
 

 

 

 خدانامبه

 

 («دین در دنیای مدرن» افزاییدانش نام و  شرکت در دورهثبتراهنمای )
 

 

 عنوان برنامه:  .1

 «دین در دنیای مدرن»افزایی دوره دانش

 

 هدف و ضرورت برگزاری برنامه:  .2

  شناخت و تبیین اهداف اصول و مبانی معرفتی دین اسالم و تحکیم باورهای دینی و تبیین رابطه علم و دین 

  پاسخگویی به سواالت و شبهات در خصوص مبانی معرفتی دین اسالم 

  مقایسه تطبیقی مبانی معرفتی اسالم و غرب 

 ارائه مبانی فکری، فلسفی و دینی تحقق تمدن نوین اسالمی و ایرانی 

  

 مدرس دوره:   .3
های درسی حوزه و دانشگاه، محقق در دکتری فلسفه تطبیقی؛ نویسنده کتابدکتر ابوالفضل روحی، دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی، 

  مؤسسه امام خمینی و مؤلف مقاالت

 

 مخاطبان:  .4

 دانشگاهی سراسر کشور واحدهای جهاد علمیتهیأاعضای معاونان فرهنگی و 

 
 

 : شرکت در دورهو ثبت نام نحوه  .5

 16)معادل  ساعته8جلسه  2در  افزاییاین دوره دانش .شودانجام می ir.roytab.wwwدرگاه رویتاب به آدرس طریق از  نامثبت

 شود.مجازی برگزار میحضوری و ساعت( به شکل 

 برای افراد ساکن در تهران حضور در محل برگزاری برنامه، اجباری است. 

 

 

 

 

 

http://www.roytab.ir/


 

 جدول موضوعات و محورهای نشست .6
 تاریخ برگزاری موضوع محور نشست

 اول

 

 مقدمات تبیین ماهیت و چیستی دین
 انواع تعریف دین)موضوع، مساله، کارکرد(

 محدوده تعاریف دین

 23/12/1401 تعریف برگزیده

 دین خاستگاه
 دیدگاه های گوناگون درباره خاستگاه دین

 دیدگاه برگزیده و تحلیل آن

 دوم

 ارکان دین

 
 باورها، احکام، اخالق

24/12/1401 
نیاز به دین و بررسی مهمترین سواالت 

 مطروحه

دالیل نیاز به دین، کارکرد فردی دین، 

 کاردهای اجتماعی دین

 

 : دریافت گواهینامه .7

  .کرددریافت خواهند« افزاییگواهینامه دانش» ،کننده در دوره تمامی افراد شرکت

 

 هزینه ثبت نام:  .8

 صدمعادل ) ریال000.000.1مبلغ  علمیتهیأهزینه ثبت نام و شرکت در دوره برای معاونان فرهنگی رایگان و برای اعضای 

( به نام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 186بانک تجارت کد 135851248هزارتومان( است که الزم است به شماره حساب ) 

 واریز شود.

 نام در سایت رویتاب بارگذاری شود. الزم است تصویر فیش پرداختی در هنگام ثبت

 

 نژاد( تماس حاصل بفرمایید. )سرکار خانم علی02166978000جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 

 موفق و موید باشید.                                                                       


