آشنایی با دانشگاه باقر العلوم

وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی
تهیه و تدوین:
روابط عمومی و امور فرهنگی دانشگاه باقر العلوم
سال 1390
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 .1مقدمه
دانشگاه باقرالعلوم نهادی حوزوی ،آموزشی و علمی است که در سال  1363با
عنوان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم به منظور باال بردن سطح آگاهیهای سیاسی
طالب در زمینههای جهان اسالم ،ایران و روابط بین الملل آغاز به کار کرد و از سال 1370
موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی کشور شد.
نظر به ضرورت گسترش فعالیتهای آموزشی علوم انسانی– اسالمی و توسعه کمی و کیفی
تربیت طالب فاضل در عرصههای مختلف علمی– دینی ،در سال  1384از مؤسسه آموزش
عالی باقرالعلوم به دانشگاه باقرالعلوم ارتقاء یافت .دانشگاه باقرالعلوم بخشی
از مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی است که فلسفه وجودی آن ایجاد زمینه ارتقای تبلیغ دینی،
ایجاد زمینه ارتقای پژوهش دینی ،بسط و تولید دانش و معرفت دینی ،ایجاد بستر مناسب برای
بازسازی علوم انسانی؛ مبانی اسالمی برای نیازهای علمی ،فرهنگی و دینی جامعه است.
 .2اهداف
 .2 .1کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه و رشد و گسترش علوم اسالمی–
انسانی؛
 .2 .2مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص و نخبگان مورد نیاز در عرصههای
فرهنگی از میان طالب حوزههای علمیه؛
 .2 .3همکاری در راستای زمینهسازی مناسب برای مشارکت همهجانبه مردم در امر
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گسترش و اعتالی آموزش و پژوهش در کشور؛
 .2 .4استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود کشور و ظرفیتهای نهفته در حوزههای
علمیه در توسعه آموزش عالی؛
 .2 .5کمک به تولید و توسعه نواندیشی دینی در عرصههای مختلف علوم اسالمی و
انسانی و فراهم نمودن زمینهها و امکانات الزم آموزشی ،پژوهشی و تبلیغی.

 .3ویژگیهای متمایز دانشگاه باقرالعلوم
 .3 .1پیشگامی در تولید اندیشه دینی و گسترش نواندیشی در حوزة علمیه؛
 .3 .2پیشگامی در عرصه ساماندهی به تربیت طالب و فضال در عرصههای آموزشی،
تبلیغی و پژوهشی؛
 .3 .3ارائه آموزشهای نظری و کاربردی ،از طریق بهینهسازی روشهای سنتی و استفاده
از روشها و فنآوریهای جدید؛
 .3.4تربیت نخبگان علمی جهت بسط وگسترش اندیشه دینی و تامین نیازهای جامعه اسالمی.
 .4ارکان دانشگاه
دانشگاه باقرالعلوم یک واحد آموزشی غیردولتی – غیرانتفاعی است که دارای
شخصیت حقوقی و وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم است و دارای چهار
رکن اصلی است:
 .2هیات امنا؛
		
 .1هیأت مؤسس؛
 .4شورای دانشگاه.
		
 .3رئیس دانشگاه؛
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 .5دانشکدهها
دانشگاه باقرالعلوم از شش
دانشکده تشکیل یافته که عبارتند از:
 -5-1دانشکده علوم سیاسی
دانشکده علوم سیاسی از بدو تأسیس
دانشگاه فعالیت خود را به صورت غیر
رسمی آغاز نمود و از سال  1373توانست
با پذیرش جمعی از دانشجویان برادر به فعالیت رسمی خود بپردازد .این دانشکده از ابتدا در
مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت و از سال  1375در مقطع کارشناسی ارشد نیز به پذیرش
دانشجو پرداخت و از سال  1381پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را آغاز نمود .هم اکنون
در دو رشته علوم سیاسی در مقطع ارشد و دکتری و اندیشه سیاسی در اسالم در مقطع ارشد
به پذیرش دانشجو میپردازد.
 -5-2دانشکده تاریخ اسالم
این دانشکده از سال  1374در مقطع
کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو
نمود و از سال  1380مقطع کارشناسی
ارشد را راهاندازی نمود .هم اکنون این
دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد در
دو رشته تاریخ اسالم و تاریخ ایران دانشجو میپذیرد و بزودی در مقطع دکتری نیز اقدام به
دانشجو خواهد نمود.
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 -5-3دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی از سال  1378اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود
و از سال  1384در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو پرداخت .این دانشکده از سال
 1387به راهاندازی مقطع دکتری در رشته فرهنگ و ارتباطات اقدام نمود .هم اکنون در دو
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای ذیل دانشجو میپذیرد.
 .1دانش اجتماعی مسلمین (کارشناسی ارشد)
 .2تبلیغ و ارتباطات فرهنگی (کارشناسی ارشد)
 .3فلسفه علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد)
 .4جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)
 .5فرهنگ و ارتباطات (دکتری)
 .6سیاستگذاری فرهنگی (دکتری)
 -5-4دانشکده فلسفه و کالم اسالمی
این دانشکده از سال  1377توانست به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اقدام نماید و
هم اکنون در رشتههای فلسفه و کالم اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد ،فلسفه اسالمی در
مقطع دکتری و فلسفه دین در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.
 -5-5دانشکده مدرسی معارف اسالمی
این دانشکده از سال  1384فعالیت خود را با پذیرش دانشجو
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آغاز نمود و هم اکنون در
چهار گرایش دانشجو میپذیرد.
 .1گرایش اخالق اسالمی (ارشد و دکتری)
 .2گرایش انقالب اسالمی (ارشد و دکتری)
 .3گرایش مبانی نظری اسالم (ارشد و دکتری)
 .4گرایش تاریخ و تمدن اسالمی (ارشد)
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 -5-6دانشکده زبانهای خارجی
آموزش زبان در این دانشکده به دو صورت آزاد و دانشگاهی
ارائه میگردد.
الف) دانشگاهی
این دانشکده در سال  1384توانست مجوز فعالیت سه رشته عربی ،انگلیسی و فرانسه در
مقطع کارشناسی را دریافت نماید و در همین سال اقدام به پذیرش
دانشجو در رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی نمود.
ب) آزاد
بخش آزاد زبانهای خارجی از سال  1360اقدام به پذیرش
زبانآموز در رشته عربی نمود و از سال  1361فعالیت خود را با
پذیرش زبان آموزان انگلیسی گسترش داد و سال  1378توانست
آموزش زبان فرانسه را نیز راهاندازی نماید.
 .6نشریات
دانشگاه باقرالعلوم جهت ایجاد روحیه پژوهشگری و علمی ،ارتقای سطح علمی اساتید
و دانشجویان ،نقد و بررسی نظریهها و گرایشهای مختلف ،زمینهسازی برای تضاربآرا و
همفکری محققان در حوزه مطالعات اسالمی ،کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی –
علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموختهها
و تجربیات و کسب دستآوردهای تازه علمی اقدام به انتشار چهار فصلنامه نموده است.
 -6-1فصلنامه علمی– ترویجی علوم سیاسی
این فصلنامه به همت گروه علوم سیاسی از سال 1377به زیور طبع آراسته
شد .روش آن علمی– ترویجی است و تأکید آن بر نوآوری ،تولید فکر و اندیشه،
نقادی و احیای میراث سیاسی در حوزه مطالعات اسالمی  -سیاسی و نیز نقد و
بررسی اندیشه سیاسی موجود در جهان به ویژه جهان اسالم ،روششناسی در
دانش سیاسی و جامعهشناسی سیاسی ایران ،اسالم و تشیع است .فصلنامه علوم
سیاسی توانست درجة علمی – ترویجی را در سال  1387دریافت کند و تا کنون  51شماره
آن منتشر شده است.
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 -6-2فصلنامه علمی– تخصصی تاریخ اسالم
این فصلنامه به همت گروه تاریخ از سال  1379با هدف ایجاد ارتباط میان
مراکز آموزشی–علمی و تحقیقاتی و نیز پژوهشگران و کارشناسان دانشگاهی و
حوزوی ،به منظور انتقال تبادل آموختهها و تجربهها و آگاهی از دستآوردهای
جدید علمی رشته تاریخ اسالم ،فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون  40شماره
آن منتشر شده است.
 -6-3فصلنامه علمی – تخصصی آئین حکمت
این فصلنامه به همت گروه فلسفه و کالم اسالمی با هدف تولید اندیشه علوم
عقلی در عرصه دانش حکمت اسالمی در سال  1388به زیور طبع آراسته شد
و تا کنون  5شماره آن منتشر شده است.
 -6-4فصلنامه دانشجویی فرهنگ پژوهش
فصلنامه فرهنگ پژوهش ،نشریهای علمی – دانشجویی است که در حوزه
مطالعات علوم انسانی در چهار رشته علوم سیاسی ،فلسفه و کالم اسالمی ،علوم
اجتماعی و تاریخ اسالم منتشر میشود .این نشریه از زمستان  1387فعالیت
خود را آغاز نمود و تاکنون  8شماره آن منتشر شده است.
 .7همایشها ،سمینارها ،جشنوارهها و نشستهای علمی
به منظور تقویت و ارتقاء تحقیقات علمی اساتید و دانشجویان ،هر ساله همایشها،
سمینارهای علمی و جشنواره در موضوعات مختلف علمی برگزار میگردد.
تاکنون  10همایش علمی در موضوعات امام خمینی ،امام علی حوزه و روشنفکری،
علم و فرهنگ ،امام محمد باقر ،علم و هویت ،علم و آموزههای نبوی و بیش از 30
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سمینار علمی از سال  1382و  50نشست علمی و  12جشنواره برگزار شده است.
 .8پایاننامهها
تاکنون بیش از هزار پایاننامه دانشجویی در مقطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دفاع شده که برخی از
آنان نیز به عنوان پایاننامههای برتر انتخاب گردیدهاند.
 .9کتابخانه
کتابخانه تخصصی دانشگاه باقرالعلوم از سال 1362
با هدف پشتیبانی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی آغاز به
کار کرد و هم اکنون در فضایی به مساحت  1000متر مربع
در دو بخش مخز ن و مرجع بالغ بر  37هزار عنوان کتاب
فارسی و عربی با  8100جلد و بیش از  4هزار عنوان
کتاب التین با  5500جلد کتاب با دو سالن مطالعه خدمات
گسترده و مفیدی را به اساتید ،دانشجویان و سایر اعضا
ارائه میدهد.
 .10آثار منتشر شده
دانشگاه باقرالعلوم تا کنون توانسته است حدود  50اثر
ارزشمند از میان آثار پژوهشی ،تحقیقاتی اساتید و دانشجویان
را به زیور طبع آراسته نماید.

 .11اردوهای علمی – فرهنگی
امورفرهنگیدانشگاهباقرالعلوم باهدفارتقایسطحعلمیوفرهنگیاساتیدودانشجویان
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و انجام تحقیقات میدانی اقدام به برگزاری اردوهای مختلف علمی و فرهنگی
در دو بخش داخلی و خارجی مینماید.در بخش داخلی بیش از  40سفر
علمی به استانهای مختلف و در بخش خارجی به کشورهای اتریش،
آلمان ،روسیه ،بالروس ،اوکراین ،هند،
نخجوان ،سوریه ،لبنان ،ترکیه و عراق
برگزار شده است.

 .12تفاهمنامههای علمی
دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه،
همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و
مراکز همسو را در دستور کار خود قرار داده که تاکنون
 12تفاهمنامه همکاری علمی به امضاء رسیده و بیش از
 20هیأت علمی خارجی از کشورهای آلمان ،کره ،ژاپن،
اندونزی ،لبنان ،عراق و کانادا از دانشگاه بازدید کردهاند.
همچنین تا کنون دو نفر از اساتید جهت انجام فرصتهای
مطالعاتی به انگلیس اعزام شدهاند.
 .13جدول آمار دانشجویان دانشگاه باقر العلوم
ردیف

رشته

مقطع

1

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

7

2

علوم سیاسی

دکتری تخصصی

2

30

زن

مرد

جمع

44

51
32

3

فلسفه و کالم اسالمی

کارشناسی ارشد

38

26

64

4

علوم اجتماعی -جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

1

21

22

5

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

0

13

13

6

تاریخ -تاریخ اسالم

کارشناسی ارشد

26

42

68

7

مدرسی معارف اسالم-اخالق اسالمی

کارشناسی ارشد

7

10

17

9

8

فلسفه دین

کارشناسی ارشد

5

22

27

9

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

کارشناسی ارشد

15

14

29

10

اندیشه سیاسی در اسالم

کارشناسی ارشد

0

18

18

11

فلسفه علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

0

20

20

12

مدرسی معارف اسالمی -اخالق اسالمی

دکتری تخصصی

6

11

17

13

فلسفه اسالمی

دکتری تخصصی

4

13

17

14

فرهنگ و ارتباطات

دکتری تخصصی

0

17

17

15

سیاستگذاری فرهنگی

دکتری تخصصی

0

10

10

16

مدرسی معارف اسالمی -مبانی نظری اسالم

دکتری تخصصی

7

19

26

17

مدرسی معارف اسالمی -مبانی نظری اسالم

کارشناسی ارشد

3

7

10

18

مدرسی معارف اسالمی -انقالب اسالمی

کارشناسی ارشد

0

5

5

19

مدرسی معارف اسالمی -انقالب اسالمی

دکتری تخصصی

0

7

7

20

مدرسی معارف اسالمی -تاریخ و تمدن اسالمی

کارشناسی ارشد

0

3

3

121

353

474

مجموع

 .14افتخارات دانشگاه باقرالعلوم
موفقیتهای آموزشی
•احراز مقام دوم از نظر درصد قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ،در سطح کشور،
کنکور سال 1380
•کسب مقام اولی از نظر درصد قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ،در سطح استان قم،
سال 1380
• کسب رتبه پنجم در میان  48موسسه آموزش عالی غیردولتی در سال تحصیلی 83-84
موفقیت های پژوهشی
•احراز رتبه علمی ترویجی فصلنامه
علوم سیاسی در سال 1387؛
•احراز مقام دومی کشوری نشریه بسیج دانشجویی ظهور در جشنواره
نشریات دانشجویی در سال تحصیلی86-87؛
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•کسب مقام اول نشریه بسیج دانشجویی ظهور در جشنواره ممتازین و مبتکرین در
سال 1384؛
•احراز هفت رتبه کشوری در جشنواره ها و همایشهای مختلف؛
•قبولی سی نفر از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه در مقطع دکتری در رشته علوم
سیاسی؛
•حضور دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه در پستهای مهم سیاسی وعلمی کشور،
•کسب رتبه برتر در همایش مطهری سال 1383؛
•کسب رتبه اول کتاب در مراسم هفتمین جشنواره شیخ طوسی سال .1383
پایان نامه های برگزیده
•کسب رتبه سوم جشنواره خوارزمی در سال 1385؛
•کسب رتبه سوم جشنواره خوارزمی در سال 1381؛
•کسب رتبه دوم همایش پژوهش های برتر دین در سال 1386؛
•کسب رتبه دوم جشنواره جاوید در سال 1382؛
•کسب رتبه اول همایش پژوهشهای برتر دین در سال .1380
•کسب رتبه سوم سیزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی ،جهاد
دانشگاهی 1388
 .15سایت دانشگاه باقرالعلوم
با عنایت به ضرورت معرفی دانشگاه و ارائه اخبار و توانمندی آن و
برقراری ارتباط با مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی این سایت با نشانی
اینترنتی  www.bou.ac.irدر سال  1384شروع به کار نمود.
در آینده نزدیک سایت دانشگاه به زبانهای انگلیسی ،عربی و فرانسه
راه اندازی خواهد شد.
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نهادی حوزوی ،آموزشی و علمی است که در سال 1363
با عنوان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم به منظور باال
بردن سطح آگاهیهای سیاسی طالب در زمینههای جهان
اسالم ،ایران و روابط بین الملل آغاز به کار کرد و از سال
 1370موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش
آموزش عالی کشور شد.
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قم -بلوار امین-سه را ه ساالریه -دانشگاه باقر العلوم
تلفن0251 - 21160 :
نمابر0251-2910133:
صندوق پستی37185 - 787 :
www.bou.ac.ir
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