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اول:معرفیمرکز 
 )1تعریف

«مرکز تخصصي قرآن امام علي بن ابیطالب  ،»واحد آموزشی است كه رشتههاي تخصصی «قررآن
و علوم» و «قرآن و مستشرقان» را با گرایشهاي مربوطه ،ارائه میكند.
 )2اهداف

 .1شناخت منابع « قرآن و علوم » و «قرآن و مستشرقان» و ایجاد توان فهم آن
 .2ایجاد توان تدریس « تفسیر علمی قرآن » و «قرآن و مستشرقان» در سطوح پایینتر
 .9افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینهسازي جهت تألیف و ترجمه در زمینهه «
تفسیر علمی قرآن » و «قرآن و مستشرقان»
 .4تقویت توان پاسخگویی به پرسشها و شبهات «قرآن و علوم » و «مستشرقان در مورد قرآن»
 .5تربیت طالب متخلق و مستعد جهت ورود به سطوح باالتر

دوم:ارکانمرکز 
الف) هيئت امناء

 .1آیت اهلل رضا استادي ( رئیس شوراي عالی حوزههاي علمیه)
 .2آیت اهلل علیرضا اعرافی ( مدیر حوزههاي علمیه كشور)
 .9آیت اهلل یعقوب جعفري (استاد حوزه علمیه قم و مفسر قرآن)
 .4حجت االسالم و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی (رئیس مركز)
 .5حجت االسالم و المسلمین مرتضی واعظجوادي
 .6حجت االسالم و المسلمین مهدي رستمنژاد (نماینده مدیریت حوزه و معاون آموزش حوزههاي علمیه)
 .1جناب مستطاب حاج علیاكبر انصاري
 .8جناب مستطاب حاج محمد انصاري
 .3جناب مستطاب آقاي مرتضی نجفیقدسی
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ب) رئيس مركز

حجت االسالم و المسلمین دكتر محمدعلی رضاییاصفهانی
ج) شوراي مركز

1ه حجت االسالم و المسلمین سید حمید جزائري (مدیر گروه قرآن و علوم)
 -2حجت االسالم و المسلمین حسین علوي مهر (مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن)
9ه حجت االسالم و المسلمین مهدي رستمنژاد
 -4حجت االسالم و المسلمین سیدرضا مؤدب
5ه حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بهجتپور
6ه حجت االسالم و المسلمین محمد فاكر میبدي
1ه حجت االسالم و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی (رئیس مركز)
8ه حجت االسالم و المسلمین محمد حسین محمدي (معاون آموزش)
3ه حجت االسالم و المسلمین سید عیسی مسترحمی (معاون پژوهش)
11ه حجت االسالم و المسلمین محمد جواد اسکندرلو (معاون تهذیب)
 -11حجت االسالم و المسلمین میثم ناظمی (معاون اجرایی)
12ه حجت االسالم و المسلمین محمد حسن زمانی (مدیر گروه قرآن و مستشرقان)
 -19كارشناس اجرایی (آقاي نصراهلل سلیمانی)
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سوم:معرفیرشتهقرآنومستشرقان(سطح4برادران) 
 )1تعریف

دوره سطح سه «مستشرقان و قرآن» دوره تخصصی در رشته قرآن است كه طلبه به طهور عمیهق دروس
آن را میشناسد و در پایان موفق به اخذ مدرک سطح سه میگردد.
 )2ضرورت

1ه از آن جا كه قرآن منبع اصلی دین اسالم وتأمین كننده نیازهاي دینی مسلمانان است و بها توجهه بهه
گسترش فعالیت علمی مستشرقان در عصر حاضر در زمینه مطالعات قرآنی (كه صدها رشته علمهی و مراكهز
دانشگاهی در اروپا و آمریکا و روسیه و  ...در این زمینه فعال هستند) شناخت آنها و لهزوم پاسهخگهویی بهه
شبهات آنان نیازمند رشته مستقل است.
2ه این رشته زمینهساز تربیت مدرس و پژوهشگر در زمینه مطالعات قرآن و مستشرقان خواهد بود.
9ه با توجه به گسترش شبهات مستشرقان در مورد قرآن رشته قرآن و مستشرقان زمینهساز دفاع از قرآن
كریم در برابر شبهات مستشرقان در سطح حوزه و دانشگاهها و جامعه است.
 )3اهداف (شناختی ،تربيتی ـ اخالقی و مهارتی)

1ه شناخت منابع قرآن و مستشرقان و ایجاد توان فهم آن
2ه ایجاد توان تدریس قرآن و مستشرقان در سطوح پایینتر
9ه افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینهسازي جهت تألیف و ترجمهه در زمینهه
قرآن و مستشرقان
4ه تقویت توان پاسخگویی به پرسشها و شبهات مستشرقان در مورد قرآن
5ه تربیت طالب متخلق و مستعد جهت ورود به سطوح باالتر
 )4سياستها

1ه اهتمام به تقویت استقالل فکري و اعتماد به نفس در مسائل علمی
2ه تأكید بر آموزش پژوهشمحور
9ه تأكید بر بهرهگیري از روشهاي كارآمد آموزشی با اهتمام به سنتهاي حوزوي
4ه تأكید بر شناسایی استعدادهاي برتر در زمینه تحقیق ،تدریس ،تبلیغ و مدیریت
5ه اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی
6ه تأكید بر پویایی برنامههاي آموزشی و پژوهشی و توجه به نیازهاي روز
1ه تأكید بر استفاده از متون آموزشی واجد استانداردهاي الزم
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8ه تأكید بر استفاده از منابع اصیل و مهم در زمینه مطالعات قرآنی مستشرقان
3ه تأكید بر بررسی و نقد دیدگاههاي مستشرقان درباره تفسیر و علوم قرآن
 )5شرایط كلی پذیرش

1ه احراز صالحیتهاي اخالقی و عمومی بر اساس آییننامههاي مصوب
2ه دارا بودن مدرک علمی سطح دو
9ه قبولی در آزمون ورودي و مصاحبه علمی
4ه تسلط بر یکی از زبانهاي خارجی (به ترتیب اولویت انگلیسی ،فرانسه ،روسی ،آلمانی) در حد عمومی
تبصره :كسانی كه با زبان خارجی آشنا نیستند پیشنیازهاي الزم را میگذرانند.
 )6عناوین دروس

الف ر دروس پیشنیاز

1ه زبان خارجی
2ه آشنایی با علوم قرآن
9ه مفردات قرآن
4ه تفسیر روایی
ب ر دروس عمومي

1ه فقه (طبق برنامه حوزه علمیه)
2ه اصول (طبق برنامه حوزه علمیه)
9ه عربی معاصر
4ه روش تحقیق پیشرفته
5ه روش تدریس
ج ر دروس تخصصي

1ه تفسیر ترتیبی ()1
2ه تفسیر ترتیبی ()2
9ه تفسیر موضوعی قرآن ()1
4ه تفسیر موضوعی قرآن ()2
5ه تفسیر موضوعی قرآن ()9
6ه روشها و گرایشهاي تفسیري
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1ه علوم قرآنی مقارن
8ه قرآن و علوم بشري
3ه مباحث جدید دانش تفسیر
11ه مبانی و قواعد تفسیر فریقین
11ه بررسی تاریخ استشراق
12ه بررسی اهم منابع و شخصیتهاي مستشرقان
19ه مستشرقان و تاریخ قرآن
14ه مستشرقان و علوم قرآن ()1
15ه مستشرقان و علوم قرآن ()2
16ه مستشرقان و پیامبر (ص)
11ه مستشرقان و مکتب اهل بیت(ع)
18ه مستشرقان و تفسیر قرآن
13ه مستشرقان و سنت
21ه مستشرقان و ساختار و انسجام قرآن
21ه مستشرقان و مطالعات تفسیري معاصر مسلمانان
22ه زبان تخصصی ()1
29ه زبان تخصصی ()2
24ه زبان تخصصی ()9
25ه زبان تخصصی ()4
26ه روششناسی پاسخ به شبهات قرآنی
21ه قرآن و عهدین
28ه پایاننامه
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چهارم:معرفیرشتهقرآنوعلوم(سطح4برادران) 
 )1تعریف

دوره سطح سه «قرآن و علوم» دوره تخصصی در زمینه است كه طالب به طور عمیق دروس این رشته را
می شناسند و در نهایت فراگیران با گذراندن فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی در پایان دوره موفهق بهه اخهذ
مدرک سطح سه میشوند.
 )2ضرورت

1ه اصالح در مبانی علوم و نیز فهم بهتر قرآن كریم
2ه توانایی فهم و تدریس معارف علمی قرآن ،ناظر به نیازهاي جامعه علمی (حوزوي) جهت تدریس در
سطوح پایینتر و ادامه تحصیل در سطح چهار آن رشته
9ه تعیین ضوابط و نقد و بررسی تفسیر علمی
 )3اهداف (شناختی ،تربيتی ـ اخالقی و مهارتی)

1ه شناخت منابع قرآن و علوم و ایجاد توان فهم آن
2ه ایجاد توان تدریس تفسیر علمی قرآن در سطوح پایینتر
9ه افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینهسازي جهت تألیف و ترجمهه در زمینهه
تفسیر علمی قرآن
4ه تقویت توان پاسخگویی به پرسشها و شبهات قرآن و علوم
5ه تربیت طالب مستعد جهت ورود به سطوح باالتر
 )4سياستها

1ه اهتمام به تقویت استقالل فکري و اعتماد به نفس در مسائل علمی
2ه تأكید بر آموزش پژوهشمحور
9ه تأكید بر بهرهگیري از روشهاي كارآمد آموزشی با اهتمام به سنتهاي حوزوي
4ه تأكید بر شناسایی استعدادهاي برتر در زمینه تحقیق ،تدریس ،تبلیغ و مدیریت
5ه اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی
6ه تأكید بر پویایی برنامههاي آموزشی و پژوهشی و توجه به نیازهاي روز
1ه تأكید بر استفاده از متون آموزشی واجد استانداردهاي الزم
8ه تأكید بر استفاده از منابع اصیل و مهم
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3ه ایجاد توانایی فراگیران در زمینه تالیف ،تدریس ،تبلیغ و ترجمه معارف علمی قرآن
11ه شناخت تطبیقی و استداللی معارف علمی قرآن
11ه توانایی استفاده از تفاسیر علمی قرآن در حد متوسط با توجه به اصول و مبانی
12ه آشنایی با دیدگاه هاي علمی مستشرقان درباره معارف علمی قرآن و نقد و بررسی آنها
19ه ایجاد آمادگی و اشتیاق براي ورود به سطح چهار
 )5شرایط كلی پذیرش

 )1احراز صالحیتهاي عمومی و اخالقی ،بر اساس آییننامههاي مصوب؛
 )2دارا بودن مدرک علمی سطح دو حوزه؛
تبصره :پذیرشِ طالب داراي مدرک علمی حوزوي غیر مرتبط مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز ،مجاز است.
 )9قبولی در آزمون ورودي و مصاحبه علمی.
تبصره :كسانی كه با زبان انگلیسی آشنا نیسهتند یها از غیهر سهطح ( )2تفسهیر وارد ایهن رشهته مهیشهوند،
پیشنیازهاي الزم را میگذرانند.
 )6عناوین دروس

الف ر دروس پیشنیاز

1ه زبان خارجی
2ه آشنایی با علوم قرآن
9ه مفردات قرآن
4ه تفسیر روایی
ب ر دروس عمومي

1ه فقه (طبق برنامه حوزه علمیه)
2ه اصول (طبق برنامه حوزه علمیه)
9ه عربی معاصر
4ه روش تحقیق پیشرفته
5ه روش تدریس
ر دروس تخصصي

1ه تفسیر ترتیبی قرآن ( )1و ()2
2ه معارف قرآن ()1
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9ه معارف قرآن ()2
4ه معارف قرآن ()9
5ه تفسیر موضوعی آیات علوم طبیعی ()1
 6ه تفسیر موضوعی آیات علوم طبیعی ()2
1ه تفسیر موضوعی آیات علوم انسانی ()1
8ه تفسیر موضوعی آیات علوم انسانی ()2
3ه تفسیر موضوعی آیات علوم انسانی ()9
11ه تفسیر موضوعی آیات علوم انسانی ()4
11ه تفسیر موضوعی آیات علوم انسانی ()5
12ه روشها و گرایشهاي تفسیر قرآن
19ه مباحث جدید دانش تفسیر و علوم قرآن
14ه بررسی مبانی قواعد تفسیر فریقین
15ه احادیث علمی
16ه اعجاز علمی قرآن
11ه جریانشناسی تفاسیر علمی و مفسران
18ه علم و دین
13ه فلسفه علوم
21ه قرآن و علوم طبیعی
21ه قرآن و علوم انسانی
22ه روششناسی تفسیر علمی قرآن
29ه قرآن و مستشرقان
24ه زبان تخصصی ()1
25ه زبان تخصصی ()2
26ه زبان تخصصی ()9
21ه زبان تخصصی ()9
28ه پایاننامه

«»3

