
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای دفرتچه 

 مرکز آموزش غیر رمسی دروس حوزوی

 

ب   
 
 مک ت

 
 

 الصادق

 علی ه السالم

 97-98سال تحصیلی 



 مقدمه

 نظر به بدیهی کار این ضرورت  .هست و بوده دین بزرگان های دغدغه از یکی عنوان به اسالمی علوم آموزش

  .باشد هایی آموزش چنین مخالف کسی است بعید و رسد می

 اند کرده اقدام مختلف حوسط در پرورش و آموزش و دانشگاهها و علمیه هایحوزه هاآموزش این به اگرچه

 از نتوانند  ...و وشغلی سنی موقعیت خاطر به که ای عده شده باعث ها ارگان این در هامحدودیت برخی ولی

  .شوند مند بهره معارف این

 نوآوری باید دیگر طرف از شود انجام معمول مجاری از اسالمی علوم آموزش که دارد تأکید مرکز این اینکه 

  .شود ایجاد آموزشی حوزه در جذابیت و

 با بلکه نبوده دانشگاهی مراکز و علمیه های حوزه با کاری موازی آموزش، مرکز فعالیت که شود می تأکید

  .شود ارائه مجموعه این در اسالمی علوم آموزش ،شده یاد های محدودیت بدون و جدید ومتدهای روشها

 و دهد انجام دانشگاهی مراکز و علمیه های حوزه با را خود همکاری مرکز که است این بر تأکیدضمن آنکه 

  .نماید استفاده مدرستین اساتید از

 فعالیت های حوزه

فعالیت های گوناگونی را در دستور کار خود دارد، که به برخی از آنها  علیه السالممرکز آموزشی مکتب الصادق  

 اشاره میگردد: 

 تدریس .1

  تخصصی جلسات   .2

  پژوهش  .3

   تقویتی کالسهای .4

   مربی تربیت  .5

 حوزوی علوم و اسالمی علوم با آشنایی های دوره برگزاری .6

 

  شود.میفقط به بخش تدریس دروس حوزوی پرداخته در این نوشته 

 

 

 

 :بود خواهد ذیل موارد شامل مرکز این در تدریس 

 بالغت نحو، صرف،: عرب ادبیات .1



  فقهی معارف  .2

  قرآنی معارف .3

   حدیثی معارف .4

 کالمی معارف .5

  اخالقی معارف .6

  فلسفی معارف .7

 تاریخ اسالم  .8

 معارف دعائی .9

 

   چهار سال قل حد ا برنامه ریزی مرکز الزم به ذکر است که گذراندن مجموع دروس فوق با توجه به

 انجامد.به طول می

  توانند بخشی از برنامه دروس را در همین دفترچه مالحظه کنند.بزرگواران می 

 



 برنامه درسی سال اول



 نکته:  

ساعات یاد شده برای هر ترم بر اساس کسر روز های تعطیل است و حد اقل ساعت در نظر گرفته است. لذا 

 .امکان تغییر ساعت وجود دارد

 هاآیین نامه کالس

 باشد.تمام کالس ها و دروس به صورت حضوری می .1

 شود. نمی ساعات مشخص شده باید حتما گذرانده شود و تعطیالت و... محاسبه .2

 حضور در کالس های ترم باالتر منوط به تایید استاد درس مورد نظر است. .3

و کند و هیچ مدرک و معرفی نامه رسمی به افراد  گذراندن دروس را به داوطلبین اعطا می داخلی مرکز فقط گواهی .4

 داده نخواهد شد.یا ارگان حقوقی 

 خواهد شد.روزها و ساعات کالس ها با توافق داوطلبین و اساتید توسط مرکز مشخص  .5

مدرسه علمیه امام صادق علیه السالم برگزار خواهد شد و در صورت نبود شرایط برگزاری در مدرسه ،  کالس ها در .6

 مکان جدید به دانش پژوهان معرفی می گردد.

 حضور و غیاب کالس ها توسط اساتید محترم انجام می شود و پرونده تحصیلی برای دوستان تشکیل می گردد. .7

 هاشرایط حضور در کالس

 داشتن شرایط عمومی تحصیل علوم حوزوی .1

 ترم متوالی 2تعهد به ادامه تحصیل حداقل در  .2

 پرداختن شهریه  .3

 رعایت قوانین مرکز .4

 

 آمادگی خود را برای همکاری با مجموعه های مختلف برای  مرکز آموزش غیر رسمی دروس حوزوی

 کند. برگزاری دوره های مخصوص اعالم می

 هرگونه اطالع رسانی و ثبت نام و واریز صرفا از طریق سایت مرکز به نشانی ذیل انجام می شود.
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