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روش شناسی مطالعات اسالمی و پژوهش های دینی
کنفرانس( )ارائه مقاله و 
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کادمی آموزشی پژوهشی ایمان آ
)ویژه علوم انسانی و اسالمی(

تربیت  جهت  مرکزی،  اروپای  منطقه  نیاز  به  عالمانه  است  پاسخی 
نیروی انسانی فرهیخته و دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اسالمی:

کادمیک مطالعات اسالمی ▪ برگزاری دوره های آ
▪ برگزاری دوره های فشرده بین المللی شیعه شناسی

کتب )آلمانی_فارسی( ▪ اجرای پژوهش های اسالمی و نشر 
▪ برگزاری همایش ها و نشست های علمی_پژوهشی در حوزه   

    علوم اسالمی_ مطالعات ادیان



تعریف دوره

رشته  ترویجی  علمی  مقطع  اولین  اسالمی،  مطالعات  مدت  کوتاه  دوره 

کارشناسی است.  دانشگاهی »مطالعات اسالمی« و به عنوان پیش نیاز دوره 

قلمرو  در  اسالم  و  قرآن  مبانی  شناخت  ضمن  دوره،  این  در  کنندگان  شرکت 

عقاید، فقه و اخالق، مهارت های الزم برای معّرفی و تبیین آموزه های اسالمی و 

شیعی را یافته و برای ارتباط با اندیشمندان در عرصه های بین المللی، بررسی و 

کسب خواهند  پاسخ گویی به نیازها در زمینه مطالعات اسالمی، مهارت اولیه را 

گذراندن واحدهای درسی و شرکت  نمود. به فارغ التحصیالن این دوره پس از 

گواهینامه معتبر دانشگاهی اعطا می شود. در آزمون های مربوطه 

ضرورت برگزاری

1. تأسیس مرکزی برای نیل به اهداف پیش گفته در منطقه

عرصه  در  شیعی  و  اسالمی  معارف  و  آموزه ها  ارائه  در  علمی  رسالت   .2

بین الملل به زبان های رایج 

گفتگو و تعامل با پیروان سایر ادیان با استناد به قرآن و روایات اسالمی 3. ضرورت 

4. نیاز جامعه جهانی و منطقه ای به معرفی اسالم ناب و مکتب اهل بیت

زبان برگزاری

کادمی به  دروس دوره، حسب مورد و با توجه به نیاز منطقه و امکانات آ

یکی از زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی و ... ارائه می گردد.

شرایط پذیرش

1.  احراز صالحیت های عمومی و اخالقی، بر اساس آیین نامه های مصوب

2.  دارا بودن حداقل مدرک دیپلم )ایرانی_ اتریشی و...(

کشور اتریش 3.  اقامت قانونی در 

4.  آشنایی با زبان دوره 

5.  قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی 

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

هزینه دوره

1.  ثبت نام در دوره برای متقاضیان رایگان خواهد بود.

کادمی خواهند شد. 2.  فارغ التحصیالن با معدل باالی 17 بورسیه آ

3.  از فارغ التحصیالن با معدل بین 15 تا 17 نصف هزینه دوران تحصیل اخذ 

خواهد شد.

کل هزینه دوران تحصیل اخذ خواهد شد.  4.  از فارغ التحصیالن با معدل زیر 15  

اهداف برگزاری

به  توجه  با  شیعی  و  اسالمی  مخاطبان  گاهی های  آ سطح  تعمیق  و  ارتقاء   .1

پرسش های مطرح در جهان معاصر

2. معرفی عالمانه و جامع نگر اسالم و تشیع در عرصه بین المللی به ویژه در 

گفتگوی ادیان حوزه 

تصدی  و  تدریس  جهت  توانمند،  نیروهای  پرورش  و  کشف  زمینه سازی   .3

مسؤولیت های علمی و عملی در حوزه علوم اسالمی و مجامع علمی و دانشگاهی

مطالعات  زمینه  در  اندیشمندان  و  علما  با  ارتباط  و  گفتگو  توان  تقویت   .4

اسالمی و پاسخ به شبهات

5. تربیت پژوهشگران دینی در حد تحلیل و بررسی در زمینه مطالعات اسالمی

6. تربیت دانشجویان مستعد جهت ورود به سطوح باالتر علمی دانشگاهی 

در رشته های مرتبط

سیاست های برگزاری

و  استقالل فکری  تقویت  و معنوی دانشجویان،  تعالی اخالقی  به  اهتمام   .1

اعتماد به نفس در مسائل علمی، فرهنگی و مهارتی

مکتب  عقائد  و  آموزه ها  تبیین  و  دینی  تعهد  و  تعبد  تقویت  به  اهتمام   .2

اهل بیت در عین اهتمام به مباحث تطبیقی

کید بر آموزِش پژوهش محور 3. تأ

کارآمد آموزشی و متون  کید بر بهره گیری از فن آوری اطالعات و روش های  4. تأ

آموزشی واجد استانداردهای الزم

کید بر پویایی برنامه های آموزشی، پژوهشی و مهارتی و توجه به نیازهای  5. تأ

روز در عرصه بین الملل

کشور کید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینه تدریس و پژوهش در خارج از  6. تأ

کز دینی و علمی دنیا  7. اهتمام به ارتباط با مرا

نظام آموزشی

1. نظام آموزشی این دوره نیم سالی_ واحدی و حضوری است. 

کثر 3 نیم سال است.  2. طول دوره حداقل 2 و حدا

محل برگزاری

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

کادمی آموزشی پژوهشی ايــــمان وين )ویژه علوم انسانی و  تأسیس آ
جهت  مرکزی،  اروپای  منطقه  نیاز  به  عالمانه  است  پاسخی  اسالمی( 
تربیت نیروی انسانی فرهیخته و دانشگاهی  در حوزه علوم انسانی و 
کشور  کسب مجوزهای الزم و قانونی طبق مقررات  که بعد از  اسالمی 
اتریش در شهر وین تأسیس و با پشتیبانی علمی دانشگاه های معتبری از 
ایران و دیگر نقاط دنیا، به چهار زبان فارسی، عربی، آلمانی و انگلیسی 

به تربیت دانشجویان و پژوهشگران عالقمند خواهد پرداخت.
حضوری  کوتاه مدت  دوره  برنامه های  و  کلیات  نوشتار،  این  در 
ارائه  کارشناسی  رشته »مطالعات اسالمی« به عنوان پیش نیاز دوره 

شده است.

کوتاه مدت حضوری رشته »مطالعات اسالمی« دوره 
کارشناسی( )پیش نیاز دوره 

کوتاه مدت مطالعات اسالمی دوره 
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