
 دستور العمل اجرایی دروس معارف اسالمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 
ها می و اجرای هماهنگ آن در دانشگاهسازی سرفصل و محتوای دروس معارف اسالهای یکسانبه منظور فراهم آوردن زمینه

و سازمان اداری و آموزشی و موسسات آموزش عالی کشور و همچنین تعیین جایگاه گروه معارف اسالمی در نظام تشکیالتی 
شورای عالی انقالب فرهنگی به  ۱۶/۸/۸۴مورخ  ۷۹۸۵/۲۲العمل اجرایی دروس معارف اسالمی به شمارۀ ها، دستوردانشگاه

 :شرح ذیل تصویب شد

 :گرایش به شرح جدول ذیل است ۵درس در  ۱۶در دانشگاه، شامل  دروس عمومی معارف اسالمی

  

 گرایش عنوان درس واحد ساعت

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۲ 

۲ 

۲ 
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 () مبدا و معاد۱اندیشه اسالمی 

 () نبوت و امامت۲اندیشۀ اسالمی

 انسان در اسالم

 مبانی نظری اسالم حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۲ 

۲ 

۲ 
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 (فلسفه اخالق) با تکیه بر مباحث تربیتی

 (اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم

 آیین زندگی

 اخالق اسالمی عرفان عملی اسالم

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۲ 

۲ 
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 انقالب اسالمی ایران

 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 انقالب اسالمی (اندیشۀ سیاسی امام خمینی)ه

۳۲ 

۳۲ 

۳۲ 

۲ 

۲ 
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 *فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ و تمدن اسالمی تاریخ امامت

۳۲ 

۳۲ 

۲ 
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 تفسیر موضوعی قرآن

 آشنایی با منابع اسالمی تفسیر موضوعی نهج البالغه

  
ریزی آموزشی وزارت علوم و مصوبۀ شورای برنامه  ۸۷قابل توجه آن که بنا به مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی در سال *

های کارشناسی الزامی و به ارزش دو واحد برای کلیه دانشجویان دوره «تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران»  گذراندن درس



های دورۀ کارشناسی در الزامی است. بنابراین تعداد واحدهای دوره، جزء دروس معارف اسالمی عمومی مازاد بر سقف واحد
 .رسدواحد می ۱۴ف اسالمی به دروس عمومی معار

  
واحد دروس معارف اسالمی خود  ۱۴دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای الزم است 

 :را به شرح ذیل انتخاب کنند

 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسالم ۴دو درس به ارزش  .۱

 مجموعۀ دروس اخالق اسالمیواحد از  ۲یک درس به ارزش  .۲

 واحد از مجموعۀ دروس انقالب اسالمی ۲یک درس به ارزش  .۳

 واحد ازمجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسالمی ۲یک درس به ارزش  .۴

 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسالمی ۲یک درس به ارزش  .۵

  
 :سالمی را به شرح ذیل انتخاب کنندواحد از دروس معارف ا ۴دانشجویان دورۀ کاردانی الزم است حداقل 

 یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسالم-1

 یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس اخالق اسالمی2-

واحد دروس معارف اسالمی را از بین مجموعه دروس معارف اسالمی بدون  ۱۲های دینی می توانند دانشجویان عضو اقلیت

 .محدودیت انتخاب کنند

 :واحد از دروس معارف اسالمی به شرح زیر هستند ۸دانشجویان دورۀ کارشناسی ناپیوسته ملزم به گذراندن 

 (انددرسی که در دورۀ کاردانی گذراندهیک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم)غیر از  -1

 الب اسالمییک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس انق -2

 از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسالمیک درس به ارزش دو واحد  -3

 یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه آشنایی با منابع اسالمی -4

 

 :نکات مهم

 .اندشده اخذ کاردانی دوره در که باشد دروسی تکرار نباید ناپیوسته کارشناسی دوره دروس اخذ شده در

 .واحد ( از مجموع دروس معارف اسالمی است ۲به انتخاب یک عنوان ) دانشجو در هر ترم فقط مجاز 

 دروس تجمیع از واحد در هر ترم، شامل دانشجویان ترم آخر نیز می شود. بنابراین بهتر است ۲محدودیت اخذ بیش از 

 .شود خودداری آخر ترم برای اسالمی معارف عمومی

وسایر دروس عمومی بر عهده گروه معارف اسالمی نیست، بلکه بر عهده معاونت ارائه یا گذراندن درس مبانی دفاع مقدس 

 .باشدها میآموزشی پردیس

 


