
 



 

اولیى هؤعغه تخققی دس حىصه ػلمیه خشاعاو هی باؽذ که دس عاا  هؤعغه تخققی اهام عجاد
عه ػاهل صیش، ههمتشیى اهذاف تأعایظ هؤعغاه سا . فؼالیت يمىد به به فىست غیش سعمی ؽشوع 2881

 تؾکیل هی دهًذ:
کیذهای هکشس  به تىجه و جاهه ػمل پىؽايذو .2 سهبش هؼظن ايقالب اعالهی، حضشت آیت اللاه تأ

 >:حذیث;و : تفغیش;ویژه سؽته  ی بهبه تأعیظ سؽته های تخقق )حفظه الله( الؼظمی خاهًه ای
 تالػ بشای تخققی ؽذو ػلىم اعالهی> .1
 عه بؼذ اص اتمام عطح یک. پاعخ به يیاصها و خألهای طالب عطح دو و .8

تفغایش و ;و : تفغایش و هؼااسف آاشآو;های تخققای سؽتهتاکًىو دوسه های هتؼذدی سا دس ایى هؤعغه 
باا هجاىص سعامی اص هشکاض هاذیشیت حاىصه ػلمیاه  2891بشگضاس يمىده اعت و اص عا  : هؼاسف حذیث

 خشاعاو، فؼالیت خىد سا با اهذاف ریل اداهه داده اعت:

 ،ی، پژوهؾایظىس اسائه خذهات آهىصؽاتشبیت وتؼلین طالب ههزب، هتخقـ و کاسآهذ به هً .2
 ا يیاصهای گىياگىو حىصه و جاهؼه>هذیشیتی و فشهًگی هطابق بتبلیغی، 

 و تىلیذ هبايی يظشی يظام اعالهی>تالػ سوؽمًذ دس جهت يظشیه پشداصی ػلىم اعالهی  .1
 .همکاسی با عایش هشاکض ػلمی و فشهًگی به هًظىس پاعخگىیی به يیاصهای جاهؼه .8

کیذ بش پىیایی های افیل آهىصؽی  حفظ عًت .2  سیضی و اجشا و يىآوسی دس بشياههو تشبیتی حىصه با تأ
 س بشياهه سیضی با سویکشد تشبیتی>اعتفاده اص سوػ های ػلمی د .1
 ت دس بشياهه سیضی و افل کل يگشی>سػایت افل جاهؼی .8
 اتخار سویکشد پژوهؼ هحىسی و تشبیت هذاسی. .4

 ضزورت، اهذاف و سیاسحهای کلی هؤسسه



 

 

 ايذ اص: هی باؽذ که ػباست :طح دو و عه حىصه به فىست پیىعتهع;هؤعغه داسای دو سؽته تخققی 
 ;و هؼاسف آشآو ػلىم: 
 ;ػلىم و هؼاسف حذیث: 

هی باؽذ که دس پایاو، هذسک سعامی عاطح عاه پًج عا  دوسه با احتغاب صهاو پایاو ياهه  هیايگیى طى 
 ؽىد. اػطا هی تخققی اص طشف هشکض هذیشیت حىصه ػلمیه خشاعاو

 اتمام پایه ی ؽؼ حىصه> .2
عااػت اص دسوط  813تبقشه: هتقاضیايی که اؽتغا  به پایه ؽؼ داسيذ دس فاىستی کاه 

عطح یک آيها باآی هايذه اعت، هی تىايًاذ دس آصهاىو ؽاشکت يمایًاذ. باه ؽاشطی کاه 
 .حذاکثش تا پایاو يین عا  او  عطح یک سا به پایاو بشعايًذ

 و سوايی> ، اخالآیبشخىسداسی اص عالهت جغمايی .1
 ادبیات ػشب و عىابق هىفق تحقیلی>آؽًایی کاهل با  .8
 >آبىلی دس آصهىو کتبي و هقاحبه .4
 اؽتغا  سعمی به تحقیل. .5

پزیشفته ؽذگاو يمی تىايًذ همضهاو دس هشکض یا هؤعغه دیگشی اؽتغا  به تحقیل، تبلیغ یا ش: تزک
 .کاس اجشایی داؽته باؽًذ

  هشاجؼه به عایت هؤعغه mtsajjad.ir 
 ؽاماسه یاا 3022233307 حغااب ؽاماسه باه بایذ که باؽذ هی سیا  333/53 هبلغ يام، ثبت هضیًه
 باه IR 370930090000003022233307 ؽبا ؽماسه یا 2900225622700070 کاست

 .يماییذ واسیض هلت بايک هذایتی، هحمذ بشات يام
  :با همشاه داؽتى کاست هلی و یک آطؼه ػکاظ، هشاجؼه حضىسی دسیافت کاست وسود به جلغه

 2، پالک21آخىيذ خشاعايی، يبؼ آخىيذ خشاعايیبه يؾايی خیاباو 

 دوره های آهىسضی، ضزایط و يحىه پذیزش

http://mtsajjad.ir/


 

 :تىايیذ هی بیؾتش اطالػات کغب شایب
 بگیشیذ تماط 352 -81188485-6 های ؽماسه با. 
 يماییذ پیاهک 39936561282 ؽماسه به. 
 کايا  تلگشام  دس@mtsajjad_ir به آیذی ػضى ؽىیذ یا @mtsajjad پیام دهیذ. 
  به يؾايی.com@gmail.commtsajjad .ایمیل يماییذ 
 هشاجؼه يماییذ.2پالک ،21خشاعايی  آخىيذ يبؼ خشاعايی، آخىيذ یاباوخ به آدسط ، 

 اخز هی ؽىد. هقاحبه، ل اصو آب پظ اص آبىلی دس  آصهىو کتبیایى هذاسک 
 تماهی ففحات ؽًاعًاهه و کاست هلیتقىیش   .2
 پؾت يىیغی ؽذه 8×4دو آطؼه ػکظ  .1
 ه های ػلمیه خشاعاو، آن و اففهاواسائه تقىیش هذسک عطح یک و یا هؼشفی سعمی اص حىص .8
 .اهتیاص های هقاحبه اسائه گىاهی های دیگش جهت  بشخىسداسی اص .4

 96 اسدیبهؾت 13 تا 95 اعفًذ 25: امن ثبت زمان
یافت کارت ورود به جلسه:زمان   96تیش  25تا  23 در
 دآیقه آبل اص آصهىو ضشوسی اعت(83)حضىس  ػقش 4 عاػت ،96 تیشهاه 11 پًجؾًبه: آزمون زمان

 96هشداد  82تا  12 مصاحبه:زمان 
 ذ با اسائه کاسياهه سعامیباؽ 28آيها باالتش اص  6تا  2طالبی که هؼذ  کل يمشات پایه های تبقشه: 

 و پزیشػ آيها دس هقاحبه هؾخـ هی گشدد. بىده، اص ؽشکت دس آصهىو کتبی بی يیاص حىصه
  اػالم هی گشدد.          هتؼاآبا   ،دس هقاحبه بؼذ اص پزیشػ ورود: وزمان کارگاه بد

 تخققی هشکض هذیشیت حىصه ػلمیه خشاعاو>اػطای هذسک سعمی عطح عه  .2
 هؤعغه( :تفغیش تشبیتی;، سؽته یدکتش، 4تحقیل دس هقاطغ باالتش)عطح اهکاو اداهه  .1
 >یًه تحقیلی به طالبک هضشداخت کمپ .8

 هذارک و هزاحل ثبث يام و اهحیاسات هؤسسه

mailto:mtsajjad.com@gmail.com


 

 >بهشه هًذی اص اهکايات آهىصؽی، پژوهؾی و فشهًگی .4
 >هىصػ پژوهؼ هحىس و تشبیت پژوهؾگشتىجه ویژه به آ .5
 >کتاب، هقاله و...(  به فىست سعمیاهکاو ايتؾاس پژوهؾها ) .6
 >به تبلیغػضىیت دس ؽبکه تبلیغی هؤعغه و اػضام گشوهی  .7
 >ًاعب با سؽتهص فشفتهای تذسیظ هتاهکاو اعتفاده ا .8
 ، اص آبیل:هتًىع فشهًگی تشبیتیبشياهه های بهشه هًذی اص  .9

> جلغات اخاال؛> تفشیحی همشاه با خايىاده ها بشگضاسی عفشهای ػلمی صیاستی،> دیذاس با ػلما و بضسگاو
 فشهًگی> بشياهه های وسصؽی> و... جلغات هخقىؿ همغشاو و فشصيذاو> هغابقات ػلمی

 جت االعالم والمغلمیى عجادی صادهح   االعالم والمغلمیى حق پًاهحجت 
 حجت االعالم والمغلمیى ههذوی ههش  االعالم والمغلمیى هشویاو حغیًی حجت

 حجت االعالم والمغلمیى يظافت

 :آآایاوو اعاتیذ گشام، حجج اعالم 
 سباايی، آاادسیههاذوی ههاش،  ،اخالآایيظافات، باآشی کیاا، شویاو حغیًی، عجادی صاده، ههشواسیذ، 

ؽاايه اعاالهی فاش، پاسعاا، اعتادی، بیشجًذی، حغیًی فقیه، خشآايی، يخاولی، فیض آبادی، ػذالتیاو، 
، سوؽى ضامیش، ، اهیًیاو، طشآی، هؤهى صاده، يافحیاو، خاهه گش، سضایی کشهايی، کمیلی، آلی صادهچی

 و... ، هاؽمی يغبآائمی يیک، پاکذلیاو
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی اجزایی، اساجیذ هححزم و هىاد آسهىوضىرا



 

 
 

 ردیف
هىاد 

 آسهىو
 هًابع

جعذاد 
 سؤال

 ىاد آسهىوضزیب ه
 اهحیاس حذیث اهحیاس قزآو

 45 3 45 3 15 ضزح لمعه کحابهای صالة و هحاجز فقه 1
 45 3 45 3 15 4و3و1اصىل فقه هزحىم هظفز ج اصىل 2
 02 4 02 4 22 بخص فعل و اسن صزف ساده صزف 3
 02 4 02 4 22 یا هبادئ العزبیة سیىطی يحى 4
 22 2 22 2 12 هخحصز المعايی یا جىاهز البالغة بالغث 5

6 
اطالعات 

 عمىهی

درسًاهه علىم قزآيی آقای جىاو 
 آراسحه، خطبه هحقیى )همام(

12 2 22 - - 

درسًاهه علن حذیث آقای 
 يصیزی، خطبه هحقیى )همام(

12 - - 2 22 

 202  202  02 جمع



 

 اعتس ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 2اصَل / 88 5 1اصَل /
 88 5 2فقِ / 88 5 1فقِ /

 64 2 2ترجوِ قرآى 32 2 هفردات قرآى
 32 2 2اعراب القرآى 64 2 1ترجوِ قرآى
 64 4 علَم قرآًي 64 3 1اعراب القرآى

 32 2 قرآى ٍ عْذیي
 24 1 کٌفراًس

 24 1 پژٍّص ٍ حَزُ
 344 19 جوع 376 28 جوع

 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 4اصَل / 88 5 3اصَل /
 88 5 4فقِ / 88 5 3فقِ /

 64 3 2تفسیر ترتیثي 64 3 1تفسیر ترتیثي
 64 3 1هعارف قرآى 64 3 قرآى ٍ ًْج الثالغِ

 64 4 اصَل ٍقَاعذ تفسیر 32 2 رٍضْا ٍ گرایص ّای تفسیر قرآى
 48 2 هتَى عرتي هعاصر

 24 1 ًقذ
 16 1 آضٌایي تا في ٍیرایص

 376 21 جوع 384 21 جوع
 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 6اصَل / 88 5 5اصَل /
 88 5 6فقِ / 88 5 5فقِ /

 64 3 1تفسیر تخصصي قرآى 64 3 3تفسیر ترتیثي
 64 3 3هعارف قرآى 64 3 2هعارف قرآى
 32 2 2تفسیر  کارگاُ 32 2 1کارگاُ تفسیر
 32 2 پژٍّص ّای قرآًي هعاصر 32 2 علَم حذیث

 16 1 دٍرُ ترجوِ 32 2 هٌاظرُ ٍ هغالطِ
 368 21 جوع 384 22 جوع

 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 8اصَل / 88 5 7اصَل /
 88 5 8فقِ / 88 5 7فقِ /

 64 2 3کارگاُ تفسیر 64 3 2تفسیر تخصصي قرآى
 64 3 3تفسیر تخصصي 48 2 قرآى ٍ ادعیِ

 32 2 آسیة ضٌاسي فْن حذیث 32 2 هثاحث جذیذ تفسیر
 16 1 تقریر ًَیسي 16 1 پژٍّطْای هیذاًي

 336 18 جوع 328 18 جوع
 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 18اصَل / 88 5 9اصَل /
 88 5 11اصَل / 88 5 9فقِ /

 درک هتَى اًگلیسي

 تاتأکیذ تر قرآى پژٍّي

 192 6 پایاى ًاهِ 48 2
 64 3 هْارت اختیاری

 352 16 جوع
 272 15 جوع

 

 

 «علىم و هعارف قزآو»سزفصلها و سهايبًذی رضحه 



 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 2اصَل / 88 5 1اصَل /
 88 5 2فقِ / 88 5 1فقِ /

 32 2 2غِ/آضٌایي تا ًْج الثال 32 2 1آضٌایي تا ًْج الثالغِ/
 32 2 تاریخ حذیث اّل سٌت 32 2 تاریخ حذیث ضیعِ 

 32 2 اصَل ٍ هثاًي فقِ الحذیث 32 2 کلیات علن حذیث
 32 2 1اصَل ٍ هثاًي رجال الحذیث/ 32 2 آضٌایي تا صحیفِ سجادیِ

 24 1 کٌفراًس 24 1 پژٍّص ٍ حَزُ
 312 19 جوع 312 19 جوع

 

 ساعت ٍاحذ َزضيهادة آه ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 4اصَل / 88 5 3اصَل /
 88 5 4فقِ / 88 5 3فقِ /

 32 2 آضٌایي تا ادعیِ ٍ زیارات 32 2 قرآى ٍ علَم قرآًي در رٍایات
 64 3 )آداب( 2فقِ الحذیث/ 64 3 )اخالقیات( 1فقِ الحذیث/

 32 2 اصَل الحذیث 32 2 غریة الحذیث
 32 2 اهاهت در قرآى ٍ حذیث 32 2 2اصَل ٍ هثاًي رجال الحذیث/

 24 1 ًقذ 16 1 آضٌایي تا في ٍیرایص
 344 28 جوع 336 28 جوع

 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 6اصَل / 88 5 5اصَل /
 88 5 6فقِ / 88 5 5فقِ /

 32 2 آضٌایي تا ترجوِ قرآى ٍ حذیث 32 2 فلسفة علَم حذیث
 64 3 )سیاسیات( 4فقِ الحذیث/ 64 3 تواعیات()اج 3فقِ الحذیث/

 32 2 هختلف الحذیث  64 3 زتاى اًگلیسي
 16 1 دٍرُ ترجوِ 32 2 هٌاظرُ ٍ هغالطِ

 384 18 جوع 352 28 جوع
 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 8اصَل / 88 5 7اصَل /
 88 5 8فقِ / 88 5 7فقِ /

 32 1 سٌذضٌاسي )رجال تطثیقي( 32 2 جَاهع رجالي ضیعِ
 64 3 )رٍایات اعتقادی( 6فقِ الحذیث/ 64 3 )رٍایات تفسیری( 5فقِ الحذیث/

 32 2 پژٍّي هعاصر هکاتة حذیثي ٍ حذیث 32 2 ضٌاسي جَاهع حذیثي ضیعِ سثك
 32 2 پژٍّي هتَى عرتي هعاصر تا تأکیذ تر حذیث 32 2 ضٌاسي جَاهع حذیثي اّل سٌت سثك

 16 1 تقریر ًَیسي 16 1 پژٍّطْای هیذاًي
 336 19 جوع 336 28 جوع

 

 ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي ساعت ٍاحذ هادة آهَزضي

 88 5 18اصَل / 88 5 9اصَل /
 88 5 11اصَل / 88 5 9فقِ /

 32 2 2علل الحذیث/ 32 2 1علل الحذیث/
 32 3 ذیثرٍش تحقیق در علَم ٍ هعارف ح 32 2 پژٍّي خاٍرضٌاساى حذیث

 192 6 پایاى ًاهِ 32 2 پژٍّي درک هتَى اًگلیسي تا تأکیذ تر حذیث
 64 3 هْارت اختیاری

 238 21 جوع
 328 19 جوع

 «حذیثعلىم و هعارف »سزفصلها و سهايبًذی رضحه 



 

 


