ضرورت ،اهداف و سیاستهای کلی مؤسسه

مؤسسه تخصصی امام سجاد

اولین مؤسسه تخصصی در حوزه علمیه خراسان می باشد که در ساا

 1382به صورت غیر رسمی شروع به فعالیت نمود .سه عامل زیر ،مهمترین اهداف تأسای مؤسساه را
تشکیل می دهند:
 .1توجه و جامه عمل پوشاندن به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیت اللاه
العظمی خامنه ایحفظه الله به تأسی رشته های تخصصی بهویژه رشته «تفسیر» و «حدیث»؛
 .2تالش برای تخصصی شدن علوم اسالمی؛
 .3پاسخ به نیازها و خألهای طالب سطح دو و سه بعد از اتمام سطح یک.
این مؤسسه تاکنون دوره های متعددی را در رشتههای تخصصی«تفسیر و علوم قرآن» و «علوم و معارف
حدیث» برگزار نموده است و از سا  1392با مجوز رسمی از مرکاز مادیریت حاوزه علمیاه خراساان،
فعالیت خود را با اهداف ذیل ادامه داده است:
 .1تربیت وتعلیم طالب مهذب ،متخصص و کارآمد به منظور ارائه خدمات آموزشای ،پژوهشای،
تبلیغی ،مدیریتی و فرهنگی مطابق با نیازهای گوناگون حوزه و جامعه؛
 .2تالش روشمند در جهت نظریه پردازی علوم اسالمی و تولید مبانی نظری نظام اسالمی؛
 .3همکاری با سایر مراکز علمی و فرهنگی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه.
 .1حفظ سنتهای اصیل آموزشی و تربیتی حوزه با تأکید بر پویایی و نوآوری در برنامهریزی و اجرا
 .2استفاده از روش های علمی در برنامه ریزی با رویکرد تربیتی؛
 .3رعایت اصل جامعیت در برنامه ریزی و اصل کل نگری؛
 .4اتخاذ رویکرد پژوهش محوری و تربیت مداری.

دوره های آموزشی ،شرایط و نحوه پذیرش

مؤسسه دارای دو رشته تخصصی «سطح دو و سه حوزه به صورت پیوسته» می باشد که عبارتاند از:
« تفسیر و علوم قرآن»

« علوم و معارف حدیث»
میانگین طو دوره با احتساب زمان پایان نامه پنج سا می باشد که در پایان ،مدرک رسامی ساطح ساه
تخصصی از طرف مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعطا میشود.
 .1اتمام پایه شش حوزه؛
تبصره :متقاضیانی که اشتغا به سطح یک دارند در صورتی کاه  320سااعت از درو
سطح یک آنها باقی مانده است ،می توانناد در آزماون شارکت نمایناد؛ باه شارطی کاه
حداکثر تا پایان نیم سا او  ،سطح یک را به پایان برسانند.
 .2برخورداری از سالمت جسمانی ،اخالقی و روانی؛
 .3آشنایی کامل با ادبیات عرب و سوابق موفق تحصیلی؛
 .4قبولی در آزمون و کارگاه آموزشی؛
 .5اشتغا رسمی به تحصیل
تذکر :پذیرفته شدگان نمی توانند همزمان در مرکز یا مؤسسه دیگری اشتغا به تحصیل ،تبلیغ یا
کار اجرایی داشته باشند.
 .1ثبت نام ویژه طالب برادر می باشد( .این موسسه از پذیرش طالب خواهر و طالب مشغو به پایه 9
و  10معذور است).
 .2اولویت پذیرش با دو گروه از طالب است .1 :طالب ممتاز  .2طالبی که سطح یک خود را تمام کرده
اند.

مراحل ثبت نام و امتیازات مؤسسه

 مراجعه به سایت مؤسسه mtsajjad.ir

 دریافت کارت آزمون :از طریق پیام به آیدی ( @mtsajjadسروش و ایتا)
زمان ثبت نام 10 :اردیبهشت تا  15تیر 99
زمان آزمون 18 :تیر 99
زمان کارگاه آموزشی 28 :تیر ( 99به مدت سه روز)
 .1ادبیات عرب :صرف (در حد صرف ساده) نحو (در حد مبادئ العربیة ،ج )4
 .2اصول :کتاب اصول فقه مرحوم مظفر (فقط مباحث الفاظ)
 .3فقه :کتاب لمعه (فقط کتاب الصالة)
 .4اطالعات عمومی قرآن و حدیث و آ گاهی های فرهنگی اجتماعی
 .1اعطای مدرک رسمی سطح سه تخصصی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان؛
 .2امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر(سطح  ،4دکتری ،رشته «تفسیر تربیتی» مؤسسه)
 .3بهره مندی از مساعدت های نقدی و غیر نقدی؛
 .4امکانات آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی؛
 .5توجه ویژه به آموزش پژوهش محور و تربیت پژوهشگر؛
 .6امکان انتشار پژوهشها (کتاب ،مقاله و )...به صورت رسمی؛
 .7عضویت در شبکه تبلیغی مؤسسه و اعزام گروهی به تبلیغ؛
 .8امکان استفاده از فرصتهای تدری متناسب با رشته؛
 .9بهره مندی از برنامه های متنوع فرهنگای تربیتای ،از قبیال :دیادار باا علماا و بزرگاان؛ برگازاری
سفرهای علمی زیارتی ،تفریحی همراه با خانواده هاا؛ جلساات اخاال ؛ جلساات مخصاو
همسران و فرزندان؛ مسابقات علمی فرهنگی؛ برنامه های ورزشی؛ و...

شورای اجرایی و اساتید محترم مؤسسه

حجة االسالم والمسلمین حق پناه ،حجة االسالم والمسلمین سجادی زاده ،حجة االساالم والمسالمین
مرویان حسینی ،حجة االسالم والمسلمین مهدوی مهر ،حجة االسالم والمسلمین نظافت
حجج اسالم و اساتید گرام ،آقایان:
مروارید ،باقری کیا ،نظافت ،اخالقی ،مهدوی مهر ،قادری ،ربانی بیرجندی ،خرقاانی ،نخااولی ،فای
آبادی ،عدالتیان ،اسالمی فر ،امینیان ،طرقی ،خامه گر ،رضایی کرمانی ،قلی زاده ،قائمی نیک ،و...
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید:

 در کانا ( @mtsajjad_irایتا و سروش) عضو شوید یا به آیدی  @mtsajjadپیام دهید.
 با شماره های  051 -32283435-6تما بگیرید.
 به شماره  09906562131پیامک نمایید.

 به نشانی  mtsajjad.com@gmail.comایمیل بزنید.

