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جدول دروس دوره کوتاه مدت مقدماتی
«مطالعات اسالمی»

آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان
(ویژه علوم انسانی و اسالمی)

پاسخی است عالمانه به نیاز منطقه اروپای مرکزی،
جهت تربیت نیروی انسانی فرهیخته و دانشگاهی
در حوزه علوم انسانی و اسالمی که بعد از کسب
مجوزهای الزم و قانونی ،طبق مقررات کشور
اتریش در شهر وین تأسیس و با پشتیبانی علمی
دانشگاههای معتبری از ایران و دیگر نقاط دنیا ،به
چهار زبان فارسی ،عربی ،آلمانی و انگلیسی به تربیت
دانشجو و پژوهشگر خواهد پرداخت.

www.iman-ac.at

Einsiedlergasse 56 A-1050 – Wien
 +4366565249664
 info@iman-ac.at
 t.me/wieniman

توزیع دروس

الف

دروس ترم اول

ج

ارائه مقاله و کنفرانس

دروس ترم دوم

ب

جمع واحدها

نوع درس

تعداد واحد

حضوری و اجباری

12

حضوری و اجباری

2

حضوری و اجباری

12
26

ب .دروس ترم دوم

الف .دروس ترم اول
کد درس

کد درس

حضوری و اجباری

2

1202

انسان و زندگی 2 -
(فقه؛ بخش معامالت)

حضوری و اجباری

2

1203

روابط اجتماعی در اسالم – 2
(اخالق اجتماعی)

حضوری و اجباری

2

1204

تاریخ اسالم 2 -
(تاریخ اهل بیت تا پایان عصر غیبت
صغری)

حضوری و اجباری

2

قرآنشناسی – 2
(دانش تفسیر و قواعد آن)

حضوری و اجباری

2

زبان و ادبیات عرب – 2
(نحو مقدماتی)

حضوری و اجباری

2

اندیشه اسالمی 1 -
(عقاید؛ توحید و نبوت)

نوع درس

واحد

حضوری و اجباری

2

1102

انسان و زندگی 1 -
(فقه؛ بخش عبادات)

حضوری و اجباری

2

1103

روابط اجتماعی در اسالم – 1
(اخالق فردی)

حضوری و اجباری

2

1104

تاریخ اسالم 1 -
(تاریخ صدر اسالم)

حضوری و اجباری

2

1105

قرآنشناسی – 1
(درآمدی بر علوم قرآن)

حضوری و اجباری

2

1205

1106

زبان و ادبیات عرب – 1
(صرف مقدماتی)

حضوری و اجباری

2

1206

1101

عنوان درس

اندیشه اسالمی 2 -
(عقاید؛ امامت ،مهدویت و معاد)

نوع درس

واحد

جمع واحدها

12

1201

عنوان درس

جمع واحدها

12

آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان
(ویژه علوم انسانی و اسالمی)

کليات و برنامههای

دوره کوتاهمدت حضوری
رشته «مطالعات اسالمی»
(پیشنیاز دوره کارشناسی)

دوره کوتــاه مــدت مطالعــات اســامی

الدبلــوم التمهیدي في الدراســات اإلســامیة

Einführungskurs für Bachelor Islamische Studien

Introductory course for Bachelor Islamic Studies

تعریف دوره
دوره کوتاه مدت مطالعات اسالمی ،اولین مقطع علمی
ترویجی رشته دانشگاهی «مطالعات اسالمی» و به
عنوان پیش نیاز دوره کارشناسی است .شرکت کنندگان

در این دوره ،ضمن شناخت مبانی قرآن و اسالم در قلمرو
معرفی و
عقاید ،فقه و اخالق ،مهارتهای الزم برای
ّ

تبیین آموزههای اسالمی و شیعی را یافته و برای ارتباط

با اندیشمندان در عرصههای بینالمللی ،بررسی و پاسخ
را کسب خواهند نمود .به فارغ التحصیالن این دوره

مربوطه گواهینامه معتبر دانشگاهی اعطا میشود.

مقدمه

در این نوشتار ،کليات و برنامههای دوره کوتاهمدت حضوری
رشته «مطالعات اسالمی» به عنوان پیشنیاز دوره کارشناسی
ارائه شده است.

آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان
(ویژه علوم انسانی و اسالمی)

وین  -اتریش
سپتامبر 2017

1.1عدم وجود مرکزی برای نیل به اهداف پیشگفته
در منطقه

2.2رسالت علمی در ارائه آموزهها و معارف اسالمی و
شیعی در عرصه بین الملل به زبانهای رایج

3.3ضرورت گفتگو و تعامل با پیروان سایر ادیان با
استناد به قرآن و روایات اسالمی
4.4نیاز جامعه جهانی و منطقهای به معرفی اسالم
ناب و مکتب اهل بیت:

گویی به نیازها در زمینه مطالعات اسالمی تخصص الزم

پس از گذراندن واحدهای درسی و شرکت در آزمونهای

تأسيس آکادمی آموزشی پژوهشی ايمان وين (ويژه علوم انسانی
و اسالمی) پاسخی است عالمانه به نیاز منطقه اروپای مرکزی،
جهت تربیت نیروی انسانی فرهیخته و دانشگاهی در حوزه
علوم انسانی و اسالمی که بعد از کسب مجوزهای الزم و قانونی
طبق مقررات کشور اتریش در شهر وین تأسیس و با پشتیبانی
علمی دانشگاههای معتبری از ایران و دیگر نقاط دنیا ،به چهار
زبان فارسی ،عربی ،آلمانی و انگلیسی به تربیت دانشجویان و
پژوهشگران عالقمند خواهد پرداخت.

ضرورت برگزاری

اهداف برگزاری
1.1ارتقاء و تعمیق سطح آگاهیهای مخاطبان
اسالمی و شیعی با توجه به پرسشهای مطرح در
جهان معاصر

2.2معرفی عالمانه و جامعنگر اسالم و تشیع در
عرصه بینالمللی به ویژه در حوزه گفتگوی ادیان

3.3زمینهسازی کشف و پرورش نیروهای توانمند،
جهت تدریس و تصدی مسئولیتهای علمی و
عملی در حوزه علوم اسالمی و مجامع علمی و
دانشگاهی
4.4تقویت توان گفتگو و ارتباط با علما و اندیشمندان
در زمینه مطالعات اسالمی و پاسخ به شبهات
5.5تربیت پژوهشگران دینی در حد تحلیل و بررسی در
زمینه مطالعات اسالمی
6.6تربیت دانشجویان مستعد جهت ورود به سطوح
باالتر علمی دانشگاهی در رشتههای مرتبط

سیاستهای برگزاری
1.1اهتمام به تعالی اخالقی و معنوی دانشجویان،
تقویت استقالل فکری و اعتماد به نفس در مسائل
علمی ،فرهنگی و مهارتی

 2.2اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی و تبیین
آموزهها و عقائد مکتب اهل بیت :در عین اهتمام
به مباحث تطبیقی

آموزش پژوهشمحور
3.3تأکید بر
ِ

4.4تأکید بر بهرهگیری از فنآوری اطالعات و
روشهای کارآمد آموزشی و متون آموزشی واجد
استانداردهای الزم
5.5تأکید بر پویایی برنامههای آموزشی ،پژوهشی و
مهارتی و توجه به نیازهای روز در عرصه بینالملل
6.6تأکید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینه
تدریس و پژوهش در خارج از کشور

7.7اهتمام به ارتباط با مراکز دینی و علمی دنیا

نظام آموزشی
1.1نظام آموزشی این دوره نیم سالی ،واحدی و
حضوری است.

2.2طول دوره حداقل  2و حداکثر  3نیم سال است.

زبان برگزاری
تمامی دروس دوره ،حسب مورد و با توجه به نیاز منطقه
و امکانات آکادمی به یکی از زبانهای فارسی ،انگلیسی،
عربی ،آلمانی و  ...ارائه میگردد.

شرایط پذیرش
1.1احراز صالحیتهای عمومی و اخالقی ،بر اساس
آییننامههای مصوب

2.2دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

3.3اقامت قانونی در کشور اتریش
4.4آشنایی با زبان دوره

5.5قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی

تبصره :در پذیرش متقاضیان ،ملیت و جنسیت مورد
نظر نیست.

هزینه دوره
1.1ثبت نام در دوره برای متقاضیان رایگان خواهد بود.

2.2فارغ التحصیالن با معدل باالی  17بورسیه آکادمی
خواهند شد.

3.3از فارغالتحصیالن با معدل بین  15تا  17نصف
هزینه دوران تحصیل اخذ خواهد شد.
4.4از فارغالتحصیالن با معدل زیر  15کل هزینه
دوران تحصیل اخذ خواهد شد.

محل برگزاری
محل برگزاری این دوره ،شهر وین (پایتخت کشور
اتریش) میباشد.

