
 ّبی  فؼبلیت گضاسش 

 هشوض تخصصی هطبلؼبت تطجیمی هزاّت اسالهی 

 مقدس مشُد 





 (هدظله العالی)هقام هعظن رهبری 

 

  ّویي اس عبارت کزدُ، تجْیش ٍحذت علیِ اهزیکا کِ دستى آى اهزٍس،»        

  .ًکٌیذ پَضى پزدُ کٌیذ؛ بیاى هزدم بِ صزیح را ایي .است ٍّابیت پلیذ  دست

  هثل -پایگاّى ایجاد ٍ اسالم ٍحذت بِ سدى ضزبِ بزاى را ٍّابیت اٍل، اس

  را اسزائیل کِ ّوچٌاى .آٍردًذ ٍجَد بِ هسلواًْا ى جاهعِ بیي در -اسزائیل

 حکَهت آٍردًذ، ٍجَد بِ کٌٌذ، درست اسالم علیِ پایگاّى ایٌکِ بزاى

 هزکش اسالهى، ى جاهعِ داخل تا آٍردًذ ٍجَد بِ را ًجذ رؤساى ایي ٍ ٍّابیت

  .اًذ ٍابستِ کِ ّن بیٌیذ هى ٍ باضذ ٍابستِ خَدضاى بِ کِ باضٌذ داضتِ اهٌى

  ّن ضیعِ اگز .بذًذ ّن سٌى ّا با آًْا دارًذ؛ عٌاد بز بٌاى ٍّابى گزٍّْاى

  ّواى بیي آًْا باضذ، ًذاضتِ هَجَدیتى یا ًباضذ، - باللَِّ ًستجیز - رٍس یك

  هى کٌٌذ، ّذایت را آًْا کِ کساًى آى چَى هى کٌٌذ؛ ایجاد اختالف ّن سٌى ّا

 « .هى تزسٌذ هسلویي اتحاد اس



 گزٍّْای ّوِ اتفاق بِ کِ ٍّابیت، کِ است رٍضي آگاّاى ّوِ بزای

  ٍجَدی فلسفِ ّیچ هی باضذ، یَْد ٍ کفز هَلَد ٍ خارجٌذ اسالم اس هسلویي،

  ایي .ًذارد هسلویي هیاى تفزقِ ایجاد ٍ قزآى ٍ اسالم با هخالفت جش بِ

  بزدى بیي اس صذد در بلکِ ضیعِ، هقذس هظاّز ّذم دًبال بِ تٌْا ًِ گزٍُ

  ٍ آلِ ٍ علیِ اهلل صلی اکزم ًبی هزقذ جولِ اس اسالهی، هقذسات ٍ آثار ّوِ

 .رفت خَاٌّذ ًطاًِ را هقذسِ کعبِ ٍ قزآى رٍسی ٍ ؛است سلن

 هرجع فقید 
 لنکرانی العظوی فاضل اهلل حضرت آیت 



 هعزفی هزکش تخصصی هطالعات تطبیقی هذاّب اسالهی

 ضزایط ٍ ًحَُ پذیزش

 بزًاهِ ّای آهَسضی

 بزًاهِ ّای پژٍّطی

 بزًاهِ ّای فزٌّگی

 ًطست ّای علوی 

 ًوَدار هعذل دٍرُ 
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اًذیطوٌذاى اّل سٌت اص دیشثبص، ًگبّی ًمبداًِ ثِ فشٌّگ ٍ هؼبسف ضیؼی داضتِ ٍ ّوَاسُ سؤاالت ٍ ضجْبتی سا هطشح وشدُ وِ ثب حبون 

لیىي یىی اص هطىالت اصلی هَرَد دس حَصُ ّابی  . ضذى تفىش سلفی تىفیشی، ایي رشیبى سًٍذ ٍسیغ تش ٍ ضذیذ تشی ثِ خَد گشفتِ است

ُ ّبی گًَبگَى ػلوی است ِ ی . ػلویِ؛ ووجَد هتخصصبى وبسآهذ ٍ اّل للن دس حَص توبهی ایي هسبئل هب سا ثش آى هی داسد وِ ثِ ایي همَل

ِ  سٍش وبسثشدی   . ثپشداصین «آهَسش پژٍّص هحَر»هْن ٍ حیبتی ث

تحات اضاشاف دفتاش هشراغ فمیاذ ح اشت       هزکش تخصصی هطالعاات تطبیقای هاذاّب اساالهی     ثش اسبس ّویي ضاشٍست  

ثب ثیص اص دُ سبل سبثمِ ارشا دس حَصُ ػلویِ لن، ثش آى است تب ثب ّذف ضٌبخت ٍ ًماذ تفىاش   ( لذس سشُ)آیت اهلل الؼظوی فبضل لٌىشاًی 

ثب استؼبًت اص خذاًٍاذ هتؼابل ٍ ثاب ّوىابسی هشواض       سلفی تىفیشی ٍ اص سَی دیگش دفبع اص تشاث اػتمبدی هىتت اّل ثیت ػلیْن السالم

 .هذیشیت حَصُ ػلویِ هطْذ همذس گبهی دس ایي رْت هْن ثشداسد

 

هطخصات کلی ٍ بزًاهِ آهَسضی ٍ پژٍّطی دٍرُ سطح سِ  
 اسالهیهذاّب رضتِ  (ارضذکارضٌاسی )



سسبلت حَصُ ػلویِ دس تشثیت اًذیطوٌذاى تَاًوٌذ ٍ هجلّغبى سٍصآهذ رْت تجییي، تشٍیذ ٍ دفبع اص ػمبیذ  
 .ضیؼِ اهبهیِ

ًیبص ربهؼِ ٍ ًظبم اسالهی ثِ سٍحبًیبى تَاًوٌذ، رْت تجییي هىتت اّل ثیت ػلیْن السالم ٍ ایزبد  
 .ّن گشایی اسالهی دس همبثلِ ثب تْبروبت فىشی ٍ فشٌّگی استىجبس رْبًی ٍ سلفیبى تىفیشی

ِ  هزاّت   اسالهیًجَد هتخصصبى وبسآهذ دس صهیٌِ ضٌبخت آساء ٍ اًذیط

 ضزٍرت

 ضٌبخت استذاللی ػمبیذ ضیؼِ ٍ پبسخ گَیی ثِ پشسص ّب ٍ ضجْبت

 تَسؼِ ٍ تؼویك ضٌبخت ًسجت ثِ هسئلِ ٍالیت ٍ اهبهت ثش هجٌبی ادلِ ػملی ٍ ًملی

ِ ّبی فىشی سبیش هزاّت  تجلیغ ٍ تشٍیذ فشٌّگ اّل ثیت ثب تَرِ ثِ صهیٌ

 تمَیت تَاى هٌبظشُ ٍ استجبط ثب ػلوب ٍ اًذیطوٌذاى سبیش هزاّت اسالهی

 تأویذ ثش آهَصش پژٍّص هحَس ٍ استفبدُ اص هتَى آهَصضی استبًذاسد

 تأویذ ثش ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس صهیٌة پژٍّص، ثب تَرِّ ثِ ًیبصّبی سٍص ٍ اّتوبم ثِ سٌّت ّبی حَصٍی

 اّذاف کلی آهَسضی





ِ ی دس آهَصضی هوتبص ربیگبُ ثِ دست یبثی .1  .وطَس دس پژٍّی سلفی سٍیىشد ثب اسالهی هزاّت صهیٌ
  حَصُ دس وبسآهذ ٍ اهبهیِ هىتت هجبًی ثِ هتؼْذ هحممبى ٍ اسبتیذ تَاًوٌذ، داًص پژٍّبى تشثیت .2

 .ضجْبت ثِ پبسخگَیی
 .اسالهی هزاّت حَصُ ی ثشتشیي ّبی طشاص دس ّیئت ػلوی داسای .3
  .حَصٍی اصیل ّبی سٌت پبیِ ثش هحَس پژٍّص آهَصشِ ربهغ ًظبم تمَیت .4

 چطن اًذاس آهَسضی

 چطن اًذاس پژٍّطی

ِ ی دس داًص تَلیذ هشاوض ضبخص تشیي اص یىی ثِ هشوض تجذیل .1   ّوگشایی سٍیىشد ثب اسالهی هزاّت صهیٌ
 .اسالهی

 .اسالهی هزاّت حَصُ دس دیزیتبل ٍ هىتَة وتبثخبًِ هزْضتشیي داسای .2
ِ پشداصی ثشای هٌبست ثستشی ایزبد ٍ سلفیِ رشیبى پژٍّی آیٌذُ .3   دس ًَیي هجبحج طشح ٍ ًظشی

ِ ّبی  .سلفیبى ارتْبدی هٌبّذ ٍ هىبتت هزاّت، تطَس تبسیخ ػشص
  هزاّت حَصُ ی دس پژٍّطی هوتبص ربیگبُ ثِ دست یبثی ٍ ػلوی تَلیذات ووی ٍ ویفی افضایص .4

   .اسالهی



 .اسالهی هزاّت سبیش ضجْبتِ حَصُ ی دس پبسخگَ ٍ تَاًوٌذ هجلغبًی اص ثشخَسداس .1
 .تَاًوٌذ ٍ وبسآهذ ًیشٍّبی پشٍسش .2
 .اسالهی هزاّت سبیش اًذیطوٌذاى ٍ ػلوب ثب استجبط ٍ هٌبظشُ تَاى تمَیت .3
ِ ی دس صثبى ثِ آضٌب تَاًوٌذ، ٍ وبسآهذ هجلغبى تأهیي وٌٌذُ ی .4   سفغ ٍ فشٌّگی هسئَلیت ّبی  صهیٌ

   .تلفیمی هٌبطك دس اسالهی ًظبم ًیبصّبی

 چطن اًذاس فزٌّگی ٍ تبلیغی

 چطن اًذاس پژٍّطی

  سٌت ّبی پبیِ ثش هتٌَع هبلی هٌبثغ رزة ٍ هبلی هٌبثغ هؤحش هذیشیت پبیذاس، هبلی هٌبثغ اص ثشخَسداس .1
ِ ّبی ثِ ٍاثستگی ػذم ٍ حَصٍی اصیل    .دٍلتی ثَدر
 .تجلیغ ٍ پژٍّص آهَصش، ٍاحذّبی ثب هتٌبست ًَیي صیشسبخت ّبی اص ثشخَسداس .2
  .اسالم رْبى ّن گشایی سٍیىشد ثب ّوگبم اًمالثی ٍ هتؼْذ ضبیستِ، وبسآهذ، اًسبًی هٌبثغ اص ثشخَسداسی .3
  ّن هشاوض ثب سبصًذُ تؼبهل ٍ ػلوی ًْبدّبی ٍ ػلویِ حَصُ ّبی دس هَرَد ظشفیت ّبی اص ثْشُ ثشداسی .4
 سَ



 ضَرای اجزایی

شًرای   اعضاء محتزم

 اجزایی مزکش 

حجة االسالم  

يالمسلمیه رجایی  

 خزاساوی

حجت االسالم  

 يالمسلمیه مُديی

حجة االسالم  

 يالمسلمیه يحیدی پًر

حجت االسالم  

يالمسلمیه افضل  

 آتادی

 جىاب آقای تاج فیزيس



 

 آهَصش هحتشم هؼبًٍت   هشوض هحتشم هذیشیت

 هؼضص اسبتیذ اص تؼذادی     پژٍّص هحتشم هؼبًٍت

 پژٍّبى داًص ّبی گشٍُ هحتشم ًوبیٌذگبى

 ضَرای آهَسش ٍ پژٍّص



اهلل محمد جواد آیت با حضور حضرت 
 (سید عشُ )فاضل لنکرانی 

 96-95هزاسن افتتاحیِ سال 



 هزاسن افتتاح هزکش

 96-95سال تحصیلی 



 ضزایط پذیزش

 هزاحل ٍ ًحَُ پذیزش

 آسهَى  تبلیغات هحیطی

 کویسیَى ارسیابی سؤاالت آسهَى  

 بزگشاری آسهَى کتبی    

 بزگشاری هصاحبِ  



 

 

 

 .ثَدى هذسن اتوبم سطح دٍ ٍ یب اضتغبل ثِ تحصیل دس پبیِ ّطتن حَصُ ػلویِداسا . 1
 سبل 35سي حذاوخش . 2
 اهتیبص الصم دس آصهَى وتجی ٍ لجَلی دس هصبحجِ ػلویوست . 3
 .هٌغ لبًًَی ثشای اداهِ تحصیل اص ًظش لبًَى ٍظیفِ ػوَهیًذاضتي . 4

طالة هوتبص سبل تحصیلی گزضتِ ثب تأییذ هشوض هذیشیت حَصُ ػلویِ ٍ پژٍّطگشاى  : تجصشُ
حَصُ هزاّت اسالهی وِ داسای وتبة ٍ یب همبلِ چبح ضذُ هی ثبضٌذ ٍ هَسد تأییذ هؼبًٍت 
پژٍّص هشوض تخصصی هطبلؼبت تطجیمی هزاّت اسالهی لشاس گیشد هؼبف اص آصهَى وتجی 

 .خَاٌّذ ثَد

 ضزایط پذیزش



 

 استٌذ، ثٌش، ثشٍضَس ٍ پیبهه: لبلت
 دفتش تجلیغبت اسالهی، سبلي ضْشیِ، دسٍس خبسد ٍ غیشُ: هىبى

سبیت هشوض تخصصی هطبلؼبت تطجیمی هزاّت  : ًحَُ حجت ًبم
 اسالهی ٍ هشوض هذیشیت حَصُ ػلویِ خشاسبى

 آسهَى  تبلیغات هحیطی



 نمونه ای از بروشور



 

ایي وویسیَى هتطىل اص هسئَلیي هشوض ، اسبتیذ طشاح سَال،  
هسئَل هحتشم ٍاحذ اسصضیبثی ٍ هسئَل هحتشم ٍاحذ پژٍّص 

 .دس ّش سبل ثشگضاس هی گشدد

 کویسیَى ارسیابی سؤاالت آسهَى  



 
 ٍسٍدی آصهَى اسالهی هزاّت تخصصی هشوض دس تحصیل  هتمبضی طالة اٍلیِ پزیشش هٌظَس ثِ
 است روش ثِ الصم .گشدد هی ثشگضاس خشاسبى ػلویِ حَصُ هذیشیت هشوض آهَصش هؼبًٍت ًظبست ثب

   .گشدد هی ثشگضاس ّشسبل هبُ اسدیجْطت دس فَق آصهَى

 بزگشاری آسهَى کتبی    



 

پزیشفتِ ضذگبى آصهَى وتجی وِ ثبالتشیي اهتیبص سا وست وٌٌذ ثِ هصبحجِ 
 .ح َسی دػَت هی ضًَذ

هحوذ رؼفش طجسی ، هحوذ اهیي پَس : حزذ اسالم آلبیبى هصبحجِ وٌٌذگبى 
 صیذ ػضّنآثبدی اهیٌی، هحوذ حسي سثبًی، هحسي اف ل 

 بزگشاری هصاحبِ  



 تقذیز اس اساتیذ ٍ داًص پژٍّاى بزتز



 جلسِ ضَرای اساتیذ



 تعزیف

 گزٍُ ّای علوی

 کالس ّا

 سزفصل ّای آهَسضی

 ًظام آهَسضی



 

  ٍاحذی تشهی صَست ثِ سِ سطح تخصصی هشاوض ی هصَثِ طجك هشوض ایي دس آهَصضی ًظبم
  ثب ّوشاُ آهَصش ، هشوض ایي والسْبی .گشدد هی ثشگضاس تحصیلی سبل ًین دٍ دس ٍ است

 دسسی ػٌبٍیي تؼذاد ثِ هَظفٌذ پژٍّبى داًص ولیِ تشم ّش اًتْبی دس ٍ است هحَسی پژٍّص
  .دٌّذ اسائِ دسس هَضَع ثب هتٌبست پژٍّطی فؼبلیت ضذُ ثشگضاس
 دٍسُ هذت

  هذت ثِ ٍ (تشم) تحصیلی ًیوسبل 7 ًبهِ پبیبى احتسبة ثذٍى سِ سطح همطغ دس دٍسُ هذت
 ٍ است تحصیلی ًیوسبل یه هؼبدل ّفتِ 16 تشم ّش دسٍس ولیِ .ثَد خَاّذ ًین ٍ سبل سِ
 .است سبػت 15ًیض ػولی ٍاحذ ّش ٍ سبػت 16 ًظشی دسس ٍاحذ ّش تذسیس صهبى
 ٍاحذّب تؼذاد

 :است ضذُ اًزبم دسسی ٍاحذ 84 اسبس ثش دٍسُ ایي طشاحی
   ٍاحذ 6 ًیبص پیص دسٍس
  ٍاحذ 12 ػوَهی دسٍس
 ٍاحذ 66تخصصی دسٍس

 تعزیف



 دوتش ٍویلی، دوتش سٍحی: تاریخ ٍ سیزُگزٍُ .1
حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش دلجشی، حزت االسالم ٍالوسلویي : علَم حذیثگزٍُ .2

دوتش هیشصایی، حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش آل هزذد ضیشاصی، حزت االسالم ٍالوسلویي 
 ضْشستبًی، حزت االسالم ٍالوسلویي اف ل آثبدی  

حزت االسالم ٍالوسلویي طجسی، حزت االسالم ٍالوسلویي : تفسیز ٍ علَم قزآًیگزٍُ .3
 دوتش آل هزذد ضیشاصی،  

حزت االسالم ٍالوسلویي استبدی، حزت االسالم ٍالوسلویي ثلمبى  : کالم هقارىگزٍُ .4
 آثبدی، حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش ثْشاهی

حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش سزبدی صادُ، حزت االسالم ٍالوسلویي : فقِ هقارىگزٍُ .5
 حسیٌی فمیِ، حزت االسالم ٍالوسلویي استبدی 

حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش فشهبًیبى، حزت االسالم : جزیاى ضٌاسی سلفیِگزٍُ .6
 ٍالوسلویي اف ل آثبدی، حزت االسالم ٍالوسلویي وَحشی 

 گزٍُ ّای علوی



 کالس ّا

 شٌاسی سلفیِجزیاى 
االسالم دکتز حجت 

 فزهاًیاى 

 فقِ هقارى یک
حسیٌی االسالم حجت 

 فقیِ

 تشیع تاریخ 
 وکیلیدکتر 



 علن الحدیث تطبیقی 

 استاد آل هجدد

 هکالوِ عزبی

 استاد عباس سادُ

 اّل سٌت  بزرسی جَاهع 

 بلقاى آبادی: استاد 



 کالس ّا

 فقِ هقارىاصَل 
السالم ٍ حجت 

الوسلویي رباًی 
 بیزجٌدی

ًقد ٍ بزرسی جَاهع 
 حدیثی اّل سٌت

 آیت اهلل غیب غالهی

 درایة الحدیث 
السالم ٍ حجت 
 دکتز دلبزیالوسلویي 



 

ثِ ایٌىِ تحصیل دس ایي هشوض پژٍّص هحَس هی ثبضذ، ّش داًص پژٍُ هَظف است دس طَل ّش تشم چٌذ همبلِ  ثب تَرِ 

 .همبلِ تَسط داًص پژٍّبى ایي هشوض تذٍیي ضذُ است 100تبوٌَى لشیت ثِ . ًوبیذتذٍیي ٍ تحَیل 

 پژٍّص

 عنوان مقاله پژوهشگر

 ًمذ ٍ ثشسسی دیذگبُ ٍّبثیت دس هَضَع سفش ثشای صیبت لجَس  غالهشضب رْبًفش

 پبسخ ثِ ضجْبت ٍّبثیت دس تَسل ح شت آدم ثِ پیبهجش هشصاًی هحسي

 ػلی اوجش هَهي ًژاد
ًمذ دیذگبُ ٍّبثیت دس استذالل ثِ سٍایت تَسل خلیفِ دٍم ثِ 

 ػوَی پیبهجش

 دیذگبُ اصحبة حذیج ًسجت ثِ ح شت ػلی ػلیِ السالم سیذ لبئن سضَی

 ًمذ ٍ ثشسسی دیذگبُ ٍّبثیت دس هَضَع تجشن هْذی ّبضوی 

 هحوذ اسىٌذسیبى
سیشی دسهؼٌب ، ٍیژگیْب ٍ هحتَای وتبة ػلیّ، ربهؼِ، 

 (صحیفِ)هصحف

 هىتت حذیخی لن اص ظَْس تب افَل ػجبسشضب اًتظبس یضدی



 ردیف عنوان مقاله پژوهشگر ردیف عنوان مقاله پژوهشگر

 جاللیاى جَاد
جایگاُ جسیاى اهَی دز جسیاى ًگازش ٍ هٌع  

 غالهسضا جْاًفس 2 تدٍیي حدیث تا تأهلی دز اسسائیلیات
هٌع تدٍیي حدیث دز عصس خلیفِ اٍل ٍ دٍم اش 

 علل ٍ اًگیصُ ّا تا ًقد تایید حدیث پژٍّاى هعاصس
1 

 هستضی اکثسی 
ًقدی تس دیدگاُ ٍّاتیت دز آیِ ی اًک ال 

 (سواع هَتی)تسوع الوَتی 
4 

احود اشسفی 
 شیسخٌد

آثاز ٍ پیاهدّای هٌع تدٍیي حدیث دز ًگاُ حدیث 
 پژٍّاى

3 

 حسي خفاجِ
دز ًقل ٍ ًگازش علیْن السالم شیَُ اّل تیت 

 سید هْدی ّاشوی 6 حدیث
 ًقد دیدگاُ ٍّاتیت دز تفسیس حدیث اتی ّیاج

 (تٌاء تس قثَز)
5 

 سید حاهد تاقسی
ًقد ٍ تسزسی دیدگاُ ٍّاتیت دز هَضَع طلة 

 شفاعت  
8 

ًگاُ تٌی  ) تازیخ حدیث اّل سٌت دز قسى دٍم 
 (العثاس

7 

 9 ًقد ٍ تسزسی دیدگاُ ٍّاتیت دز هَضَع استغاثِ  سعید هحوَدی 10 تسزسی اًدیشِ ٍّاتیت دز احتفال تِ پیاهثس سید هحسي هَسَی

 11 آل تَیِ ٍ تاثیس تس حدیث شیعی فیسٍشُ چی علی 12 تسزسی تازیخ ٍ عقاید اشاعسُ سید جاتس هْدٍی

 13 (ٍ لَ أًّْن اذ ظلوَا اًفسْن)تسزسی تفسیسی آیِ  هْدٍی سید جاتس 14 تسزسی تازیخ ٍ عقاید اصحاب حدیث سعید هحوَدی

 15 دیدگاُ ٍّاتیت دز تقسین تَحید ًقد داٍٍد عثاسی 16 تسزسی تازیخ ٍ عقاید عثواًیِ حسي خفاجِ

 هجتثی هسادی
هي کاى على هثل ها أًا )ًقد ٍ تسزسی حدیث 
 دز حجیت فْن سلف( علیِ الیَم ٍأصحاتی

 عثاسی داٍٍد 18
خَیٕسُ الٌَّاسِ قَسًِْی ثُنَّ الَّرِیيَ )ًقد ٍ تسزسی حدیث 

 (  یٓلًََُْٔنٕ ثُنَّ الَّرِیيَ یٓلًََُْٔنٕ
17 

 19 تِ آثاز دز سیسُ سلف تثسک غالهیاى هجتثی 20 ًقد ٍ تسزسی دیدگاُ ٍّاتیت دز هَضَع ًرز سید جَاد طْواسثی

 سید حاهد تاقسی
 تسزسی تازیخ ٍ عقاید اصحاب زای

 
 هحسي تازٍئی 22

تسزسی دیدگاُ اّل سٌت دزتازُ تَسل سلف تِ 
 پیاهثس پس اش حیات

21 

بزخی اس پژٍّش ّای اًجام گزفتِ 
 تَسط داًش پژٍّاى



 ًطست ّای علوی

 عزصِ ّای ًَیي در هطالعات سلفی پژٍّی

 «تلفیق سٌت ٍ هدرًیشم»هباًی ًظزی داعش

 جزیاى شٌاسی اّل سٌت ایزاى

 ٍاکاٍی اسدٍاج خلیفِ دٍم با ام کلثَم

 بزرسی اًدیشِ تقزیب هذاّب اسالهی 
 هَاًع ٍ آسیب ّا

 جایگاُ صحابِ ًشد اهاهیِ

 بزرسی ًصب در آثار ابي تیویِ



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش ػلیضادُ هَسَی: استبد
 1394اٍل دی هبُ : تبسیخ ثشگضاسی

 ثٌیبد پژٍّص ّبی آستبى لذس سضَی سبلي ضیخ طَسی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 پژٍّیعزصِ ّای ًَیي در هطالعات سلفی   



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش ػلیضادُ هَسَی: استبد
 1394دٍم دی هبُ : تبسیخ ثشگضاسی

 ثٌیبد پژٍّص ّبی آستبى لذس سضَی سبلي ضیخ طجشسی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 «تلفیق سٌت ٍ هذرًیشم»ًظزی داعصهباًی 



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش هْذی فشهبًیبى: استبد
 1395دٍم ثْوي : تبسیخ ثشگضاسی

 سبلي ارتوبػبت هشوض هزاّت اسالهی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 جزیاى ضٌاسی اّل سٌت ایزاى



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي سیذ حسي آل هزذد ضیشاصی: استبد
 1396هشداد : تبسیخ ثشگضاسی

 سبلي ارتوبػبت هشوض هزاّت اسالهی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 ٍاکاٍی اسدٍاج خلیفِ دٍم با ام کلثَم



 

 حزذ اسالم سیذ حسي آل هزذد ضیشاصی ٍ دوتش هْذی فشهبًیبى: اسبتیذ
 1396هشداد : تبسیخ ثشگضاسی

 سبلي ارتوبػبت هشوض هزاّت اسالهی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 بزرسی اًذیطِ تقزیب هذاّب اسالهی، 

 هَاًع ٍ آسیب ّا



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي سیذ حسي آل هزذد ضیشاصی: استبد
 1396هشداد : تبسیخ ثشگضاسی

 هزاّت اسالهیهشوض تخصصی سبلي ارتوبػبت : هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 جایگاُ صحابِ ًشد اهاهیِ



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي دوتش هْذی فشهبًیبى: استبد
 1395ثْوي : تبسیخ ثشگضاسی

 هشوض هطبلؼبت تطجیمی هزاّل اسالهی: هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 جزیاى ضٌاسی اّل سٌت ایزاى



 

 حزت االسالم ٍالوسلویي سیذ حسي آل هزذد ضیشاصی: استبد
 1396هشداد : تبسیخ ثشگضاسی

 اسالهیتخصصی هزاّت سبلي ارتوبػبت هشوض : هحل ثشگضاسی

 علوی تخصصیًطست 
 بزرسی ًصب در آثار ابي تیویِ



 فعالیت ّای فزٌّگی

 حضَر علوای فزیقیي در هزکش

 فزٌّگی -سفزّای علوی 

حضَر در ّفتویي ًوایطگاُ دستاٍردّای علوی پژٍّطی 
 حَسُ علویِ خزاساى

 جایگاُ صحابِ ًشد اهاهیِ

 بزرسی ًصب در آثار ابي تیویِ



آیت اهلل ًجن الدیي  
 شید عصُطثسی 

آیت اهلل اشسفی  
 عصُشید شاّسٍدی 

 هاهَستا کسیوی 

باسدیذ ّا اس هزکش تخصصی هطالعات 
 تطبیقی هذاّب اسالهی



 فزٌّگی  -سفزعلوی
 ضْز هقذس قن



 فزٌّگی  -سفزعلوی
 ضْز هقذس قن

 عصُشید سٌد آیت اهلل 
آیت اهلل ًجن الدیي  

 عصُشید طثسی

آیت اهلل هحود جَاد  
 عصُشید فاضل لٌکساًی

 عصُشید سثحاًی آیت اهلل  عصُشید دکتس عصام العواد
سید علی آیت اهلل 

 عصُشید هیالًی 



حضَر در ّفتویي 
ًوایطگاُ 

علوی دستاٍردّای 
پژٍّطی حَسُ 

 خزاساىعلویِ 
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مثاوی رجال  

 شیعٍ

کتاتشىاسی ي 

وقد ي تزرسی  

مثاوی رجال  

 اَل سىت

تاریخ ي سیزٌ   درایٍ الحدیث 1فقٍ مقارن تاریخ تشیع

 معصًمیه

وقد ي تزرسی  

جًامع  

حدیثی اَل 

 سىت

 نیمسال اول
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17.32 17.61 
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مذاَة کالمی   1تفسیز قزآن تاریخ حدیث 2فقٍ مقارن ريش تحقیق

 اَل سىت

عقاید خاص  

 شیعٍ

 نیم سال دوم

معدل ومزات دريس تزگشار شدٌ در سال  تحصیلی 

94-95   

 15/55: معدل تزم ايل

 17/83: معدل تزم ديم

 16/69: معدل کل
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وقد ي تزرسی  

جًامع  

حدیثی اَل 

 2سىت 

اصًل فقٍ   3فقٍ مقارن 

 مقارن

عزتی معاصز  

 پیشزفتٍ

وقد يتزرسی   1کالم مقارن 

مذاَة فقُی  

 اَل سىت

 گروه اول

18.46 
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15.6 
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12.5
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وقد ي تزرسی  

جًامع حدیثی  

 1اَل سىت 

کتاتشىاسی ي  درایة الحدیث تاریخ حدیث تاریخ تشیع

وقد ي تزرسی  

مثاوی رجال  

 اَل سىت

 1فقٍ مقارن 

 گروه دوم

معدل ومزات دريس تزگشار شدٌ در سال  تحصیلی 

95-96   

   17/17(:   گزيٌ ايل)معدل تزم ايل 

 15/08(: گزيٌ ديم)معدل تزم ايل 

 16/12:  معدل کل



 هزکش تخصصی هطالعات تطبیقی هذاّب اسالهی 


