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 دوره تربیت مبلغ معارف رضوی عربیزبان  اساتید پیشنهادی
  

ف
دی

ر
 

 عنوان درس
محور 

 موضوعی
 توضیحات اساتید  ساعت واحد

 سثک زًذگی رضَیالگَی اسالهی تا تاکیذ تر  1 .1
هعارف 

 رضَی
2 22 

 شیخ ایَب اًصاریحجت االسالم ٍ الوسلویي 

 ( عرتی/ عراقهسلط تِ زتاى  )
 هثلغ تیي الولل

  ٍ سلفی گری  شٌاسی ٍّاتیتشثِْ   .2
هحتَای 

 تثلیغی
2 22 

 حجِ االسالم ٍ الوسلویي دکتر علیسادُ هَسَی 

 (عرتی /  لن )هسلط تِ زتاى  
 ٍّاتیت هیس رئیس

 کارگاُ اصَل عولی تثلیغ ٍ ارتثاطات  .3
هْارتْای 

 تثلیغی
2 22 

 حجت االسالم ٍ الوسلویي اللَاطی 

 (عرتی / عواى )هسلط تِ زتاى 
 ي الوللهثلغ تی

 هیالًی  ٍ الوسلویي سیذ حیذر حجت االسالم

 (عرتی / هشْذ )هسلط تِ زتاى 
 هثلغ تیي الولل

 هخاطة شٌاسی جغرافیای اًساًی ٍ تَهی جْاى اسالم  .4
هحتَای 

 تثلیغی
2 22 

هَسَی علیسادُ دکتر الوسلویي ٍ االسالم حجِ  

 ( لن/   عرتی زتاى تِ هسلط) 
 رئیس هیس ٍّاتیت 

 گفتگَی رضَیتا تاکیذ ترسثک هٌاظرُ ل ٍ اصَ  .5
هعارف 

 رضَی
2 22 

 ٍ الوسلویي هرتضی استادیحجت االسالم 

 (عرتی / هشْذ )هسلط تِ زتاى  
 هثلغ تعثِ همام هعظن رّثری

 آشٌائی تا جریاى ّای فکری فرٌّگی اجتواعی کشَرّای اسالهی  .6
هحتَای 

 تثلیغی
 رئیس هیس تَاًوٌذی علَم اسالهی ٍ اًساًی هشْذ() راساًیٍ الوسلویي هجتثی الْی خحجت االسالم  22 2

 تا تاکیذ تر هعارف رضَی زتاى عرتیترجوِ هتَى تِ  7

هعارف 

زتاى رضَی/

 عرتی 

2 22 
 استاد اتَعلی الٌجفی

 ()هسلط تِ زتاى عرتی / ًجفی 
 استاد ترجوِ ٍ هحمك علَم لرآى
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 جذٍل کلی ساعات اساتیذ

32 
   9/ 22 پنجشنثه    

 1 وهاتیت و سلفی گری علیسادهدکتر 
18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 10/  14جمعه  

 
 استاد اتوعلی  9/  23جمعه   9/  30جمعه  10/  7جمعه  

 عثاس زاده
 2 ترجوِ زتاى عرتی

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 11/  11پنجشنثه  

 
 9/ 29پنجشنثه  10/  13پنجشنثه   27/10پنجشنثه  

 3 سثک مناظره مرتضی استادی

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 

 
 اللواطی    

 و میالنی

کارگاه اصول عملی 

 تثلیغ و ارتثاطات
4 

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 

 
 10/ 6پنجشنثه    20/10پنجشنثه   

 5 شثِْ شٌاسی ٍّاتیت نجم الذین طثسی

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 

 
   

 6 سثک زنذگی رضوی ایوب انصاری

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

32 

 

 
   

 7                   مخاطة شناسی علیسادهدکتر   

18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 18-16 16-14 12-10 10-8 

224 

 


