ضرورت ،اهداف و سیاستهای کلی مؤسسه

مؤسسه تخصصی امام سجاد

اولین مؤسسه تخصصی در حوزه علمیه خراسان می باشد کهه

در سال  1382با رويكرد علمي پژوهشي شروع به فعالیت نموده است .اين مؤسسهه تهاکوون دوره هها
متعدد را در سطح سه پیوسته در رشتهها تخصصی«تفسیر و علوم قرآن» و «علوم و معارف حديث»
برگزار نموده است و در سال  1399نیز موفق به اخذ مجوز و اجرا رشته تفسیر تربیتی در مقطع سهطح
چهار گرديده است.

 .1تربیت وتعلیم طالب مهذب ،متخصص و کارآمد به موظور ارائه خدمات آموزشهی ،پژوهشهی،
تبلیغی ،مديريتی و فرهوگی مطابق با نیازها گوناگون حوزه و جامعه؛
 .2تالش روشمود در جهت نظريه پرداز علوم اسالمی و تولید مبانی نظر نظام اسالمی؛
 .3همكار با ساير مراکز علمی و فرهوگی به موظور پاسخگويی به نیازها جامعه.

 .1حفظ سوتها اصیل آموزشی و تربیتی حوزه با تأکید بر پويايی و نوآور در برنامهريز و اجرا
 .2استفاده از روش ها علمی در برنامه ريز با رويكرد تربیتی؛
 .3رعايت اصل جامعیت در برنامه ريز و اصل کل نگر ؛
 .4اتخاذ رويكرد پژوهش محور و تربیت مدار .

دوره های آموزشی ،شرایط و نحوه پذیرش

دوره هاي آموزشي موسسه عبارتاند از:
« تفسیر و علوم قرآن» سطح دو و سه پیوسته
« علوم و معارف حديث» سطح دو و سه پیوسته
« تفسیر تربیتي» سطح چهار
میانگین طول دوره سطح سه پیوسته بدون احتساب زمان تدوين پايان نامه چهار سال مهی باشهد کهه در
پايان ،مدرک رسمی سطح سه تخصصی از طرف مرکز مديريت حوزه علمیهه خراسهان اعطها میشهود و
میانگین دوره سطح چهار ،چهار سال می باشد .الزم به ذکر است ايهن موسسهه در سهطح چههار رشهته
تفسیر تربیتی را طراحی نموده و پس از ارائه به مرکز مديريت حوزه علمیه خراسان ،در سال  1399مجوز
اجرا آن را دريافت نموده و برا اولین بار در حوزه ها علمیه کشور توانست اين رشته را اجرا نمايد.
 .1اتمام پايه پوج حوزه؛
تبصره :متقاضیانی که اشتغال به سطح يک دارند در صورتی کهه  320سهاعت از درو
سطح يک آنها باقی مانده است ،می توانوهد در آزمهون شهرکت نمايوهد؛ بهه شهرطی کهه
حداکثر تا پايان نیم سال اول ،سطح يک را به پايان برسانود.
 .2برخوردار از سالمت جسمانی ،اخالقی و روانی؛
 .3آشوايی کامل با ادبیات عرب و سوابق موفق تحصیلی؛
 .4قبولی در آزمون و کارگاه آموزشی؛
 .5اشتغال رسمی به تحصیل
تذکر :پذيرفته شدگان نمی توانود همزمان در مرکز يا مؤسسه ديگر اشتغال به تحصیل ،تبلیغ يا
کار اجرايی داشته باشود.
 .1ثبت نام ويژه طالب برادر می باشد( .اين موسسه از پذيرش طالب خواهر و طالب مشغول به پايه 9
و  10معذور است).

مراحل ثبت نام و امتیازات مؤسسه

 .2اولويت پذيرش با دو گروه از طالب است .1 :طالب ممتاز  .2طالبی که سطح يک خود را تمام کرده
اند.

 مراجعه به سايت مؤسسه mtsajjad.ir
 دريافت کارت آزمون :از طريق پیام به آيد ( @mtsajjadسروش و ايتا)
زمان ثبت نام 25 :اسفود 1399الی  24ارديبهشت 1400
زمان آزمون 7 :خرداد 1400
زمان مصاحبه :متعاقبا اعالم می گردد.
 .1ادبیات عرب :صرف (در حد صرف ساده) نحو (در حد مبادئ العربیة ،ج )4
 .2اصول :کتاب اصول فقه مرحوم مظفر (مباحث الفاظ)
 .3فقه :کتاب لمعه (کتاب الصالة)
 .4اطالعات عمومی قرآن و حدیث و آ گاهی های فرهنگی اجتماعی

 .1اعطا مدرک رسمی سطح سه تخصصی مرکز مديريت حوزه علمیه خراسان؛
 .2امكان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر(سطح  ،4دکتر  ،رشته «تفسیر تربیتی» مؤسسه)
 .3بهره مود از مساعدت ها نقد و غیر نقد ؛
 .4امكانات آموزشی ،پژوهشی و فرهوگی؛
 .5توجه ويژه به آموزش پژوهش محور و تربیت پژوهشگر؛
 .6امكان انتشار پژوهشها (کتاب ،مقاله و )...به صورت رسمی؛
 .7عضويت در شبكه تبلیغی مؤسسه و اعزام گروهی به تبلیغ؛
 .8امكان استفاده از فرصتها تدريس متواسب با رشته؛
 .9بهره مود از برنامه ها متووع فرهوگی تربیتی.

شورای اجرایی و اساتید محترم مؤسسه

حجة االسالم والمسلمین حق پواه ،حجة االسالم والمسلمین سجاد زاده ،حجة االسهالم والمسهلمین
قههادر  ،حج هة االسههالم والمسههلمین مرويههان حسههیوی ،حج هة االسههالم والمسههلمین مهههدو مهههر،
حجة االسالم والمسلمین نظافت ،حجة االسالم والمسلمین هاشمی شاهرود .

حجج اسالم و اساتید گرام آقايان:
مرواريد ،باقر کیا ،نظافهت ،اخالقهی ،مههدو مههر ،قهادر  ،ربهانی بیرجوهد  ،خرقهانی ،نخهاولی،
عدالتیان،فیض آباد  ،اسالمی فر ،امیویان ،طرقی ،خامه گر ،رضايی کرمانی ،قلی زاده ،قائمی نیک ،و...

برا کسب اطالعات بیشتر می توانید:
 به سايت  www.mtsajjad.irمراجعه نمايید.

 در کانال ( @mtsajjad_irايتا و سروش) عضو شويد يا به آيد  @mtsajjadپیام دهید.
 با شماره  051 -38586460تما بگیريد.
 به شماره  09906562131پیامک نمايید.

 به نشانی  mtsajjad.com@gmail.comايمیل بزنید.

