
 

  
  
 

  
 
 
 
 

   پذیرش راهنماي دفترچه
  

  رشته اخالق و تربیت اسالمی
  

  98ـ 99  تحصیلی سال -خواهران سه سطح مقطع
  
  

  مرکز تخصصی طوبی
  
  

  



 

  باسمه تعالی
  
 

 
  

  

سال سابقه فعالیت آموزشی و طراحی رشته هاي  17مرکز تخصصی طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی با 
هاي  در سومین سال فعالیت خود در رشتههاي علمی دفتر تبلیغات اسالمی،  تخصصی و با پشتوانه همکاري هیات

  پذیرد: رسمی، از میان عالقمندان، جهت رشته تخصصی سطح سه اخالق و تربیت اسالمی طلبه میتخصصی 
  

 اهداف مرکز:
 تربیت خواهران کارشناس، محقق و مبلغ در عرصۀ تحقیقات و تبلیغات دینی و رویکرد بالندگی علمی و فرهنگی  ·
 تخصصی صورت به و باالتر مقاطع در هاي حوزه براي تولید علم و بسترسازي ادامه تحصیل طالب تقویت ظرفیت  ·
هاي تخصصی در راستاي تثبیت و تعمیق دانشی و ها و کارگاههاي آموزشی و نشست طراحی و برگزاري برنامه  ·

 طالبمهارتی 
  

 امتیازات دوره ها:
  خراسان در رشته تخصصی به همراه اتمام رسائل و مکاسب؛ علمیه حوزه سه سطح دانشنامه اعطاء .1
 هاي نظري و عملی اخالق و تربیت اسالمی تربیت طالب توانمند در حوزه .2
 پردازي اخالق و تربیت اسالمی هاي نظریه تربیت طالب مستعد جهت حضور در عرصه .3
 تربیت طالب توانمند در عرصه پژوهش، تدریس و تبلیغ اخالق و تربیت اسالمی .4
 هاي اخالقی و تربیتی تقویت رویکرد تحلیل و نقد عالمانه طالب نسبت به آراء و نظریه .5
  آمادگی براي ورود به سطوح و گرایشات تخصصی در مقاطع باالتر .6
  

  نظام آموزشی
 عمومی است که دوره از باالتر پژوهشی آموزشی ـ شیوه به اي تکمیلی) دوره (تحصیالت 3 سطح سه مقطع سطح ·

 سه سطح دانشنامه دریافت به موفق اخالقی هاي صالحیت احراز و بودن شرایط دارا با دوره این آموختگان دانش
 .شوند می
 .آموزشی است هفته 32 شامل نیز سال هر و بود خواهد واحديـ  سالی صورت به آموزشی این دوره نظام ·
  
  

  اهداف رشته  اخالق و تربیت اسالمی:

 و روشن جوان طالب نفس و تهذیب اخالق درس مسأله که کنممی درخواست حوزه از بزرگان اینجانب
 تعالی) اهللا (حفظهرهبري معظم مقام                     .بگیرند ضمیر را جدي

 



 
 هاي تربیتی ـ اخالقی مبتنی بر هویت اسالمی ایرانی.  سازي براي دستیابی به نظریه زمینه ·

هاي  هاي دینی و ارائه مدل توانمندسازي طالب در شناسایی مبانی تربیتی و اخالقی بر اساس آموزه ·
 تربیت.

 هاي تربیتی متفکران مسلمان. شناخت و روزآمدسازي آراء و روش ·

 تربیتی دانشمندان مسلمان و ارائه آن به مجامع علمی. شناخت مکاتب اخالقی و ·

 هاي تربیتی معاصر.  شناخت آراء نظریه پردازان مطرح و توانمندي طالب در نقد علمی نظریه ·

 هاي اخالق و تربیت دینی. پردازي و تدریس در زمینه تربیت افراد توانمند در زمینه تحقیق و نظریه ·

 طع باالتر.پژوهان براي مقا سازي دانش آماده ·

  
  پذیرش شرایط

 علمیه حوزه سه سطح پذیرش در توانند می ذیل، واختصاصی عمومی شرایط داشتن درصورت داوطلبان

 .نمایند نام ثبت خراسان
 داوطلبان عمومی شرایط) الف

  شیعه؛ حقه مذهب و اسالم مبین دین به عملی التزام و اعتقاد .1
 ایران؛ اسالمی جمهوري اساسی قانون و فقیه مطلقه والیت به عملی التزام .2

 ایران؛ اسالمی جمهوري تابعیت .3

 روانی؛ و روحی جسمی، سالمت از برخورداري .4

 اسالمی؛ ظواهر و طلبگی شئونات رعایت .5

 تحصیل مجوز دارندگان براي مگر حوزوي؛ یا دانشگاهی عالی آموزش مراکز در تحصیل به اشتغال عدم .6

  .مدیریت مرکز از همزمان
 داوطلبان اختصاصی شرایط) ب

  دو؛ سطح اتمام .1
 14 کل معدل حداقل داشتن .2

 تحصیل؛ ادامه از قانونی منع عدم .3

 ؛مرکز حراست و بررسی اداره توسط صالحیت تایید .4

 از بیش ایشان مانده واحدهاي که صورتی در 2 سطح تحصیلی آخر پایه در تحصیل به مشغول طالب :1تبصره

 تحصیلی دوم سال شروع از قبل تا خود نامه پایان و باقیمانده دروس اتمام بر مبنی تعهد أخذ با نباشد، واحد10



 
 درسی واحدهاي کلیه اتمام به مشروط ایشان قطعی نام ثبت .هستند پذیرش در شرکت به مجاز سه، سطح

 .بود خواهد تر پایین سطح

 ارائه با توانند نیزمی) مظفر فقه اصول و لمعتین اتمام( قدیم نظام یک سطح مدرك داراي طالب  :2 تبصره

 .نمایند شرکت پذیرش در معتبر مدرك
  

  پذیرش مراحل

 رفتاري؛ و علمی مصاحبه در شرکتو  نام ثبت ·

 مرکز؛ حراست مدیریت توسط عمومی صالحیت تایید ·

 ؛مدرسه در قطعی نام ثبت ·

  
 حضوري مصاحبهحوه برگزاري و منابع 

 :گردد می برگزار علمی و رفتاري محور دو در مصاحبهـ 

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد اجتماعیي ـ فرد صالحیت و عمومی اطالعات رفتاري مصاحبه در الف: 

 .است موردنظر علمی هاي توانمندي احراز علمی مصاحبه در ب: 
 

  ها رشته همه در مشترك علمی مصاحبه منابع

 محدوده نام مولف منابع مواد مصاحبه

  طباطبائی  4العربیه جدر حد صرف ساده و مبادي   ادبیات عرب
  ------   محمدي

  ابراهیمی/  عالمه مظفر  )2المنطق یا المنطق التعلیمی  یا دانش نطق(منطق  منطق
  کل کتاب  منتظري مقدم

دروس تمهیدیه فی الفقه الستداللی  یا الروضۀ   فقه
کتاب هاي طهارت   شهید ثانی/ ایروانی  البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ

  و صالة  ـ صوم

الوسیط یا اصول الفقه یا دروس فی علم االصول   اصول
  (حلقه ثانیۀ)

/ عالمه مظفر/ آیۀ اهللا سبحانی
  کل کتاب  شهید صدر

  

 



 

  اختصاصی علمی مصاحبه منابع

 محدوده نام مولف منابع مواد مصاحبه

  اخالق
  ------   مهدوي کنی  نقطه هاي آغاز در اخالق عملی

  ------   دبیري  تربیتیفلسفه اخالق با رویکرد 

  

  

  

 پذیرش بندي زمان جدول

 زمان موضوع
 تیرماه 25الی  10 ثبت نام اولیه

 98شهریور ماه  4الی  2 مصاحبه علمی

 98 ماه شهریور نیمه اول  نهایی نتایج اعالم

 شهریور هفته سوم  قطعی نام ثبت
 
 

 :نام ثبت مدارك

 )جدید (تمام رخ و  3* 4یک قطعه عکس

 رسمی نامه معرفی یا تحصیلی مدرك تصویر

  شناسنامه و ملی کارت و تصویر اصل

اصل  توانند در هنگام مصاحبه حضوري تبصره: داوطلبانی که از طریق اینترنت ثبت نام می کنند می

 مدارك خود را ارائه نمایند. 



 
  

  نحوه ثبت نام:

 maalem.irثبت نام اینترنتی از طریق سایت 

  ثبت نام حضوري با مراجعه به واحد آموزش مرکز 
  
  

. ابتداي کوچه (حد فاصل چهارراه خسروي و میدان بیت المقدس) آدرس: خیابان شهید اندرزگو

  اي) (کوچه آیت اهللا خامنه 12اندرزگو 
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