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و انس با قرآن به عنوان  ، فهم قرآن قرآن  علم قرآن، شناسایى
 .ها وجود داشته باشد یک علم و یک رشته در حوزه

خواست در حوزه، مقام علمى پیدا کند،  درگذشته اگر کسى مى
باید عکس این باشد؛ یعنى  ...!پرداخت تفسیر نمىبایستى به 

بگویند آقاى فالنى، متخصص و استاد بزرگ تفسیر است؛ ایشان 
متخصص در فلسفه است؛ ایشان متخصص در کالم است؛ ایشان 

. وزه باشدمتخصص در تاریخ است؛ یعنى باید عنوانى در ح
  .طور چیزها باید در حوزه ارزش پیدا بکند این

 

حوزهرقرآن د لی که در رابطه بااین حرکت تحو 
بایست  ایجاد شده است، می علمیه مشهد

منشأ تحوالت همه جانبه در حوزه، در جامعه و 
  .المللی باشد هاي مختلف بین در عرصه
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  مندرجات دفترچهفهرست 

  :نکات مهم
 و مطالعه دقت با را راهنما دفترچه ثبت نام، به اقدام از قبل گرامی، لطفاً داوطلبان - 1
 .نمایید نام ثبت به مبادرت آزمون، وضوابط ازشرایط آگاهی با
 مشخصات خانوادگی، نام و نام ملی، کد درج داوطلبان محترم در است الزم - 2

  .آورند عمل به کافی توجهو  دقت دیگر، اطالعات تمامی و عکس ارسال اي، شناسنامه
  .در بر نخواهد داشت داوطلباناي براي  نام و پذیرش، هیچ گونه هزینه مراحل ثبت - 3
توانند به کانال  داوطلبان عزیز جهت دریافت منابع آزمون ورودي و مصاحبه، می - 4

لوح مراجعه نموده و یا  MTQVE@تلگرامی مدرسه تخصصی قرآن و عترت به نشانی 
    .را از واحد پذیرش مدرسه دریافت نمایند آنفشرده 

  صفحه  عنــوان

  4  مقدمه
  5  رویکردها و اهداف
  6  آشنایی با واژه ها

  8  )تفسیر و علوم قرآن(معرفی رشته 
  9  )تاریخ و سیره اهل بیت(معرفی رشته 

  10  برخی از اساتید مدرسه
  11  مزایاي دوره

  11  شرایط پذیرش
  13  منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی

  14  مدارك مورد نیاز
  14  نحوه ثبت نام

  14  بندي پذیرش زمان
  15  هاي ارتباطی پل
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  مقدمه

 َو عزَّوجلّ اللَّه کتَاب ؛اتَضلُّو لَنْ بِهِما أَخَذْتُم إِنْ أَمرَینِ فیکُم تَارِك إِنِّی :9رسولُ اهللا قَالَ
 فَعلْتُم عما فَأَسأَلُکُم الْحوض علَی ستَرِدونَ إِنَّکُم بلَّغْت قَد و اسمعوا النَّاس أَیها ؛عتْرَتی بیتی أَهلَ
  )25، ص 2الکافی، ج(                                                                    الثَّقَلَینِ فی

  

اند و براي  جهانی دو این .ندا هاي هدایت اسوه :کتاب هدایت و اهل بیت ،قرآن
 و آهنگ اند، شده صادر الهی ي ناحیه از هر دو .اند آمده جهانیانو رهبري  راهنمایی

. دارند یکنواخت و یکسان آهنگی نیز وجودي مراتب ي همه درداشته و  واحد قصدي
  .است شده روشن کامال 9نبوي شریف در کالم ،آوایی هم و همگراییاین 

 هاي معمار کبیر تحقّق اندیشه و اي متمسک به قرآن و عترت ه جامعهدستیابی ب
بخش  عظّم انقالب در حاکمیت فرهنگ حیاتانقالب اسالمی و رهنمودهاي رهبر م

  .قرآن و عترت است ي در گرو تولید علم و عالم درعرصه ،:طاهرینقرآن و عترت 

و رهبر معظم انقالب اسالمی  )قدس سره(ق منویات امام راحل در راستاي تحقّ
برابر  ،:اهل بیت هتوجه به مسئله تفسیر قرآن و سیري  زمینه در) العالی مدظله(

 اخراسان برآن شد تا به اهللا سید مصباح عاملی، حوزه علمی تدابیر حضرت آیت
آموزش و  ي عرصهقرآن و عترت، به تربیت منابع انسانی در  اندازي مدرسه تخصصی راه

، خصوصاً تربیت اساتید توانمند در :پژوهش مباحث قرآنی و سیره اهل بیت
  . بپردازد ،قرآنی و تاریخی در سطح دو و سه حوزه علمیهعلوم تدریس  ي زمینه

و تحت  هات حضرت ولی عصرو در سایه توجبا استعانت از پروردگار متعال     
اقدام به مدرسه تخصصی قرآن و عترت، ، علی بن موسی الرضا عنایات حضرت

 در مقطع سطح سه 96-97ي سال تحصیلی مند به این عرصه، برا پذیرش طالب عالقه
 »:تاریخ و سیره اهل بیت«و  »تفسیر و علوم قرآن«در دو رشته ) کارشناسی ارشد(

  .نماید می
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  مدرسه و اهداف ها رویکرد
 

  :رویکردها
هاي تحلیل تاریخ با توجه به  هاي تفسیري و روش تأکید بر مبانی، اصول و روش .1

 متون کالسیک به جاي پرداختن به محصوالت
 اي از سایر منابع قرار دادن متن قرآن به عنوان پایه اصلی و استفاده حاشیه .2
هاي پیشین طالب در برنامه عمومی  و پیشنیاز و آموختههاي پایه  دانش توجه به .3

 حوزه
و تاریخی به کاربردهاي علمی در خالل دروس  تفسیري نظريهاي  تبدیل دانش .4

 کارگاهی
الزم براي حضور موفق این دوره، عالوه بر کسب جامعیت علمی ي  آموختهدانش      

کارآمد و نوپرداز و یک مدرس مبرّز در ، به عنوان یک فاضل چهاردر مقطع سطح 
تفسیر و تاریخ، با محوریت متون درسی حوزه در سطوح عالی، مشغول خواهد  ي زمینه

  .شد
  

  :اهداف
تربیت نیروي انسانی آشنا به مباحث قرآنی و تاریخی با رویکرد تجزیه و تحلیل   .1

 مرتبط مسائل
هاي  تاریخی و دانشکسب تخصص و احاطه علمی بر موضوعات و مباحث قرآنی،  .2

 مرتبط
 در مسیر تفسیر قرآن و تحلیل تاریخ توسعه ظرفیت حوزه براي تولید علم .3
 در حوزه :سیره اهل بیتتقویت مباحث روش شناختی تفسیر قرآن و  .4
در مباحث تفسیر قرآن و سیره اهل  مختلف حوزهپرورش استاد براي سطوح  .5

 :بیت
 مباحث اجتهادي تفسیر قرآن و تاریخي  د آمادگی الزم براي ورود به عرصهایجا .6
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  آشنایی با واژه هاي دفترچه

  مرکز -1
  .شود گفته می) مرکز(به مرکز مدیریت حوزه علمیه  خراسان، اختصاراً 

  مدرسه -2
  .شود نامیده می) مدرسه(مدرسه تخصصی قرآن و عترت، 

  طالب سطح دو -3
حوزه علمیه خراسان و یا  8تا  1به طالبی که کلیه دروس کتبی و شفاهی پایه هاي 

را با نمره قبولی گذرانده باشند، طلبه سطح  اصفهان یاحوزه علمیه قم  9تا  1پایه هاي 
  .شود دو گفته می

  رشته - 4
هاي تخصصی سطح سه که در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان به تصویب  به رشته
  .شود است، رشته گفته میرسیده 

  آزمون ورودي -5
 مدرك سطح 31/6/1396هستند و یا اینکه تا تاریخ  دو طالبی که داراي مدرك سطح

هاي تخصصی مدرسه قرآن و  کنند، به جهت تحصیل در رشته دو خود را اخذ می
شرکت خواهد بود، تستی که به صورت بایست در آزمون ورودي مدرسه  عترت، می

  .خواهد آمد دفترچه ي منابع آزمون کتبی در ادامه. امتیاز الزم را کسب نمایندنموده و 
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  مصاحبه -6
و  طالبی که در آزمون ورودي مدرسه، امتیاز الزم را کسب نمایند، به مصاحبه علمی

  .همان منابع آزمون کتبی است منابع مصاحبه علمی. شوند دعوت می عمومی

  نمره منفی -7
به جهت حصول اطمینان از میزان معلومات داوطلب و جلوگیري از پاسخ هاي حدسی 

 3بدین صورت که به إزاء هر . و تصادفی، آزمون کتبی، داراي نمره منفی خواهد بود
بدیهی است . گردد می حذفپاسخ اشتباه، یکی از پاسخ هاي صحیح همان ماده درسی، 

  .منفی خواهد بودنمره نهایی داوطلب، پس از إعمال نمرات 

  شده نهایی پذیرفته - 8
، امتیازات الزم را و عمومی آن دسته از طالبی که در آزمون کتبی و مصاحبه علمی

کسب نمایند و در موعد مقرّر مدارك خود را ارائه نمایند، پذیرفته شده نهایی قلمداد 
داوطلب  صرف قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، حقّی را برايبدیهی است . دنشو می

  .گردد ایجاد نکرده و تا تکمیل و ارائه مدارك در موعد مقرر، پذیرفته شده محسوب نمی

  فارغ التحصیل - 9
خود را، با کسب نمره  ي دروس عمومی، مهارتی و تخصصی رشته تمامیاي که  طلبه

قبولی در مهلت مقرّر به پایان برساند و پایان نامه سطح سه خود را در زمان تعیین 
  .شود شده نگارش و دفاع کند، فارغ التحصیل نامیده می
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  "تفسیر و علوم قرآن"معرفی رشته 
 

حوزه علمیه خراسان  سه هاي تخصصی سطح یکی از رشته» تفسیر وعلوم قرآن«رشته 
وم علآیات قرآن و پژوهان در این دوره، نظرات تفسیري و آراء مرتبط با است که دانش

گویی به نیازهاي رایج در این زمینه را  تحلیل، تدریس و پاسخ قرآنی را آموخته و توان
  .گردند تخصصی می سه نامه، موفق به دریافت مدرك سطح کسب و پس از اتمام پایان

  
  )شناختی، تربیتی و مهارتی(اهداف 

  :اهداف رشته تفسیر و علوم قرآن براي سطح سه، عبارت است از
  تفسیري و علوم قرآنیمباحث تخصصی  تبیینو  شناخت. 1
  پاسخگویی به شبهات مرتبط. 2
  حوزه و مراکز آموزش عالییک و دو  تدریس مباحث تفسیر و علوم قرآنی در سطح. 3
  قرآنتفسیر و علوم  ي توانمند در زمینهپرورش پژوهشگران . 4

  ها اصـول و سیاست
  :هاي مورد توجه در طراحی و اجراي این رشته عبارتند از اصول و سیاست

  سیره اهل بیتآیات قرآن و با توجه به  ،اهتمام به رشد اخالقی و معنوي طالب. 1
  از منابع مهم تفسیر و علوم قرآن استفاده. 2
  هاي حوزوي اهتمام به سنتعین درکارآمد آموزشی  هاي روشگیري از بهره تأکید بر. 3
  محور  تأکید بر آموزش پژوهش. 4

  طول و شکل دوره
طول دوره . نیم سالی واحدي استزشی این رشته، حضوري، ناپیوسته و نظام آمو

  .اکثر هشت نیم سال، بدون احتساب پایان نامه است حداقل پنج نیم سال و حد
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  "تاریخ و سیره اهل بیت"معرفی رشته 
 

حوزه علمیه  سه هاي تخصصی سطح یکی از رشته» بیت اهل تاریخ و سیره«رشته 
را بیت پژوهان در این دوره، آراء مرتبط با تاریخ و سیره اهلخراسان است که دانش

گویی به نیازهاي رایج در این زمینه را  آموخته و توان بررسی، تحلیل، تدریس و پاسخ
  .گردند تخصصی می سه نامه، موفق به دریافت مدرك سطح از اتمام پایان کسب و پس

  )شناختی، تربیتی و مهارتی(اهداف 
  :براي سطح سه، عبارت است از اهل بیت تاریخ و سیرهاهداف رشته 

  معصومین ي تاریخ و سیرهمباحث تخصصی  تبیینو  شناخت. 1
  و پاسخگویی به شبهات مرتبط تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت صیانت از. 2
  حوزه و مراکز آموزش عالییک و دو  تدریس مباحث تاریخ و سیره در سطح. 3
  پرورش پژوهشگران توانمند در این عرصه. 4

  ها ول و سیاستـاص
  :هاي مورد توجه در طراحی و اجراي این رشته عبارتند از اصول و سیاست

  توجه به سیره پیامبر و اهل بیتاهتمام به رشد اخالقی و معنوي طالب با . 1
  استفاده از منابع مهم تاریخ و سیره . 2
  هاي حوزوي اهتمام به سنتعین درکارآمد آموزشی  هاي روشگیري از تأکید بر بهره. 3
  محور تأکید بر آموزش پژوهش. 4

  طول و شکل دوره
دوره طول . نیم سالی واحدي استنظام آموزشی این رشته، حضوري، ناپیوسته و 

  .اقل پنج نیم سال و حد اکثر هشت نیم سال، بدون احتساب پایان نامه استحد
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  برخی از اساتید مدرسه
  

  :رشته تفسیر و علوم قرآنی
  الهی زاده محمدحسین حجت االسالم والمسلمین

  حجت االسالم والمسلمین محمد مروارید
  پناه حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا حق

  والمسلمین دکتر حسن نقی زادهحجت االسالم 
  حجت االسالم والمسلمین علی ویژه

  حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیخ زاده
  حجت االسالم والمسلمین دکتر عباس اسماعیل زاده

  موسويحجت االسالم والمسلمین 
  

  ::رشته تاریخ و سیره اهل بیت
  حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی

  غالم نبی گلستانی والمسلمین  دکترحجت االسالم 
  حجت االسالم والمسلمین دکتر روحی

  عباس بابایی حجت االسالم والمسلمین
  حجت االسالم والمسلمین علی اکبر نوایی

  حجت االسالم والمسلمین آیتی
  دکتر هادي وکیلی
  دکتر احمد ترابی
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 مزایاي دوره
  

  حوزه علمیه خراسان )کارشناسی ارشد(سه اعطاي دانشنامه تخصصی سطح  .1

  دکتريسطح چهار و امکان ادامه تحصیل در مقطع  .2

  پژوهش هاي آموزش و توانمندسازي طالب در عرصه .3

   دروس مرتبط با آنها در سطوح یک تا سهتدریس قرآن و تاریخ و امکان  .4

  مندي از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه بهره .5

  استفاده از فضاي آموزشی و پژوهشی مناسب .6

، براي ورود به دوره مدرسه در صورت دارا بودن کارنامه موفق در طولطالب  .7

  . در همین مدرسه، نیاز به آزمون ورودي ندارند) دکتري(تخصصی  سطح چهار

  به عنوان مدرس و مربی ... و سساتمؤ امکان معرفی طالب به مراکز، .8

  کمک هزینه تحصیلیپرداخت  .9

  شرایط پذیرش

  شرایط عمومی: الف

 جمهوري اسالمی ایران تابعیت کشور .1
 اعتقاد و التزام به والیت فقیه و نظام جمهوري اسالمی  .2
 نداشتن سوء سابقه کیفري به تشخیص مراجع ذي صالح .3
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 برخورداري از سالمت جسمی و روانی  .4
مغایر با امکان تحصیل، تشخیص هاي جسمی که توسط کمیسیون مربوطه  بیماري(

 )داده نشود، بالمانع است
 قانونی از حیث مقررات نظام وظیفهنداشتن منع  .5
 )به بعد 1368متولدین (سال  28سن اکثر داشتن حد .6

، تبلیغ و خدمت باالترو  9ي  غال به تدریس، تحصیل پایههاي اشت سال :تبصره
  .استسال 4سقف سنوات افزوده شده،  .شود اکثر سن افزوده می، به حدسربازي

  شرایط اختصاصی: ب

 حوزه علمیه خراسان، قم و یا اصفهان دو دارا بودن مدرك سطح .1
مراحل پذیرش را با موفقیت سپري کنند، حداکثر تا  آن دسته از داوطلبانی که :تبصره
خود را ارائه دهند و در غیر این صورت،  دو مهلت دارند مدرك سطح اول نیمسالپایان 

  .دد شناهی خوتلقّ منصرف
  

 به تحصیل و غیر آن، در مراکز حوزوي و غیر حوزوي تمام و یا پاره وقت عدم اشتغال .2
تدریس، با  این امکان وجود دارد که مدرسه، طالب مستعد را جهت امور تبلیغی و :تبصره

  .سسات مختلف معرفی و اعزام نمایدرفتن شرایط تحصیلی، به مراکز و مؤدر نظر گ
  

 )علمی و عمومی آزمون کتبی و مصاحبه(قبولی در مراحل پذیرش  .3
از  و نیز حافظان کل قرآن کریم )در سطح دو18باالي معدل (طالب ممتاز حوزه  :تبصره

  .باشند آزمون کتبی معاف می
 

 ارائه مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام نهایی در موعد مقرّر .4
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  و مصاحبه علمی نابع آزمون کتبیم

  ضریب  تعداد سؤال  ها بخش  عنوان کتاب  عنوان درس

  )رشتههر دو (  منابع مشترك
  صرف ساده   ادبیات عرب

  3و مبادي العربیه جلد 
  15  همه کتاب

  
2  

از اول کتاب تا   )رسائل(فرائد االصول   اصول فقه
  ابتداي استصحاب

15  2  

اطالعات 
  عمومی

منشور روحانیت حضرت امام 
  )ره(خمینی 

  2  10  جزوههمه 

  "تفسیر وعلوم قرآن"منابع اختصاصی رشته 
  4  25  29جزء   تفسیر المیزان  تفسیر

  4  25  جلد اول  تفسیر تسنیم  علوم قرآنی

  2  10  همه کتاب  جواهرالبالغه  بالغت

  ":تیب اهل رهیس و خیتار" رشته یاختصاص منابع
تاریخ اسالم از منظر قرآن        تاریخ اسالم

  )یعقوب جعفري(
  4  25  همه کتاب

  تاریخ 
  :اهل بیت

حیات فکري و سیاسی امامان 
  )جعفریانرسول ( شیعه

  4  25  همه کتاب

  سیره
   :اهل بیت

  سیره پیشوایان 
  )مهدي پیشوایی(

  2  10  همه کتاب
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  :مدارك الزم جهت ثبت نام

 تکمیل فرم مربوطه  .1
 یک قطعه عکس پشت نویسی شده .2
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی .3
 باالتر و 8و یا اشتغال به پایه  دو مدرك سطح .4
  و معافیت از آزمون شرط سنّیمدارك معتبر جهت متقاضیان افزایش  .5

  :نحوه ثبت نام
  حضوري: الف

با  13الی  8همه روزه از ساعت ،20/4/96لغایت  20/3/96از تاریخ  داوطلبان می توانند
  .مدرسه مراجعه نمایندواحد پذیرش به همراه داشتن مدارك مورد نیاز، به 

  غیر حضوري: ب
با مراجعه به سایت مدرسه به نشانی  در مهلت مقرر، توانند طالب گرامی می

www.mqekh.com نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  
  

  پل هاي ارتباطی

  :باشند ارتباطبا ما در  هاي ذیل راهتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از  می داوطلبان
   سایت مدرسه تخصصی قرآن و عترت به نشانیwww.mqekh.com 
 051- 322586240: تلفنی تماس  
  مراجعه حضوري به مدرسه  
 کانال تلگرامی@mtqve  
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  بندي پذیرش زمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاریخ  مرحلـه

  20/4/96لغایت  25/3/96  ثبت نام

  5/5/96لغایت  4/5/96  دریافت کارت ورود به جلسه

  6/5/96جمعه   آزمون کتبی

  14/5/96  اعالم نتایج کتبی

  26/5/96لغایت  21/5/96  علمیمصاحبه 

  15/6/96  اعالم نتایج نهایی

  19/6/96  شروع سال تحصیلی
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