مؤسسه تخصصی امام سجاد

اولین مؤسسه تخصصی در حوزه علمیه خراسان میی اادیک یه در

سال  1382اا رويكرد علمي پژوهشي دروع اه فعالیت نموده است .اين مؤسسیه تیا وون دوره هیا
متعکد را در سطح سه پیوسته در ردتهها تخصصیی«تفسییر و علیوم آیر ن» و «علیوم و معیارف
حکيث» ارگزار نموده است و در سال جار نیز موفق اه اخذ مجیوز ردیته تفسییر ترایتیی در م طی
سطح چهار گرديکه است.
 .1ترایت وتعلیی الی م مهیذمت متخصیك و ار میک ایه موظیور اراهیه خیکمام موزدییت
پژوهشیت تبلیغیت مکيريتی و فرهوگی مطااق اا نیازها گوناگون حوزه و جامعه؛
 .2ت ش رودموک در جهت نظريه پرداز علوم اس می و تولیک مبانی نظر نظام اس می؛
 .3همكار اا ساير مرا ز علمی و فرهوگی اه موظور پاسخگويی اه نیازها جامعه.
 .1حفظ سوتها اصیل موزدی و ترایتی حوزه اا تأ یک ار پويايی و نو ور در ارنامهريیز و
اجرا؛
 .2استفاده از روش ها علمی در ارنامه ريز اا رويكرد ترایتی؛
 .3رعايت اصل جامعیت در ارنامه ريز و اصل ل نگر ؛
 .4اتخاذ رويكرد پژوهش محور و ترایت مکار .
دوره هاي موزدي موسسه عبارمانک از:
« تفسیر و علوم آر ن» سطح دو و سه پیوسته
« علوم و معارف حکيث» سطح دو و سه پیوسته
« تفسیر ترایتي» سطح چهار
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حجة االس م والمسلمین حق پویاهت حجیة االسی م والمسیلمین سیجاد زادهت حجیة االسی م
والمسلمین آادر ت حجیة االسی م والمسیلمین مرويیان حسییویت حجیة االسی م والمسیلمین
مهکو مهرت حجة االس م والمسلمین نظافت؛ حجة االس م والمسلمین هادمی داهرود .
اين موسسه پیرو رسالت خود در راستاي تح ق اهکاف خويشت در سالها گذدته اراي اولین اار در
حوزه هاي علمیه شور اآکام اه الراحی ردته «تفسیر ترایتي» در م ط «سطح چهار» نموده تا ع وه
ار فراه ردن زمیوه الزم ارا ردک و االوکگی ال م در اين زمیوهت پاسخگو و تأمین وویکه نیازهیا
جوام اشر در عرصهها مختلف ترایتی اادوک و در سال جار توانست اا سب مجیوز از مر یز
مکيريت حوزه علمیه خراسان اجرا اين ردته را غاز نمايک.
اا تخصصی دکن علیوم مختلیفت رو یار میکن نگرشهیا ساختاردواسیانه ایه جامعیهت ردیک
روزافزون مكاتب گوناگون فكر ت اجتماعی و ترایتی و رودن دکن جايگاه مه ّ علوم ترایتی در ردک
و توسعه جوام اشر ت ضرورم دستیاای اه رهومودها و راهبردهیا آیر ن یري را در موضیوعام
مختلف ترایتی ارا رسیکن اه نظام جام ترایتی اس مت اه عووان اصلیترين موب دیواخت اسی مت
دوچوکان مینمايک.
 .1نظريه پرداز در حوزه تعلی و ترایت ار اساس معارف آر نی؛
 .2ترایت استاد جهت م اال مختلف تحصیلی حوزو و دانشگاهی؛
 .3ترایت مح ق و متخصك در زمیوه تفسیر ترایتی؛
 .4دفاع علمی از ارتر ديکگاه اس م در نظام ترایتی در م ايسه اا ساير نظامها ترایتی و پاسخ
اه دبهام.
دانش پژوهان اين ردته ضمن توجه اه اویهها اجتهاد و دوايی اا تفسییر ترایتییت میتوانویک مسیاهل
مراوط اه عواصر تعلی و تراییت ممبیانیت اهیکافت اصیولت رودیهات عوامیل و موانی ترایتیی را ایا
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اه ارگیر اصول اجتهادت اه صورم استکاللی از آر ن استوباط یرده و ایالتب پاسیخگو نیازهیا در
مساهل تعلی و ترایت و دبهاتی ه از ناحیه مكاتب و نظامام ترایتی ديگر میدودت اادوک.
دروس اين ردته در سه عووان عموميمف ه و اصول تتخصصي و پیش نیاز اه درح ذيل اراهه میگردد:
دروس پيش نياز

دروس تخصصی
ردیف

عنوان درس

تعداد
واحد

ردیف

عنوان درس

تعداد
واحد

1

مبانی ،اصول ،ساحتها و روشهای
تفسير تربيتی

2

1

آشنایی با ماهيت و منابع
علوم تربيتی

2

2

2

مکتب های فلسفی و آراء تربيتی
با رویکرد انتقادی

2

2

3

روانشناسی عمومی

2

2

4

روانشناسی رشد

2

2

5

روانشناسی شخصيت

2

1

6

روانشناسی اجتماعی

1

3

7

روانشناسی تربيتی

1

3

8

جامعه شناسی تعليم و تربيت

2

3

9

اصول و نظریه های
برنامه آموزشی و درسی

2

2

10
11

اصول و فنون مشاوره دینی
آشنایی با روشهای تحقيق در علوم تربيتی

1
2

جمع کل

22

12

رساله علمی

18

2
3
4
5
6
7
8
9
10

تعليم و تربيت اسالمی 1
(مبانی واهداف تربيتی با رویکرد قرآنی)
تعليم و تربيت اسالمی 2
(اصول و روشهای تربيتی با رویکرد قرآنی)
تعليم و تربيت اسالمی 3
(عوامل و موانع تربيتی با رویکرد قرآنی)
تفسير موضوعی 1
(شخصيت و بهداشت روان از دیدگاه قرآن)
تفسير موضوعی2
(انسان شناسی قرآنی)
تفسير تخصصی ()1
(تربيت اخالقی عبادی)
تفسير تخصصی ()2
(تربيت خانوادگی)
تفسير تخصصی ()3
(تربيت عاطفی)
تفسير تخصصی ()4
(تربيت اجتماعی سياسی)

مسائل و چالشهای جهانی
در عرصه تعليم و تربيت
جمع کل

1
20
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 .1دارا اودن درايط عمومی سطح چهار مر ز مکيريت حوزه علمیه خراسان؛
 .2دارا اودن مکرك سطح سه حوزه علمیه ؛
 .3ادتغال تمام وآت در حوزه علمیه خراسان؛
 .4آبولی در زمون تبي و مصاحبه علمی؛

 .5اراهه م اله از پاياننامه سطح سه خود در زمان مصاحبه؛
 .6معم اودن مستمر؛
 .7تعهک نسبت اه رعايت م ررام موسسه؛
 .1ثبت نام ويژه ال م ارادر میاادک.
 .2زمان ارگزار دروس تخصصیت دو روز در هفته میاادک.
 .3اولويت پذيرش اا گروههاي ذيل است:
الف .ال م ممتاز سطوح عالی؛
م .ال ای ه دارا م اله علمي هستوک؛
ج .ال ای ه سطح سه تخصصي آر ن و حکيث را گذارنکه انک؛
د .ال ای ه دارا مکرک دانشگاهی در ردتهها مرتبط اا علوم ترایتیت روانشواسیت مشاورهت
روانشواسی ترایتیت تعلی و ترایت میاادوک.

 مراجعه اه سايت مؤسسه mtsajjad.ir
 دريافت ارم زمون :از الريق پیام اه يک  @mtsajjad.irمسروش و ايتا
زمان ثبت نام 12 :تیر تا  9مرداد ماه 1400
زمان آزمون11 :دهريور  1400در دو نوات زمونی
زمان مصاحبه :نیمه دوم دهريورماه 1400
 .1ادبيات عرب:اعراب القرآن جزء  30قرآن؛
 .2فقه:مکاسب محرمه؛ از ابتداي النوع الثاني مما يحرم التکسب به تا اول النوع الرابع؛
 .3اصول:رسائل؛ المقصد الثاني في الظن(غير از مباحث دليل انسداد)؛
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 .4تفسير:سوره حمد و بقره ( 100آيه اول) از تفسير الميزان؛
 .5علوم قرآنی:البيان آيت الله خويی

ره

 .6قواعد تفسير:روش شناسي تفسيير قيرآن (عليی اببير بابيايی،غالمعلی عزييز بييا،محمود
رجبی)؛
 .7استعداد تحصيلي
 .1اعطا مکرک رسمی سطح چهار تخصصی مر ز مکيريت حوزه علمیه خراسان؛
 .2اهره موک از اساتیک ارجسته حوزه علمیه مشهک و آ ؛
 .3امكان انتشار پژوهشها م تامت م اله و ...اه صورم رسمی؛
 .4امكان استفاده از فرصتها تکريس متواسب اا ردته؛
 .5اهره موک از ارنامه ها متووع فرهوگی ترایتی.
ارا

سب اال عام ایشتر می توانیک:
 در انال  @mtsajjad_irمايتا و سروش عضو دیويک يیا ایه يیک  @mtsajjad_irپییام
دهیک.
 اا دماره ها  051 -38586460تماس اگیريک.
 اه دماره  09906562131پیامک نمايیک.
 اه نشانی  mtsajjad.com@gmail.comايمیل ازنیک.
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