
از  دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

زمان با تأسیس دانشگاه هایی است که همجملۀ دانشکده

کار کرد. تا پیش از سال شمسی آغاز به 1313در 

نامیدند آن را دانشکدۀ علوم معقول و منقول می 1344

و در این سال به نام دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی 

امروز مجموعۀ علوم معقول و منقول در  .خوانده شد

اند: ادیان هشت رشتۀ دانشگاهی از یکدیگر تفکیک شده

و عرفان تطبیقی، تاریخ و تمدن ملل اسالمی، علوم 

قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه شافعی، 

فلسفه و کالم اسالمی و فلسفۀ دین. پژوهشکدۀ تاریخ 

به دانشکدۀ الهیات و  علم دانشگاه تهران نیز وابسته

 معارف اسالمی است. 

که بر  معاونت پژوهشی و فناوری دانشکدۀ الهیات

 اساس اسناد باالدستی وظیفۀ راهبری 

های بنیادی و کاربردی اعضای هیئت علمی را پژوهش

بتواند از طریق ارتباط با که  بر آن استبر عهده دارد 

 هایهای بخشجامعۀ هدف و آگاهی از نیازمندی

واسطۀ ارتباط میان پژوهشگران  مختلف صنعت  

ویژه مدیران صنعتی که باشد، بهدانشگاهی و صنعت 

های پژوهشی علوم مخاطبان اصلی برخی از حوزه

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه. بر این اساس اندانسانی

 در دانشکدۀ الهیات شکل گرفته است.

ه ترین هدف دفترهای ارتباط با صنعت و جامعمهم

های دانشگاهی و تبادل دانش و هدایت کردن پژوهش

های اجرایی و صنایع ها، دستگاهفناوری با سازمان

 شود:کشور است. این هدف در موارد زیر پیگیری می

های نامهها، فرآیندها و آیینتدوین سیاست -

 تسهیل و  منظوربهمناسب 

ها و ها، پژوهشگاهگسترش همکاری دانشگاه

 ؛ا جامعه و صنعتمراکز علمی ب

های علمی و حمایت و پشتیبانی از فعالیت -

ها و مراکز پژوهشی تقاضا محور دانشگاه

 ؛علمی

مستندسازی و ترویج دستاوردهای کاربردی و  -

 ؛اجرایی

توانمندسازی شغلی و پایش وضعیت اشتغال  -

 ؛ آموختگاندانش

ها و خانهتوسعۀ همکاری کاربردی با وزارت -

 ؛های اجراییدستگاه

 .پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت -

 



 

در این اهداف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  توجه بهبا 

کلیات دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران 

بندی کرده های خود را در این چند حوزه دستهبرنامه

 است:

 ؛های کاربردیبردن طرحتدوین و پیش .1

 ؛پژوهشیهای علمی و برگزاری همایش .2

 ؛آموزشی-های فرهنگیتدوین و اجرای بسته .3

 ؛افزایی و آموزشیهای دانشبرگزاری کارگاه .4

تدوین کتاب، مجموعه مقاالت و دیگر اسناد  .5

 .مورد نیاز

 شود:های زیر پیشنهاد میدر ارتباط با این کلیات برنامه

 های پژوهشی در همکاری با تدوین طرح

 هایکارگاههای دولتی یا برگزاری سازمان

ها در آموزشی برای شاغالن به کار در سازمان

 بارۀ معنای زندگی

 افزایی برای مدیران های دانشبرگزاری کارگاه

های دولتی و غیر دولتی در بارۀ اخالق سازمان

 هاای و اخالق کاربردی در سازمانحرفه

 های پژوهشی در بارۀ معنویت در انجام طرح

 غیردولتیدولتی و  مراکزسازمان در 

 های تفکر انتقادی و فلسفه برای برگزاری دوره

 کودکان و تربیت مربی در این حوزه 

 های پژوهشی ها و انجام طرحبرگزاری کارگاه

 در بارۀ رابطۀ علم و دین و فناوری و دین

 های آموزشی در ها و کارگاهبرگزاری دوره

حوزۀ فقه کاربردی، فقه پزشکی، بانکداری 

 اسالمی

 های های آموزشی و انجام طرحدوره برگزاری

 پژوهشی در حوزۀ مطالعات علوم قرآن و حدیث

 های آموزشی در بارۀ تاریخ علم برگزاری دوره

 و فناوری در بخش صنعت

 های پژوهشی ها و انجام طرحبرگزاری کارگاه

 های نوپدیددر معرفی عرفان

 

 

ونت های آموزشی گواهی از طرف معاهای و دوره٭. در کارگاه

 شود.پژوهشی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران صادر می

 

 

 


