سرفصلهاي دورههاي معرفتي طرح دانشافزايي و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها

انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي

 1-1مفاهيم و کليات
 2-1انديشه سياسي اسالم
 3-1نظريه واليت فقيه
 4-1بررسي شبهات حکومت ديني و واليت فقيه
 5-1نظام سياسي در اسالم
 6-1مباحث سياست خارجي
 7-1مباحث حقوق بشری
 8-1اقتصاد سياسي در جمهوری اسالمي

اخالق کاربردي و حرفهاي

تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری
پيشنياز :ندارد
هدف:
ارتقای علمي ،معرفتي ،فرهنگي و مهارتي اعضا هيئت علمي دانشگاهها در سه حوزه آموزش ،پژوهش و نقد جهت تقويت جنبه الگويي
اساتيد و پيشبرد اخالق ،معنويت و فضايل فردی و اجتماعي دانشجويان.

 .1کليات اخالق حرفهای

« 1ساعت»

ـ معناشناسي اخالق ،انواع پژوهشهای اخالقي ،جايگاه اخالق حرفهای و اخالق سازماني ،نسبت اخالق با ساير حوزههای معرفتي ،دو
رويکرد منابع انساني و استراتژيک به اخالق حرفهای.

 .2اخالق آموزش

« 8ساعت»

تهعدات اخالقي ـحرفهای استاد در حوزه تدريس:
ـ وظايف علمي (مطالعه و کسب اطالعات کافي در موضوع درس و زمينههای مرتبط ،شناخت روحيات جوانان و دانشجويان ،آشنايي با
روشهای تدريس و)...
ـ ضرورتهای عاطفي (ايمان ديني ،خلوص انگيزه ،دلسوز دانشجو بودن ،عشق به تدريس ،صبر و ماليمت و)...
ـ آداب حرفهای (نظم ،احترام به دانشجو ،رعايت شئونات ديني و اجتماعي ،تشويق و تنبيه مناسب ،ايجاد ارتباط عاطفي و)...

ـ اخالق آموزش از منظر قرآن و سنت

 .3اخالق پژوهشي

« 4ساعت»

ـ تصحيح انگيزه و نيت (انگيزههای ديني ،انگيزههای ملي ،انگيزههای شخصي ،امکان هماهنگسازی انگيزهها)
ـ تعهدات اخالقي در حوزه پژوهش (حقيقتجويي ،امانتداری ،احترام به افراد در نوشتار و گفتار و)...
ـ آفات اخالق پژوهش (شهرتزدگي ،شتابزدگي ،تعصبات بيجا ،تکبر ،سرقت ادبي ،مغالطه و اغراق و)...

 .4اخالق نقد و اخالق باور

« 3ساعت»

ـ معناشناسي نقد ،ضرورت و تاريخچه آن در اسالم و غرب
ـ ضرورتهای پيش از نقد (داشتن تخصص علمي و اطالعات کافي ،انگيزههای پيشرفت علمي ،حقيقتيابي ،دلسوزی ،هدايت ،اصالح
و)...
ـ مالحظات اخالقي نقد (فهم سخن ،حق محوری ،دوری از حب و بغض ،پرهيز از عجله و شتاب ،رعايت ادب و احترام و)...
ـ نکات اخالقي پس از نقد( .پرهيز از جدال و مراء ،نقد پذيری ،عدم تعصب و پافشاری بيجا و)...
ـ اخالق باور و نقش آن در نظريهپردازی ،نقد و مناظره

منابع:
 .1اسالمي ،سيدحسن ،اخالق نقد ،قم ،دفتر نشر معارف.1383 ،
 .2اميدوار ،ف .اخالق تدريس ،قم ،دفتر نشر معارف.1383 ،
 .3جمعي از نويسندگان ،اخالق کاربردی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.1386 ،
 .4حجتي ،سيد محمدباقر ،آداب تعليم و تربيت در اسالم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1351 ،
 .5شريعتمداری ،علي ،نقد و خالقيت در تفکر ،تهران ،مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.1381 ،
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شهيد ثاني ،منية المريد في أدب المفيد و المستفيد ،قم ،بوستان کتاب 1411 ،ق.

 .7فنايي ،محمد ،دانش اسالمي و دانشگاه اسالمي ،قم ،مؤسسه امام خميني(ره).1377 ،
 .8قراملکي ،احد فرامرز ،اخالق حرفهای ،تهران ،مؤلف.1385 ،
 .1قراملکي ،احد فرامرز ،درآمدی بر اخالق حرفهای ،تهران ،سرآمد.1387 ،
.11قراملکي ،احد فرامرز و اکبر نوچه فالح ،موانع اخالقي شدن سازمانها ،تهران ،سرآمد.1387 ،
.11قراملکي ،احد فرامرز ،اخالق حرفهای در تمدن ايران و اسالم ،تهران ،دانشگاه تهران.1387 ،
.12وينچ ،کريستوفر ،استقالل ،آموزش و تفکر انتقادی ،ترجمه افشار اميری ،انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
.13خندان ،علياصغر ،مغالطات ،قم ،بوستان کتاب.
.14خندان ،علياصغر ،منطق کاربردی ،قم ،بوستان کتاب.

معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علم

تعداد واحد 2 :واحد
نوع واحد :نظری
پيشنياز :ندارد
هدف:
آشنايي بيشتر با معرفتشناسي اسالمي و فلسفه علم به منظور شناخت علم ديني و نسبت بين علم و دين جهت تبيين علم ديني برای
دانشجويان و ايجاد روحيه ديني و معنوی دانشجويان در پژوهشهای علمي.

 .1معرفتشناسي

« 6ساعت»

ـ تعريف معرفتشناسي ،نگاهي اجمالي به سير تفکر فلسفي ،شکگرايي و مراحل تاريخي آن ،امکان معرفت (نقد شکاکيت و
نسبيگرايي)
ـ ارزش شناخت و تئوریهای صدق (مطابقت ،نتيجهگروی ،سادگي و انسجام)

 .2فلسفه علم

« 6ساعت»

ـ کليات (معاني علم و فلسفه ،فلسفه علوم ،متافيزيک ،نسبت بين علم و فلسفه و متافيزيک ،تقسيم و طبقهبندی علوم ،مالک مرزبندی
علوم ،روش تحقيق در علم و فلسفه)
ـ جريانهای مهم علمشناسي فلسفي (استقراگرايي و نقد آن ،ابطالپذيری و نقد آن ،رئاليسم علمي ،پارادايمشناسي) با اشاره به تاريخچه
هر يک در اسالم و غرب

 .3علم و دين

« 12ساعت»

ـ کليات (مفهومشناسي علم و دين ،انتظار از دين)
ـ مناظر و رهيافتها در مسئله علم و دين (رابطه پيشفرضهای علمي با پيشفرضهای ديني ،رابطه معرفت علمي با معرفت ديني ،رابطه
روحيه علمي با روحيه ديني)
ـ نظريهها درباره چگونگي ارتباط علم و دين و بيان تاريخچه هر يک در اسالم و غرب
ـ راهحلهای تعارضات ظاهری در متون ديني
ـ تفکيک قلمرو علم و دين
ـ تفکيک زبانهای علم و دين
ـ تأويل کتاب مقدس
ـ تفکيک مسلمات علمي از غير مسلمات علمي

ـ تفکيک نصوص ديني از ظواهر ديني
ـ تفکيک معرفت ديني از دين
ـ تفکيک صدف دين از گوهر دين.

 .4علم ديني

« 8ساعت»

ـ چيستي و پيشينه علم ديني
ـ نظريهها درباره علم ديني :انکار (نظريه آقايان سروش و ملکيان) ،پذيرش (ديني کردن تمامي ساحتهای معرفتي ،داشتن رويکرد
خداباورانه جهت تفسير دستاوردهای علمي ،پذيرش روش اجتهادی و سرايت آن به حوزه علوم و)...
ـ تأثير تمدن اسالمي بر شکوفايي و پيشرفت علم.

منابع:
 .1پترسون ،مايکل ،عقل و اعتقاد ديني ،ترجمه سلطاني و نراقي ،قسمت علم و دين ،تهران ،طرح نو.1387 ،
 .2جمعي از نويسندگان ،جستارهايي در کالم جديد ،قسمت علم و دين ،تهران ،سمت و دانشگاه قم.1381 ،
 .3چالمرز ،آلن اف ،چيستي علم ،ترجمه سعيد زيباکالم ،تهران ،انتشارات سمت و انتشارات علمي و فرهنگي.1387 ،
 .4حسينزاده ،محمد ،معرفتشناسي ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).1381 ،
 .5عليپور ،مهدی ،حسني و ابطحي موحدی ،علم ديني ،چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1385 ،
.6

عليزماني ،اميرعباس ،دين و علوم تجربي؛ تعارضها و راهحلها ،قم ،انتشارات دبيرخانه مجمع گروههای معارف اسالمي.1377 ،

 .7گلشني ،مهدی" ،علم ديني" ،آيينه انديشه ،ويژهنامه شماره  14و .15
 .8گيليس ،دونالد ،فلسفه علم در قرن بيستم ،ترجمه حسن ميانداری ،تهران ،انتشارات سمت و طه.1387 ،
 .1مصباحيزدی ،محمدتقي ،آموزش فلسفه ،ج  ،1يازده فصل اول ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي.1378 ،
.11شمس ،منصور ،معرفتشناسي ،طرح نو.
.11احمدی ،محمدامين ،انتظار بشر از دين ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
.12نصر ،سيد حسين ،علم قدسي.
.13باريور ،ايان ،علم و دين ،ترجمه بهاءالدين خرمشاهي.

اصول تعليم و تربيت اسالمي

تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری
پيشنياز :ندارد
هدف:
ارتقای علمي و مهارتي اعضا هيئت علمي دانشگاهها در زمينه مسائل تعليم و تربيت اسالمي جهت پيشبرد روحيه و رفتار ديني
دانشجويان
 .1هدفهای تربيتي اسالم

« 2ساعت»

ـ .اهداف متوسط
ـ اهداف نهايي.
« 2ساعت»

 .2عوامل مؤثر در تعليم و تربيت اسالمي
ـ عوامل دروني (وراثت)... ،
ـ عومل بيروني( .خانواده ،گروه دوستان و همساالن ،مدرسه)
 .3اصول تعليم و تربيت

« 2ساعت»

ـ اصل خدا محوری
ـ اصل تغيير ظاهر
ـ اصل تحول باطن
ـ اصل مداومت و محافظت.
 .4روشهای تربيتي اسالم
ـ تکريم شخصيت
ـ شناخت و تأمين صحيح نيازها
ـ دعوت به ارزشهای الهي
ـ پرورش عقالنيت و عبرتآموزی
ـ ايجاد محيط تربيتي مساعد
ـ مداومت بر عمل
ـ تشويق و تنبيه
ـ نظارت
ـ معرفي الگوها

« 11ساعت»

منابع:
 .1باقری ،خسرو ،مباني شيوههای تربيتي ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي ،مرکز چاپ.1377 ،
 .2باقری ،خسرو ،نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ،تهران ،انتشارات مدرسه.1385 ،
 .3حجتي ،محمدباقر ،آداب تعليم و تعلّم در اسالم ،ترجمه منية المريد ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1351 ،
 .4ديلمي ،احمد و مسعود آذربايجاني ،اخالق اسالمي ،قم ،دفتر نشر معارف.1386 ،
 .5رفيعي ،بهروز ،روششناسي تحقيق در تعليم و تربيت اسالمي ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1385 ،
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عباسيمقدم ،مصطفي ،اسوههای قرآني و شيوههای تبليغي آنان ،قم ،بوستان کتاب.1386 ،

 .7کيالني ،ماجد عرسان ،فلسفه تربيت اسالمي ،ترجمه بهروز رفيعي ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1381 ،
 .8مارستون ،استفاني ،معجزه تشويق ،ترجمه توراندخت تمدن (مالکي) ،تهران ،علمي.1375 ،
 .1مطهری ،مرتضي ،تعليم و تربيت در اسالم ،قم ،صدرا.1385 ،
.11اسپکتور ،روانشناسي سازماني ،ترجمه علي مهداد.
.11احدی ،حسن و شکوه السادات بنيجمالي ،علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسالم.
.12احمدی ،علياصغر ،روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسالم.
.13ايرواني ،محمود و ناصر صبحي ،علم النفس.

تاريخ علم متناسب با رشته تحصيلي و تاريخ تمدن اسالمي

تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری

پيشنياز :ندارد
هدف:
مطالعه فرهنگ و تمدن اسالمي بهمنظور هويتبخشي و آگاه کردن دانشجويان از سهم مسلمانان در تعالي جامعه بشری و گسترش علوم
خصوصاً در رشته تحصيلي و خدمات شيعيان در شکلگيری و تثبيت و رونق فرهنگ و تمدن اسالمي و دستيابي به عوامل سازنده و
افول فرهنگ و تمدن اسالمي.

« 1ساعت»

ـ مراکز علمي جهان مقارن ظهور اسالم (مدرسه اسکندريه ،انطاکيه ،حران ،جندیشاپور و)...
« 1ساعت»

ـ زمينههای توجه مسلمانان به علوم و علل پديدآمدن نهضت ترجمه

ـ نقل و ترجمه علوم از زبانهای يوناني ،سرياني ،پهلوی و ...به عربي و بيان سهم هريک در تمدن اسالمي
ـ وضعيت علوم در اروپا در سدههای مياني (در قرون وسطي)

« 1ساعت»

ـ بررسي و ارزيابي توسعه علوم در دوره اسالمي و تأثير آن در توسعه علوم در دوره بعد (بعد از رنسانس)
ـ نقش شيعيان و دولتهای شيعي در توسعه علوم

« 2ساعت»

« 3ساعت»

« 2ساعت»

ـ نقش مسلمين در انتقال و توسعه علوم در ترازوی داوری غربيان
ـ تاريخ علم ( متناسب با رشته تحصيلي) پس از رنسانس با تأکيد بر وضعيت آن در ايران معاصر
ـ علل دروني و بيروني رکود تمدن اسالمي.

« 2ساعت»
« 2ساعت»
« 2ساعت»

منابع:
 .1آلفونسو نلينو ،کرلو ،تاريخ نجوم اسالمي ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،کانون نشر و پژوهشهای اسالمي.1341 ،
 .2احمد ،يوسف حسن و دکتر دانالد هيل ،تاريخ مصوب تکنولوژی اسالمي ،ترجمه دکتر ناصر موفقيان ،تهران ،انتشارات علمي و
فرهنگي.1375 ،
 .3اوليری ،دليسي ،انتقال علوم يوناني به عالم اسالمي ،ترجمه احمد آرام ،دانشگاه تهران.1342 ،
 .4باومر ،فرانکلين لوفان ،جريانهای بزرگ در تاريخ انديشه غربي ،گزيده آثار بزرگ در تاريخ انديشههای اروپای غربي از سدههای
ميانه تا امروز ،ترجمه حسين بشيريه ،تهران ،مرکز بازشناسي اسالم و ايران.1381 ،
 .5الحکيمي ،محمدرضا و ،...الحياة ،جلد  1و  ،2تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1371 ،
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الدفاع ،علي عبداهلل ،پزشکان برجسته در علوم اسالمي ،ترجمه ،علي احمدی بهنام ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

فرهنگي.1382 ،
 .7الدفاع ،علي عبداهلل ،مشاهير فيزيک در تمدن اسالمي ،ترجمه جالل شرقي و رضا محمدزاده ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.1382 ،
 .8الدفاع ،علي عبداهلل ،مشاهير گياهشناسي در تمدن اسالمي ،ترجمه فرزانه غفاری ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
.1386
 .1زرينکوب ،عبدالحسين ،کارنامه اسالم ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.1348 ،
.11سارتن ،جرج ،مقدمه بر تاريخ علم ،تهيه و تنظيم نسترن حکمي ،تهران ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.1383 ،

.11الصدر ،السيد حسين ،شيعه و فنون االسالم ،تحقيق سيد مرتضي الميرسجادی ،قم ،مؤسسه السبطين العالميه 1354 ،ق.
.12فرشاد ،مهدی ،تاريخ علم در ايران ،تهران ،مؤسسه انتشارات اميرکبير.1365 ،
.13کرمر ،جوئل ،احيای فرهنگي در عهد آلبويه ،ترجمه محمدسعيد حنايي کاشاني ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهي.1375 ،
.14کلستون گيلسپي ،چارلز ،زندگينامه علمي دانشمندان اسالمي ،ترجمه احمد آرام ،احمد بيرشک ،... ،ويراستار حسين معصومي
همداني ،تهران ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.1365 ،
.15الگود ،سيريل ،تاريخ پزشکي ايران و سرزمينهای خالفت شرقي ،ترجمه دکتر باهر فرقاني ،تهران ،مؤسسه اميرکبير.1356 ،
 .16مجابي ،حسن ،بررسي متون طب شيعه در تاريخ پزشکي ،همدان ،دانشگاه رازی.1378 ،
.17محمدی ،ذکراهلل ،نقش فرهنگ و تمدن اسالم در بيداری غرب ،قزوين ،دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره).1373 ،
.18ميهلي ،آلدو ،علوم اسالمي و نقش آن در تحول علمي جهان ،ترجمه محمدرضا شجاع رضوی و اسداهلل علوی ،مشهد ،آستان قدس
رضوی.1371 ،
.11واليتي ،علياکبر ،نقش شيعه در تمدن و فرهنگ اسالم و ايران ،تهران ،اميرکبير.1381 ،
 .21هونکه ،زيگريد ،فرهنگ اسالم در اروپا ،مرتضي رهباني ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1383 ،

