
مقدمه
کــه از علومــی نظیــر  ســبک زندگــی اســامی، دانشــی میان رشــته ای اســت 

و  ســیره  اخــاق،  فقــه،  سیاســت،  اقتصــاد،  جامعه شناســی،  روان شناســی، 

علــوم تربیتــی بهــره می  بــرد. ایــن دانــش، عمــری بیــش از یــک قــرن را پشــت 

ــرای  کــه ب ــه اســت. واضــح اســت  ــون هویتــی مســتقل یافت کن گذاشــته و هم ا ســر 

کارآمــدی دیــن، پیشــگیری و مقابلــه بــا پدیــدۀ »آســیب  های اجتماعــی«  اثبــات 

و »عرفی شــدن و سکوالریزه شــدن جامعــه«، دســت یافتــن بــه الگوهــای مناســب 

زندگــی و اســتخراج آموزه  هــای دینــی در حــوزۀ ســبک زندگــی اســامی متناســب 

ــر آماده  ســازی متــون دینــی و  ــۀ مقدماتــی نظی ــا مطالبــات جامعــه، نیازمنــد تهی ب

کــه یکــی از بهتریــن راهکارهــای نیــل  تربیــت نیــروی انســانی متخصــص اســت 

کــه  بــه ایــن اهــداف مهــم، ایجــاد رشــتۀ مطالعــات ســبک زندگــی اســامی اســت 

مرکــز تخصصــی آل یاســین وابســته بــه مرکــز مدیریــت حــوزۀ علمیــۀ قــم بــا مجــوز 

، تابــع  گســترش، ایــن مهــم را محقــق ســاخته اســت. ایــن مرکــز دائــم شــورای 

کــز تخصصــی  کلیــۀ قوانیــن، مقــررات، ضوابــط و آیین نامه هــای مربــوط بــه مرا

دانش آموختــگان  فارغ التحصیلــی  مــدارک  و  اســت  عالــی  شــورای  مصــوب 

ــی صــادر می شــود. ــق ضوابــط مصــوب شــورای  عال ، طب ــز مرک

اهداف
ــی ( 1 ــوان یک ــامی به عن ــی اس ــبک زندگ ــق س ــت تحق ــازی جه زمینه س

کارکردهــای مهــم دیــن؛ از اهــداف و 

شناخت منابع علمی سبک زندگی اسامی و توان فهم آن؛( 2

؛( 3 تربیت طاب مستعد جهت ورود به سطوح باالتر

یجاد توان تدریس مباحث سبک زندگی در سطوح پایین؛( 4

و ( 5 تطبیقــی  بررســی  و  تحلیــل  حــد  در  تحقیــق  تــوان  افزایــش 

زندگــی؛ ســبک  زمینــه  در  ترجمــۀ  و  تألیــف  جهــت  زمینه ســازی 

تقویــت تــوان پاســخ گویی بــه پرســش ها و شــبهات در حــوزۀ ســبک ( 6

زندگــی اســامی؛

بــا ( 7 مغایــر  زندگــی  ســبک های  بــا  علمــی  مواجهــۀ  تــوان  افزایــش 

اســامی؛ زندگــی  ســبک 

؛( 8 گرایش های موردنظر تربیت متخصص حوزوی، در رشته و 

ایجــاد زمینــۀ مناســب بــرای توســعۀ دانــش و پژوهــش حــوزوی و ( 9

؛ موردنظــر گرایش هــای  و  رشــته  کیفــی  ارتقــای 

کــز علمــی جهــت برطــرف نمــودن نیازهــا و ( 10 همــکاری بــا ســایر مرا

. توســعه آمــوزش و پژوهــش مرکــز

مجوز

ساختار و تشکیالت مرکز تخصصی آل یاسین

هیئت امنا

مدیر مرکز 
تخصصی

معاونت پژوهش معاونت تهذیبمعاونت آموزش

شورای آموزش مسئول دفتر

محمدتقی فعالی
مدیر و مؤسس

مدرس حوزه و دانشگاه/سطح ۴ /دکتری

سید حسین شرف الدین
استاد

مدرس حوزه و دانشگاه/سطح ۴ /دکتری

 مسعود آذربایجانی
استاد

 مدرس حوزه و دانشگاه / سطح ۴ / دکتری

محمد رضا زیبایی نژاد
استاد

مدرس حوزه و دانشگاه / سطح ۴

محمدتقی سبحانی
نماینده مرکز مدیریت حوزه 

مدرس حوزه و دانشگاه / سطح ۴ / دکتری

هیئت امنای مرکز

۱
۲
۳
۴
۵

کارگروه های تخصصی
گرایش هــا و ســرفصل های دروس  کارگــروه تدویــن رشــته ها،  الــف( 

رشــته های تخصصــی ســبک زندگــی اســامی

زندگــی  ســبک  رشــته های  ســرفصل های  تدویــن  به منظــور  کارگــروه  ایــن 

کارشناســان و متخّصصــان آن رشــته، تشــکیل شــده اســت. اســامی بــا حضــور 

اعضا

حجت االسام والمسلمین دکتر محمدتقی فعالی ●

حجت االسام والمسلمین دکتر حسین بستان ●

دکتر سید حسین شرف الدین ●

حجت االسام والمسلمین جواد رفیعی ●

کمیته علمی سبک زندگی ب ( 

ــز  ــر حــوزه، در مرک ــر از اســاتید برت ــج نف ــا حضــور پن کمیته هــای علمــی ب ایــن 

تخصصــی آل یاســین تشــکیل  شــده و تمامــی مراحــل تدویــن پایان نامه هــای 

راهنمــا،  اســتاد  موضــوع،  تصویــب  شــامل  ارشــد(  کارشناســی  ( ســه  ســطح 

بــا  مرتبــط  علمــی  مراحــل  کلیــۀ  و  تفصیلــی  طــرح  طرح نامــه،   ، مشــاور اســتاد 

کــرد. خواهنــد  هدایــت  را  تخصصــی  پایان نامه هــای 
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اعضا

حجت االسام والمسلمین دکتر محمدتقی فعالی ●

حجت االسام والمسلمین دکتر محمدرضا احمدی ●

حجت االسام والمسلمین دکتر سید امیر سخاوتیان ●

دکتر سیدحسین شرف الدین ●

 دبیر

حجت االسام والمسلمین عباس آزاد ●

 رشته های مصوب

حوزۀ دانشی: علوم اجتماعی
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سبک زندگی و علوم اسالمی

سبک زندگی، فقه و مبانی حقوق

مطالعات تطبیقی سبک زندگی

سبک زندگی و سیره

فلسفه سبک زندگی

1234



دوره های برگزارشده
مرکـــز تخصصـــی آل یاسـین، بـا هـــدف نهادینه سازی سـبک زندگـی اسـامی 

در جامعـــه و تحقـــق یکـــی از مهم ترین منویـــات رهبـــر فرزانـــه انقـاب، به تربیت 

ــاب  ــان ط ــی از می ــبک زندگ ــوزۀ س ــص در ح ــد و متخص کارآم ــانی  ــروی انس نی

ــی  ــی ـ پژوهش ــِی آموزش ــن دورۀ تخصص ــت. اولی ــه اس ــوزوی پرداخت ــای ح و فض

ســبک زندگــی اســامی پــس از فراخــوان عمومــی از میــان 100 نفــر از داوطلبــان 

، از شــهریور 1393 آغــاز شــده اســت. گزینــش 15 نفــر پــس از مصاحبــه و 

در  آمـوزش  اسـت.  گردیـده  برگـزار  پژوهشـی  و  آموزشـی  به صورت  دوره  ایـن 

هـر  ازای  به  دانش پژوهان  کـه  صـورت  ایـن  بـه  بود؛  پژوهـش محـور  دوره،  ایـن 

پژوهشـی  و  مطالعاتـی  فعالیـت  سـاعت  سـه  حداقـل  آمـوزش،  سـاعت  یـک 

داشـته اند.

پژوهشـــی دانش پژوهــان در  و  آموزشـــی  به طورکلــی، مجمـــوع فعالیت هــای 

طـــول هرماه، 128 ســـاعت بوده اســـت. مدت زمان برگـــزاری ایـــن دوره دو ســـال و 

کنـــون برخــی از دانش پژوهــان از پایان نامــه  نیـــم )5 تـــرم به هم پیوســته( بـــوده و ا 

کــرده و تعــدادی دیگــر در حـــال تدویـــن پایان نامــه خــود هســتند. خــود دفــاع 

پــس از اتمــام موفقیت آمیــز دوره آموزشــی ـ پژوهشــی ســبک زندگــی اســامی 

گســترش حــوزۀ علمیــۀ قــم از نیمســال دوم ســال تحصیلــی  و بــا موافقــت شــورای 

98-1397، آموزش هــای تخصصــی بــا پذیــرش دانش پــژوه در مقطــع ســطح ســه 

ــرد. ایــن  ک در رشــتۀ مطالعــات ســبک زندگــی اســامی، فعالیــت خــود را آغــاز 

رشــته در ســطح ســه حــوزه، ســومین مقطــع از تحصیــات حــوزوی و یکــی از 

کــه در آن طــاب  رشــته های درختــواره حــوزۀ دانشــی علــوم اجتماعــی اســت 

و  پژوهــش  تحقیــق،  تدریــس،  توانایــی  تخصصــی،  دروس  گیــری  فرا ضمــن 

پاســخ گویی بــه نیازهــا و شــبهات مربــوط بــه ایــن رشــته را پیــدا می کننــد و در 

ــوند. ــته می ش ــن رش ــه در ای ــطح س ــۀ س ــت دانش نام ــه دریاف ــق ب ــان موف پای

دوره های پذیرش شده به شرح ذیل است:

پذیرش بهمن سال تحصیلی 1397-1398؛ ●

پذیرش شهریور سال تحصیلی 1398-1399؛ ●

پذیرش شهریور سال تحصیلی 1399-1400؛ ●

پذیرش شهریور سال تحصیلی 1401-1400. ●

گروه الف مشخصات 

بهمن ۱۳۹۷شروع دوره۱

۶ ترمطول دوره۲ 

۳۳ نفرتعداد داوطلبان۳ 

۱۶ نفرتعداد پذیرفته شدگان۴

کل واحدهای درسی۵  ۷۷ واحدتعداد 

گذرانده شده۶ ۶۹ واحدتعداد واحد 

 ۱۹ نفرتعداد استادان دوره۷

گروه ب مشخصات 

شهریور ۱۳۹۸شروع دوره۱

۶ ترمطول دوره۲ 

۴۳ نفرتعدد داوطلبان۳ 

۸ نفرتعداد پذیرفته شدگان۴

کل واحدهای درسی۵  ۷۷ واحدتعداد 

گذرانده شده۶ ۵۳ واحدتعداد واحد 

 ۱۹ نفرتعداد استادان دوره۷

گروه ج مشخصات 

شهریور ۱۳۹۹شروع دوره۱

۶ ترمطول دوره۲ 

۳۳ نفرتعدد داوطلبان۳ 

۱۳ نفرتعداد پذیرفته شدگان۴

کل واحدهای درسی۵  ۷۷ واحدتعداد 

گذرانده شده۶ ۲۴ واحدتعداد واحد 

۱۴ نفرتعداد استادان دوره۷

گروه د مشخصات 

شهریور ۱۴۰۰شروع دوره۱

۶ ترمطول دوره۲ 

۲۹ نفرتعدد داوطلبان۳ 

۱۵ نفرتعداد پذیرفته شدگان۴

کل واحدهای درسی۵  ۷۷ واحدتعداد 

گذرانده شده۶ ۰ واحدتعداد واحد 

۶ نفرتعداد استادان دوره۷
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