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  مقدمه

، بدیل دربالندگی استاد است که نقشی برجسته و بیهاي علمیه یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی در حوزه

حوزه ها و برخورداري از مهارت ها در انجام این نقش مستلزم توانایی. رشد و شکوفایی استعدادهاي متعلم را دارد

موارد  هاي مختلف دانشی، روشی، مهارتی و برخورداري از خصایص و ویژگی هاي شخصیتی است که جمع همه این

در یک فرد، معلمی موفق می سازد و فقدان یکی از ابعاد در کارکرد اساتید ایجاد خلل نموده و در اهداف نظام 

  .آموزشی قابل وصول نخواهد بود

 جهت تامین استادمعاونت آموزش و پژوهش ت آموزش در حوزه علمیه خراسان، جهت ارتقاء کیفی بدین منظور

، اقدام به گزینش )مندرج در آئین نامه ضوابط تدریس(بر اساس شرایط ذیل  دروس عمومی، مهارتی و تخصصی

  .نموده است 96- 97در سال تحصیلی اساتید حق التدریس و تمام وقت 

  

  :شرایط اساتید .1

  تیدشرایط عمومی اسا .1-1

 برخورداري از تقوا و صالحیت اخالقی الزم براي تدریس ؛ )1

 التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی؛  )2

  عدم گرایش به باندها وگروه هاي منحرف؛ )3

 ؛سالمت فکري و اعتقادي )4

 ؛)ویژه برادران(تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت  )5

  قدرت تفهیم و انتقال دادن مطلب؛ )6

  مورد نظر؛تسلط الزم برماده درسی  )7

 توانائی جسمی و روحی الزم براي تدریس؛ )8

 .اداره بررسی و تحقیقاتهاي اخالقی و اجتماعی به تأیید  برخورداري از صالحیت )9

  تمام وقت شهرستان و حق التدریس شرایط اختصاصی اساتید  .2-1

؛ و ارائه گواهی اشتغال گواهی اتمام یک سطح باالتر، براي تدریس مواد درسی فقه ، اصول ، کالم وفلسفه ارائه  )1

 .به تحصیل در یک سطح باالتر از سطح تقاضاي تدریس ، براي سایر دروس

) ...عمومی یا (آموزشی قدیم حوزه  آن دسته از اساتیدي که تحصیالت خود را بر اساس نظام: تبصره

ی ها بر اساس گواه اند و جهت دریافت مدرك علمی اقدام ننموده، مالك تحصیالت آن گذرانده

اتمام رسائل و سه بخش اول مکاسب معادل سطح (، )اتمام لمعتین معادل سطح یک(رسمی مرکز 
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) اتمام خارج معادل سطح چهار(و ) اتمام کفایتین و سه بخش دوم مکاسب معادل سطح سه(، )دو

  ؛محاسبه خواهد شد

 ؛دائم تدریس هاي علمی و مهارتی مربوط به عنوان درسی انتخابی و أخذ مجوزقبولی در ارزیابی )2

 ؛را دارا باشد قبلسابقه تدریس فقه یا اصول سطح  سه سال باید سهسطوح دوواصول دروس فقه و متقاضی براي تدریس )3

متقاضی براي تدریس دروس فلسفه و عقاید سطح دو باید سه سال سابقه تدریس منطق یا عقاید سطح یک و براي  )4

 ؛تدریس فلسفه سطح دو را دارا باشدتدریس درس فلسفه سطح سه نیز باید سه سال سابقه 

 .دارا باشد یک را عرب سطح س تفسیر یا ادبیاتسابقه تدری و سه باید سه سالدو  سطحتفسیر دروس متقاضی براي تدریس )5

 

  :می بایست شروط ذیل را داشته باشندعالوه بر شرایط فوق،  )اعزامی(اساتید تمام وقت شهرستان    

ها، مرکز نسبت به جذب، گزینش و اعزام اساتید از  د نیاز مدارس علمیه شهرستانبه منظور تأمین اساتید مور) 1

شوند متعهد به  نماید، این گروه از اساتید که به عنوان اساتید اعزامی شناخته می ها اقدام می مشهد به شهرستان

با سایر مراکز ماه و عدم اشتغال و همکاري  ساعت در126خدمت حداقل سه سال، حضور در مدرسه به میزان 

اضافه دو ساعت حضور علمی بمنظور ارائه مشاوره و راهنمایی ه تدریس روزانه حداقل چهار درس ب( .باشند دولتی و غیردولتی می

  .)همکاري آموزشی و پژوهشی با مدرسهبه طالب و 

 امیدر ا یخنرانجلسه س کیو  ء،مغرب و عشا ایظهر و عصر  یا نوبت امامت جماعت براي نمازهاي صبح کی :تبصره

 ریباشد با موافقت مد یدر مدرسه م سیاستاد که تدر یاصل تیصفر و رمضان در صورت عدم تزاحم با مسئول محرم، ماه یغیتبل

  .بود خواهد مدرسه بالمانع

  گروه ها، گرایش ها و منابع آزمون. 2

  اساتید حق التدریس. 1-2
  

 )حق التدریساساتید ( مصاحبه علمی گروه ها، گرایش ها و منابع 

 نام گروه ردیف
کد 

 گرایش
 اعطاء مجوز تدریس دروس ذیل  گرایش

قابلیت تدریس در 

 دوره

حداقل 

مدرك 

 استاد

 منابع آزمون

 ادبیات عرب 1
 صرف و نحو 11

 صرف
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک

الحات، ویرایش با بازنگري و اص(صرف ساده 

 یوطیسیا  شرح ابن عقیل+ صمدیه+هدایه)+1392

 نحو 
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

 سفیران هدایت تجزیه و ترکیب 

 بلند مدت ا رویکرد صرفی ونحوي ب قرآن

  بلند مدت  2و1ترجمه وتفسیر قرآن 

 بالغت بالغت 12
بلند مدت و سفیران 

 هدایت
 مختصر المعانییا  جواهرالبالغهسطح 
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 یک بلند مدت بالغی قرآن با رویکرد 

13 

 
 

 صرف ونحو

)سفیران هدایت(  

ویژه مدارس 

 خواهران

 سفیران هدایت  صرف
سطح 

 یک

الحات، ویرایش با بازنگري و اص(صرف ساده 

  مبادي العربیه+ صمدیه+هدایه)+1392
 سفیران هدایت  نحو

  تجزیه وترکیب
 سفیران هدایت

14  

 بالغت

)سفیران هدایت(  

ارس ویژه مد

 خواهران

  بالغت

  

سطح   سفیران هدایت

 یک
)معین دقیق العاملی(دروس فی البالغه  

2 
علوم و 

 معارف قرآن

 تجوید 21

 بلند مدت رویکرد تجویدي

 مهارت عملی+  2حلیه القرآن سطح  سطح یک
 بلند مدت روخوانی وروان خوانی قرآن کریم

یتسفیران هدا روش تدریس قرآئت و تجوید قرآن   

 سفیران هدایت قرائت و تجوید قرآن کریم

 علوم قرآنی علوم قرآنی 22
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 )آیت اهللا معرفت(درسنامه علوم قرآنی 

 تفسیر سطح یک 25

 مقدمات تفسیر

 ویژه بلند مدت
سطح 

 یک

روش ) + محمدهادي معرفت(التفسیر و المفسرون 

 )حسین علوي مهر(سیري ها و گرایش هاي تف

 3تا  1تفاسیر 

26 
تفسیر سطوح دو و 

 سه

 تفاسیر سطح سه

 ویژه بلند مدت

 سهسطح 

و 124بقره(اعتقادي : تفسیر آیات کلیدي قرآن

آل - 30روم- 257و255 157و186و155

- 55و35و30مائده-33احزاب-61و27و26و7عمران

- 23شوري-72و21احزاب-172اعراف-119توبه

-39رعد- 3و2عنکبوت-35و30ئدهما- 124بقره

-122توبه -286و177بقره(اخالقی ) 105انبیا

-199اعراف-90نحل- 173و159آل عمران-97نمل

 -9قلم-29فتح(سیاسی اجتماعی ) 28رعد-9حشر

- 38شورا- 34توبه-195بقره-34سبا-17و11رعد

فقهی )  58نساء-60انفال-وآخر9و8و1ممتحنه

-103و60توبه-6و5مائده(

-41انفال - 288و 221و185و183و179و178بقره

-31و30و2نور-92و34و24و23نساء-7حشر

  )58احزاب

تفاسیر نمونه، المیزان، : منابع تکمیلی جهت مراجعه

محمدعلی رضائی (شبهات جدید قرآنی +کاشف

 )اصفهانی

 تفاسیر سطح دو

 تفاسیر سطح یک

 سفیران هدایت تفاسیر سفیران هدایت

27 
تفسیر سفیران 

 هدایت

ویژه سفیران  تفسیر ترتیبی

 هدایت

سطح 

 یک

. آ(  4تا1تفسیرآموزش قرآن کریم ج

 روش آموزشی مفاهیم قرآن کریم 6و 5تفسیرنمونه جزء )+صفوي

3 

علوم و 

معارف 

 حدیث

 بلند مدت نهج البالغه نهج البالغه 31
سطح 

 یک

، خطبه متقین، عهدنامه مالک 31نامه(نهج البالغه 

 )علی نصیري(نایی با علوم حدیثآش)+اشتر

 )شیخ جعفر سبحانی(کلیات فی علم الرجال  سهسطح  بلند مدت رجال رجال 32

 )شیخ جعفر سبحانی(اصول الحدیث و احکامه  سهسطح  بلند مدت درایه الحدیث درایه الحدیث 33
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34 

 معارف حدیث

 جوامع روایی

 ادعیه و زیارات

 معارف حدیث
ویژه سفیران 

 یتهدا

سطح 

 )علی نصیري(آشنایی با علوم حدیث یک

دکتر (آشنائی با متون حدیثی و نهج البالغه +

 )مهدي مهریزي

  )+محمدتقی ربانی(آشنائی با دعا و متون ادعیه 

  )نصیري . آ ( آشنایی بامنابع شیعه واهل سنت 

 جوامع روایی
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک

 ادعیه و زیارات
ان ویژه سفیر

 هدایت

سطح 

 یک

37 
رجال و (علوم حدیث 

 )درایه
 )رجال و درایه(علوم حدیث 

ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 )محمد باقر ایروانی(دروس فی القواعد الرجالیه 

 فقه 4

 احکام 41

 ویژه بلند مدت احکام
سطح 

 یک

احکام +  1390آموزش فقه، استاد فالح زاده چاپ 

 احکام مبتالبه ) انویژه خواهر(اختصاصی بانوان 
ویژه سفیران 

 هدایت

 سطح یک و سفیران 42

 ویژه بلند مدت فقه سطح یک

 سطح دو

+   )ارث-بیع-حج - طالق–ابواب طهاره(شرح لمعه

فراغ و تجاوز، ، الضرر از کتاب دروس قاعده هاي 

 .التمهیدیه فی قواعدالفقهیه استاد ایروانی

 فقه سفیران هدایت
ران ویژه سفی

 هدایت

 روش استخراج فتوا
ویژه سفیران 

 هدایت

 قواعد فقهیه
ویژه سفیران 

 هدایت

 فقه سطوح دو وسه 43

 فقه سفیران هدایت
ویژه سفیران 

 هدایت

 ویژه بلند مدت فقه سطح یک مکاسب سطح چهار

 ویژه بلند مدت فقه سطح دو

 ویژه بلند مدت فقه سطح سه

 اصول فقه 5

 اصول فقه سطح یک اصول فقه سطح یک 51
بلند مدت و سفیران 

 هدایت
 )مرحوم مظفر(اصول فقه  سطح دو

 اصول فقه سطح دو 52
 اصول فقه سطح یک

 رسائل سطح سه ویژه بلند مدت
 اصول فقه سطح دو

 اصول فقه سطح سه 53

 اصول فقه سطح یک

 اصول فقه سطح دو کفایه االصول چهار سطح ویژه بلند مدت

 اصول فقه سطح سه

6 
عقاید و 

 کالم

 معارف و عقائد 61

 معارف و عقائد
ویژه سفیران 

 هدایت
 سطح دو

) + استاد سعیدي مهر( 2و  1کالم اسالمی ج 

فرق و مذاهب با (دروس اقتضائی )  سیداحمد محمودي(شناخت ادیان 

 )گري تاکید بر سلفی

 بدایه المعارف سطح دو ویژه بلند مدت عقاید سطح یک عقاید سطح یک 62

 عقاید سطح دو 63
 عقاید سطح یک

 محاضرات فی االلهیات سطح سه ویژه بلند مدت
 عقاید سطح دو

7 
منطق و 

 فلسفه

  منطق  منطق  71
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 )مرحوم عالمه مظفر(منطق 

 فلسفه سطح یک فلسفه سطح یک 1/71
بلند مدت و سفیران 

 هدایت
 )شیروانی(التمهید فی الحکمه االلهیه  سطح دو

 فلسفه سطح دو 72
 فلسفه سطح یک

 بدایه الحکمه سطح سه ویژه بلند مدت
 فلسفه سطح دو

 ه الحکمهنهای سطح چهار ویژه بلند مدت فلسفه سطح یک فلسفه سطح سه 73
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 فلسفه سطح دو

 فلسفه سطح سه

8 
اخالق 

 اسالمی
81 

تعلیم و تربیت 

 اسالمی

 اخالق

سفیران  بلندمدت و

 هدایت

سطح 

 یک

شهید (فلسفه اخالق )+عالمه شبر(ق شبر اخال

مهدوي (نقطه هاي آغاز دراخالق عملی +)مطهري

 )مرکز تدوین ونشر متون درسی(اخالق)+کنی

 ه اخالقفلسف 

 تعلیم و تربیت اسالمی 

  آداب اسالمی

 تاریخ 9

 تاریخ اسالم 91
ویژه سفیران  تاریخ اسالم

 هدایت

سطح 

 یک

+ سیره پیشوایان ) + استاد پیشوایی(تاریخ اسالم 

 سیره معصومین دادگستر جهان 

 تاریخ انقالب اسالمی تاریخ انقالب 92
ویژه سفیران 

 ایتهد

سطح 

 یک
 )مصباح(انقالب اسالمی و ریشه ها 

 عمومی 10

 علوم سیاسی 101

 والیت فقیه

ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک

کتاب قانون ) + استاد واعظی(حکومت اسالمی 

روش تحلیل + اساسی جمهوري اسالمی ایران 

 )آیت مظفري(مسائل سیاسی 

قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران

 حلیل مسائل سیاسیروش ت

 مدیریت اسالمی مدیریت 102
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک

مدیریت فرهنگی ) + استاد نبوي(مدیریت اسالمی 

 )احمد حاجی ده آبادي(

 روانشناسی و مشاوره 103

 روانشناسی عمومی
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک

تبلیغ مبانی ) + دکتر کاویانی(روانشناسی و تبلیغات 

استاد (کتاب فنون مشاوره ) + محمدحسن زروق(

 )رهنمایی

 روانشناسی  تبلیغ

 مشاوره و راهنمائی

 جامعه شناسی و تبلیغ جامعه شناسی 104
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 )استاد مریجی(کاربرد جامعه شناسی در تبلیغ 

 )دگیروش نویسن(آیین نگارش ادبیات 105
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 )سیدابوالقاسم حسینی(بر بال قلم 

 بلند مدت خواهران زن در اسالم زن در اسالم 106
سطح 

 یک

نظام حقوق زن )+خانم عال سوند(زن در اسالم

درآمدي برنظام شخصیت )+استادمطهري(دراسالم

 )حانیبآقایان زیبایی نژاد وس(زن دراسالم

 هارتیم 11

111 
فن خطابه و ذکر 

 مصیبت

 )روش سخنرانی دینی(فن خطابه
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 روش ذکر مصیبت شرکت در دوره هاي مهارتی

 کارورزي روشها

112 

روش تدریس، 

کالسداري، کودك و 

 نوجوان

 روش تدریس و کالسداري
ویژه سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 روش آموزش کودکان و نوجوانان مهارتیشرکت در دوره هاي 

 کارورزي روشها

 روش تحقیق روش تحقیق 113
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

سطح 

 یک
 شرکت در دوره هاي مهارتی

114 
مهارتی پایه هاي دو 

 و سه

 روش مطالعه

 ویژه بلند مدت
سطح 

 یک
 شرکت در دوره هاي مهارتی

 خوانیروش تند 

 روش خالصه نویسی

 روش یادداشت برداري

 کتابشناسی 115
 کتابشناسی

 ویژه بلند مدت
سطح 

 یک
 شرکت در دوره هاي مهارتی

 پژوهش نامه نویسی

 رایانه 116

 رایانه

 ویژه بلند مدت
سطح 

 یک
آشنائی با نرم افزارهاي علوم  شرکت در دوره هاي مهارتی

 اسالمی
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 شرکت در دوره هاي مهارتی دوسطح  ویژه بلند مدت پژوهش و حوزه پژوهش و حوزه 117

 شرکت در دوره هاي مهارتی دوسطح  ویژه بلند مدت مهارت کنفرانس مهارت کنفرانس 118

 روش نقد و مناظره 119
 روش نقد

 ویژه بلند مدت
 دوسطح 

 شرکت در دوره هاي مهارتی
 سهسطح  مناظره و مغالطهمهارت 

 شرکت در دوره هاي مهارتی دوسطح  ویژه بلند مدت اصول ویرایش اصول ویرایش 1111

 شرکت در دوره هاي مهارتی سهسطح  ویژه بلند مدت روش ترجمه روش ترجمه 1112

 شرکت در دوره هاي مهارتی سهسطح  ویژه بلند مدت پژوهش میدانی پژوهش میدانی 1113

 شرکت در دوره هاي مهارتی سهسطح  ویژه بلند مدت روش تقریر نویسی روش تقریر نویسی 1114

  

  )اعزامی(اساتید تمام وقت شهرستان . 2-2

  

 )اعزامی-اساتید تمام وقت شهرستان( مصاحبه علمی گرایش ها و منابع آزمون 

 بع آزمونمنا قابلیت تدریس در دوره اعطاء مجوز تدریس دروس ذیل  گرایش ردیف

 ادبیات عرب 1

 صرف
بلند مدت و سفیران 

 هدایت

الحات، ویرایش با بازنگري و اص(صرف ساده 

 نحو و تجزیه و ترکیب سیوطییا  شرح ابن عقیل+ صمدیه+هدایه)+1392

  2و1ترجمه وتفسیر قرآن 

 بالغت
بلند مدت و سفیران 

 هدایت
 مختصر المعانییا  جواهرالبالغه

 صول فقهفقه و ا 2

احکام +  1390آموزش فقه، استاد فالح زاده چاپ  ویژه بلند مدت احکام

 ویژه سفیران هدایت احکام مبتالبه ) ویژه خواهران(اختصاصی بانوان 

 ویژه بلند مدت فقه سطح یک
 )ارث–بیع –حج –صاله –ابواب طهاره ( شرح لمعه

فراغ و تجاوز، ، الضرر از کتاب دروس قاعده هاي 

 .لتمهیدیه استاد ایروانیا

 ویژه سفیران هدایت فقه سفیران هدایت

 ویژه سفیران هدایت روش استخراج فتوا

 ویژه سفیران هدایت قواعد فقهیه

 اصول فقه    
بلند مدت و سفیران 

 هدایت
 )مرحوم مظفر(اصول فقه 

 علوم عقلی 3

 معارف و عقائد

 ویژه سفیران هدایت
) + استاد سعیدي مهر( 2و  1کالم اسالمی ج 

فرق و مذاهب با (دروس اقتضائی )  سیداحمد محمودي(شناخت ادیان

 )تاکید بر سلفی گري

 ویژه بلند مدت منطق و فلسفه سطح یک
التمهید فی الحکمه ) + مرحوم عالمه مظفر(منطق 

 االلهیه 

 بدایه المعارف ویژه بلند مدت عقاید سطح یک
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  مرحله اول اساتید تمام وقت  ندي مراحل گزینشزمان ب .3

 31/01/96تا  24/01/96از : ثبت نام  

  31/02/1396تا1396/02/16 :تاریخ صدور کارت ورود به مصاحبه علمی  

 31/02/96تا  23/02/96: مصاحبه علمی  

 7/03/96: اعالم نتایج مصاحبه علمی  

  آموزش بدو خدمت متعاقبا اعالم خواهد شدزمان. 

 ون متعاقبا اعالم خواهد شدمکان آزم.  

 جذب متقاضیان تدریس فاقد آزمون کتبی می باشد ضوابط تدریس، براساس ابالغ آئین نامه جدید.  

  

  حق التدریسی اساتید  دومزمان بندي مراحل گزینش مرحله  .4

 20/04/96تا  10/04/96از : ثبت نام  

  25/05/1396 تا 05/05/1396 :تاریخ صدور کارت ورود به مصاحبه علمی  

 25/05/1396تا  10/05/1396: مصاحبه علمی  

 31/05/96: اعالم نتایج مصاحبه علمی  

  آموزش بدو خدمت متعاقبا اعالم خواهد شدزمان. 

 مکان آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.  
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  مراحل گزینش .5

  ثبت نام. 1-5

  .انجام می شود )www. hozehkh.com( ت حوزه علمیه خراسانثبت نام از طریق سای

  :نکات قابل توجه هنگام ثبت نام

  در صورت ودر هر سال خواهد بود بار  3حداکثر  متقاضیبراي هر  مصاحبه علمیفرصت 

 .، به مدت شش ماه حق شرکت در امتحان نداردمرحله سومدر  متقاضی عدم موفقیت

 باشد ثبت نام متقاضیان براساس اعالم نیاز اداره امور اساتید در هر عنوان درسی می. 

 توانند در هر دوره، دو گرایش را انتخاب  التدریسی، فقط می متقاضیان به عنوان اساتید حق

 .کنند

 هاي ادبیات  توانند در هر دوره یکی از گرایش متقاضیان به عنوان اساتید اعزامی، فقط می

 .علوم عقلی را انتخاب کنندعرب، فقه و اصول و 
  

 

  بررسی صالحیت عمومی. 2-5

اداره بررسی و جهت بررسی صالحیت هاي عمومی به  مصاحبه علمی ثبت نام می کننده در تمامی افرادي ک

  .معرفی می شوند حراست

  

 

  مصاحبه علمی. 5- 3

تدریس نیز مورد ارزیابی قرار  ، مهارت هاي روشذکرشده در آزمون شفاهی عالوه بر اختبار علمی از منابع 

  .اشدمی ب 14نمره قبولی در مصاحبه علمی و .گیرد می

بوده، که امتیاز  10 آنافرادي که داراي یکی از عناوین ذیل باشند، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود، سقف 

       .            شود به امتیاز حاصل از مصاحبه علمی، مهارتی و عمومی متقاضیان اضافه می

  حداکثرامتیاز  عناوین حائز امتیاز ویژه  ردیف

  6  زه علمیهسابقه تدریس در حو  1

  4  سابقه اجرایی در مدارس علمیه که به تأیید مرکز رسیده باشد  2
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  )گذراندن کارگاه مهارت روش تدریس(آموزش بدو خدمت . 5- 4

بایست  شود می هاي عمومی آن ها تایید میتمامی افرادي که در مصاحبه علمی قبول می شوند و صالحیت 

  .و مهارت هاي الزم را کسب کنند در کارگاه مهارت روش تدریس شرکت نمایند

  .افرادي که قبال در این دوره شرکت نموده اند از شرکت در این دوره معاف می باشند:  تبصره

 صدور مجوز موقت تدریس. 5-5

 مدرسه یا متقاضی سال اعتبار داشته و  3هاي درسی به مدت  مجوز موقت تدریس اساتید در هر یک از گروه

ز وي از موقت به دائم اقدام نسبت به تکمیل مراحل ارزیابی استاد و تغییر مجوطی این مدت  اند موظف

  .نمایند

بررسی "و  "بررسی توان علمی ـ آموزشی"هاي ارزیابی استاد در مرحله تکمیلی، بر دو محور اصلی شاخص(

  ).استوار می باشد "رفتار علمی ـ اجتماعی

   جهت اطالع و دعوت به همکاري از سوي مدارس معرفی اسامی اساتید داراي مجوز، به مدارس. 5- 6

معرفی  پس از تکمیل پرونده، اساتید محترم به مدارس جهت اطالع و دعوت به همکاري از سوي مدارس

  .شوند می

دیریت حوزه به منزله تشکیل پرونده رسمی استادي در مرکز مکسب موفقیت الزم در تمامی مراحل،  :نکته

  .علمیه خراسان می باشد

  .قبولی در تمامی مراحل به منزله تعهد انجام خدمت نمی باشد هی استبدی

  

  

  با تشکر

  آموزش حوزه علمیه خراسان تمعاون


