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 باسمه تعالی

 ،یقم شعبه خراسان رضو هیحوزه علم یاسالم غاتیوابسته به دفتر تبل )ره(یآخوند خراسان یمرکزتخصص

 ی، برایعلوم و معارف اسالم یتخصص یهاآموزش یسازنهیاست که به منظور نهاد یآموزش -یمرکز علم

نوآمد  یهاآموزشدر قلمرو  هیحوزة علم یانسان تیشده است. توسعة ظرف سیحوزه تأس رانیطالب و فراگ

ر محور د ازیکارآمد و ن ش،یانددانشوران و پژوهشگران نو پروش کارشناسان نگر، باژرف قاتیو تحق یاسالم

 نیاز آخر یو آگاه اخالق و تربیت اسالمی ،فقه، کالم، فلسفه ث،یرآن و حدمختلف علوم ق یهاشاخه

 مرکز قرار گرفته است. نیمرتبط، در دستور کار ا یو دانش ها یعلوم اسالم یدستاوردها

 

 ها:مزیت

 خراسان علمیه حوزه و چهار سه سطح رسمی تخصصی مدرک اعطای  •

 مجهز آموزشی فضای و دانشگاه و حوزه توانمندکشوری اساتید از مندیبهره  •

 تحقیق تجربه و تفکر پرورش نوین، هایافق به معطوف درسی برنامه  •

 تخصصی دکترای و چهار سطح تحصیلی مقطع در آموختگان دانش تحصیل ادامه امکان  •

 پژوهشی و آموزشی هایمشاوره و ایرسانه چند بانک تخصصی، کتابخانه از مندیبهره  •

  اسالمی تبلیغات دفتر نشریات در مقاالت انتشار  •

 تحصیلی هزینه کمک و جوایز اعطای  •
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«رشته تخصصی سطح سه تفسیر و علوم قرآن»  

   اهداف رشته 

 و علوم قرآن ریدر حوزة تفس هیپا اتیو نظر هادگاهیاز د یلیشناخت تفص 

 و علوم قرآن  خیاز تار یلتفصی شناخت 

 و علوم قرآن  ریحوزة تفس لیمنابع اص لیکامل بر درک و تحل سلطت 

 قرآن پژوهان مسلمان اتیو نظر هادگاهید سةیو مقا لیتحل توانایی 

 یجیترو یو نگارش مقاالت علم قیتحق توانایی 

 دوره  یساختار کل 

شده   لیتشک  ی تخصصی و عمومی  واحد درس  151و علوم قرآن، از  ریسطح سه تفس    یرشتة تخصص    

 است: میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص سالمیاست که در شش ن

 یو عمل یواحد نظر 72به ارزش  نامهانیبا احتساب پا عمومی دروس 

 یو عمل ینظر یواحد درس 78به ارزش  تخصصی دروس 

 تخصصی: جدول دروس 
 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد
قرآن ریتفس یشهایوگرا روشها 2 مفردات قرآن  2 

قرآن ریتفس وقوائد اصول 2 )مبانی ونقد ترجمه(1ترجمه قرآن   4 

قران ریتفس دانش دیجد مباحث 2 2ترجمه قران   2 

یقرآن علوم 3 1تفسیر ترتیبی   4 

نیوعهد قرآن 3 2تفسیر ترتیبی   2 

( ونحو صرف)1 القرآن اعراب 3 3تفسیر ترتیبی   3 

( بالغت)2 القرآن اعراب 3 )روایی( 1تفسیر تخصصی قرآن/  2 

معاصر یقرآن یپژوهشها 3 )اجتهادی( 2تفسیر تخصصی قرآن/  2 

البالغه ونهج قرآن 3 )تطبیقی فریقین( 3تفسیر تخصصی قرآن/  3 

( هیسجاد فهیبرصح دیتاک با)هیوادع قرآن 3 )تفسیر موضوعی مبدا ومعاد(1معارف قرآن   2 

ثیحد علوم 3 )تفسیر موضوعی راهنما شناسی(2معارف قرآن   2 

ی(ریتفس اتیبرروا دیتاک با)ثیحد فهم یشناس بیوآس یشناس روش 3 )تفسیر موضوعی اخالق(3معارف قرآن   2 

ی(پژوه برقرآن دیتاک با)معاصر یعرب متون 2 )سوره شناسی(1کارگاه تفسیر   3 

ی(شناس هیآ)2 ریتفس کارگاه ( یپزوه برقرآن دیتاک با) یسیانگل متون درک 2 (  3 

( ریتفس انیب)3 ریتفس کارگاه یسیانگل زبان 2   3 

 87 جمع:
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 عمومی جدول دروس: 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد
ی(آموزش یزیر وبرنامه تیریغ،مدیتبل س،روشیتدر روش)یمهارتها 1فقه  3   11 

یتخصص قیتحق روش  11 2فقه 3 

1اصول فقه   11 3فقه 11 

2اصول فقه   6 پایان نامه 11 

3اصول فقه  82 جمع: 11 

 

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

  

 منابع آزمون امتیاز ضریب سؤال مواد ارزشیابی

  آزمون کتبی

 امتیاز 141مجموع

 سوره اسرامتن تفسیری المیزان )عالمه طباطبائی(  81 4 21 تفسیر قرآن

 جوان آراسته 2سطح علوم قرآنی درسنامه  31 2 15 علوم قرآن

 تهذیب البالغه مجمع الفکر االسالمی 31 2 15 بالغت

  آزمون کتبی
ها مشترک برای تمامی رشته

 امتیاز 61مجموع

 فرائد االصول)انصاری(: مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع 11 1 11 اصول فقه 

 المکاسب المحرمه )انصاری( 11 1 11 فقه

 4مبادئ العربیه جصرف در حد صرف ساده در حد  41 2 21 صرف و نحو کاربردی

  مصاحبه
ها مجموع برای تمامی رشته

 امتیاز 111

 متون کالسیک رشته منتخب 31   درک متون

 آشنایی کامل با اصطالحات پایه رشته منتخب /آشنایی با تاریخ و عالمان برجسته رشته منتخب 31   شناخت رشته انتخابی

 امتیاز 11امتیاز و چاپ نشده یا چاپ شده غیر مرتبط  15مرتبط چاپ شده: هر مقاله علمی  25   توانایی و تجربه پژوهش

 رتبه های تحصیلی، حفظ قرآن، دیگر زبان ها، زی طلبگی، بهره هوشی کافی 15   سایر امتیازات
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 «رشته تخصصی سطح سه علوم و معارف حدیث»

   اهداف رشته 

   ثیدر حوزة علوم و معارف حد هیپا اتیو نظر هادگاهیاز د یلتفصی شناخت •

  ثیعلوم حد خیاز تار یلتفصی شناخت •

   ثیحوزة علوم و معارف حد لیمنابع اص لیکامل بر درک و تحل سلطت •

 یاسالم شمندانیاند یثیحد اتیو نظر هادگاهید سةیو مقا لیتحل توانایی •

 یجیترو یو نگارش مقاالت علم قیتحق توانایی •
 

 دوره  یساختار کل 

سه علوم و معارف حد   یرشتة تخصص     شک  یواحد درس  147 از ثیسطح  ست که در شش      لیت شده ا

 است: میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص سالمین

 یو عمل ینظر واحد 72به ارزش  نامهانیبا احتساب پاعمومی  دروس 
 یو عمل ینظر یواحد درس 75به ارزش  تخصصی دروس 

 

 تخصصی: جدول دروس  
 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

 1 (یقیتطب رجال) یشناس سند 2 کلیات علوم حدیث
ثیالحد اصول 2 فلسفه علوم حدیث  2 
ثیالحد بیغر 2 تاریخ حدیث شیعه  2 

1 ثیالحد علل 2 تاریخ حدث اهل سنت  2 
2ثیالحد علل 2 سبک شناسی جوامع حدیثی شیعه  2 

ثیالحد مختلف 2 اهل سنتسبک شناسی جوامع حدیثی   2 
معاصر یپژوه ثیوحد یثیحد مکاتب 2 آشنایی با ترجمه قرآن وحدیث  2 

خاورشناسان یپژوه ثیحد 2 مبانی وقواعد فقه الحدیث  2 
ثیوحد قران در امامت 3 )اخالقیات(1فقه الحدیث  2 
1البالغه نهج با ییآشنا 3 )آداب فردی(2فقه الحدیث   2 

2 البالغ نهج با ییآشنا 3 اجتماعی()آداب 3فقه الحدیث  2 
هیسجاد فهیصح با ییآشنا 3 )شیاسات(4فقه الحدیث  2 

اراتیوز هیادع با ییآشنا 3 )روایات تفسیری(5فقه الحدیث  2 
اتیروا در قرآن لومعو قرآن 3 )روایات اعتقادی( 6فقه الحدیث  2 

 3 زبان انگلیسی 2 1اصول ومبانی رجال الحدیث
 2 درک متون انگلیسی با تاکید بر حدیث پژوهی 2 2رجال الحدیث اصول ومبانی 

 3 متون عربی معاصر با تاکید بر حدیث پژوهی 2 جوامع رجالی حدیث
 85 جمع:
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 عمومی جدول دروس: 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1اصول فقه 3فقه  11   11 

2اصول فقه تبلیغ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی()روش تدریس، روش مهارتها 11   3 

3اصول فقه  3 روش تحقیق تخصصی 11 

1فقه  6 پایان نامه 11 

2فقه  82 جمع کل 11 

  

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

 

  

 منابع آزمون امتیاز ضریب سؤال مواد ارزشیابی

  آزمون کتبی

 امتیاز 141مجموع

 ـ روش فهم حدیث عبدالهادی مسعودی2کاظم رحمان ستایش ـ آشنایی با علم رجال محمد 1 81 4 21 علوم حدیث

 نهج البالغه 31نامه نهج البالغه احمد غالمعلی به همراه متن خوانی  31 2 15 نهج البالغه

 معانی و بیان در حد جواهر البالغه )هاشمی( 31 2 15 بالغت

  آزمون کتبی
ها مشترک برای تمامی رشته

 امتیاز 61مجموع

 فرائد االصول)انصاری(: مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع 11 1 11 اصول فقه 

 المکاسب المحرمه )انصاری( 11 1 11 فقه

 4صرف در حد صرف ساده در حد مبادئ العربیه ج 41 2 21 صرف و نحو کاربردی

  مصاحبه
ها مجموع برای تمامی رشته

 امتیاز 111

 متون کالسیک رشته منتخب 31   درک متون

 آشنایی کامل با اصطالحات پایه رشته منتخب /آشنایی با تاریخ و عالمان برجسته رشته منتخب 31   شناخت رشته انتخابی

 امتیاز 11امتیاز و چاپ نشده یا چاپ شده غیر مرتبط  15هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده:  25   توانایی و تجربه پژوهش

 حفظ قرآن، دیگر زبان ها، زی طلبگی، بهره هوشی کافیرتبه های تحصیلی،  15   سایر امتیازات
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«رشته تخصصی سطح سه فلسفه و کالم اسالمی»  

   اهداف رشته 

    هیمشاء، اشراق و متعال یهادر فلسفه هیپا اتیها و نظر دگاهیاز د یلتفصی شناخت •

 در جهان اسالم   یتحوالت فلسف خیاز تار یلیتفص ختشنا •

 در جهان اسالم یفلسف لیمنابع اص لتحلی و درک بر کامل تسلط •

 یفلسف لیو دال یدعاو یبندصورت یبرا یکاف توانایی •

 در جهان اسالم  یفلسف یهاو استدالل هادگاهید سةیو مقا لیتحل توانایی •

 یجیترو یو نگارش مقاالت علم قیتحق توانایی •

 دوره یساختار کل 

شده است که در شش     لیتشک  یواحد درس  181 ی ازسطح سه فلسفه و کالم اسالم     یرشتة تخصص   

 است: میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص سالمین

 یو عمل ینظر واحد 76به ارزش  نامهانیبا احتساب پاعمومی  دروس 
 یو عمل ینظر یواحد درس 114به ارزش  تخصصی دروس 

 

  تخصصی:جدول دروس 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

 2 1تاریخ فلسفه غرب 5 منطق تخصصی)جوهر النضید(

 2 2تاریخ فلسفه غرب 4 1فلسفه اسالمی

 4 )خداشناسی( 1کالم اسالمی 5 2فلسفه اسالمی

)نبوت( 2کالم اسالمی 5 3اسالمیفلسفه   4 

)امامت( 3کالم اسالمی 5 4فلسفه اسالمی  4 

)معادشناسی( 4کالم اسالمی 5 5فلسفه اسالمی  4 

1کالم تطبیقی 5 6فلسفه اسالمی  2 

2کالم تطبیقی 5 8فلسفه اسالمی  2 

 2 فرق و مذاهب کالمی 2 فلسفه تحلیلی

 2 متن شناسی کالمی 4 فلسفه مشاء

 2 تاریخ ادیان بزرگ 4 اشراقفلسفه 

 2 تفسیر کالمی و فلسفی 5 1حکمت متعالیه

 2 مأثورات کالمی و فلسفی شیعه 5 2حکمت متعالیه

 2 بررسی و نقد فرقه های انحرافی 5 3حکمت متعالیه

 2 بررسی و نقد معنویت های نو ظهور 2 تاریخ فلسفه اسالمی

 114 جمع:
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 عمومی جدول دروس: 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1اصول فقه )روش تدریس، روش تبلیغ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی(مهارتها 11   3 

2اصول فقه  3 روش تحقیق تخصصی 11 

3اصول فقه  6 پایان نامه 11 

1فقه  2 منطق کاربردی)پیشنیاز( 11 

2فقه  2 کاربری رایانه و نرم افزارهای علوم اسالمی)پیشنیاز( 11 

3فقه  :جمع کل 11   86 

  

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

  

 آزمون منابع امتیاز ضریب سؤال مواد ارزشیابی

  آزمون کتبی

 امتیاز 141مجموع

 بدایة الحکمة )طباطبائی( 61 3 21 فلسفه 

 مقصد ثالث و سادس کشف المراد 31 3 11 کالم  

 المنطق )مظفر( 31 3 11 منطق 

 از خدمات متقابل اسالم و ایران)مطهری(« فلسفه و حکمت»بخش  21 3 11 تاریخ فلسفه 

  آزمون کتبی
 هاتمامی رشتهمشترک برای 
 امتیاز 61مجموع

 فرائد االصول)انصاری(: مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع 11 1 11 اصول فقه 

 المکاسب المحرمه )انصاری( 11 1 11 فقه

 4در حد صرف ساده در حد مبادئ العربیه جصرف  41 2 21 صرف و نحو کاربردی

  مصاحبه
ها مجموع برای تمامی رشته

 امتیاز 111

 متون کالسیک رشته منتخب 31   درک متون

 آشنایی با تاریخ و عالمان برجسته رشته منتخب/ آشنایی کامل با اصطالحات پایه رشته منتخب 31   شناخت رشته انتخابی

 امتیاز 11امتیاز و چاپ نشده یا چاپ شده غیر مرتبط  15هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده:  25   توانایی و تجربه پژوهش

 رتبه های تحصیلی، حفظ قرآن، دیگر زبان ها، زی طلبگی، بهره هوشی کافی 15   سایر امتیازات
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 «رشته تخصصی سطح سه کالم مقارن»

 دوره  یساختار کل 

شتة تخصص          سه کالم مقارن، عالوه بر    یر صول، از   یواحد عموم 61سطح   یواحد درس  87فقه و ا

 است:  میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص سالمیشده است که در شش ن لیتشک

 یو عمل یواحد نظر 32به ارزش  یشامل دروس منطق و فلسفه اسالم عمدتاً ازینشپی دروس •

 یو عمل ینظر یواحد درس 55به ارزش  نامهانیو پا یبا احتساب دروس مهارت یتخصص دروس •
 

   اهداف رشته 

    یفرق اسالم یکالم یهادگاهیاز اعتقادات و د یلتفصی شناخت •

 اسالم   ندر جها یتحوالت کالم خیاز تار یلتفصی شناخت •

 یتمام فرق اسالم یو کالم یاعتقاد لیمنابع اص لتحلی و درک بر کامل تسلط •

   یکالم لیو دال یدعاو یبندصورت یبرا یکاف توانایی •

  یتمام فرق اسالم یکالم یاعتقاد یهادگاهید سةیو مقا لیتحل توانایی •
 

 دوره یساختار کل 

سه کالم    یرشتة تخصص      شک  یواحد درس  151 مقارن ازسطح  ست که در شش ن     لیت  سال میشده ا

 است: میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص

 یو عمل ینظر واحد 79به ارزش  نامهانیبا احتساب پاعمومی  دروس 
 یو عمل ینظر یواحد درس 71به ارزش  تخصصی دروس 

   تخصصی:جدول دروس 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

 4 1تاریخ فرق کالمی 6 1فلسفه اسالمی

 4 2تاریخ فرق کالمی 6 2فلسفه اسالمی

 2 نقد و بررسی فرق انحرافی 6 3فلسفه اسالمی

 2 نقد عرفان و معنویت های نوظهور 6 منطق صوری

 4 وهابیت و نقد آن 2 کاربرد منطق)مغالطات(

 4 شبهه شناسی 4 )خداشناسی( 1کالم اسالمی

 2 متون عربی معاصر با تأکید بر کالم 2 )نبوت( 2کالم اسالمی

 2 متون انگلیسی با تأکید بر کالم 6 )امامت( 3اسالمیکالم 

 3 زبان انگلیسی 4 )معاد( 4کالم اسالمی

 81 جمع کل: 2 اصول مناظره و پاسخ به شبهات
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 عمومی: جدول دروس 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1اصول فقه  1 مهارت)پژوهشهای میدانی( 11 

2اصول فقه نویسی( مهارت)تقریر 11   1 

3اصول فقه  3 روش تحقیق در علوم اسالمی 11 

1فقه  3 روش تحقیق تخصصی 11 

2فقه  6 پایان نامه 11 

3فقه   2 کاربری رایانه و اینترنت 11 

)روش تدریس، روش تبلیغ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی(اختیاری-مهارت  87 جمع کل: 3 

  

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

          

  

 منابع آزمون امتیاز ضریب سؤال مواد ارزشیابی

  آزمون کتبی

 امتیاز 141مجموع

 سادس کشف المرادخامس و  ،مقصد ثالث 81 4 21 کالم 

 المنطق )مظفر( 31 2 15 منطق  

 31 2 15 فرق و مذاهب 
 آشنایی با فرق تشیع: )مهدی فرمانیان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم(

 فرمانیان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم(آشنایی با فرق تسنن: )مهدی 

  آزمون کتبی
ها مشترک برای تمامی رشته

 امتیاز 61مجموع

 فرائد االصول)انصاری(: مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع 11 1 11 اصول فقه 

 المکاسب المحرمه )انصاری( 11 1 11 فقه

 4مبادئ العربیه جصرف در حد صرف ساده در حد  41 2 21 صرف و نحو کاربردی

  مصاحبه
ها مجموع برای تمامی رشته

 امتیاز 111

 متون کالسیک رشته منتخب 31   درک متون

 آشنایی کامل با اصطالحات پایه رشته منتخب /آشنایی با تاریخ و عالمان برجسته رشته منتخب 31   شناخت رشته انتخابی

 امتیاز 11امتیاز و چاپ نشده یا چاپ شده غیر مرتبط  15مرتبط چاپ شده: هر مقاله علمی  25   توانایی و تجربه پژوهش

 رتبه های تحصیلی، حفظ قرآن، دیگر زبان ها، زی طلبگی، بهره هوشی کافی 15   سایر امتیازات
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 «رشته تخصصی سطح سه اخالق و تربیت اسالمی»

   اهداف رشته 

 ؛یرانیو ا یاسالم تیبر هو یمبتن یاخالق یتیترب یها هیبه نظر یابیدست یبرا یساز نهزمی •

 ت؛یترب یو ارائه مدل ها ینید یبر اساس آموزه ها یو اخالق یتیترب یمبان ییطالب در شناسا توانمندسازی •

 متفکران مسلمان؛ یتیترب یآرا و روش ها روزآمدسازی و شناخت •

 ؛یآن به مجامع علم یدانشمندان مسلمان و معرف یتیو ترب یقاخال مکاتب شناخت •

 معاصر؛ یتیترب یها هینظر یطالب در نقد علم یپردازان مطرح و توانمند هینظر آرای شناخت •

ی  • ند در زم  تترب تدر  یپرداز هی و نظر قیتحق نه یافراد توانم    تی اخالق و ترب یها  نه یدر زم سیو 

 .یاسالم
 

 دوره  یساختار کل 

شده است که در شش     لیتشک  یواحد درس  155 اخالق و تربیت اسالمی از سطح سه    یرشتة تخصص    

 است: میقابل تقس یارائه و به دو بخش اصل یلیتحص سالمین

 یو عمل ینظر واحد 75به ارزش  نامهانیبا احتساب پاعمومی  دروس 
 یو عمل ینظر یواحد درس 81به ارزش  تخصصی دروس 

 تخصصی: جدول دروس  
 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

 2 1نظام تربیتی اسالم  3 اصول فقه االخالق

 2 2نظام تربیتی اسالم  2 اخالق در قرآن

 2 سیره تربیتی معصومین 2 اخالق در نهج البالغه

 4 تفسیر تربیتی 2 اخالق در صحیفه سجادیه

 2 اندیشه های تربیتی اسالمی 2 اخالق در ادعیه و زیارات

 4 مکاتب تربیتی 3 روش شناسی احادیث اخالقی

 2 روانشناسی عمومی 2 آشنایی با احادیث اخالقی

 2 روانشناسی رشد 2 آشنایی با متون تخصصی اخالق اسالمی

 2 روانشناسی تربیتی  2 انسان شناسی در اسالم

 4 مقدمات مشاوره و راهنمایی 4 انسان شناسی تطبیقی

 4 فنون مربیگریاصول و  4 فلسفه اخالق

 3 2کارگاه پژوهش 3 1اخالق کاربردی

 3 1متون عربی معاصر با تاکید بر اخالق و تربیت اسالمی 4 2اخالق کاربردی

 3 2متون انگلیسی با تاکید بر اخالق و تربیت اسالمی 2 3اخالق کاربردی

 08 جمع کل 4 4اخالق کاربردی
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 عمومی جدول دروس 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1اصول فقه 3فقه  11   11 

2اصول فقه )روش تدریس، روش تبلیغ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی(مهارتها 11   3 

3اصول فقه  3 روش تحقیق تخصصی 11 

1فقه  6 پایان نامه 11 

2فقه  3 زبان انگلیسی)پیشنیاز( 11 

 85 جمع کل:

 

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

 
  

 منابع آزمون امتیاز ضریب سؤال مواد ارزشیابی

  آزمون کتبی

 امتیاز 141مجموع

 )ترجمه اقای صادق حسن زاده(اخالق شبّر 81 4 21 اخالق

 دلشاد تهرانیمصطفی سیری در تربیت اسالمی /  31 2 15 تربیت

 31 2 15 آداب و حقوق
آداب و وظایف معلم و آداب تعلیم و تربیت در اسالم دکتر سیدمحمدباقر حجتی )باب اول: 

 سبت به شاگرد(دای بخش دوم: آداب و وظایف معلم نشاگرد تا ابت

  آزمون کتبی
ها مشترک برای تمامی رشته

 امتیاز 61مجموع

 فرائد االصول)انصاری(: مبحث قطع و ظن تا ابتدای اجماع 11 1 11 اصول فقه 

 المکاسب المحرمه )انصاری( 11 1 11 فقه

 4صرف در حد صرف ساده در حد مبادئ العربیه ج 41 2 21 کاربردیصرف و نحو 

  مصاحبه
ها مجموع برای تمامی رشته

 امتیاز 111

 متون کالسیک رشته منتخب 31   درک متون

 آشنایی کامل با اصطالحات پایه رشته منتخب /آشنایی با تاریخ و عالمان برجسته رشته منتخب 31   شناخت رشته انتخابی

 امتیاز 11امتیاز و چاپ نشده یا چاپ شده غیر مرتبط  15هر مقاله علمی مرتبط چاپ شده:  25   توانایی و تجربه پژوهش

 رتبه های تحصیلی، حفظ قرآن، دیگر زبان ها، زی طلبگی، بهره هوشی کافی 15   سایر امتیازات
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 «فقه مقارن چهاررشته تخصصی سطح »

 اهداف رشته 
 مسلط بر رویکرد مقارن در فقه و مبانی اجتهاد، با محوریت فقه اهل بیت  پرورش دانشوران

 های مبتنی بر فقه مانند حقوق؛السالم و  مقایسه با سایر مذاهب فقهی، و آشنا با نظامعلیهم

  تربیت متخصصان الزم جهت تحقیق و بررسی انتقادی مذاهب فقهی و پاسداری از حریم فقه اهل

 برابر شبهات گوناگون به ویژه از ناحیة سلفیه؛بیت علیهم السالم در 

 های ای، و توسعة دیدگاهرشتهشناختی و رویکردهای مطالعاتی تطبیقی و میانتقویت مباحث روش

 واره از فقه در حوزه؛نگرانه و نظامکل

 های مقارن برای تولید علمی در مسیر استنباط احکام و توسعة ظرفیت حوزه در رویکردها و روش

 مورد نیاز جامعة اسالمی. های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسیمنظا

 دوره  یساختار کل 

شتة تخصص     س  118، از فقه مقارن چهارسطح   یر شک ی واحد در ست که   لیت ساله   شده ا ساب ر در  با احت

 است: میقابل تقس به شرح زیرارائه و  یلیتحص سالمین هشت

 یو عمل یواحد نظر 16به ارزش  پیشنیاز دروس 

  واحد نظری 22دروس مبانی کالمی، فقهی، حقوقی و سیاست به ارزش 

  واحد نظری 24دروس اصول فقه مقارن به ارزش 

  واحد نظری 24دروس فقه استداللی مقارن به ارزش 

  واحد عملی 4دروس دانش و ابزار پژوهش به ارزش 

 یواحد درس 18به ارزش  رساله  

  جدول دروس 
 

نوع  واحد عناوین دروس  ردیف محورهای آموزشی
 درس

مبانی کالمی، فقهی، 
 حقوقی و سیاست

 واحد( 22)

 تخصصی 4 مبانی کالمی اجتهاد در فریقین 1

 تخصصی 3 مذاهب فقهی  2

 تخصصی 3 )تسنن( 2مبانی رجالی و حدیثی فریقین / 3

 تخصصی 4 نظام قضایی و اصول دادرسی تطبیقی 4

 تخصصی 4 )تسنن( 2قواعد فقه فریقین/ 5

 تخصصی 2 ها و مکاتب فقهی معاصر )فریقین(روش 6

 تخصصی 2 فقه سیاسی معاصر  7

 اصول فقه مقارن
 واحد( 24)

 مشترک 3 )مباحث الحکم الشرعی، االجتهاد( 1خارج اصول فقه/ 8

ألفاظ الکتاب و  )تنویع الدلیل الشرعی، الفوارق بین األصول اللفظیة، حجیة ظهورات 2خارج اصول فقه/ 13
 مشترک 3 السنة(

 مشترک 3 نسخ األدلة وتضییقها، المتشابه والمحکم، داللة الفعل، سنة الصحابی، حجیة اإلجماع،الشهرة()3خارج اصول فقه/ 14

 مشترک 3 )سیرة المتشرعة، سیرة العقالء، العرف، حجیة العقل و  قاعدة المالزمة( 4خارج اصول فقه/ 15
 مشترک 3 )القیاس، االستحسان، مقاصد الشریعة، المصالح المرسلة، سد الذرایع و فتح الذرایع( 5خارج اصول فقه/ 16
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 مشترک 3 )البرائة الشرعیة فی األحکام الکیة، بعض مباحث االاستصحاب( 6خارج اصول فقه/ 17

 مشترک 3 التعارض غیرالمستقر()مبادئ تعارض األدلة، أسباب اختالف األحادیث،  7خارج اصول فقه/ 18
 مشترک 3 )التعارض المستقر( 8خارج اصول فقه/ 19

 فقه استداللی مقارن
 واحد( 24)

 مشترک 3 (1)فقه عبادات 1خارج فقه/ 21

 مشترک 3 (2)فقه عبادات 2خارج فقه/ 21

 مشترک 3 )فقه خانواده( 3خارج فقه/ 22

 مشترک 3 )فقه سلوک اجتماعی( 4خارج فقه/ 23

 مشترک 3 )فقه معامالت( 5خارج فقه/ 24

 مشترک 3 )ابواب و مستحدثات فقه قضا و جزا( 6خارج فقه/ 25

 مشترک 3 )مستحدثات فقه سیاسی( 7خارج فقه/ 26

 مشترک 3 )مستحدثات فقه معامالت و فقه طب( 8خارج فقه/ 27

 دانش و ابزار پژوهش
 واحد( 4)

 تخصصی 4 عربی معاصرمتون فقه اسالمی به  28

  18 رساله

  92 جمع

 واحد(: 16)  رشتة فقه مقارن سطح چهاردروس پیشنیاز
 واحد عناوین دروس واحد عناوین دروس

 4 فلسفة علم حقوق 4 درک متون عربی با تاکید بر فقه
 3 )شیعه(1قواعد فقه فریقین/ 3 )شیعه(1مبانی رجالی و حدیثی فریقین/

 16 جمع 2 شناخت سلفیه

 

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

 منابع آزمون ضریب مواد

 صول فقها

 
 
 
 

  4 

 : کفایة  االصول ) آخوند محمد کاظم خراسانی(

 لفاظ/ حجیة الخبر الواحدالمقصد السادس: فی القطع / فی الحجیة ظواهر األ

 المقصد السابع: فی االستصحاب

 دلة و األماراتالمقصد الثامن: فی تعارض األ

 دروس فی علم االصول، الحلقة الثالثة ) شهید سید محمد باقر صدر(: : یا

 دلةاز ابتدا تا اول الدلیل الشرعی، الوظیفة فی حالة العلم االجمالی، و الخاتمة فی تعارض األ

 األصول العامة للفقه المقارن ) سید محمد تقی حکیم(

 ، أصول الفقه المقارن: الباب األول(3بحوث تمهیدیة )

 االستحسان/ المصالح المرسلة/ فتح الذرایع و سدها / یاسالق

 4 قهف

 مرتضی انصاری(: از ابتدای کتاب البیع تا شروط المتعاقدین المکاسب )شیخ 

الوضو، فی الکتاب و السنة، السجود علی  :االنصاف فی مسائل دام فیها الخالف )شیخ جعفر سبحانی(

 النساءرض، الجمع بین الصالتین، متعة األ

 2 کلیات و قواعد فقه
 دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة )شیخ باقر ایروانی(:

 قاعدة التتعاد/ قاعدة الضرر/ قاعدة الخرج/ قاعدة بد

 ینهج البالغه: تجزیه و ترکیب متن انتخاب 1 ادبیات عرب
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 «کالم جدید چهاررشته تخصصی سطح »

 اهداف رشته 
  قادی اعت صیلدر استنباط اعتقادات و دیدگاههای صحیح از منابع اتربیت نیروی انسانی توانمند

 امامیه و دفاع از آنها متناسب با نیازهای عصر جدید

 های مخالفان اعتقادات صحیح اسالمیتوانمند در ارزیابی انتقادی دیدگاهها و استدالل 

  کالمیکلمان اسالمی جهت مواجهه با مسائل جدید مت و فیلسوفان راثر میبمسلط 

 سلط بر منابع فکری دست اول دنیای جدید و بنیان های سکوالریسم و توانمند در نقد آنها م 

  توانمند در تربیت نیروهای انسانی با ویژگی های فوق 

 دوره  یساختار کل 

در  با احتساب رساله   شده است که   لیتشک ی واحد درس  117، از کالم جدید چهارسطح   یرشتة تخصص   

 است: میقابل تقس به شرح زیرارائه و  یلیتحص سالمین هشت

 یواحد نظر 18به ارزش  پیشنیاز دروس 

  واحد نظری 48به ارزش  عمومیدروس 

  و عملی واحد نظری 51به ارزش  تخصصیدروس 

 تخصصی: جدول دروس  
 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1حکمت متعالیه  4 فلسفه غرب 5 
 4 کالم جدیدمسائل  5 2حکمت متعالیه

 2 مسائل کالم جدید 5 3حکمت متعالیه

 4 مسائل کالم جدید 2 1مبانی فلسفه دین
 18 رساله 2 2مبانی فلسفه دین

 51 جمع:

 پیشنیاز: جدول دروس  
 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

 5 2فلسفه اسالمی  3 منطق قدیم)برهان، جدل و مغالطه(

 5 3فلسفه اسالمی  5 1فلسفه اسالمی 

 18 جمع کل:
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 عمومی: جدول دروس 

تعداد  عنوان درس
تعداد  عنوان درس واحد

 واحد

1خارج فقه 1خارج اصول 3   3 

2خارج فقه 2خارج اصول 3   3 

3خارج فقه 3خارج اصول 3   3 

4خارج فقه 4خارج اصول 3   3 

5خارج فقه 5خارج اصول 3   3 

6خارج فقه 6خارج اصول 3   3 

8فقهخارج  8خارج اصول 3   3 

7خارج فقه 7خارج اصول 3   3 

 47 جمع کل:

 :مواد آزمون و مصاحبه ورودی 

 اطالعات کتاب شناختی منبع آزمون منابع آزمون ضریب مواد

 کالم اسالمی

 
  4 

 نویسنده عالمه حلی کشف المراد)از المقصد الثالث تا پایان(

 نویسنده: گروهی از نویسندگان؛  جستارهایی در کالم جدید

 چاپ: انتشارات سمت و دانشگاه قم

 مالصدرا: نویسنده )مشهد اول(الشواهد الربوبیه 4 فلسفه اسالمی

 نویسنده ابن سینا االشارات و التنبیهات )بخش منطق( 2 منطق
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************* 

 شرایط و ضوابط پذیرش

 

 رشیپذ طیشرا  

 

 هیفق تیبه وال یو التزام عمل رانیا یاسالم یجمهور تتابعی  

 سال سن 41و داشتن حداکثر  یاخالق تیو صالح یسالمت جسم 

 :ست(ا تیاولو یباالتر دارا التی)تحصحداقل اتمام سطح دو  ه،یدر حوزه علم یلتحصی موفق سوابق سطح سه 

حداکثر تا  توانندیمانده باشد، م یآنها باق 2 حساعت از دروس سط 161که حداکثر  یطالب تبصره:

به  یدر امتحانات مرکز شرکت نموده و در صورت قبول یدر مرکز تخصص یلیسال تحص نیاول انیپا

 ادامه دهند. لیتحص

 :داشتن مدرک تحصیلی سطح سه  سطح چهار  

کشان رتکمیل تعهدنامه ارائه مدرک تا ابتدای آغازین نیمسال تحصیلی برای داوطلبانی که مد تبصره:

 آماده نیست.

 خراسان  هیحوزه علم تیری( در مرکز مدیانتقال ای) یلیتحص رسمی ندهوپر داشتن 

  علمی مصاحبه آزمون ورودی و در قبولی

 تمام وقت  لتحصی به تعهد 

 

 رشیزمان و مراحل پذ 

 قیاز طر ینترنتیبه صورت ا 1411سال  اسفند 15 شنبهیکروز پایان  بهمن ماه تا 31 شنبهیکروز  زا

 Paziresh.dte.ir تیسا

 1411اسفندماه سال  21جمعه  آزمون ورودی:

  1411اسفند سال  25اسفند تا چهارشنبه  23از روز دوشنبه   :علمی مصاحبه

 

 در مصاحبه  یمدارک ثبت نام پس از قبول 
 شده یسیوقطعه عکس پشت ن کیو  یمل رکارتتصوی 

 برای سطح سه هشتم و باالتر هیدر پا لیاشتغال به تحص ایاتمام سطح دو حوزه  گواهی 

  داشتن مدرک تحصیلی سطح سه برای سطح چهار 

 مصاحبه ازاتیالزم مطابق با جدول امت یهایگواه رسای 
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 تذکرات مهم 
 های سطح و در رشته نامه انیسال بدون احتساب پا میدو و ن های سطح سه،در رشته یلتحصی مدت

 است.احتساب رساله  باسال  چهار ،چهار

 یو دانشگاه یحوزو یمراکز آموزش ریهم زمان در سا  لیشده، مجاز به تحص رفتهپذی پژوهان دانش 

 .ستندین

 هر  یاز دروس تخصص یکیو مکاسب( به عالوه  هی) کفا یو فقه تخصص یتخصص فقه اصول دروس

 .شودیبعدازظهر ارائه م ،دروس رشته ریاز ظهر هر روز برگزار شده و سا شیرشته، پ
 

 
 

  شماره تلفنآدرس و 

نبش خیابان آیت اهلل طبسی،           ،یاهلل خزعل تیآچهارراه خسروی، خیابان ، مقدس مشهد

 طبقه اول، مرکز تخصصی آخوند خراسانی)ره(  ،یخراسان رضو یاسالم غاتیدفتر تبل

 بیو تهذ یاداره امور آموزش

 80830080880و  80830033080: تماس تلفن

 


