
 دانشگاه وین
 

 موسسھ مطالعات الھیات اسالمی
  



 درباره ما
	

 یک چارچوب و مطالعات فرھنگی دانشگاه وین است-فیلولوژی المی بخشی از دانشکدهاسموسسھ مطالعات الھیات 
برای 	یندهآسل روحانی ن	آموزش و ھمچنین و تدریسدر تحقیق  و تربیت دینی اسالمیاستقرار الھیات  نھادی مھم برای

 جوامع مذھبی اسالمی در اتریش است.

 

سسات ؤمو ھمچنین با سایر بھ دانشکده ھای الھیات دانشگاه وین  مرتبطسسات تحصیلی در ھمکاری نزدیک با مؤ امھبرن
 .شود انجام می، و آموزشی مرتبط را ارائھ می دھندخدمات پژوھشی تحقیقاتی و افرادی کھ 

	

  



 موقعیت
 
 

	موسسھ مطالعات الھیات اسالمی
Schenkenstraße 8-10 

1010 Wien 
Österreich 

 

 

 آموزش
 
 

 • دوره کارشناسی مطالعات الھیات اسالمی

 

در پیشرفت  سھمیمذھبی و میان رشتھ ای قصد دارد ای  دورهبھ عنوان  دانشگاه وین ”مطالعات الھیات اسالمی ”دوره کارشناسی
 اتریش ھای تحت شرایط دانشگاه تنھا نھ الھیات اسالمی دانش داشتھ باشد.لھیات اسالمی در سطح اروپایی یک سنت در مطالعات ا

 پرداختھ شده و توسعھ می یابد. بھ شکل انعکاسی تعبیر شده،ان منتقل می شود بلکھ و بھ دانشجوی ادارهگفتمان دانشگاھی  توسط و
بازسازی و نقد روش ھا و ھمچنین  ھای الھیات اسالمی است. سنت علمی وانعکاسی  تحلیل انتقادی از ھمھ مھمتردر عین حال 
سوی  شوند. ازبھ روز  تا بگیرندقرار زمینھ جدید در یک روش ھا تعالیم و نظریھ ھا تا  ،تخصصی الھیات اسالمینظریھ ھای 

 قطبی از ذھنیت ھایتا  اشاره داردنیز  دندارکھ در آن فعالیت  اجتماعی و سیاسی ھای فرھنگی، زمینھ بھ آنھابازتاب انتقادی دیگر 
.شودجلوگیری  ھای متناقض و استنباطمتداول  	 

  



دانشگاھی و واحد ھای جاری دوره کارشناسی: کالس ھای  

 

 مرحلھ ورود و تعیین گرایش تحصیلی
 تکثرگرایی در اسالم:

مطالعات الھیات اسالمی مقدمھ بر  
  ای تنوع در اسالمھای دوره سخنرانی 

 مقدمھ بر کارکردن علمی: 
  مبانی کار کردن علمی

  نظریھ ھا و روشھای مطالعات الھیات اسالمی
 

زبان مھارت  
 مھارت زبان ١:

١زبان عربی   
 واحد اجباری آلترناتیو: مھارت زبان ٢الف
 واحد اجباری آلترناتیو: مھارت زبان ٢ ب

 
 گروه واحد ھای اجباری آلترناتیو ٣ الف مطالعات الھیات اسالمی درمقدمھ و تعمیق :

  مقدمھ بر مطالعات الھیات اسالمی١: 
    زندگینامھ پیامبر(سیره)

 مقدمھ بر مطالعات الھیات اسالمی٢
 تعمق در مطالعات الھیات اسالمی

 
 

 گروه واحد ھای اجباری آلترناتیو ٣ب  علویمطالعات الھیات  درمقدمھ و تعمیق :
 مقدمھ بر مطالعات الھیات علوی١
 مقدمھ بر مطالعات الھیات علوی٢
 تعمق در مطالعات الھیات علوی

 
 دیگر واحدھای اجباری

 واحد اجباری آلترناتیو: تاریخ اسالم و پیرامون مسلمانان:
١تاریخ اسالم   

 واحد اجباری آلترناتیو: تاریخ اسالمی-علوی
 پیرامون مسلمانان در اروپا - جامعھ، سیاست، تاریخ و حال حاضر

 آموزش و یادگیری مذھبی
 تمرین مذھبی و زیبایی شناسی

 تنوع تفکر اسالمی
 مذاھب و جوامع در گفتگو

 واحد اجباری آلترناتیو: مراقبت معنوی اسالمی در اروپا
 واحد اجباری آلترناتیو : کار اجتماعی در جامعھ مسلمانان

 واحد اجباری آلترناتیو: تعمق درتربیت دینی اسالمی
 واحد اجباری آلترناتیو: تعمق در الھیات اسالمی
 واحد اجباری آلترناتیو:مطالعات الھیات علوی

	 	



	تربیت دینی اسالمیکارشناسی ارشد دوره  •

	

در اتریش  مدارس عالیتدریس در  معلمان دینی را برایدانشگاه وین  ”تربیت دینی اسالمی” دوره کارشناس ارشد
مورد بحث ، پژوھش  و آموزش درمذھبی و اخالقی تعلیم  جاری لمسائ عالوه بر این، موضوعات و آموزش می دھد.
با سایر و نیز  دانشکده ھای الھیات دانشگاه وین بھ مرتبطسسات در ھمکاری نزدیک با مؤھمچنین  .	دنقرار می گیر

می  تالشفعالیت می کنند و آموزشی پژوھشی و مسائل  مربوطھدر زمینھ موضوعات سسات تحقیقاتی و افرادی کھ ؤم
	شود.

  



:ارشد دانشگاھی و واحد ھای جاری دوره کارشناسی کالس ھای  

 

 علوم خاص اسالمی
 قرآن، طرز تفکر و رفتار پیامبر :

 قرآن
 عقیده و زندگی روزمره در اسالم:
 زندگی روزمره در اسالم

 اخالق اسالمی، انسانشناسی و پیرامون مسلمانان:
 اخالق اسالمی

 
علمی-تعلیمی-تربیتیآموزش   

 تربیت دینی اسالمی (تعمیق) و توسعھ آموزش:
 توسعھ آموزش

 تعلیم تخصصی اسالمی در مدارس عالی و کار آموزی در رشتھ مرتبط:
 تعلیم تخصصی اسالمی در مدارس عالی

 یادگیری بین مذھبی و بین فرھنگی:
 یادگیری بین مذھبی و بین فرھنگی

 کار اجتماعی در جامعھ مسلمانان:
 کار مشاوره و مراقبت معنوی

 
اسالمیدینی مبانی تربیت   

 تاریخ فرھنگ اروپایی و آموزش اسالمی در زمینھ اروپایی
المللیاسالم در فیلم ھای بین  -اروپایی فرھنگتاریخ   

 فلسفھ علمی و معرفت شناسی در تربیت دینی
 روش ھای تحقیق تجربی در آموزش دینی

  ١قسمت  –روش ھای تحقیق تجربی در آموزش دینی 
 

 پایان نامھ کارشناسی ارشد
 سمینار ھمراه:

ھمراه  رارشد سمیناپایان نامھ کارشناسی   

  



 تحقیقات
 

 
 در تحقیقات بھ موضوعات تخصصی مسائل مذھبی و اخالقی جاری پرداختھ می شود.

 
 اطالعات بیشتر را می توان در لینک زیر پیدا کرد:

 
https://iits.univie.ac.at/forschung 
 

در کشور ھای مختلف اروپایی در  مرتبط چالشھای حضور مردم مسلمان ومختلف عالوه بر این از طریق کنفرانس ھای 
  ث و بررسی قرار می گیرند.ھمکاری با دانشگاه ھای مربوطھ مورد بح

 
 

 کنفرانس ھای کنونی
 

 "Jewish-Muslim Relations in Europe: Past, Present and Future Perspectives" کنفرانس •
 

 اطالعات بیشتر را می توان در لینک زیر پیدا کرد:
 
https://iits.univie.ac.at/forschung/konferenzen 
 
 
 

 کنونی نشریات
 

 
    نتایج تحقیقات توسط نشریات مختلف از سری

„Wiener Beiträge zur Islamforschung“ 
  منتشر می شوند.  )سھم وین برای تحقیقات اسالمی( 

 
• Muslimische Diversität (2017) „تنوع مسلمانان” 

 
• Religion and Violence (2017) „دین و خشونت” 

 
• Islam, Religions, and Pluralism in Europe (2016)  

 ”اسالم، ادیان، و تکثر گرایی در اروپا„  
 

• Islam & Citizenship Education (2015) „اسالم و آموزش شھروندی” 
 

• Imame & Integration (2015) „امامان جماعات و ادغام در جامعھ” 
 
 
 
 
 
 



 اطالعات بیشتر را می توان در لینک زیر پیدا کرد:
 
https://iits.univie.ac.at/forschung/publikationen 
  



 کرسی ھای استادی
 

 پروفسور دکتر عدنان اصالن
 

Univ.-Prof. Dr. phil. Ednan Aslan 
 

 اسالمی تربیت دینی
 
 

https://iits.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/professuren 
 
 

 پروفسور دکتر عبدهللا تکیم
 

Univ.-Prof. Dr. phil. Abdullah Takim 
 

 تفسیر کالسیک و تفسیر مدرن قرآن
 
 

https://iits.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/professuren 
 

 
 
 
 
 
 

 برای کسب اطالعات بیشتر بھ وب سایت ما مراجعھ کنید:
 
 

http://iits.univie.ac.at 
	


