همچنین زبان 

انگلیسی را در طول تحصیل می گذرانند. 
این رشته در دانشگاه امام صادق} دارای چهار 
گرایش می باشــد که در هر دوره بســته به اقبال 
دانشــجویان تعدادی از این گرایش ها تشــکیل 

می گردد. این گرایش ها عبارتند از:
گرایش مدیریت بازرگانی:

ارائــه  و  آشناســازی  گرایــش  ایــن  از  هــدف 
توانمندی هــای الزم به دانشــجو جهت تجزیه و 
تحلیل فرآیندهای بازرگانی، خرید، فروش و توزیع 
می باشد. دانشجوی این گرایش قادر خواهد بود 
تا فرآیندهای بازرگانــی را در تمام مراحل تحلیل 
کــرده و تصمیمات الزم را اتخاذ نماید. دروســی 
چون: مدیریت بازاریابی، مدیریت اســتراتژیک، 
مدیریت بازرگانی بین الملل، تجارت الکترونیک، 
مدیریت منابع انســانی، رفتار ســازمانی و... از 
دروس تخصصی این گرایش محسوب می شوند.

و  دولتــــی  مدیریــت  گرایــش 
سیاست گذاری عمومی:

در ایــن گرایش دانشــجویان باید 
برای پر کردن خــأل تئوریک اداره 
حکومت و جامعه اسالمی ضمن 
آشــنایی با مباحثی نظیر حقوق، 
علــوم سیاســی و اقتصــاد، توان 
همه  پاسخ های  ســازی  یکپارچه 
این علوم ـ و نیــز برخی دیگر ـ به 
مشــکالت موجود و ارائــه آن بــه صورتی جامع 
بــرای حل «مســائل عمومــی» و اجــرای آن راه 
حل هــا را نیز بیاموزند. دروســی چــون: مبانی 
علم اداره، مدیریت تطبیقی و توسعه، مدل های 
خط مشــی گذاری عمومــی، اقتصاد سیاســی 
بین الملــل، رهبــری و تحــول در ســازمان های 
دولتی، فرهنگ و توســعه، مدیریت استراتژیک 
در ســازمان های دولتی، از دروس تخصصی این 

گرایش محسوب می شوند.
گرایش مدیریت صنعتی:

هدف از این گرایش توانمندسازی دانشجو جهت 
درک و تحلیــل فرآیندهای صنعتی و امور مرتبط 
با آن در ســطح خرد و کالن می باشد. دانشجوی 
این گرایش باید به دروسی چون: مدیریت تولید، 
مدیریــت کارخانــه، مدیریت کیفیــت، مدیریت 

پروژه، بازاریابی صنعتی تسّلط یابد.
گرایش مدیریت مالی:

هــدف از این گرایش توانمندســازی دانشــجو 
برای تجزیه و تحلیل سیســتم های مالی و پولی 
و آگاهــی وی از بازار ســرمایه، بورس، نظام های 
ســرمایه گذاری، بانــک و نظایــر آن هــا اســت. 
دانشــجوی ایــن گرایش باید به دروســی چون: 
مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و بازار، بورس و 
اوراق بهادار، مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه 

و . . . تسّلط داشته باشد.
دانشــگاه امام صــادق}، در حــال حاضر در 
مقطع دکترای تخصصی رشته معارف اسالمی و 
مدیریت در گرایش های مدیریت مالی و مدیریت 
دولتی نیز دانشجو می پذیرد. در برنامه های آتی 
این دانشکده، طراحی و اجرای دوره های دکتری 
در حوزه های مختلف نظیر سیستم ها و بهره وری 
مدیریــت منابــع انســانی، مدیریــت ریســک، 
آینده پژوهی دینی، مدیریت بــازار و بازاریابی در 
دســت اقدام  اســت. دوره دکتری در این رشــته 
از دو بخش آموزشــی و پژوهشــی تشکیل شده 
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اســت. با این توضیح کــه دوره 
و  اسالمی  معارف  رشته  دکتری 
مدیریت، بصورت ناپیوسته است 
و بــرای ورود بــه مقطع دکتری، 
از داوطلبــان به صــورت کتبی 
و مصاحبــه شــفاهی، آزمون به 
عمل می آید. افــزون بر این، هر 
ســاله، تعــداد قابــل توجهی از 
در  رشــته  این  دانش آموختگان 
دانشــگاه های  دکتــری  مقطع 
کشــور و همچنین مراکز خارج 
از کشــور جهــت ادامه تحصیل 

پذیرفته می شوند. 
کارکر دها و توانمندسازی ها 

دانش آموخته رشــته معارف اسالمی و مدیریت 
از نظریه ها و تئوری های مختلف درباره مدیریت 
ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت ها آگاهــی پیدا 
می کند؛ همچنیــن اطالعات مفیدی در زمینه 
وضعیت اداره ســازمان ها در کشور خود و سایر 
کشــورها بدست می آورد. همچنین از روش ها و 
ابزارهای تخصصی مورد نیاز در مدیریت (نظیر 
روش هــای آماری و  ریاضــی، مدل های تعالی و 
برخــی نرم افزارهای رایانــه ای) اطالع می یابد. 
دانش  آموخته این رشــته با وظایف معمول یک 
مدیر (برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، 
رهبــری، کنتــرل و نظــارت) و نقش هایــی که 
می تواند در سازمان ایفا کند، آشنا می شود. وی 
در ضمن به فهمی باالتر از عامه مردم در تجزیه 
و تحلیل مســائل خرد و کالن دســت می یابد. 

تحصیــل در ایــن رشــته، عالوه بر لزوم کســب 
مهارت هــای اجرایی و عملیاتــی (مانند تدوین 
برنامــه، کنترل و نظارت بر آن، و ســازماندهی) 
نیازمنــد ایجــاد و توســعه مهارت هــای رفتار با 
سرمایه های انســانی سازمان و کار کردن با آنان 

است.
دانشــگاه امــام صــادق} کــه بــا رویکردی 
تلفیقی به تولید دانش می نگرد، تالش می کند 
برنامه های آموزشــی خود را به گونه ای ســامان 
بخشد که دانش آموختگان این دانشگاه بیشتر 
در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی میان رشته ای 
(معــارف اســالمی و علــوم انســانی) توانمند 
گردند. این مســأله موجب شده است که هدف 
اصلی دانشگاه از تأسیس رشته معارف اسالمی 
و مدیریت، تربیت محققان و پژوهشگران جوانی 

باشد که در حوزه مدیریت اسالمی 
صاحب نظریه و تولیدکننده دانش 
باشــند. از جمله دانش آموختگان 
صاحب نظر دانشــگاه در این حوزه 
می توان به دکتر غالمرضا گودرزی، 
دکتــر  و  ریاضــت  فرهــاد  دکتــر 

مصباح الهدی باقری اشاره نمود.
کــه  داشــت  تـــوجــــه  بــــاید 
نمی تــوان توقع داشــت کــه همه 
دانش آموختگان این رشــته دارای 
گرایش های مطالعاتی و پژوهشــی 
باشــند؛ بنابرایــن برخــی از آن ها 
وارد حوزه هــای اجرایی و مدیریتی 
می شــوند و بــه خدمــت در نظام 
چون  حساســی  مراکز  می پردازنــد.  اســالمی 
وزارت اقتصاد و دارایــی، معاونت برنامه ریزی و 
نیروی انسانی ریاست جمهوری، سازمان بورس 
و اوراق بهادار، بانک مرکزی و شرکت های معتبر 
صنعتی در بخش خصوصــی و دولتی از جمله 
مراکزی هستند که نیازمند نیروهای متخصص 
و متعهد هســتند؛ نکته شایان ذکر آن است که 
تالش مســئولین، اســاتید و دانش آموختگان 
دانشــکده- که در قالب انجمــن های علمی و 
همکاری علمی، پژوهشی با دانشکده همکاری 
دارند- آن است که ضمن افزایش توانمندی ها، 
امکان اشتغال دانشجویان که آشنایی با محیط 
عملیاتی و انتقال تجارب، سهم خود را در تعالی 

کشور ایفا نمایند.

س و تعداد واحدها
فهرست کلی درو

(رشته معارف اسالمی و مدیریت)

جمع کل مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی
واحدها

تعداد واحدعنوان دروس
جمــع 
واحدها

تعداد واحدعنوان دروس
جمــع 
واحدها

۲۳۱

۱۲عمومی

۱۹۹

۲۸تخصصی گرایش ها

۳۲

۶۰معارف اسالمی

۲۱زبان عربی

۱۸زبان انگلیسی

۴پایان نامه ۶۸تخصصی (مشترک بین گرایش ها)

۲۰تخصصی گرایش ها
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دانشگاه به روایت تصویر

 آخرین جلسه رسمی آیت الله مهدوی کنی - دیدار با طالب دانشگاه

 مراسم گرمیداشت مقام معلم دیدار با مقام معظم رهبری- غدیر۱۳۸۴

  مسجد دانشگاه

 جلسه هیئت امنای جامعه االمام صادق مزار شهدای گمنام دانشگاه



 امضای تفاهم نامه با شورای عالی انقالب فرهنگی

  جشن سالروز تاسیس دانشگاه  

  مراسم تقدیر از کارکنان

  سخنرانی سفیر هلند بازدید مهمانان عراقی

دانشگاه به روایت تصویر

 تاالر امام خمینی 
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پردیس خواهرانپردیس خواهران

پیوند دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه یکی از آرمان ھای انقالب اسالمی بود. این ارزش با 
تأسیس دانشگاه امام صادقدر سال ۱۳۶۱، به ریاست یار مخلص امام  و فقیه عالیقدر 
حضــرت آیت الله مھــدوی کنی با اخذ مجــوز از وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری محقق 
شــد. در این بین اھمیت حضور زنان مسلمان ایرانی در عرصه ھای مختلف اجتماعی، لزوم 
تأســیس دانشــگاھی را به منظور تربیت نیروھای متعھد و متخصص زن در علوم انسانی 
ـ اســالمی بیش از پیش آشــکار می ساخت، لذا ھشت ســال پس از تأسیس دانشگاه امام 
صادق، در ســال ۱۳۶۹ پردیس خواھران به ریاست ســرکار خانم مھدوی کنی تأسیس 

شد تا به تعلیم و تربیت و رشد زنان جوان به عنوان مدرس، پژوھشگر و مبّلغ بپردازد.
از آن سال تاکنون دانشگاه امام صادقـ  پردیس خواھران، با کادر علمی و اداری متشکل 
از بانوان فرھیخته، بی وقفه در خدمت رســانی بــه جوانان جویای علم و متقاضیان ورود به 

این دانشگاه تالش نموده است.



سرکار حاجیه خانم مهدوى
رئیس پردیس خواھران دانشگاه امام صادق}

وقتی انســان تصمیم گرفت برای رســیدن به هدف خویش حرکت کند باید در 
جستجوی یک راهنما باشد. انسان جویای کمال در مسیر درست گام می نهد 
و آنگاه که معشوق خود و خدای خویش را شناخت، به سمت او حرکت می کند. 
با تصمیمی قاطع راه های مختلف را شناسایی نموده و به هر زحمت، مشکالت 
را همــوار می ســازد و موانع را از پیــش رو برمی دارد، تا آنجا کــه اوج می گیرد و 
به موفقیت دســت می یابد. شــکی نیســت که انسان در مســیر حرکت دچار 
مشکالت و موانعی خواهد شد که آنها را پیش بینی نکرده است. حال شایسته 

است برای رفع موانع، از راهنمایانی آگاه کمک بگیرید. 
در همیــن راســتا، تحصیــل علــم و تزکیه نفــس، به همــراه مدیریــت زمان و 
برنامه ریزی، از راه های حصول موفقیت اســت. برای تحصیل علم نافع، انسان 
متفکر، در ابتدای راه، هدف خود را مشخص نموده، با انگیزۀ قوی و برنامه ریزی 
منظم همراه با خالقیت فردی و با اســتفاده از تجربه های دیگران و مشورت با 

اهل فن و باالتر از همه توکل بر خدا، به فتح قله های علم و دانش می رسد.
موسسان این دانشگاه با هدف و عشقی خدایی آن را تاسیس کردند و به همین 
دلیل، دانشــجویانی که وارد می شوند بهتر و بیشتر جذب برنامه ها و علوم آن 

می¬شوند.

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
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  مزار شهدای گمنام پردیس خواهران

 نشست تخصصی پردیس خواهران

 بازدید والدین داوطلبان از نگارخانه دانشگاه

گرامیداشت مقام معلم

  اردوی راهیان نور دانشجویان پردیس خواهران

پردیس خواهران به روایت تصویر

 نشست تخصصی پردیس خواهران



از پردیس خواهران 
دانشگاه امام صادق} چه مى دانید؟

  پذیرش دانش آموختگان در مقاطع تحصیالت تکمیلی

با توجه به سطح باالی آموزشی پردیس خواهران و همچنین ارائة دوره های مختلف مانند آموزش دو زبان خارجی عربی و انگلیسی، بنابر 
آمارهای رسمی موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همه ساله شاهد موفقیت و کسب رتبه های تک رقمی دانش آموختگان پردیس 
خواهران در مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشــگاه های تراز اول کشور مانند دانشگاه تهران، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، الزهرا، 

شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد، مفید قم و ... هستیم.

  اشتغال دانش آموختگان
با توجه به اینکه همگان اذعان دارند پردیس خواهران در تربیت و پرورش دانشــجویان به ابعاد مختلف آموزشــی، تربیتی و اخالقی نظر 
دارد، به همین جهت انتخاب دانش آموختگان پردیس برای اشتغال، از سوی سازمان ها و مراکز مختلف به سهولت صورت می پذیرد. بنابر 
آمارهای موجود، حدود ۸۵ درصد دانش آموختگان پردیس در مراکزی مانند دستگاه های قضایی؛ صداوسیما؛ وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ نهاد ریاست جمهوری؛ وزارتخانه های مختلف؛ خبرگزاری ها؛ سازمان هایی مانند شهرداری و ثبت احوال 

و موسسه های دیگر دولتی استخدام شده اند.

  به کارگیری دانش آموختگان مستعد با عنوان دستیاران آموزشی
به منظور ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان و نیز برنامه ریزی برای تربیت استادان، پردیس خواهران اقدام به استفاده از دانشجویان و 
دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود به عنوان دستیاران آموزشی در برخی از کالس های درس نموده است. این امر 

برای آیندة شغلی دانش آموختگان بسیار مثمرثمر است.

  حضور موفق دانشجویان در المپیاد علمیـ  دانشجویی کشور
ـ کسب رتبه های چشمگیر المپیاد علمیـ  دانشجویی کشور که همه ساله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

ـ کسب رتبه های برتر در المپیاد و جشنواره های مختلف دانشجویی مانند جشنواره قرآن و عترت دانشجویی کشور

  آموزش معارف اسالمی
بخش معارف اســالمی پردیس خواهران با هدف گســترش فرهنگ و معارف قرآنی و حکمت مطهر در مســیر بهره گیری هر چه بیشــتر 
دانشجویاِن در زمینه علوم اسالمی، همزمان با تأسیس این واحد تشکیل شده است و موضوعاتی مانند طرح شهید مطهری، تفسیر قرآن، 

اخالق، تاریخ، سیاست، عقاید و روایت به دانشجویان ارائه می شود.



اهداف کلی بخش 
ایجاد زمینه الزم برای توانایی تحقیق در حوزه معارف اسالمی • 
ایجاد رغبت و انگیزه در دانشجویان در زمینه پژوهش های معارفی و قرآنی• 
ارتقای توانایی پاسخگویی به شبهات مطرح شده از سوی مخالفان در مورد آیات قرآن ، احادیث شیعه و مسائل عقیدتی• 

  آموزش دو زبان تخصصی خارجی
از آنجا که تلفیق و پیوند میان معارف اسالمی با علوم روز و تبیین معارف اهل بیت(علیهم السالم) توسط دانش آموختگان دین¬محور در 

زمره اهداف دانشگاه است، فهم صحیح متون دینی و علمی به زبان های روز دنیا اهمیت دوچندان می یابد.
ـ زبان انگلیسی

بخش زبان انگلیسی پردیس خواهران با هدف هماهنگی آموزش زبان انگلیسی با سطح «توانمندی های نوشتاری، شنیداری و گفتاری و 
درک مطلب» دانشجویان، برنامه ای را در سه دورة زبان انگلیسی عمومی، تخصصی و پیشرفته به شرح زیر ارائه می دهد:

الف- دوره عمومی زبان انگلیسی
هدف: تقویت مهارت های خواندنی، نوشتاری، شنیداری و گفتاری دانشجویان.

    طول دوره عمومی شش نیمسال تحصیلی، از نیمسال اول تا ششم است. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته و مجموع واحدهای این 
دوره ۱۲ واحد و زمان آموزش هر واحد درسی ۴ ساعت در هفته است. 

    در این دوره جهت تقویت مهارت شنیداری دانشجویان به ازای هر یک درس، ۲ ساعت کالس فیلم در البراتوار ارائه می شود و به جهت 
باال بردن و همسان سازی در نحوه تدریس این فیلم ها نیز جزوه های فیلم تدوین شده است، همچنین در پایان ترم، آزمون البراتوار برگزار 

می شود.
   پس از پایان این دوره، دانشجویان واجد شرایط می توانند در صورت تمایل در دوره پیشرفته زبان انگلیسی شرکت نمایند.

ب- دوره پیشرفته زبان انگلیسی
هدف: توانمندسازی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر.

طول دوره پیشرفته، دو نیمسال تحصیلی در نیمسال هفتم و هشتم است. این دوره زبان انگلیسی، ویژه دانشجویان توانمند است؛ یعنی 
دانشــجویانی که پس از گذراندن شــش ترم عمومی و پذیرش در آزمون جامع زبان انگلیسی و مصاحبه شفاهی، می توانند در این دوره 
شرکت نمایند. در این دوره دانشجویان، توانمندی مورد نیاز برای شرکت در آزمون تافل را کسب می نمایند و پس از احراز توانمندی الزم، 

مدرک تافل پردیس خواهران به ایشان اعطا می شود.
ج- دوره تخصصی زبان انگلیسی

هدف: کســب مهارت  درک مطلب و ترجمه متون تخصصی مرتبط با رشــته تحصیلی دانشــجویان و افزایش واژگان تخصصی آنها جهت 
استفاده از متون تخصصی رشته مربوطه/ توانمندسازی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد.

طول دوره تخصصی دو نیمســال تحصیلی است که پس از اتمام دوره عمومی زبان انگلیسی در نیمسال هفتم و هشتم، برگزار می شود. 
آموزش های این دوره نیز مانند دوره عمومی ویژه همه دانشجویان است و برای کلیه رشته ها الزامی است. در این دوره، دانشجویان ملزم 

به گذراندن متون تخصصی مرتبط با رشته خود هستند.
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ـ زبان عربی 
بخش زبان عربی در راستای یکی از مهم ترین اهداف دانشگاه که تربیت نیروهای علمی، فکری و اجتماعی است شکل گرفته است تا بتواند در عرصه 
های نظری علمی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و مدیریتی پاسخگوی نیازهای نظام اسالمی باشد. در این دوره دروسی مانند قواعد عربی 
(صرف و نحو متن محور)، متون تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی و آموزش مستقیم و غیرمستقیم مکالمه عربی مبتنی بر روش زایشی و تولیدی با 
تمرکز بر متون ساده و روان در قالب گفتگو، حوار، تاکید بر فراگیری تعابیر و مصطلحات روز در قالب واحدهای آموزشی و برگزاری دوره های فشرده 

فوق العاده به دانشجویان ارائه می شود.
اهداف کلی بخش

-درک متون تفسیری قرآن و متن احادیث و روایات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السالم)
-تربیت افرادی که با استفاده از زبان عربی بتوانند نیازهای مختلف کشور را در بعد سیاست داخلی و خارجی بر آورده نمایند.

-تربیت افراد متعهد که به واسطه آشنایی با زبان عربی بتوانند به تبلیغ اصول و مبانی تشیع در دیگر کشورهای جهان بپردازند.
-تربیت صاحب نظرانی متعهد، مســلط به زبان قرآن و آشــنا با فرهنگ و ادبیات غنی اسالمی تا بتوانند به تحقیق در متون عالی اسالمی پرداخته و 

زمینه گسترش ارتباطات فرهنگی - ادبی را با جهان اسالم فراهم نمایند.
به منظور رسیدن به اهداف بیان شده، توانایی های فهم درست نقش دستوری کلمه ها در بافت جمله و تقویت مهارت های چهارگانۀ قرائت متون، 

مهارت های شنیداری، گفتاری و نوشتاری در طول تحصیل در دانشجویان تقویت می شود.
الف- دوره عمومی زبان عربی

هدف: تقویت مهارت های خواندنی، نوشتاری، شنیداری و گفتاری دانشجویان با رویکرد ارتباطی و در دو سطح صرف و نحو و مکالمه و آزمایشگاه 
ارائه می شود.

    طول دوره عمومی ۴ نیمسال تحصیلی، از نیمسال اول تا چهارم است. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته و زمان آموزش هر واحد درسی ۲/۵ 
ساعت در هفته است.

در ایــن دوره ۴ واحد عمومی و ۲ واحد تخصص ارائه می شــود و با تمرین مکالمه عربی و مشــارکت گروهــی در مکالمه ها و مناظره ها، به کارگیری 
ابزارهای آموزشی جدید و پیشرفت در زمینه روش تدریس مکالمه، به کار گیری تصاویر مرتبط با موضوع درس در آزمایشگاه، 

ب- دوره پیشرفته زبان عربی
هدف: توانمندسازی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر

طول دوره پیشرفته ۲ نیمسال تحصیلی، از نیمسال پنجم تا ششم است. در این دوره مکالمه با تمرین بیشتری انجام می شود و فعالیت دانشجویان 
و بداهه گویی ایشان در برنامه های گروهی به مراتب بیشتر از گذشته است.

تصویربرداری از مکالمه گروهی دانشجویان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها، آموزش اصطالح ها و تعابیر خاص و کاربردی هنگام مکالمه در جمع 
( چگونگی شروع صحبت در آغاز کالم، پایان دادن به کالم، اظهار نظر، ارائه پیشنهاد، موافقت کردن با نظر دیگران، مخالفت کردن با رأی سایرین، 
اعتراض به بخشی از کالم حضار و ... سطح دانشجویان در این زمینه و توانایشان در زمینه مکالمه و روان صحبت کردن به زبان عربی  تقویت می شود.

ج- دوره تخصصی زبان عربی
هدف: توانمندســازي دانشجویان نســبت به دو زبان، همواره از مهم ترین ویژگي هاي علمي دانشگاه امام صادق (علیه السالم) به حساب مي آمده 

است و این مرکز علمي را از دیگر مراکز علمي اعم از حوزوي و دانشگاهي متمایز کرده است. 
این دوره شامل کالس مکالمه عربی فشرده، بحث آزاد، آزمایشگاه عربی (پخش فیلم) و کارگاه تخصصی با حضور شخصیت های برجسته و 

استادان مبرز مکالمه عربی و کارشناسان برجسته این رشته از داخل و خارج دانشگاه و در طی کارگاه ۶ روزه در تابستان در ۲ سطح برگزار می شود:
سطح الف ) دانشجویانی که واحد مکالمه عربی گذرانده اند.
سطح ب ) دانشجویانی که واحد مکالمه عربی نگذرانده اند.

بخش زبان عربی به منظور فراغت بال نســبی دانشــجویان برای زبان آموزی و صرف وقت کافی و همچنین ایجاد تنوع در برنامه های درسی جهت 
پوشش حداکثری مهارت های چهارگانه زبان آموزی در بهار هر سال از دانشجویان با انگیزه و عالقمند به شرکت در کارگاه آموزشی ثبت نام می کند .

  ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی
هدف از ارائه پایان نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی در پردیس این است که دانشجویان روش ارائه مقاله و پایان نامه را به صورت نظری و عملی در 

رشته خودشان فراگیرند.

   برگزاری جلسه های مباحثه
 یکی از راهکارهای مهم تعمق بخشــیدن به یادگیری، مباحثه های گروهی اســت. بدین منظور در هر نیمسال، تعدادی از دروس تخصصی دارای 
ســاعت مباحثه بوده و دانشــجویان تحت نظارت یا اســتاد ناظر، به مباحثه های گروهی می پردازند. این فعالیت موجب باال بردن تحمل نظرهای 

مخالف، افزایش توان رهبری و... نیز در دانشجویان می شود.

   حمایت از پایان نامه های برتر دانش آموختگان
در راستای تامین نیاز گروه های آموزشیـ  پژوهشی در سطح دانشگاه و سایر  مؤسسه های علمیـ  تحقیقاتی از پایان نامه های برتر دانش آموختگان 

دانشگاه حمایت و منتشر می شود.
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اتاق رایانه  سالن ورزش

خوابگاه دانشجویان کتابخانه

اناا ااا ااا اتاا ششش الالال

امکانات پردیس خواهران

پردیس خواهران با مساحتی بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضایی علمی، آموزشی، تربیتی و رفاهی به وجود آورده 
تا دانشــجویان بتوانند با دسترسی به آخرین امکانات از قبیل منابع اطالعاتی روزآمد، دسترسی به پایگاه های 
علمی کتاب ها و نشــریه ها به صورت رایگان، اســتفاده از امکانات الکترونیکی کتابخانه ای با ۸۵ هزار و ۲۲۸ 
عنوان کتاب، هزار و ۱۹۸ جلد پایان نامه، ۳ هزار و ۱۲۷ تحقیق دانشجویی، ۴۷۸ جلد در موضوعات عمومی و 
۴۲۰ نشــریه علمی ـ تخصصی، اقامتگاهی با فضای سرسبز و زیبا، امکانات ورزشی و عبادی، سالن بدن سازی 
مجهز، سالن درمان، سالن مطالعه و ... در کنار تحصیل به امر تحقیق و بررسی در موضوعات مورد عالقه بپردازند 

و از این راه بارقه های رشد محققان و پژوهشگران آینده شکوفا شود.



و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
54

کارشناسى فقه و حقوق اسالمى

اهداف کلی دوره
-ایجاد زمینه مناسب برای تربیت مبّلغ آشنا به اصول و معارف اسالمی با فراهم کردن امکانات الزم برای کسب علوم و معارف اسالمی با شیوه دانشگاهی و با 

تکیه بر حفظ روش های سنتی بحث و تحقیق 
-تربیت محقق در زمینه علوم و معارف اسالمی 

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-تربیت مدرس برای تدریس در دبیرستان ها

-زمینه سازی تربیت استادان عالم و متبّحر برای تدریس در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 
-تربیت محقق و پژوهشگر

-حضور فعال در اجرای طرح بینش مطهر به عنوان مدرس در مساجد، مدارس و فرهنگسراها
-تبلیغ معارف دینی در جامعه اسالمی به ویژه در جمع دانشجویان

-همکاری و ارائه خدمات کارشناسی در سازمان های فرهنگی: صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و ...

طول دوره تحصیلی
در این رشته دانشجویان ۱۶۰ واحد درسی را در طول ۹ ترم تحصیلی می گذرانند. 

کارشناسى فلسفه و کالم

اهداف کلی دوره
-ایجاد زمینه رشد محققانی که با شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج و با تأملی نو و بنیادی در علوم اسالمی به بررسی نقادانه در آن بپردازند. 

-تزکیه، تربیت و تعلیم متخصصانی با دغدغه  دین داری، مبّلغانی آشنا و متأثر از معارف دینی و روش های تبلیغی متناسب با نیازهای جامعه و مرّوج اسالم 
و کارگزارانی آگاه به معارف اسالمی. 

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-زمینه سازی تربیت استادان عالم و متبّحر برای تدریس در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

-تربیت محقق و پژوهشگر
-تربیت کارشناس مورد نیاز دستگاه های قضایی، مراکز حقوقی و سازمان های فرهنگی

-تربیت مدرس برای تدریس در دبیرستان ها

 طول دوره
دانشجویان در این رشته ۱۶۵ واحد درسی را در طول ۹ ترم تحصیلی می گذرانند. 

رشته هاي    پردیس خواهران
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اهداف کلی دوره

-تربیت افرادی با قابلیت درك، نقد و استنباط منابع و مبانی حقوق اسالمی و پاسخگو به نیازهای جامعه 
-تربیت افراد متخصص و متعهد در زمینه های حقوقی برای اشتغال در مشاغل قضاوت، وکالت، سردفتر اسناد رسمی، مشاور حقوقی

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-اشتغال در مشاغل قضاوت، وکالت، سردفتر اسناد رسمی، مشاور حقوقی در وزارتخانه ها و موسسه های دیگر دولتی

-تربیت مدرس برای تدریس در دبیرستان ها
-زمینه سازی تربیت استادان عالم و متبّحر برای تدریس در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

-تربیت محقق و پژوهشگر

طول دوره تحصیلی
دانشجویان در این رشته ۱۶۸ واحد درسی را در طول ۹ ترم تحصیلی می گذرانند. 

اهداف کلی دوره 
-تقویت نگاهی همه جانبه نگر به رویکرد تعلیم و تربیت با درنظر گرفتن تمامیت جنبه های رشد انسانی از جمله ابعاد جسمانی، عاطفی، 

اجتماعی، اخالقی و شناختی
-فراهم نمودن زمینه های رشد و موفقیت زنان از طریق خودشناسی بیشتر برای امکان طراحی و ادامه یك زندگی معقول و منطقی برای 

خود و خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده
-زمینه سازی تربیت پژوهشگران در حوزه های نظری و کاربردی علوم تربیتی با توجه به مبانی اسالمی و امکان به کارگیری نتایج تحقیقات 

در حل معضالت موجود در جامعه 
-تربیت کارشناسان متعهد آشنا به مسائل تربیتی برای پیشگیری و حل مشکالت و معضالت تربیتی در سطح خانواده و جامعه

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-زمینه سازی تربیت استادان عالم و متبّحر برای تدریس در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

-تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه های مرتبط با آموزش و یادگیری
-تربیت مدرس برای تدریس در دبیرستان ها

-تأمین کارشناسان تربیتی متعهد به باورهای اسالمی مورد نیاز نهادهای آموزشی به خصوص وزارت آموزش و پرورش 
-ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در سازمان ها و مراکز آموزشی

طول دوره تحصیلی
دانشجویان در این رشته ۱۵۸ واحد درسی را در طول ۹ ترم تحصیلی می گذرانند.

کارشناسى  حقوق

کارشناسى معارف اسالمى و علوم تربیتى
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کارشناسى ارشد معارف اسالمى و حقوق گرایش حقوق خانواده

اهداف کلی دوره
-تولید و توسعة دانش مدیریت آموزشی با رویکرد معارف اسالمی

- زمینه سازی تربیت بانوان متعهد و متخصص با توانمندی تحلیل و بررسی مسائل نظام تعلیم و تربیت و آشنا به علوم اسالمی و مدیریت آموزشی 
برای سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی نظام آموزشی جامعه اسالمی

-تربیت بانوان متعهد و متخصص برای تصدی مدیریت  در سطوح ارشد، میانی و اجرایی مورد نیاز نظام آموزشی کشور با ایجاد همسویی بین 
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی و مدیریت آموزشی

-تقویت قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم گیری درباره مسائل مراکز آموزشی کشور
-تقویت انگیزه و آمادگی برای ادامه تحصیل در سطوح باالتر جهت تامین کادر علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-ایفای نقش در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور و فعالیت های مربوط به سازمان های آموزشی که مستقیمًا به امر آموزش 
و پرورش و یادگیری مرتبط است از قبیل فعالیت های مربوط به برنامه های آموزشی، مواد و محتوای دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره 

و راهنمایی تحصیلی و ...
-شناخت علمی نظام تعلیم و تربیت (ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن)

-تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی و بهره مندی از مهارت های ادراکی و علمی نسبت به مسائل سازمانی و ایفای نقش میانجی گری و یاوری 
در حل مشکالت سازمان های آموزشی

-توانایی جهت دهی صحیح به نظام تعلیم و تربیت و مشاوره و راهنمایی دانشجویان
-ایجاد انگیزه در فعاالن حوزه تعلیم و تربیت برای تغییر و اصالح بهینه  نظام

-ترویج فرهنگ توجه نسبت به امر مهم آموزش از طریق فعالیت در دو حوزه تدریس و پژوهش
شرایط تحصیل و طول دوره

-مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 
-پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق(علیه السالم) و اخذ حد نصاب الزم در آزمون شفاهی 

طول دوره پنج نیم سال تحصیلی (دو و نیم سال) است و هر دانشجو موظف است ۳۶ واحد اصلی و تخصصی (با احتساب واحدهای پایان نامه) 
و ۲۸ واحد پیش نیاز را در پنج حوزه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، متدولوژی تحقیق، معارف اسالمی و زبان بگذراند.

کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى

اهداف کلی دوره
-درك دیدگاه های اسالم درباره  خانواده، بر پایه  منابع اصیل برای تبیین مبانی اندیشه  دینی و طرح نظام حقوقی اسالم

-دفاع از احکام و مقررات اسالمی در برابر پرسش ها و شبهات مطرح
-نقد و بررسی دیدگاه های منسوب به اسالم

-زمینه سازی برای تربیت نظریه پردازان و کارشناسان متعهد جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور

دورنمای شغلی و تحصیلی دانش آموختگان
-تربیت پژوهشگرانی توانا در حل مسائل و شبهات مطرح در این حوزه و ارائه راهکارهای اصالح قوانین و مقررات

-تربیت استاد و پژوهشگر به منظور جذب در دانشگاه ها
-تربیت مشاور قضایی یا وکالی مجرب در حوزه  حقوق خانواده، به منظور کار در دستگاه قضایی به ویژه مجتمع های قضایی خانواده، کانون 

وکالء یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه 

شرایط تحصیلی و طول دوره
-دارا بودن گواهی نامه کارشناسی در رشته  حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق اسالمی (به شرط گذراندن واحدهای پیش نیاز) 

از داخل کشور یا معادل آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صالحیت دار یا معادل حوزوی
-مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 

-پذیرش در آزمون داخلی دانشگاه امام صادق علیه السالم و اخذ حد نصاب الزم در آزمون شفاهی
طول دوره پنج نیم ســال تحصیلی (دو و نیم ســال) اســت و هر دانشــجو موظف اســت ۳۰ واحد اصلی و تخصصی (با احتساب واحدهای 

پایان نامه)، ۱۴ واحد پیش نیاز و ۲ واحد اختیاری را طبق برنامه  بگذراند.
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ضرورت دوره

با توجه به نقش رشــته مدیریت آموزشــی در توســعه و بالندگی نظام آموزش و پرورش جامعه و نیز از آنجایی که رشــد و تعالی همگون و 
متعادل جامعه مرهون رشد و تعالی همه جانبه بانوان بوده  است، دانشگاه امام صادق علیه السالمـ  پردیس خواهران اقدام به برگزاری رشته 
مدیریت آموزشی در سطح دکتری نموده است تا از این راه بستر مناسبی برای بانوان فراهم کند تا در کنار «ایفای مسئولیت های خانوادگی 

خویش»، «در تکوین ساختار علمی، هویت ملی و معرفت دینی جامعه» نقش مؤثری ایفا نمایند. 

اهداف کلی دوره
-تربیت بانوان متعهد و متخصص با توانمندی تحلیل و بررسی مسائل نظام تعلیم و تربیت

-تولید و توسعه دانش مدیریت آموزشی با رویکرد معارف اسالمی
-تعمیق و گسترش دانش، نگرش و مهارت های مدیریتی در نظام تعلیم و تربیت اسالمی

برنامه  دوره

۱)  برنامه آموزشی 
�-دوره از نوع دوره های آموزشی – پژوهشی محسوب می شود.

�-با توجه به چارچوب برنامه درسی دوره دکتری در دانشگاه امام صادق علیه السالم برنامه آموزشی دوره در قالب  (۶+) ۵۰  واحد آموزشی 
– پژوهشی است:

۲)  برنامه پژوهشی دوره
مرحله پژوهشــی ابتدا با ارائه پروپوزال و تصویب آن، سپس با تدوین رســاله و در آخر دفاع از آن پایان می پذیرد. تعداد واحد های رساله در 
مرحله پژوهشــی ۱۸ اســت. تمام فعالیت های علمی و پژوهشــی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رســاله، با هدایت و نظارت استاد 
راهنمای وی صورت می گیرد. دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال با ارائه سمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به تأیید کمیته پایان 

نامه برساند.

شرایط پذیرش و طول دوره تحصیل
-پذیرش در مرحله اول آزمون دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور

-پذیرش در آزمون داخلی معارف اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم
-پذیرش در مصاحبه شفاهی دانشگاه امام صادق علیه السالم

-ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی دانشگاه امام صادق علیه السالم یا گواهی معتبر در هر یک از آزمون های مورد پذیرش دانشگاه                                                                                                               

دکترى مدیریت آموزشى



•رویکرد میان رشته ای در رشته های تحصیلی پردیس
 به منظور تلفیق معارف اسالمی و علوم تخصصی، دانشگاه، رشته های 
خود را با رویکرد میان رشته ای، ایجاد نموده و در این راه برای تولید علوم 

انسانی اسالمی گام برمی دارد.
الزم به ذکر اســت هســتة مرکزی این وظایف را غــور و تفحص در علوم 
دینی با تکیه بر مباحث اعتقادی دین مبین اسالم تشکیل می دهد که 
به دانشجویان و دانش آموختگان رویکردی تحلیلی برای ورود به مباحث 

علمی رایج اعطا می نماید تا زمینه ساز تولید علم دینی شود. 

•واحدهای معارف اسالمی 
به منظور ایجاد توانایی تحقیق در حوزه معارف اســالمی و تولید علوم 

انســانی اسالمی، دانشــگاه در برنامة درســی خود، واحدهای معارف 
اســالمی را بــه عنوان دروس اصلی هر رشــته در نظر گرفته که شــامل 
دروسی در حوزة عقاید، روایت، تفســیر قرآن، اخالق، تاریخ و سیاست 
و طرح شــهید مطهری اســت. دروس «اندیشه اســالمی» نیز با هدف 
پاسخگویی به نیازهای جامعه، ترویج اندیشه های ناب اسالمی، تبیین 
معارف اهل بیت (علیهم الســالم) و افزایش قدرت استدالل و استنتاج 

دانشجویان در قالب دروس معارف اسالمی تعریف شده است. 

•استفاده از استادان راهنمای آموزشی
به منظور شناســایی و پــرورش دانشــجویان توانمند و نیز شناســایی 
مشکالت آموزشی و تحصیلی دانشــجویان، در هر نیمسال تحصیلی، 
دانشــجویان هر کالس تحت نظارت اســتاد راهنمای آموزشی خود به 

فعالیت های آموزش و یادگیری می پردازند.

•فراهم شدن امکان ادامه تحصیل در دانشگاه
 بــا توجه به رویکرد دانشــگاه در تاســیس رشــته مقاطع تحصیالت 
تکمیلی، امکان ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی در مقاطع باالتر 

دانشگاه فراهم شده است.  

برخی ویژگی های برنامه درسی پردیس

رشد همه جانبۀ دانشجویان
از سوی دیگر با توجه به نقش و جایگاه دانشگاه در رشد همه جانبة شخصیت دانشجویان و با توجه به اینکه رسالت دانشگاه ها تنها در بحث 
مدرک مطرح نیســت و مســائل تربیتی و فرهنگی باید مورد توجه و اهمیت ویژه قرار گیرد، پردیس خواهران با پررنگ کردن سبک زندگی 
اســالمی و با هدف تعمیق و گســترش ارزش ها و آموزه های دینی و انقالبی با هدف «تربیت مبّلغ» طرح های مختلفی مانند دوره های 
آموزشــی حفظ و مربی گری قرآن کریم، تجوید تکمیلی و صوت و لحن پیشــرفته و تواشــیح، طرح هجرت (شــامل دوره های عقیدتی، 
سیاســی، اجتماعی و تاریخی) و اردوهای جهادی فرهنگی را در نقاط مختلف کشــور به اجرا درمی آورد و دانشــجویان عالقه مند و فعال 

می توانند در کنار تحصیل به امر پرورش روحیة تعاون، همکاری و فعالیت های انسان دوستانه بپردازند. 
دانشــگاه امام صادق علیه السالمـ  پردیس خواهران همراه با علم آموزی و گسترش مبانی ناب اسالم و قرآن با طراحی برنامه هایی مانند 
انجمن های مختلف علمی و دانشجویی و انتشار نشریة مختص این قشر فرهیخته، آموزش تئاتر، کالس ها و برنامه های ورزشی به تقویت 

روحیة نشاط و ایجاد فضای همدلی بین دانشجویان مبادرت می ورزد.
در انجمن های علمی دانشــجویی با هدف تقویت بنیة علمی و پژوهشی دانشــجویان، تشکیل کارگاه ها و نشست های علمی، برگزاری 
بازدیدهای علمی، هدایت دانشجویان برای تهیه نشریه های علمی دانشجویی، بولتن ها و بروشورها و..... فعالیت های مختلفی صورت 

می پذیرد.
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 •آموزش دو زبان خارجی
بــا توجه به آنکــه یکی از اهداف مهم دانشــگاه، تولیــد علم و تربیت 
نیروهای متخصص و متعهد است و از آنجا که این مهم نیازمند مهارت، 
دانش و تخصص کافی برای بهره گیری از متون و منابع اسالمی و متون 
تخصصی روز است، دانشجویان با تسلط بر دو زبان عربی و انگلیسی، به 
ابزارهای رایج برقراری ارتباط با علوم روز دنیا و تحول در علوم قدیم مجهز 
می شوند. به همین دلیل در برنامه درسی دانشجویان در هر ترم، دروس 

انگلیسی و عربی با برنامة مشخص گنجانده شده است.

                  •طرح شهید مطهری
مطالعه کتاب های شــهید مطهری در چهار ترم تحصیلی برای تعمق 

بخشــیدن به یادگیری مباحث، عالوه بر ســاعت های کالسی است که 
دانشجویان هفته ای یک ساعت تحت نظارت استاد ناظر به مباحثه های 

گروهی در این زمینه می پردازند تا زمینه ساز تولید علم دینی شوند.

                •پایان نامه کارشناسی
از دیگــر ویژگی هــای برنامــه درســی پردیــس خواهــران، رویکــرد 

مسئله محوری در ارائه دروس اســت که دانشجویان را برای امر تحقیق 
در مقاطع باالتر یاری می رساند. این امر با انجام تحقیقات و  پروژه های 
دانشــجویی و گذراندن واحد پایان نامه در دورة کارشناســی به صورت 

تلفیقی پشتیبانی می شود.

خروجى دانشگاه
دانشگاه امام صادق علیه السالم ـ  پردیس خواهران با هدف تحقق علمی پیوند حوزه و دانشگاه و تربیت دانشجویان متعهد و متخصص 

در علوم حوزوی و دانشگاهی تأسیس شد. 
 در این دانشــگاه، صالحیت های اخالقی و اعتقادی، هم تراز صالحیت های علمی محض اســت، لذا ارزش های معنوی و دینی در کنار 

استعداد باالی تحصیلی، اصلی ترین شرط پذیرش در این مرکز علمی است. 
به نظر بسیاری از صاحب نظران، ایجاد رشته های ترکیبی به اعتبار و کارآیی باال در زمینه علوم انسانی افزوده است. در این زمینه، دانشگاه 

با استفاده از استادان برجسته به غنای هر چه بیشتر آموزش می افزاید.
در نهایت باید گفت امروزه برای اطالق عنوان دانش آموختة موفق مالک های مختلفی مانند تسلط به اصول و مبانی رشته تحصیلی، تسلط 
به مهارت های به روز مانند زبان های مختلف و فناوری های جدید، قدرت تجزیه و تحلیل و مهارت ترســیم راه حل، رشد فضائل اخالقی و 
دینی و غیره مطرح است و پردیس خواهران با توجه به اهداف عالی دانشگاه و سرلوحه قرار دادن رسالت دانشگاه با نگاه جدی به موارد 

زیر سعی در ایجاد زمینة مساعد برای پررنگتر شدن دانش آموختگان پردیس دارد:
۱.تربیت نخبگان

۲.تقویت ایمان و غیرت دینی، رشد اخالق اسالمی و تهذیب نفس از راه هایی مانند ایجاد فضای سالم اعتقادی و اخالقی و ارائه آموزه ها 
و الگوهای عملی

۳.ارتقای مستمر و توسعه برنامه ها و محتوای آموزشی، پژوهش محور کردن آموزش ها، کارآمد کردن برنامه ها و دروس
۴.تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظام های معرفتی بر پایه تعالیم اسالم، گسترش مرزهای علوم اسالمی و تحقیقات میان رشته ای 

بین علوم اسالمی و علوم انسانی / اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن
۵.رشد فزاینده علمی از راه هایی مانند تقویت فضای برخوردار از نشاط، انگیزه، خالقیت و آزاداندیشی علمی، دانش پژوهی، ترویج روحیه 

نقادی، انتقادپذیری و رسیدن به تفاهم، ایجاد بنیة الزم برای کسب مدارج علمی باالتر و تسهیل دستیابی به منابع علمی و اطالعات
۶.تنظیم و تقویت مستمر ارتباط با سایر مراکز علمی، به ویژه مراکز علمی همسو و استفاده کنندگان از خدمات و دستاوردهای دانشگاه 
شــامل مراکز علمی حوزوی و دانشــگاهی، نهادها و دستگاه های نظام جمهوری اســالمی ایران، عموم مردم ایران اسالمی و کشورهای 

اسالمی و سایر کشورهای جهان
۷.استفاده از فناوری های جدید برای باال بردن سرعت، دقت و کارآمدی آموزش و پژوهش و تسهیل ارتباطات علمی، با توجه به مقتضیات 

و نیازهای جامعه
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متقاضیان ورود به دانشگاه امام صادق (علیه السالم)ـ پردیس خواهران، در آذر هر سال، با تکمیل فرم ثبت نام در سایت سازمان سنجش 
 isuw.ac.ir آموزش کشــور، عالقه مندی خود را برای ورود به این دانشــگاه اعالم می کنند و سپس با ثبت نام در سامانه دانشگاه به نشانی
ثبت نام خود را تکمیل می کنند. متقاضیان با اســتفاده از این فرصت می توانند هم زمان دو رشته را انتخاب نمایند، یکی در دانشگاه امام 
صادق(علیه الســالم)ـ  پردیس خواهران و دیگری در ســایر دانشــگاه ها و پس از اعالم نتایج، در هر کدام تمایل داشــتند، ادامه تحصیل 

می دهند.
طبق برنامه ریزی هر سال، یک هفته بعد از اعالم نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در مرداد، به وسیله تماس تلفنی و پیامک، از 
داوطلبان عزیز برای انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید. پس از این دسته بندی اولیه داوطلبان براساس منطقه جغرافیایی محل سکونت، 

روزانه حدود ۲۰۰ نفر برای مصاحبه دعوت می شوند و در بازه زمانی ۲۰ روزه، مصاحبه ها به اتمام می¬رسد. 
نتایــج، هم زمان با اعالم نتایج ســازمان ســنجش آموزش کشــور بــه داوطلبان اعالم می شــود. پــس از آن، با برگــزاری اردوی یک روزه 
پیش دانشــگاهی که از ســال ۱۳۷۰ در دانشگاه برگزار می شــود، چند روز قبل از ثبت نام نهایی، داوطلبان همراه خانواده هایشان ضمن 
آشنایی با محیط و امکانات، با استادان دانشگاه مالقات می کنند و پاسخ سوال هایشان را جویا می شوند. پس از این اردو، داوطلبان تصمیم 

نهایی را برای ورود به دانشگاه می گیرند و ثبت نام می کنند.
تحصیل در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السالم) در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت روزانه و تمام 

وقت است. 

چگونگى ورود به دانشگاه امام صادق علیه السالم 
پردیس خواهران



آشنایى با روند پذیرش دانشجو در
دانشگاه امام صادق}}

 دانشــگاه امام صادق}، بر اســاس اهداف متعالی خود و با امتیاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره های کارشناســی ارشــد پیوســته ویژه برادران و 
کارشناســی ویژه خواهران دانشــجو می پذیرد. دوره کارشناسی ارشد ویژه برادران به تناسب رشته تحصیلی حدود ۷ سال، به صورت تمام وقت و روزانه بوده و بر 
مبنای ضوابط و مالک های دانشگاه به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه تعلق می گیرد. دوره آموزشی کارشناسی ویژه خواهران حداقل ۴/۵ سال (۹ نیمسال 
تحصیلی) به صورت تمام وقت و روزانه است و به تمامی دانشجویان خوابگاه تعّلق می گیرد. جهت آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان با روند ثبت نام، پذیرش و طی 

مراحل تحصیل مطالعه دقیق متن زیر توصیه می شود:

الف) رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته- ویژه برادران:

ب ) رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی- ویژه خواهران:

حداکثر ظرفیتنوع دیپلممقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلیردیف

کارشناسی ارشد پیوستهفقه و مبانی حقوق اسالمی۱
۲۰کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

کارشناسی ارشد پیوستهفلسفه و کالم اسالمی۲
۱۵کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

کارشناسی ارشد پیوستهعلوم قرآنی و حدیث۳
۱۵کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

کارشناسی ارشد پیوستهمعارف اسالمی و اقتصاد۴
۳۰ریاضی و فیزیک(فوق لیسانس پیوسته)

۵
معارف اسالمی و حقوق - حقوق خصوصی

معارف اسالمی و حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی
معارف اسالمی و حقوق- حقوق عمومی

کارشناسی ارشد پیوسته
۳۹کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

کارشناسی ارشد پیوستهمعارف اسالمی و علوم سیاسی۶
۴۰کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

۷
معارف اسالمی و مدیریت - مدیریت مالی
معارف اسالمی و مدیریت - مدیریت بازرگانی
معارف اسالمی و مدیریت - مدیریت صنعتی
معارف اسالمی و مدیریت - مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد پیوسته
۶۰ریاضی و فیزیک(فوق لیسانس پیوسته)

معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات- مطالعات سیاستگذاری۸
معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات - مطالعات حقوقی

کارشناسی ارشد پیوسته
۴۵کلیه رشته های نظری(فوق لیسانس پیوسته)

حداکثر ظرفیتنوع دیپلممقطع تحصیلیرشته تحصیلیردیف

۵۰کلیه رشته های نظریکارشناسی(لیسانس)معارف اسالمی و علوم تربیتی۱

۵۰کلیه رشته های نظریکارشناسی(لیسانس)فلسفه  و کالم اسالمی۲

۵۰کلیه رشته های نظریکارشناسی(لیسانس)فقه و حقوق اسالمی۳

۵۰کلیه رشته های نظریکارشناسی(لیسانس)حقوق۴
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ثبت نام در دانشگاه امام صادق}
مراحل ثبت نام و شرایط آن:

الف) شرایط داوطلبان: کلیه داوطلبان مي بایست 
عالوه بر شــرایط عمومي آزمون سراســري داراي 

شرایط زیر نیز باشند:
۱-تدین به دین مبین اسالم و مذهب شیعه اثني 

عشري
۲-التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و 

والیت مطلقه فقیه 
۳-متولد ســال ۱۳۷۴ و بعد از آن؛ انجام خدمت 
ســربازي یا تحصیل در حوزه علمیــه و مانند آن 

تاثیري در شرط سني ندارد.
۴-برخورداري از سالمت و توانایي جسمي و رواني
۵-داشــتن گواهــي دیپلم و پیش دانشــگاهي و 
شــرکت در یکي از گروه هاي آزمایشــي ریاضي و 
فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري

ب) نحوه ثبت نام: ثبت نام در دانشگاه امام صادق 
علیه السالم  دو مرحله دارد که انجام هر دو مرحله 

ضروري است:
۱-ثبت نــام در آزمون سراســري و انتخاب گزینه 
عالقمندي به دانشگاه امام صادق(علیه السالم) 

مندرج در آن (به تذکر ۲ ذیل بند ۳ توجه شود.)
۲-مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه امام 
صادق علیه السالم  به نشاني www.isu.ac.ir  و 

تکمیل اطالعات مورد نیاز در آن

مراحل تکمیل اطالعات  در سامانه ثبت 
نام دانشگاه امام صادق}

داوطلبان پس از ثبت نام در آزمون سراســري 
و دریافت شــماره پرونده آزمون سراسري الزم 
اســت با مراجعه به پایگاه اینترنتي دانشــگاه 
قسمت گزینش دانشــجو حداکثر تا تاریخ ۲۹ 
اســفند ۱۳۹۴ به شــرح ذیل اقدام به ثبت نام 
نماینــد. ضمنــا توصیه مي شــود: اوال ثبت نام 
به روزهاي آخر اســفندماه موکول نشود و ثانیا 
اطالعــات الزم قبل از ورود به ســامانه ثبت نام 

آماده گردد.

۱)وارد نمــودن کــد ملي داوطلب در قســمت 
مربوط

معدل هاي  فردي،  مشــخصات  نمودن  ۲)وارد 
منــزل  دقیــق  آدرس  دیپلــم،  کل  و  کتبــي 
داوطلــب، نام و کــد مرکز پیش دانشــگاهي و 
دبیرســتان، مندرج در باالي کارنامه تحصیلي 

داوطلب و ...
بــه  ثبت نــام  هزینــه  اینترنتــي  ۳)پرداخــت 

مبلغ۱۱۵/۰۰۰ ریال در سامانه ثبت نام 
۴)دریافت رمــز عبور و کد رهگیــري در پایان 

ثبت نام و یادداشت آن
تذکر۱: چنانچه داوطلبان پس از تکمیل ثبت 
نام و واریز هزینه آن، موفق به دریافت رمز عبور 
و کد رهگیــري نشــوند، ثبت نام آنهــا تکمیل 
نشــده اســت و باید دوبــاره جهــت ثبت نام به 

سامانه مراجعه نمایند.
تذکــر۲: داوطلباني کــه قبل از آغــاز ثبت نام 
آزمون سراســري اقدام به ثبت نام در دانشگاه 
امام صادق(علیه السالم) مي نمایند الزم است 
از تاریخ ۲۹ بهمن لغایت ۲۹ اسفند ۹۴ با وارد 
کردن کد ملي و رمز عبور مجددا وارد ســامانه 
ثبت نام دانشگاه شده و شــماره پرونده آزمون 

سراسري خود را ثبت نمایند.

مرحله آزمون شفاهي:
پــس از ثبت نام داوطلبان در آزمون سراســری 
و ســپس در ســامانه ثبت نام گزینش دانشگاه 
امام صادق(علیه الســالم)، گزینش دانشــگاه 
از میــان داوطلبــان معرفي شــده چنــد برابر 
ظرفیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور 
برای شــرکت در آزمون شفاهی دعوت به عمل 
مي آورد. در این مرحله صالحیت های عمومی 
و علمی داوطلبان مورد بررســی قرار می گیرد. 
اصلی تریــن معیارهــای علمی پذیــرش که به 
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صــورت جدی در مرحله آزمون شــفاهی مورد 
بررسی قرار می گیرند، عبارتند از معدل کتبی 
دیپلــم و نمره کل آزمون سراســری. لذا باالتر 
بودن ایــن دو عامل بــه معنای کســب امتیاز 
بیشــتر در صالحیت هــای علمــی داوطلــب 
می باشد که قدرت رقابت وی با دیگر داوطلبان 

را افزایش می دهد.
تذکر: داوطلبان معرفي شده سازمان سنجش 
به دانشــگاه با ضرایــب خاص مربــوط به این 
دانشــگاه تعییــن مي شــوند. ایــن ضرایب در 
دروس زبــان و ادبیــات فارســي(۴)، معــارف 
اسالمي(۴)، زبان عربي(۴)، زبان خارجي(۲) 
و در سایر دروس همان ضرایب آزمون سراسري 

مي باشد.

انتخاب رشته و اعالم نتایج:
۱) ثبت نام و قبولي در این دانشگاه محدودیتي 
بــراي داوطلــب در انتخاب رشــته هاي آزمون 
سراســري ایجاد نمي کند و در صورت پذیرش 
در این دانشــگاه، رشــته قبولــي داوطلب در 
آزمــون سراســري نیز پا برجا بــوده و داوطلب 
می توانــد از میان آن دو رشــته پذیرفته شــده، 
رشــته و دانشــگاه مورد عالقه خود را انتخاب 

نماید
۲) انتخاب رشته این دانشگاه در مرحله آزمون 
شفاهي صورت مي پذیرد. لذا نیازي به انتخاب 
رشــته هاي این دانشگاه، هنگام انتخاب رشته  

در آزمون سراسري نیست.
۳) اعالم نتایــج نهایي پذیرفته شــدگان اواخر 
www. شــهریورماه از طریق پایــگاه اینترنتي

 www.isuw.ac.ir و  (بــرادران)   isu.ac.ir
(خواهران) اعالم خواهد شد.

اطالعات و تذکرات مهم:
کارشناسي ارشــد  آموزشــي  دوره  طــول   (۱
پیوســته ویــژه برادران حــدود ۷ ســال و دوره 
آموزشــي کارشناســي خواهران حــدود ۴/۵ 
سال و به صورت تمام وقت روزانه مي باشد و در 
طول تحصیل الزم است دانشجویان ضوابط و 

مقررات دانشگاه را رعایت نمایند. 
کارشناسي ارشد (فوق لیسانس)  واحدهاي   (۲
در دوره کارشناســي ارشد پیوســته برادران به 
دانشجویاني ارائه خواهد شد که حداقل معدل 
الزم را در دروس کارشناســي کســب نمــوده 
باشــند یا از عهــده امتحان جامــع داخلي که 
از بعضي دروس کارشناســي صورت مي گیرد، 

برآیند.
۳) بــا توجــه بــه اینکــه رشــته هاي تحصیلي 
دانشــگاه ماهیتًا تلفیقي اســت، لــذا ضرورتًا 
تعداد زیادي از دروس حوزوي و علوم اسالمي 
همراه با دروس دانشگاهي و زبان های عربی و 
انگلیسی (یا فرانسه) در سطح مکالمه کامل و 

فهم متون به دانشجویان ارائه مي شود.
تشــکیل گرایش هاي اعالم شــده   (۴
در رشــته هاي تحصیلــي، در صورتــي ممکن 
خواهد بود که تعداد دانشجویان واجد شرایط 
هر گرایش، با توجه به ضوابط دانشــگاه به حد 

نصاب الزم برسد.
هزینه تحصیل از دانشــجویاني که   (۵
مطابق ضوابط دانشــگاه فارغ التحصیل  شوند 
دریافت نمي شود و صرفًا دانشجو بطور رسمي 
متعهد مي شــود که پس از پایان دوره آموزشي 
به میــزان نیمي از مدت تحصیل خود را با نظر 
دانشگاه در داخل یا خارج دانشگاه (در پاره اي 
از موسسات دولتي یا غیردولتي) خدمت نماید 

و فقــط در مواردي از قبیــل انصراف،  اخراج یا 
انتقــال، هزینه هاي طول تحصیــل خود را به 

دانشگاه پرداخت نماید.
۶) بــه بــرادران و خواهــران دانشــجوي واجد 

شرایط، اقامتگاه (خوابگاه)  تعلق مي گیرد.
۷) به منظور آشــنایي بیشتر با دانشگاه نسخه 
الکترونیکــي نشــریه پیــام صادق تــا دي ماه 
۱۳۹۴ در پایــگاه اینترنتي گزینش دانشــگاه 
به آدرس gzn.isu.ac.ir بارگذاري مي شــود و 
داوطلبان از این طریق مي توانند فایل pdf آن 

را دریافت نمایند.
۸) سؤاالت داوطلبان از طریق قسمت "ارتباط 
بــا مــا" در "پایــگاه اینترنتي گزینش" پاســخ 
داده می شــود. تلفن  گویاي گزینــش برادران

 ۱-۸۸۵۷۶۰۳۰ و تلفــن تمــاس بــا پردیــس 
خواهران ۶-۲۲۱۳۱۸۷۵ مي باشد. همچنین 
نشانی پســتی گزینش دانشــگاه به شرح زیر 

است:

نشانی پردیس برادران:
تهران- صندوق پستی ۱۵۹ / ۱۴۶۵۵

بزرگراه شــهید چمران- پل مدیریت- دانشگاه 
امام صادق}- گزینش برادران 

شماره نمابر (فکس): ۸۸۵۷۶۰۳۰
نشانی پردیس خواهران:

تهران- صندوق پستی ۱۱۱ / ۱۴۶۵۵ 
شهرک قدس- بلوار شهید فرحزادی-  خیابان 
شهید طاهرخانی- دانشگاه امام صادق}- 

گزینش خواهران
شماره نمابر (فکس): ۲۲۰۶۵۴۳۷

و︥ه ﹡︀﹝﹥ داو︵﹙︊︀ن
ورود ︋ـــ﹥ دا﹡︪﹍︀ه
ا﹝ــ︀م ︮ــــ︀دق}
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فلسفه پذیرش دانشجو دردانشگاه امام صادق} بر مبنای 
گزینش خاص و به این ترتیب چیست؟

دانشــگاه امام صادق} از آنجا که مجموعه ای هدفمند اســت و برای 
رســالت و غایتی خاص تأســیس شــده اســت لذا بنابر حکــم عقل باید 
گزینش و انتخاب اصلح را برای وصول به اهداف مشــخص دنبال نماید. 
اگر دانشــگاه بخواهد مجموعه علمی -تربیتی سالمی داشته باشد باید 
انتخاب دانشــجو، اســتاد، کارمند، مدیر، ســاختار و تشــکیالت، متون 
و عناوین درســی، پژوهش هــا و حتی امکانات و وســایل، همه و همه در 
راســتای اهداف مشــخص باشــد، در این میان گزینش نیروی انســانی 
مهم ترین عامل پیشــبرنده یــا بازدارنده هر مجموعه ای اســت و در یک 
مجموعــه دانشــگاهی،  دانشــجو از ارکان اساســی و در واقع محصول و 
نتیجه تالش های آن مجموعه اســت. دانشــجویی باید جذب دانشــگاه 
شود که برای اهداف دانشگاه مستعد و قابل سرمایه گذاری باشد. به نظر 
می رســد در حال حاضر طریقه جذب دانشجو در دانشگاه های دیگر که 
مالک جذب صرفًا  یک رتبه آزمون می باشــد،  بامشکل مواجه است. چه 
بســا فردی فقط بنا به رتبه آزمون و بدون سنجش دیگری مجبور شود در 

رشته ای وارد شود که مطابق با استعداد و توانایی های او نباشد. 
به طور کلی چه کسانی میتوانند در دانشگاه امام صادق} 
شــرکت کنند؟ آیا کسانی که سالهای گذشته شرکت کرده اند 

باز هم میتوانند در آزمون این دانشگاه نام نویسی کنند؟
 کلیه افرادزیر ۲۱ سال که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند و 
شرایط مندرج در اطالعیه را دارند، مجازند در دانشگاه امام صادق} 
هم شرکت کنند. کســانی که سالهای قبل شرکت کرده اند، اگر مشکل 
نظام وظیفه نداشته باشند و به لحاظ مقررات وزارت علوم منعی نداشته 

باشند، میتوانند مجددًا در آزمون دانشگاه شرکت نمایند.
اگر دانشــگاه داعیه دار علوم انســانی اســالمی است چرا از 

رشته های ریاضی و تجربی نیز دانشجو می پذیرد؟
دانشگاه دانشــجویان را بر اساس رشــته تحصیلی دوران دبیرستان در 
دانشگاه ارزیابی می کند. یعنی میزان موفقیت دانشجویان را بر اساس 
معدلهای دوران دانشــجویی با نوع دیپلم و معدلهای دوران دبیرســتان 
مقایســه کــرده  و  بــه همین مقیــاس از رشــته های دبیرســتان تعداد 
دعوت شدگان برای آزمون شفاهی را مشخص می شود. مثًال بررسی ها 
نشــان می دهد که نســبت موفقیت دانش آموزان رشته ریاضی در این 
دانشــگاه حتی در دروس معارف اســالمی نسبت به رشــته های دیگر 
زیادتر بوده اســت. لذا درصد انتخاب آنها نیز در دانشگاه افزایش یافته 
است و در رشته هایی مانند معارف اسالمی و اقتصاد یا معارف اسالمی 

و مدیریت دانشگاه فقط دانش آموزان ریاضی را جذب می کند. 
آیا برای پذیرش در دانشگاه شرط معدل وجود دارد؟ 

از جمله مالک های پذیرش دانشجو برای این مرکز علمی، معدل کتبی 
دیپلم داوطلبان است. بنا به تناسب برای هر یک از رشته های تحصیلی 
دبیرستان سقف معدلی در نظر گرفته شده است که مالک دعوت برای 
طی مراحل بعدی پذیرش در این دانشــگاه اســت. البته این به معنای 
آن نیست که داوطلبانی که به هر دلیلی معدل کتبی دیپلم آنها چندان 
مطلوب نیســت از این فرآیند حذف می شــوند بلکه اگــر داوطلبانی با 
وجود معدل کتبی نامطلوب، امتیاز خوبی در آزمون سراســری کســب 

کنند، امکان طی دیگر مراحل پذیرش در این دانشگاه را دارند.
رتبه مجاز جهت شرکت در آزمون سراسری چه رتبه ای است 
و آیا جانبازان و خانواده شــهدا وایثارگران سهمیه مشخصی 
در قبولــی دانشــگاه دارند؟ آیا کســانی که فنــی و حرفه ای 

خوانده اند می توانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند؟
هر ســاله با توجه به درصــد انتخابی از گروه های آزمایشــی ریاضی و 
فیزیــک، تجربی و انســانی متفاوت اســت. همچنین بــرای این گروه 
ســهمیه خاصــی بــرای قبولی در دانشــگاه وجــود نــدارد و پذیرش 
در دانشــگاه به شــیوه ذکر شــده در شــیوه نامه ثبت نام صورت می 
گیــرد.الزم به ذکر اســت چــون دانش آمــوزان فنی حرفــه ای مدرک 
پیش دانشگاهی جهت ارائه به این دانشــگاه را ندارند؛ نمی توانند در 

این دانشگاه ثبت نام نمایند.
 من ســطح ۸ حــوزه را دارم. آیا بدون کنکــور می توانم به آن 

دانشگاه بیایم؟
خیر- شرط عمومی پذیرش دانشگاه، شــرکت در آزمون سراسری است و 
داوطلبان طالب نیز باید با توجه به شرایط سنی و شرکت در آزمون سراسری، 
این دانشگاه را انتخاب نمایند. به طور کلی  طالب درصورتی که بتوانند در 
آزمون سراسری شرکت کنند و از لحاظ آموزشی منعی وجودنداشته باشد، 

بالطبع می توانند داوطلب تحصیل در این دانشگاه شوند. 
آیا دانشگاه به سازمان یا نهاد خاصی وابسته است؟

دانشــگاه به هیچ دســته، گروه وحزب سیاســی و هم چنین هیچ یک 
از نهادهــای دولتی ونظامی نظیر وزارت اطالعات وســپاه پاســداران 
وابســته نمی باشــد و به صورت یک موسســه مســتقل به فعالیت می 
 پردازد و خود را تنها به آموزه های دینی و آرمان های امام خمینی
و مقــام معظم رهبــری پایبند می دانــد و در مقابــل مقام معظم 
رهبــری، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و هیــأت امنــای

 جامعة االمام الصادق} پاسخگوست. 
منابع مالی دانشگاه چیست؟

دانشــگاه از دانشــجویان هیــچ گونه شــهریه ای نمی گیــرد و مخارج 
دانشــگاه از طریــق موقوفــات و کمــک هــای خیریــن و درآمدهــای 
دیگــری  بخــش  شــود.  مــی  تأمیــن  الصــادق}  االمــام  جامعــة 
و تحقیقاتــی  قراردادهــای  عوایــد  طریــق  از  نیــز  مالــی  منابــع  از 

 پاره ای از حمایتهای دولتی استحصال می شود. 
آیا دانشگاه کمک هزینه مالی هم به دانشجویان خود می دهد؟
دانشــگاه کمک هزینه خاصی به دانشــجویان خود نمی دهد و تنها در 
قالــب کمکهای صندوق رفاه دانشــجویی به دانشــجویان خود وام می 
دهد که شــامل کمــک هزینه تحصیلــی، کمک هزینــه ازدواج، کمک 

هزینه خرید کتاب و ... می باشد. 
آیا دانشگاه شبانه روزی است و محدودیت ورود و خروج دارد؟ 
خیر؛ دانشگاه به صورت شبانه روزی نیست و دانشجویان می توانند هر 

زمانی که تمایل داشته باشند از دانشگاه خارج شوند.
آیا دانشگاه شهریه می گیرد؟

دانشــگاه علی رغم اینکه از جمله دانشگاه های غیر دولتی است، اما از 
ابتدا تاکنون رویه حاکم بر دانشگاه بر این بوده است که هزینه تحصیل 
از دانشــجویانی کــه مطابق ضوابط دانشــگاه فارغ التحصیل شــوند ، 

سؤاالت متداول



دریافت نمی شــود تا دانشجویان واجد شرایط، آســوده خاطر و فارغ از 
نگرانی های مالی به تحصیل بپردازند؛ البته از دانشجویان تعهد گرفته 
می شــود تا در صــورت نیاز، به دانشــگاه و به نظام مقــدس جمهوری 

اسالمی خدمت کنند. 
آیا دروس و ســرفصل های درسی دانشــگاه مورد تایید وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری است؟
تمامی دروس و ســرفصل های دانشگاه مصوب وزرات علوم، تحقیقات 
و فناوری اســت. مدرک دانشــگاه نیز کامًال رســمی و معتبر است و در 
مجامع مختلف علمی نیز قابل قبول و شــناخته شــده است. بسیاری 
از دانش آموختگان دانشــگاه در دانشــگاههای دیگر داخل و خارج در 
مقاطع باالتر به تحصیل پرداخته اند. دانشــگاه از لحاظ علمی و اعتبار 
مدرک با هیچ مشکلی مواجه نمیباشد، بلکه به عنوان دانشگاه موفق و 

معتبر نیز شناخته شده است.
علت تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر چیست؟

یکی از علل اســتقبال خانواده ها از این دانشــگاه محیط ســالم و عدم 
وجود جاذبه های گناه در آن اســت. در بسیاری از موارد تالش و اصرار 
خانــواده ها برای قبولی فرزندانشــان در اینجا به دلیل همین ســالمت 
محیط علمی اســت. اگر محیط دانشگاه محل فعالیتها و تمایالت غیر 
علمی و تربیتی باشد و جاذبه های گناه در محیط دانشگاه رشد نماید، 
نه تنها مســائل دینی- ارزشــی بلکــه بحث علمی هم دچار آشــفتگی 
میشــود. اگر بخواهیم رشد و نشاط علمی را به اختالط و رقابت دختر و 
پســر گره بزنیم، این توهین به علم است که تصور شود درس و تحصیل 

با آن همه ارزش میتواند در سایه جاذبه های جنسیتی شکوفا شود.
لذا در دانشــگاه امام صادق} برادران و خواهران دانشجو در دو مرکز 
مجزا مشــغول به تحصیل هستند و فعالیت های این دو مرکز به صورت 

هماهنگ،  اما مجزا برنامه ریزی شده است.
آیا دانشــگاه، محیطی خشــک دارد؟ جو سیاســی مذهبی 

دانشگاه چیست؟
جو عمومی دانشــگاه و دانشجویان درمقایســه با بسیاری از محیط ها 
از وضعیت بســیار مطلوبی برخوردار است و برنامه های دینی و شئونات 
مذهبی دانشــگاه در چارچوب اصول و کلیات احکام الهی اســت. این 
دانشــگاه می خواهد دانشــجوی مکتب امام صــادق} تربیت کند و 
همان طور که مســیر انتخاب دانشجو در راستای انتخاب اصلح است، 
ســیر پرورش آن هم باید همین گونه باشــد. ممکن است در این زمینه 
هم نسبت های ناروایی داده شود و با اغراق، تصویر نامناسب  و خشکی 
از جو دانشــگاه ارائه شــود که فرضاً  در مســتحباتی مانند نماز شب در 
دانشــگاه اجبار وجود دارد؛ در حالی که دانشــگاه امام صادق} در 

حوزه مستحبات و مکروهات جز توصیه ، هیچ اجباری ندارد. 
درباره فضای سیاســی دانشگاه نیز باید دانست که با وجود حضور آیت 
الله مهدوی کنیبه عنوان یکی از فعاالن سیاســی کشور که سبک 
خاص و دیدگاه های ویژه خود را دارا بودند، روش و مشی دانشگاه امام 
صادق} بر ایجاد فضای یک طرفه سیاســی نبوده اســت و کوشــش 
شده اســت فضا برای حضور دیگر نگاه ها و گرایش های سیاسی نیز باز 
باشــد هر چند به طور طبیعی فضای دانشگاه به دلیل گرایش نیروهای 
هم فکر به این محیط از تشتت فکری و سیاسی کمتری نسبت به سطح 
جامعه برخوردار است و اکثریت فعاالن این دانشگاه منش اصولگرایانه 
را بــر دیگر روش هــا ترجیح می دهنــد. برگزاری جلســات تربیون های 
آزاد، ســخنرانی و مناظره های سیاسی از قشرها و دیدگاه های مختلف 

سیاسی را می توان دلیلی بر این مدعا دانست.
آیا دانشگاه ضمانت شغلی هم دارد؟

خیر. دانشگاه هیچ ضمانت شغلی برای دانش آموختگان خود ندارد. البته 
دانش آموختگان دانشــگاه با توجه به سطح علمی باال و صالحیت های 
اخالقــی و دینی در مناصب مختلف از جملــه در وزارت امور خارجه؛ در 
مناصب مدیریتی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و در تمام دانشگاه ها به 

عنوان هیأت علمی و ... مشغول به خدمت شده اند.
آیا الزاما همه دانشجویان باید ملبس به لباس روحانیت شوند؟
خیر- دانشــگاه چنین الزامــی ندارد. تاکنون برخــی دانش آموختگان 
دانشــگاه با توجه به عالقمندی شــخصی خود بــرای ادامه تحصیالت 
حوزوی و تکمیل توانمندی های خود در معارف اسالمی پس از فراغت 
از تحصیل در دانشــگاه یــا در حین آن، به طور رســمی به تحصیل در 
حــوزه علمیه پرداخته انــد و هم اکنون از طالب فاضل حــوزه علمیه به 

حساب می آیند.
همچنین در طی ســال های گوناگون فعالیت دانشگاه امام صادق}
برخی از دانش آموختگان و دانشــجویان عالقمند به صورت داوطلبانه، 
به کســوت روحانیت در آمدند و این لباس مقدس را در راستای اهداف 

علمی و تبلیغی دانشگاه به تن کردند.
در سال های اخیر اقبال دانشــجویان این دانشگاه به ادامه تحصیل 
در مقاطع باالتر حوزوی افزون تر شــد لکن بــا توجه به برخی نقائص 
در دروس معارف اســالمی دانشــگاه در مقایســه با دروس رســمی 
حوزه علمیه قم، مســؤولین دانشــگاه بــا هماهنگی مرکــز مدیریت 
حــوزه علمیه قــم اقدام به تأســیس «حوزه دانشــجویی» دانشــگاه 
امــام صــادق} کردند. در ایــن حــوزه، دانشــجویان عالقمند به 
فراخور وضیعت درسی دانشــگاهی خود می توانند به صورت موازی 
تحصیــالت حوزوی خود را تکمیل کننــد و درس های باقیمانده را بر 

بیاموزند. طلبگی  روش  اساس 
آیا دانشــجویان دانشــگاه امــام صــادق } از انجام خدمت 

سربازی معافند؟
خیر. دانشــجویان پــس از فراغــت از تحصیل طبق شــرایط و ضوابط 

سازمان وظیفه عمومی ناجا عمل می کنند.
داوطلبان چه زمانی می توانند رشته های خود را انتخاب نمایند؟
 زمانی که برای آزمون شــفاهی حضور پیــدا میکنند، میتوانند اقدام به 
انتخاب رشــته نماینــد و انتخابی که داوطلب در آزمون شــفاهی انجام 
میدهد، اصل اســت. بنابرایــن تا آن زمان داوطلبــان میتوانند درمورد 

رشته های دانشگاه تحقیق و بررسی نمایند.
تکلیف دانشــجویانی که همزمان در دانشگاه امام صادق} 

و دانشگاههای دیگر قبول می شوند چیست؟ 
طبق توافقی که با مســؤوالن سازمان سنجش صورت گرفته، فردی که 
هم در دانشــگاه امام صادق} و هم در دانشگاههای سراسری قبول 
شده است میتواند در اردوی پیش دانشگاهی دانشگاه شرکت کند و با 
اهداف،شــرایط و مسایل دانشگاه از زبان مسؤوالن آشنا شود و آگاهانه 
تصمیم بگیرد. ســازمان ســنجش هم قبول کرده که حق این اشخاص 
در دانشــگاههای سراســری محفوظ بماند و اگر مثــًال  بعد از یک یا دو 
هفته، تصمیم داوطلبی عوض شــود میتواند به دانشــگاه دولتی که در 
آن پذیرفته شــده اند، بروند. اما اگر کســی از روز اول به دانشــگاه امام 

صادق} نیاید، این عدم حضور به منزله انصراف او تلقی میشود.



راه هاى کسب اطالعات بیشتر
 انتخاب رشته و دانشگاه یکی ازمهم ترین مراحل زندگی هر فرد بوده و بی شک انتخاب آگاهانه، زمینه ساز درست ترین انتخاب خواهد بود. 

با توجه به اهمیت این مسأله برای داوطلبان کنکور و خانواده های آنان، این دانشگاه نیز فرصت هایی برای معرفی رسالت، اهداف، نیازها و مالک های مورد 
نظر درباره پذیرش دانشجویان مورد نظر خود را فراهم کرده است.

پیشنهاد ما به داوطلبان گرامی و خانواده های آنان استفاده از همه فرصت ها برای شناخت بیشتر و عمیق تر است.

۱. پایگاه اینترنتی گزینش دانشگاه: داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به این پایگاه به اطالعات مورد نیاز درباره دانشگاه دسترسی داشته باشد و از 
http://gzn.isu.ac.ir :طریق همین سامانه، ثبت نام نمایند

۲. مشــورت با اساتید، دانشــجویان و دانش آموختگان: با توجه به ارتباط نزدیک و مستمر اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان با فضای دانشگاه و 
داشتن اطالعات واقعی از آن، بهترین منبع برای کسب اطالعات از وضعیت دانشگاه، مشورت با گروه مذکور است.

این دانشگاه طی سال های گذشته موّفق به تربیت دانش آموختگان فراوانی از اقصی نقاط میهن اسالمی شده است که شما می توانید با مشورت گرفتن 
از نزدیک ترین اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان محل زندگی خود، به وسیله این عزیزان اطالعات صحیح و واقعی در مورد دانشگاه را به دست آورید.

الزم به ذکر است که این امکان برای گزینش دانشگاه فراهم است که بنابر درخواست مدارس، مساجد، کانون های علمی - فرهنگی، پایگاه های مقاومت 
و ... افرادی را به آن مراکز اعزام نموده تا در این زمینه مشاوره و اطالعات الزم در اختیار داوطلبان قرار داده شود.

راهنماى اشتراك

۱- چنانچه مایل به دریافت مجله پیام صادق که حاوی اخبار و اطالعات دانشــگاه است، 
می باشید بابت یک سال اشــتراک مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۲۴۳۱۳۱۳۷۵ 
بانک تجارت شــعبه عالمه طباطبایی تهران (کد ۲۴۳۰) به نــام پیام صادق واریز نمایید. 

(قابل پرداخت در کلیه ی شعبه های بانک تجارت سراسر کشور)
۲- نسخه ی اصلی فیش بانکی را به همراه برگ اشتراک به نشانی نشریه بفرستید.

۳- در صورت تغییر نشانی با نشریه مکاتبه نمایید.
۴- نشانی نشریه: تهران، ص پ ۱۵۹– ۱۴۶۵۵، نشریه پیام صادق

شماره اشتراک

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

نام و نام خانوادگی:
 آقا/خانم ..............................................................................................  شغل: ...............................................................................
 نشانی کامل پستی: ..........................................................................................................................................................................

 کدپستی: ...............................................................................................
 تلفن و پیش شماره: ...........................................................................

 صندوق پستی: ....................................................................................
 درخواست اشتراک از شماره: .......................................................

 مبلغ پرداختی: .......................................................................... ریال
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