
 شناخت نامه
 دانشكده الهیات و معارف اسالمی  

 

وتحت مدیریت آقای دکترصادقی به عنوان اولین  9831دانشکده الهیات ومعارف اسالمی در سال 

گرایش در  هفتکارشناسی،  درمقطع پنج رشته در حال حاضر با دارا بودن گردیدوتأسیس رئیس دانشکده 

 .ول به فعالیت می باشددکتری مشغ گرایشمقطع کارشناسی ارشد و یک 

برخی از رشته های این دانشکده جزء اولین رشته های تأسیس شده در سطح دانشگاه بوده و افتخار 

اولین رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری، از آنِ 

مزبور، زیرمجموعه دانشکده علوم  دانشکده الهیات و معارف اسالمی است که تا پیش از تصویب دانشکده

 .انسانی بوده است

این دانشکده طی دو سال اخیر با افزایش رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد و نیز 

ارتقای کیفی و کمی  الت علمی،هایی  در جهت ایجاد رشته های دکتری و نیز مجاقدامات و پیگیری

 .دانشگاه را مطمح نظر قرار داده است

 

 گروه های آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسالمی -لفا

 :آموزشی می باشد گروه پنجشامل  الهیاتدانشکده 

 تاریخ تشیع  /علوم قرآن و حدیث -9

 .    حقوق -2

 .زبان و ادبیات عربی -8

 .فقه و مبانی حقوق اسالمی -4

 . فلسفه و حکمت اسالمی -5

 

 تاریخ تشیع /علوم قرآن و حدیث گروه-1



فعالیت خود را آغاز  9833حدیث با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از مهرماه علوم قرآن و گروه 

ی نیز سدر مقطع کارشنا9819عالوه بر پذیرش هرساله دانشجوی کارشناسی ارشد تاکنون ، از سال نمود و 

در دو نوبت مهر و ) در مقطع کارشناسی ارشد در واحد پردیس  9812پذیرش نمود و نیز از سال دانشجو

را اندازی  9811مقطع کارشناسی ارشدگرایش تاریخ تشیع نیزازمهرمه. دانشجو پذیرش نموده است(  بهمن

 .وجذب دانشجو گردید که معدوددانشگاههایی دارای این رشته هستند

 دکتر احمد فغانی : مدیر گروه 

  

 :گروه حقوق -2

در . الیت خود را آغاز نمود دانشجو در رشته حقوق فع 31تاسیس و با پذیرش  9834حقوق در سال گروه 

یعنی پس از سه سال از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و پس از اخذ موافقت شورای  9831سال 

نفر دانشجو پذیرش نمود و  3گسترش آموزش عالی ، در مقطع کارشناس ارشد گرایش حقوق خصوص 

اسی ارشد در گرایشهای بین در حال حاضر جهت توسعه و گسترش رشته حقوق بنا دارد در مقطع کارشن

رشته ای در صورت فراهم شده شرایط و در مقطع دکتری حقوق خصوص در صورت تکمیل کادر علمی 

 . مجوز از وزارت اخذ نماید

 دکتر عباس برزویی : مدیر گروه 

 

 :گروه زبان و ادبیات عربی -3

ر رشته دبیری زبان و ادبیات دانشجو د 81تأسیس و با پذیرش  9811گروه زبان و ادبیات عربی در سال 

فعالیت این گروه در مقطع کارشناسی  ، 9811ال با پذیرش دانشجو در س. عربی فعالیت خود را آغاز کرد

رفته رفته و با هدف توسعه رشته های آموزشی، با  .ارشد و به عنوان اولین مقطع ارشد دانشگاه، آغاز شد

به عنوان دومین دانشگاه کشور پس از  9831در سال  اندازی گرایش مترجمی زبان و ادبیات عربیراه

نیز مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی و به عنوان اولین  9833در سال . دانشگاه تهران، موافقت شد

 .مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری،  به همت مسؤولین محترم دانشگاه راه اندازی  شد



نیز  (پردیس دانشگاه) واحد بین المللدر مقطع کارشناسی ارشد در افزون بر این، رشته مترجمی زبان عربی 

 .دایر می باشد

 .دکتر عباس گنجعلی: مدیر گروه 

 

 :گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی -4

 نفر دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسالمی و با عنوان 42با  9811گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی سال 

با حذف بورسیه های دبیری این گروه در رشته  9812 می دائر گردید و از سال گروه الهیات و معارف اسال

دانشجو پذیرش نمود و یک سال بعد رشته فلسفه و حکمت ( روزانه و شبانه ) فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 از مهر ماه. اسالمی نیز به این گروه اضافه گردید که بعدها گروه فلسفه و حکمت اسالمی نیز مستقل شد

 . گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید 9812

 دکتر احمد فغانی : مدیر گروه 

 :گروه فلسفه و حکمت اسالمی-5

نفر در رشته فلسفه و حکمت اسالمی  51با پذیرش دانشجوی کارشناسی به تعداد  9818این گروه از سال 

با تاسیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی ، رشته فلسفه و  9831سال کار خود را آغاز نمود که در 

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  9819حکمت اسالمی مستقل و مدیر گروه آن انتخاب گردید و از سال 

 . پذیرش نمود

 آقای محمد باقری : مدیر گروه 

 :آموزشی های ـ فعالیت ب
 

آموزشخی بخا دانشخجویان در هخر نیمسخال       برگزاری نشست های پرسش و پاسخخ گخروه هخای    -9

 .تحصیلی



برگزاری نشست های توجیهی مدیران گروه های آموزشی با دانشخجویان جدیخد الخورود در     -2

 .آغاز سال تحصیلی

برگزاری نشست ها و سخنرانی های علمی تحت عنخوان حلقخه هخای علمخی  در گخروه هخای        -8

 (.با هماهنگی بسیج اساتید) آموزشی

انجمخن  )سخنرانی های علمی از سوی انجمن های گروه های آموزشی برگزاری نشست ها و -4

 (.فلسفه، عربی و حقوق

 .زاری گفتار یا میزگردهای پژوهشیمشارکت اعضای هیأت علمی در برگ -5

 دایرنمودن مقطع دکتری برای اولین باردردانشگاه درگرایش زبان وادبیات عرب  -1

تخاریخ  وصخی،زبان وادبیخات عرب،  فلسفه وحکمت اسالمی،حقوق خصرشته های اندازی راه -1

 .ارشد کارشناسی در مقطعومترجمی زبان عربی تشیع، علوم قرآن و حدیث 

های  نامه وع پایانبررسی پیشنهادهای موض کمیته تحصیالت تکمیلی جهت جلساتبرگزاری  -3

 .کارشناسی ارشد و امور مربوطه

دانشخجویان  و  برطرف نمودن مشکالت جلسات شورای آموزشی دانشکده جهت  برگزاری  -1

 .نیز برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص امور اساتید، گروه های آموزشی و دانشکده

ارسال مستمر صورتجلسه های گروه های آموزشی به دانشکده و بررسخی و نظخارت    -91

 .توسط دانشکده

  .های ترفیع همکاران جلسات کمیته ترفیع دانشکده جهت بررسی پروندهبرگزاری -91

جلسات کمیته منتخب دانشکده جهت بررسی پرونده های تبدیل وضعیت و ارتقاء  برگزاری-99

  .همکاران

 .سیس رشته مترجمی زبان عربی و تاریخ تشیع در مقطع دکتریو پیگیری جهت تأ اقدام-92       

همکاری با واحد بین الملل دانشگاه در رشته علوم قرآنی و حدیث و مترجمخی زبخان عربخی     -98

 .رشناسی ارشددر مقطع کا

 .ارائه دروس ترم تابستانی -94

تخا   9833طرح سؤال، انجام مصخاحبه و برگخزاری امتحخان جخامع در مقطخع دکتخری از سخال         -95

 .کنون



 (. اولین و دومین فارغ التحصیل دکتری دانشگاه)رساله دکتری دانشگاه 2برگزاری دفاع . 91

  .به روز کردن سایت دانشکده  .91      

 .همکاران و قرار دادن آن در سایت دانشکده   cvاده سازی فرم رزومه آم.93    

بخا اهخدای لخوح     (نفرات اول تا سخوم )در مقطع کارشناسی تجلیل از دانشجویان برتر هر ورودی. 91   

 .تقدیر و کارت هدیه

  

 

 :های پژوهشی فعالیت. ج

 
ریات داخلخی و  مقالخه علمخی خ پژوهشخی در مجخالت معتبخر علمخی نشخ         25چاپ بیش از  -9

 .خارجی

 .المللی ملی و  بین های مورد همکاران عضو هیأت علمی به کنفرانس  5  اعزام بیش از  -2

 .کتاب درسی، تخصصی و غیر تخصصی 95تألیف و ترجمه -8

 . های جدید و ارسال آن به شورای گسترش اندازی رشته تدوین سرفصل جهت راه -4

 .پژوهشی-های علمی ریریه برخی از مجلهدر هیأت تح نفعالیت همکارا-5      

 .تدوین فرم پژوهانه رساله های دکتری-1         

کسب رتبه اول ارائه مقاله های پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشجویان -1          

 . کارشناسی ارشد دانشگاه 

 

 

 :های دانشجویی فعالیت. د
 

 

 .با هماهنگی دانشگاه دانشجویان برایتفریحی  علمی و برگزاری اردوهای .9

با هماهنگی انجمن های علمی و توسط ( رایگان)برگزاری کالس های فوق العاده آمادگی ارشد .2

 .دبیران علمی انجمن



 .های کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع در کمیته تحصیالت تکمیلی نامه بررسی پایان .8

 .ی دکتری ایجاد اتاق مخصوص برای دانشجویان دوره .4

 آموزشی انگیزه افزایشمشارکت دادن دانشجویان دکتری در امور تدریس جهت  .5

 

 اطالعات

 

 رشته /گروه

 تعداد دانشجویان
تعداد اعضای 

 هیأت علمی

تعداد فضاهای 

كارگاهی و  

 آزمایشگاهی
 یدكتر كارشناسی ارشد كارشناسی

/ علوم قرآن و حدیث 

 تاریخ تشیع 
 ___ نفر 3 1 44 151

---  نفر 4 1 53 242 حقوق 
آزمایشگاه زبان  نفر 8 19 92 292 زبان و ادبیات عرب

 دیجیتالی 
فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی 
215 13 1 3  

  4 1 19 145 فلسفه و حکمت اسالمی 

 

 تعداد اعضای هیات علمی گروه ها ی دانشکده الهیات

 بورسیه رسمی گروه های آموزشی ردیف

 

 1 8 زبان و ادبیات عرب 1

فقه و مبانی حقوق   2

 اسالمی

4 1 

 1 4 فلسفه و حکمت اسالمی 3

 1 2 علوم قرآن و حدیث 4

 1 1 تاریخ تشیع 5

 1 3 حقوق 2

 

 

 :الهیات و معارف اسالمیكمیته ترفیع دانشکده 



 اعضای مدعو،(دبیرکمیته ترفیع)آقایان دکتر صیانتی ، دکتر شمس آبادی  :اعضاء 

 

 

 :انشکدهشورای آموزشی و پژوهشی د

، دکتخر  (   فلسخفه  مخدیر گخروه  ) بخاقری دکتخر  ، (ریاست دانشکده) دکتر صیانتی: اعضاء 

 گنجعلخی ، دکتخر  (مدیر گروه علوم قرآنی و حخدیث )فغانی ، دکتر (حقوقمدیر گروه ) برزویی

 (.ودبیرشورا مسؤول آموزش دانشکده) کوثری، آقای (مدیر گروه زبان و ادبیات عربی)

 
 :یلیتحصیالت تکمشورای 

، دکتر صادقی سمرجانی، دکتر خرمخی، دکتخر   (ریاست دانشکده)دکتر صیانتی: اعضاء 

 .(شورادبیر )پور اسماعیلی، دکتر علوی ، دکترشمس آبادی

 
 :و ارتقاء (كمیته جذب)كمیته  كار گروه علمی 

، دکتخخر (دبیخخر کمیتخخه)، دکتخخر شخخمس آبخخادی( ریخخیس کمیتخخه)دکتخخر صخخیانتی  :اعضخخاء 

 .،اعضای مدعو(عضوکمیتهیأت اجرایی جذب ونماینده ه)خاتمی

 
 

 تشکیالت دانشکده( الف

حقخوق ،  ، تخاریخ تشخیع  /علوم قرآن و حخدیث  گروه آموزشی پنج :های آموزشی تعداد گروه .1

 زبان و ادبیات عرب،فقه و مبانی حقوق اسالمی و فلسفه و حکمت اسالمی 

 رشته کارشناسی ارشد و یک سی، هفت کد کد رشته کارشنا پنج: ها ها و گرایش تعداد رشته .2

 .کد رشته دکتری

سخید   ،رئخیس آمخوزش   سخعید کخوثری     انآقایخ . نفخر   4 :تعداد كاركنان شاغل در دانشکده .8

خخانم مهخری    و مسخؤول دفتخر دانشخکده    رضا شخریفی   ،اس آموزش ابوالفضل موسوی فرد کارشن

 کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده بهزاد

 



 .باشد جدول زیر می اعضای هیأت علمی به شرح( ب

وضعیت  مرتبه خانوادگی نام و نام ردیف

 همکاری

 گروه آموزشی

صیانتیحسن دکتر  1 فلسفه وکالم  تمام وقت استادیار 

 اسالمی  
سمرجانی  صادقی حسن دکتر 2

   
 تاریخ تشیع " استاد یار 

شمس آبادیحسین دکتر  3  زبان و ادبیات عرب " دانشیار  
فغانی احمد دکتر 4  علوم قرآن و حدیث  " استادیار 

فلسفه وکالم  " استادیار  نیا ارشادیمحمد رضا دکتر  5

 اسالمی 
خاتمی  سید جواد  دکتر 6 فقه و مبانی حقوق  " استادیار  

 اسالمی 

ایزد ی ناصر سلمانیدکتر 7 فقه و مبانی حقوق  " استادیار 

 اسالمی 

قرآن و علوم و  " استادیار دکتر محمدی خرم آبادی  8

 حدیث 

سبزوار باقری  محمد آقای 9 فلسفه وکالم  " استادیار 

 اسالمی 
محمد کاظم علوی سیددکتر  11 فلسفه و کالم  " استادیار 

 اسالمی 
زرقی  دکتر موسی 11 فقه و مبانی حقوق  بورسیه استادیار 

 اسالمی 
مصطفایی  دکترمحمد 12 علوم قرآن و  " استادیار 

 حدیث 
فسنقریاله حجت دکتر  13  زبان و ادبیات عرب تمام وقت استادیار 
خرمی مهدی دکتر  14  زبان و ادبیات عرب " استادیار 
میرزایی حسیندکتر 15  زبان و ادبیات عرب " استادیار 
مجیدیحسن دکتر  16  زبان و ادبیات عرب " استادیار 



گنجعلی  عباس دکتر 17  زبان و ادبیات عرب " استادیار 
نوریدی مهدکتر  18  زبان و ادبیات عرب " استادیار 
مهدوی آرا  دکترمصطفی  19  زبان و ادبیات عرب " استادیار 
 حقوق خصوصی " استادیار دکتر حسن نجفی اصل  21
برزویی عباسدکتر 21  حقوق خصوصی " استادیار 
 حقوق خصوصی " استادیار دکتر پور اسماعیلی  22
 حقوق خصوصی بورسیه راستادیا دکتر نفیسه شوشی نسب  23
حکم آبادی علی اکبر دکتر 24  حقوق عمومی " استادیار 

 .امکانات و فضای آموزشی دانشکده( ج

هخای   این دانشکده با توجه به تعداد دانشجو و کخد رشخته  )کالس  91: ی آموزشی ها تعداد کالس. 9 

 (.مرتفع خواهدگردیدکه باروندتوسعه دانشگاه ، باشد می درمضیقه فضای آموزشی ازنظرموجود 

 .واحد 91تا  5: التدریس اعضای هیأت علمی آموزشی میانگین حق. 2 

 .واحد 5حدود (: نامه پایان)التدریس اعضای هیأت علمی پژوهشی  میانگین حق. 8 

 .واحد 5/8: التدریس مدیران هیأت علمی آموزشی میانگین حق. 4 

 .واحد 91حدود (: نامه پایان)ی التدریس مدیران هیأت علمی پژوهش میانگین حق. 5 

هیأت علمی جدید در دو سخال گذشخته، نسخبت بخه دو نخیم سخال قبلخی         اعضایبا توجه به جذب . 1 

 .التدریس آموزشی همکاران کمتر شده است درصد حق 51تا  41حدود 

 

 

 :د ـ آمار دانشجویان

 .نفر 9152: کارشناسی. 9 

 .نفر 229: کارشناسی ارشد. 2 

 .نفر 91: دکتری . 8 

 

 :وضعیت آموزشی دانشجویان( هـ

 .باشد به یک می 53جو به اعضای هیأت علمی تمام وقت نسبت دانش .9

 .باشد درصد می 5درصد دانشجویان اخراجی، انصراف از تحصیل، انتقالی حدود  .2



 .باشد درصد می 21ذیرش دانشجویان در مقاطع باالتر درصد پ .8
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