بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی
نام درس :ناریخ مسیحیت پیشنیاز

رشته :ادیان و عرفان

گرایش :مقطع:دکتری

تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………. :

نام مدرس :طاهره حاج ابراهیمی تمام وقت  نیمه وقتمدعو
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

دوره آباء

هفته دوم

االهی دانان برجسته

هفته سوم

گستره بخش قانونی عهدجدید

هفته چهارم

تنظیم اعتقادنامه های جهانی

هفته پنجم

شوراهای مسیحی

هفته ششم

آموزه های مسیحی

هفته هفتم

منابع االهیات

هفته هشتم

کتاب مقدس

هفته نهم

ارتباط عهد عتیق و عهدجدید

هفته دهم

مسائل تاریخی و االهیاتی

هفته یازدهم

روش های تفسیر کتاب مقدس

هفته دوازدهم

ادامه روش های تفسیر کتاب مقدس

هفته سیزدهم

نظریه های مربوط به الهام کتاب مقدس

هفته چهاردهم

سنت

هفته پانزدهم

نظریه های مربوط به سنت

هفته شانزدهم

نقش عقل در االهیات مسیحی

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل
و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :کنفرانس-مقاله-آزمون
منابع مطالعاتی:
-1درسنامه االهیات مسیحی -آلیستر مک گراث -ترجمه بهروز حدادی – انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 -2درآمدی به مسیحیت -مری جو ویور_ ترجمه حسن قنبری – انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 -3تاریخ ادیان -نینیان اسمارت -ترجمه ابوالفضل محمودی و محمد محمدرضایی -انتشارات سمت – ج دوم

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی
نام درس :ناریخ مسیحیت

رشته :ادیان و عرفان

گرایش :مقطع:کارشناسی ارشد

تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………. :

نام مدرس :طاهره حاج ابراهیمی تمام وقت  نیمه وقتمدعو
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

دوره آباء

هفته دوم

االهی دانان برجسته

هفته سوم

گستره بخش قانونی عهدجدید

هفته چهارم

تنظیم اعتقادنامه های جهانی

هفته پنجم

شوراهای مسیحی

هفته ششم

آموزه های مسیحی

هفته هفتم

منابع االهیات

هفته هشتم

کتاب مقدس

هفته نهم

ارتباط عهد عتیق و عهدجدید

هفته دهم

مسائل تاریخی و االهیاتی

هفته یازدهم

روش های تفسیر کتاب مقدس

هفته دوازدهم

ادامه روش های تفسیر کتاب مقدس

هفته سیزدهم

نظریه های مربوط به الهام کتاب مقدس

هفته چهاردهم

سنت

هفته پانزدهم

نظریه های مربوط به سنت

هفته شانزدهم

نقش عقل در االهیات مسیحی

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل
و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :کنفرانس-مقاله-آزمون
منابع مطالعاتی:
-1درسنامه االهیات مسیحی -آلیستر مک گراث -ترجمه بهروز حدادی – انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 -2درآمدی به مسیحیت -مری جو ویور_ ترجمه حسن قنبری – انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 -3تاریخ ادیان -نینیان اسمارت -ترجمه ابوالفضل محمودی و محمد محمدرضایی -انتشارات سمت – ج دوم

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته :ادیان و عرفان

گرایش:

مقطع :دکتری

نام درس :بررسی متون دینی و عرفانی مسیحی تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز .……… :
نام مدرس :طاهره حاج ابراهیمی تمام وقت  نیمه وقتمدعو
هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

مباحث مقدمانی درباره عرفان مسیحی

هفته دوم

مباحث مقدمانی درباره عرفان مسیحی

هفته سوم

عرفان در کتاب مقدس

هفته چهارم

عرفان پولسی و یوحنایی

هفته پنجم

ریشه های عرفان مسیحی

هفته ششم

عرفان ارتدوکس شرق

هفته هفتم

عرفان ارتدوکس شرق

هفته هشتم

عرفان در کلیسای کاتولیک غرب

هفته نهم

عرفان در کلیسای کاتولیک غرب

هفته دهم

عرفان در کلیسای کاتولیک غرب

هفته یازدهم

عرفان پروتستان

هفته دوازدهم

عرفان پروتستان

هفته سیزدهم

شرح و تفسیر گزیده ای از متون عرفانی مسیحی (دیونوسیوس)

هفته چهاردهم

شرح و تفسیر گزیده ای از متون عرفانی مسیحی (دیونوسیوس)

هفته پانزدهم

شرح و تفسیر گزیده ای از متون عرفانی مسیحی (فیلوکالیا)

هفته شانزدهم

شرح و تفسیر گزیده ای از متون عرفانی مسیحی (فیلوکالیا)

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل
و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :کنفرانس-مقاله-آزمون
منابع مطالعاتی:
-1عارفان مسیحی (اندرهیل)
Mysticism in the World Religion -2
 -3عرفان مسیحی (استیون فانینگ)

