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  فهرست مطالب

ü مقدمه 

ü  وبیطمعرفی مرکز تخصصی 

ü  مراحل جذب و پذیرش  
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  ؛مقدمه  
وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوي،  طوبیمرکز تخصصی 

 ارفمع و علوم تخصصی هاي آموزش سازي نهادینه آموزشی است که به منظورـ  مرکزي علمی
علمیه  حوزة خواهران انسانی ظرفیت توسعۀ و تأسیس شده حوزه خواهر طالب براي اسالمی،

این مرکز قرار گرفته  کار دستور در نگر، ژرف اسالمی و تحقیقات نوآمد هاي آموزش قلمرو در
  است.
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  پیشینه آموزشی 

رضوي، به  مرکز آموزشی طوبی وابسته به اداره کل آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
فهرست متنوعی از برنامه هاي آموزشی را با  1378عنوان نهاد آموزشی مختص بانوان از سال 

هدف تربیت کارشناسان و مبلغان کارآمد در عرصه تحقیقات و تبلیغات دینی و مورد نیاز 
  جامعه در کارنامۀ خود داشته است. 

 در زمینۀ علوم و معارف اسالمیهاي آموزشی بنیادي و کاربردي متنوعی را  دوره این مرکز،
المللی را تاکنون  هاي بین زبان و ، فرهنگ و ارتباطاتاعم از فلسفه و حکمت، اخالق و تربیت

هاي تخصصی هاي تربیت محقق و مبلغ دینی به همراه کارگاهبه عالوه، حلقهبرگزار نموده است. 
 فرق و مذاهب ادیان، با مقابله و دینی ایمان و تدوین و نشر مقاالت در قالب موضوعات: تعمیق

هاي رسمی این مرکز به  زندگی در کنار آموزش سبک و خانواده انحرافی و هم چنین، اخالق،
  پردازند. فعالیت می
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هاي این مرکز ، از دیگر برنامهپژوهشی - علمی یدر فضایهاي تخصصی ها و کارگاهنشست
و تثبیت و فکري مخاطبین  مبانیماندهی ایجاد و سااست که در راستاي برنامه هاي آموزشی و 

   تعمیق دانشی و مهارتی آنان می باشد.

  اسالمی علوم توانمندي خواهران در توسعه براي مرکزي

 توسعۀ و هاي پیشین و با هدف ارتقا با پشتوانه تجربه طوبیاینک مرکز تخصصی 
گرفته  خود را پی فعالیت اسالمی علوم تخصصی رشته دو در قالب خواهران حوزوي هاي آموزش

  عبارتند از: که است
ü قرآن؛ علوم و تفسیر  
ü اسالمی؛ کالم و فلسفه  
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   اهداف مرکز
 مختلف هاي شاخه در نیازمحور و کارآمد پژوهشگرِ و دانشور ،خواهران کارشناس . پرورش1

 و علوم اسالمی دستاوردهاي آخرین از آگاهی و فلسفه و کالم حدیث، فقه، و قرآن علوم

  مرتبط؛ هاي دانش

 هاي نظام استخراج اسالمی، در جهت استنباط معارف حوزهخواهران  آموزشی ظرفیت . توسعه2
 دفع و ها پرسش به پاسخ علم و تولید اخالقی، سیاسی، اقتصادي، حقوقی، اجتماعی، معرفتی،
  شبهات؛

 مهارتهاي و اي رشته میان واره، رویکردهاي نظام هاي دیدگاه شناختی، روش مباحث . تقویت3
  خواهران. علمیه حوزه در علمی تحقیق
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  جذب و پذیرش
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 شرایط عمومی پذیرش:

ü جعفري؛ حقه مذهب و اسالم مبین دین به التزام و عتقادا   
ü ایران؛ اسالمی جمهوري تابعیت  
ü ایران؛ اسالمی جمهوري اساسی قانون و فقیه والیت به عملی التزام  
ü اخالقی صالحیت و جسمی سالمت از برخورداري   
ü اسالمی؛ ظواهر و طلبگی شئونات رعایت  

 شرایط اختصاصی پذیرش:

  ؛)است اولویت داراي باالتر تحصیالت( دو سطح اتمام حداقل علمیه درحوزة تحصیلی موفق سوابق -
 حداکثر توانند می باشد، مانده باقی آنها 2 سطح دروس از ساعت601حداکثر که طالبی :1تبصره

  .نمایند اقدام 2 سطح مدرك ارائه به نسبت تحصیلی سال اولین پایان تا
  ؛14 کل معدل حداقل داشتن :2تبصره

  خراسان؛ علمیۀ حوزة مدیریت مرکز در) انتقالی یا( تحصیلی رسمی پروندة داشتن -
   مرکز؛ حراست و بررسی دفتر توسط صالحیت تأیید -
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 با توانندمی باشند، رسانده اتمام به را پایانی تحقیق استثناء به دروس کلیه که طالبی :3تبصره
 در سه، سطح تحصیلی دوم سال شروع از قبل تا خود پایانی تحقیق اتمام بر مبنی کتبی تعهد ارائۀ

   .نمایند شرکت ورودي آزمون
  تحصیل؛ ادامه از قانونی منع عدم -
   ورودي مصاحبۀ در موفقیت -
   وقت تمام تحصیل به تعهد -

   :کتبی ورودي آزمون بدون طلبه پذیرش شرایط

 بر عالوه بایستمی ورودي، آزمون در شرکت بدون سه سطح مقطع به ورود متقاضی داوطلبان
   :باشند داشته را ذیل شرایط از یکی سوم، فصل در مندرج اختصاصی و عمومی شرایط بودن دارا
   کل؛ حفظ معتبر مدرك داراي البالغه نهج یا قرآن کل حافظان ·
   علمیه؛ مدارس رسمی کادر ·
 انتخابی تحصیلی رسته با مرتبط تدریس مجوز بودن دارا شرط به علمیه مدارس مدرسین ·
  خراسان؛ علمیه مدارس در رسمی تدریس سال 5 و
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  در پایانی تحقیقات عرصه در کشوري رتبه داراي باالتر و 17 معدل با متقاضیان ·
 موضوع با مرتبط تحصیلی رشته انتخاب به مشروط علمیه، حوزه تأیید مورد علمی هايجشنواره

   پایانی تحقیق
 تحصیل از فراغت از سال 5 از بیش اینکه به مشروط باالتر، و 18 کل معدل با متقاضیان ·

  .باشد نگذشته ایشان
 مصاحبه و باشدمی سایرین همانند متقاضیان از دسته این پذیرش و نام ثبت مراحل سایر :تبصره
  .بود خواهد مربوطه مقررات و ضوابط تابع نیز علمی

 اولیه: نحوه ثبت نام

   (paziresh.dte.ir)از طریق سایت اینترنتی  صورت  به  ثبت نام فرم  تکمیل -
به آدرس: خیابان شهید اندرزگو، در محل مرکز تخصصی طوبی  13الی  8از ساعت  حضوريو 

 32236336شماره تلفن: کوچه آیت اهللا خامنه اي، مرکز تخصصی طوبی
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  زمان و مراحل پذیرش:

  تاریخ عنوان ردیف
  16/6/1396  الی 1/6/1396 ثبت نام 1
  6/96/ 22  الی 6/96/ 21 شروع توزیع کارت ورود به جلسه 2
  23/6/96 برگزاري آزمون کتبی 3
  25/6/96 از طریق سایت معالم اعالم نتایج 4
  29/6/96  الی 27/6/96 زمان مصاحبه 5
  30/6/96 اعالم نتایج نهایی 6
  1/7/96 شروع کالس ها 7



     	
 

یطوبمرکز تخصصی         14	
   

  

 آزمون): در قبولی از مصاحبه (پس در ثبت نام مدارك

  ؛شده ینویسپشت عکس قطعه یک و شناسنامه و ملی کارت تصویر ·
   حوزه دو سطح اتمام گواهی ·
  مصاحبه امتیازات براي الزم هايگواهی سایر ·

  :مهم تذکرات

  .است نامه پایان احتساب با سال سه رشته، ود از یک هر در تحصیل مدت  - 
 و حوزوي آموزشی مراکز سایر در همزمان تحصیل به مجاز شده، پذیرفته پژوهان دانش  -

  .نیستند دانشگاهی
  باشد.می منفی نمرة داراي و ايچهارگزینه تستی صورت به ورودي آزمون سؤاالت -
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  :مواد آزمون و مصاحبه ورودي
  توضیحات  منابع آزمون  ضریب  سؤاالت  مواد  ارزشیابـی

کتبی آزمون
  مشترك

براي تمامی 
  هارشته
  

 4العربیه جصرف در حد صرف ساده و نحو در حد مبادي  1  30  صرف و نحو
    (آقایان طباطبایی و حمید محمدي)

    آموزش کالم اسالمی (آقاي سعیدي مهر)  1  10  کالم
    دروس فی العلم المنطق(مرحوم مظفر)  1  10  منطق
  صالة، صوم و جهاد  دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی(آقاي ایروانی)  1  15  فقه

    بحانی)الموجز فی اصول الفقه(آقاي س  1  15  اصول فقه

    حکومت اسالمی(آقاي واعظی)  1  10  اطالعات عمومی
  2جلد   زن در اسالم(خانم عالسوند)  1  10

 مصاحبه
  اختصاصی

تفسیر و رشتۀ 
 علوم قرآن

  تفسیر
  سوره احزاب و نور  تفسیر المیزان ( عالمه طباطبایی ره )
  سوره حجرات  تفسیر نمونه(آیت اهللا مکارم شیرازي)

  سطح یک  درسنامه علوم قرآنی ( آقاي جوان آراسته)  علوم قرآن

 مصاحبه
  اختصاصی

رشته فلسفه و 
  کالم اسالمی

    کلیات فلسفه یا التمهید فی الحکمۀ االلهیه(آقاي شیروانی)  فلسفه
    آموزش کالم اسالمی(آقاي سعیدي مهر)  کالم
    دروس فی العلم المنطق(مرحوم مظفر)  منطق
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  امتیازات

 خراسان؛ علمیه حوزه سه سطح رسمی مدرك اعطاي ·

 برنامه هاي آموزشی و پژوهشی دفتر تبیلغات اسالمی  درگیري از فارغ التحصیالن بهرهامکان  ·

 در مقاطع باالترپذیرش اولویت  ·

 مجهز؛ آموزشی فضاي و دانشگاه و حوزه توانمند اساتید از مندي بهره ·

 تحقیق؛ تجربه و تفکر پرورش نوین، علمی هاي افق به معطوف درسی برنامه ·

 تخصصی؛ دکتراي و چهار سطح تحصیلی مقطع در آموختگان دانش تحصیل ادامه امکان ·

 پژوهشی؛ و آموزشی هاي مشاوره و اي رسانه چند بانک تخصصی، کتابخانه از مندي بهره ·

 تبلیغی؛ و علمی هاي حلقه در عضویت و اسالمی تبلیغات دفتر نشریات در مقاالت انتشار ·

  از طریق شبکه اینترنتی:اطالعات بیشتر کسب
  

www.Maalem.ir 
 


