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 ( إِلَيْهِمْ لَعَلَُّهمْ يَحْذَُرونَإِذَا رَجَعُواْاْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ فَلَوْالَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّْنهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَُّهو)      

ه سوووآ آنا  بنمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که  هجرتچرا از هر جمیعتی گروهی 

 (122.)توبه،بازگشتند، بیم دهند، باشد که از مخالفت با خدا و عذاب او بپرهیزند

کز ی و مربه عنوا  کانو  نشر معارف اسالمهمواره حوزه هاآ علمیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر )عج( 

وزه هاآ علمیه اند به گونه اآ که رشد وشکوفائی جوامع اسالمی از درو  حپیشرفت وترقی جها  اسالم بوده

 آغاز گردیده است. 

ست ستمرار تعلیم و تربیت و نهادنهاد مبارک حوزه، تداوم جریا  رسالت وامامت و در را شه اآ ا سازآ اندی ینه 

شی، تبلیغی، هاآ واال و رهایی بخش اسالمی است، بدینسا  حوزه علمیه، به مرکزآ آموزشی، پرورشی، پژوه

عه اسووالمی، حمایتی و دفاعی از اندیشووه اسووالمی امال  می گردد، که در جهت ارتباآ بینش  و اندیشووه جام

 را ساما  بخشیده است.  پویش عظیم و پرشکوه خود

صه هاآ مختلف داخلی و خارج ستردگی علوم و نیازهاآ جدید جامعه در عر ضور امروزه با توجه به گ ی، ح

سیار ضرورآ به عالما  و  ظر می رسد، نمرزبانا  دینی براآ هدایت جوامع بشرآ به سوآ فالح و رستگارآ ب

کل به خداوند متعال هاآ علمیه را دارند الزم است با تولذا بر جوانانی که توانایی و استعداد حضور در حوزه 

 تباد راسخ  در این مسیر گام بردارند.و اع

ستعانت  سا  با ا سریر حوزه علمیه خرا سلطا   ضاااز ذات اقدس الهی و در پناه الطاف بی پایا   ضرت  ءرت  ح

 رآمبام معظم رهبهاآ  نایات حضوورت ولی عصوور)عج( و رهنموددر سووایه ع علی بن موسووی الرضووا ) ( و

وم دینی در مدارس عالقه مند به تحصووویل عل و افتخاردارد که از میا  برادرا  و خواهرا  متدین، متعهد، نخبه

و سفیرا   (بلند مدت)جامع نظام علمیه مشهد و شهرستا  هاآ خراسا  رضوآ، شمالی و جنوبی در دو دوره 

 . آورد می ثبت نام به عمل انبالبی وتحولیحوزه با رویکرد  96 – 97هدایت، براآ سال تحصیلی 

      
 پذیرش    

 مرکز مدیریت حوزه علميه خراسان
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 فصل اول:آشنـایی با اهـداف دوره بلنـد مـدت
 

 اهداف:الف(

 آموزشی وپژوهشی  - 1

 فراگيری علوم پایه ومقدمات 

  عليهم السالم(فهم عميق علوم ومعارف اسالمی براساس قرآن ومکتب اهل بيت( 

 تربيت عالمان صاحب نظر دررشته های علوم اسالمی 

 توليد علم وترویج اندیشه ناب اسالمی 

  تامين نيازهای آموزشی وپژوهشی وپرورش اندیشمندان 

 تربیتی وتهذیبی:  - 2

 تربيت عالمان ومبلغان وارسته ومتقی 

  تامين نيازهای فرهنگی مرتبط با حوزه ی دین 

 ورشد فضایل انسانی وسلوک معنوی زمينه سازی تکامل 

 (:جامعب( مقاطع تحصیلی حوزه)نظام 

 شامل دو مقطع تحصيلی می باشد: این دوره    

 جامععمومی نظام  – 1

 سير و  دراین مقطع طالب علوم پایه و صرف، نحوو معانی بيان(، منطق، تف مقدماتی از قبيل: ادبيات عرب )
گيرندوباعلوم اسييالمی ازقبيل : فقه، اصييود و دوره های بافتر فقه و اصييود مهارتهای پژوهشييی را فرا می 

 استدفلی ، تفسيرو کالم، و... آشنا می شوند.

  های دیپلم و بافتر  ساد و ورودی 9تحصيل دراین مقطع برای ورودیهای دوره اود متوسطه بطور متوسط
 ساد می باشد.  8از دیپلم 

 عالی مقطع –2
 پردازند.به تحصيالت وپژوهش درفقه واصود استدفلی و اجتهادی میدراین سطح طالب 

  ساد است. 4مدت این مقطع بطور  متوسط 

 مالحظات:

فارغ التحصیالن  مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان براساس مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی به -

 می نماید. ، مدرك آن مقطع را اعطا14در هر یك از مقاطع  با كسب حداقل معدل كل 
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 فصل دوم:   شــرایط ثبـت نام

 :ط عمومییشرا الف(

 سياسی اعتقادی، اخالقی و اجتماعی. های. برخورداری از صالحيت1
 فقيه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.  به وفیتعملی . اعتقاد و التزام 2
 )دارنده شناسنامه یا کارت ملی( . داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ایران3
 . برخورداری از سالمت کامل جسمی و روحی. 4
 متعهد شدن به رعایت مقررات حوزه علميه خراسان. .5
 هوقت در حوزه علمي تمام داشتن انگيزه برای فراگيری علوم دینی و تعهد تحصيل. 6
 اشتغاد به کار یا تحصيل همزمان برای طالب مجاز نمی باشد.. 7
 . دارابودن حداقل مدرک قبولی پایه نهم و یا اشتغاد به تحصيل در پایه نهم با شرط قبولی در امتحانات پایان ساد8
 در کليه مقاطع تحصيلی 12. دارابودن حداقل معدد9
 

 ب( اولویتها

ــا ( 25%)فرزنييدان محتييرم آزادگييان، جانبييازان ي 1 ــه ب ، حافظييان حييداقل شيياهدهييای معظييم و خييانوادهب

از و اعضيا  فعياد بسييج بيا احيراز شيرایط مبيت نيام  منياطق محيروم داوطلبيان ،البالغيهقيرآن یيا نهج چهارمیك
 اولویت برخوردار خواهند بود.

، روحيانيون و حافظيان ، آزادگيانبيه بياف( 25%)شيهدا ، جانبيازانمعظيم ي داوطلبيان منياطق محيروم، فرزنيدان  2
وحافظيان کييل قيرآن ونهييج  یکسيياد افيافه سييناز امتيياز  یهصيحيفه سييجاد نصي  قيرآن و نهييج البالغيه وکييل
 د(.ن)در صورتی که مشکل نظام وظيفه نداشته باشدشخواهند  مندالبالغه از دو ساد افافه سن بهره

 :معاف از آزمونمتقاضیان  ج:
   بافتر و 18 معدد با( متوسطه اود دوره) نهم پایه مدرک قبولی دارایمتقافيان  -1

  بافتر و 17 معدد با کاردانی و، پيش دانشگاهی دیپلم مدرک قبولی دارایمتقافيان   -2

  12 معدد حد اقلبا  ارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتریک مدرک قبولی دارایمتقافيان  -3
 .حافظان کل قرآن کریم -4

 تبصره:

  .متقافيان معاف از آزمون به همان اولویت اود انتخاب مدرسه در زمان مبت نام جهت مصاحبه معرفی خواهند شد 

 .افراد معاف از آزمون در موعد مقرر می بایست در مصاحبه شرکت نمایند 

  ارائه نمایند.رسمی حافظان قبل از مصاحبه گواهی حفظ خود را از مراکز قرآنی 
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 زمانبندي: جدولد(                  

 تاریخ  عنوان

 15/11/95 شروع ثبت نام – 1

 15/1/96 پایان ثبت نام – 2

 25/1/96الی        21/1/96 ویرایش اطالعات توسط داوطلبانزمان  -3

 12/2/96الی        6/2/96 شروع توزیع كارت – 4

 15/2/96 برگزاري آزمون سراسري – 5

 8/3/96 اعالم نتیجه آزمون – 6

 15/4/96الی       3/96/ 28 زمان مصاحبه – 7

 20/4/96 اعالم اسامی قبول شدگان از مصاحبه – 8

 31/5/96الی         20/4/96 دوره تثبیتی و مرحله نهائی -9

 20/6/96 شروع سال تحصیلی-10

 

 

 28/3/96در مورخه  بایستمی ،نامت مبتردر صو کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریدارای مدارک  متقافيان  

 .دحاصل نماینمدرسه انتخاب اولویت اود، مراجعه یا تماس  هبتعيين زمان و مکان مصاحبه  جهت

 باشند.نام در مدارس تعيين شده میفقط مجاز به مبت کارشناسی و بافتردارندگان مدارک  تبصره:
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 آزمون: منابعهـ(          

 

 كاردانی  دیپلم پایه نهم

2دین و زندگی قرآن 1اندیشه    

 پيام های آسمانی
3دین و زندگی 2اندیشه    

)طهارت،صوم،صلوه(آموزش فقه  2عربی   

3عربی عربی  آموزش فقه )طهارت،صوم،صلوه( 
2فارسی ادبيات فارسی زبان و نگارش فارسی  

3فارسی ادبيات اجتماعی  زبان و نگارش فارسی 
(3)تاریخ معاصر تاریخ  برکرانه چهل حدیث حضرت امام خمينی ره 

 درس هایی از وصيت نامه حضرت امام ره ------- ریافی
 

 

 خواهد شد.مرحله برگزار وکاردانی به صورت همزمان دریك دیپلم، متوسطهپایه نهم دوره اود مقطع  سهآزمون در
 دوره اود متوسطه نظام جدید آموزش اشتغاد به پایه نهم دراز داوطلبان ) :آزمون مقطع پایه نهم -1
 .پرورش و پایه دهم( به عمل خواهد آمد و
 یا شاغل به تحصيل در سوم از داوطلبان دارای مدرک دیپلم و پيش دانشگاهی و :آزمون مقطع دیپلم-2

 خواهد آمد.دبيرستان و پيش دانشگاهی به عمل 
 خواهد آمد.عمل ه بکاردانی یا اشتغاد به ترم آخر و مدرک کاردانی ینی: از داوطلبان دارااآزمون مقطع کارد -3
 خواهد بود.  (95-96کتابهای )چاپازپایه نهم سؤافت آزمون  –4
 خواهد بود. ( 95-96چاپ ) دبيرستانسوم و (  94-95)چاپ دبيرستاندوم ازکتابهای دیپلم سؤافت آزمون  -5

  فوقهای ریافی فيزیك و علوم تجربی مطابق  جدود ی متوسطه رشتههای دوره از کتاب دیپلم سؤافت آزمون تبصره:
 طرح خواهد شد.

 محاسبه خواهد شد.  1مواد امتحانی با فریب  و بقيه 2فریب  باعربی  تبصره:
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زبان  فالح زاده، لوه(آموزش فقه )طهارت،صوم،صجعفرسبحانی،  2و1کاردانی از اندیشه اسالمی  سؤافت آزمون -6

سن احمدی گيوی، بو نگارش  سی ح ضرت امام خمينیفار هایی از  جواد محدمی و درس )ره(رکرانه چهل حدیث ح
 سيدمحمدشفيع مازندرانی خواهد بود. (ره)حضرت اماموصيت نامه 

 خواهد بود. 1بوده و بقيه مواد امتحانی با فریب  2با فریب  2و1اندیشه اسالمی  تبصره:

 پایه  مقطع باه یك نمره منفی برایپاسخ اشت رهرچها ای خواهدبود وسؤافت آزمون بصورت تستی وچهارگزینه
 محاسبه خواهد شد.وکاردانی  دیپلمهر سه پاسخ اشتباه یك نمره منفی برای مقطع نهم و 

 

 برگزاري آزمون برادران و خواهران و( مراكز 

 

 كد شهر نام شهر كد شهر نام شهر
 62 فردوس 42 بجنورد

 63 قاین 44 بيرجند

 65 قوچان 46 تایباد

 68 کاشمر 48 تربت جام

 51 گناباد 47 تربت حيدریه

 1 مشهد 56 سبزوار

 74 نيشابور 58 شيروان

 

 :( تذكراتز

  انجام می پذیرد.  6/2/96طریق سایت حوزه از تاریخ ي توزیع کارت ورود به جلسه از  1
 خواهد شد. اعالمزمان و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه  ي 2
 و ترم آخر کاردانی، پيش دانشگاهی سوم دبيرستان سادپایه نهم و داوطلبان اشتغاد به تحصيل در  -3

 پایان ساد تحصيلی ارایه نمایند. درمی توانند مبت نام نمایند، مشروط براینکه مدرک قبولی خود را 

محل آزمون در نتيجه آزمون و محل قبولی تأمير ندارد لذا از داوطلبان گرامی تقافا می شود  4
 ایند.نزدیکترین محل آزمون به محل سکونت خود را انتخاب نم
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 نام پس از قبولی درآزمون:مدارك ثبت( ح

 (پوشش مناسب اسالمی)عکس خواهران با  4x3ده شدوقطعه عکس پشت نویسی  -1

 از تمام صفحات شناسنامه تصویري  2

 دیپلم و بافتر برای محصالن از کارت ملی )پشت و رو( ي تصویر 3

 مهر و امضای محل تحصيل  باخرین مدرک تحصيلی تصویرآي  4

 وفعيت نظام وظيفه برای مشموفن )برادران( تصویر ي 5

 ...ها ومدارک مربوط به استفاده از امتيازات و اولویت تصویر ي 6

 انشجویان متقافی پس از پذیرش نهایی انصراف قطعی خویش را از دانشگاه ارایه نمایند.د -7
 

 مدرسه محل مصاحبه تحویل داده شود.مدارک مذکور در هنگام مصاحبه به * 

 ن های ذیل و یا با تلفمراجعه  علميهجهت کسب اطالع بيشتر به مدارس مندرج در جدود مدارس   -8

 تماس حاصل فرمایيد:

 

 وــتلفن های پاسخگ

 05132008336برادران:   خراسان رفوی: مرکز مدیریت حوزه علميه

 05132008264خواهران:  خراسان رفوی: مرکز مدیریت حوزه علميه

 05832237494 خراسان شمالی مدیریت استانی

 05632412723 خراسان جنوبی مدیریت استانی

انخراس علميه حوزه تلگرام ارتباطی کاناد  @Hozehkhnews 
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 اختصاصی برادران:ط ی( شراط

از صيلی بافتر سنوات تح« 1379متولدین »ساد  17با حداکثر سن  دوره اود متوسطه پایه نهمقبولی حداقل  .1

 شود.و مدت خدمت سربازی به حداکثر سن افافه می پایه نهم

سنی برای دارندگان مدارک تحصيلی مورد تأیيد وزارت آموزش و پرور .2 شرایط  ش، وزارت علوم و برخورداری از 
 آوری به شرح جدود ذیل:فن

ــره:  ماه تبص بل از مهر  ید ق با گاهی  فارل التحصييييالن دانشييي مدرک  به ذکر اسيييت  یان  وبوده  96فزم   دانشيييجو

 داشته باشند. سننباید افافه که مشکل نظام وظيفه دارند و فارل التحصيالن 

ندادن مدارک تحصيلی خود از تحصيل آنان در حوزه ممانعت به عمل  ط در صورت ارایهئواجدشراداوطلبان تبصره:  

 خواهد آمد.

دانش آموزانی که با مدرک کمتر از دیپلم و در سن مشموليت ترک تحصيل نموده یا اخراج شده اند نمی توانند مبت تبصره: 

 داشته باشند می توانند طبق جدود فوق مبت نام کنند. نام نمایند. در صورتيکه کارت پایان خدمت یا معافيت دائم

 باید یکی از شرایط زیر را دارا باشند: 1378متولدین قبل از ساد . 3
 کارت پایان خدمت ج: معافيت دائم         ب: نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظيفه       ال :     
صاحبه و زمون ورودیآموفقيت در پس از پذیرش قطعی . -4 سی ،م سب نمره قييييبولی درامتحانات تثبيتی و برر ک

 وفعيت عمومی خواهد بود.
داوطلبان برادر مقطع پایه نهم دوره اود متوسطه استانهای خراسان )شمالی،رفوی و جنوبی(بجز مشهدکه   -5

ييلی آنان از  يهد را دارند باید معدد مدرک تحص يه ی 18قصد تحصيل در مش را در  50ك تا به باف باشد یا رتب
 آزمون کسب نمييایند.

 

 واهی قبولی(مدرك تحصیلی )با ارائه گ
 حداكثر سن

 )بدون احتساب امتیاز اختصاصی(

 (1379سال )متولدین  17 (جامعپایه نهم )نظام 

 (1378سال)متولدین18 پایه دهم

 (1376سال )متولدین  20 دیپلم و پیش دانشگاهی روزانه سال تحصیلی جاري

 (1374سال )متولدین  22 كاردانی

 (1372سال )متولدین  24 كارشناسی

 (1368سال )متولدین  28 كارشناسی ارشد

 (1366سال )متولدین  30 دكتري
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 «قوانين نظام وظيفه از نظر مدرک تحصيلی»
 

 دوره داوطلبين برای يفهوظ نظام قوانين و شرایط باشند، داشته عنایت علميه حوزه به ورود محترم متقافيان: توجه      

 :باشد می ذیل شرح به و بوده یکسان هدایت سفيران و نظام جدید

 باشد.می دیپلماند يدهبرای متقافيان ورود به حوزه که به سن مشموليت رسقوانين نظام وظيفه حداقل مدرکطبق  -1

نباید بيشييتراز (  96 تير یا مهرماه سيياد)از تاریخ آخرین مدرک تحصيييلی متقافيييان تا تاریخ ورود به حوزه یعنی  -2
 یکساد فاصله باشد.

شگاهی داوطل -3 صراف از پيش دان شتر از 96ادسبين محترم، تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه تاریخ مدرک ان ( نباید بي
 یکساد فاصله داشته باشد.

 محدودیت سنی برای دانشجویان متقافی ورود به حوزه به شرح ذیل می باشد: -4
 

 فارغ التحصیالن دانشگاه: -الف

سی قبل از  22دارندگان مدرک کاردانی قبل از اتمام      شنا ش 24ساد، کار سی ار شنا ساد و  28د قبل از ساد، کار
 صيييل در حوزه سيياد، باید فارل التحصيييل شييوند و از تاریخ فراغت از تحصيييل تا شييروع به تح 30دکتری قبل از 
 ( یکساد بيشتر نگذشته باشد.96)تير یا مهرماه 

 

 كه از تحصیل در دانشگاه انصراف داده اند:یانی دانشجو -ب

 رنگذشته باشد.( یکساد بيشت96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  انصراف ازكاردانی: -

 بيشترنگذشته باشد. ( یکساد96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  كارشناسی:انصراف از -

صر صورت درج مدرکفمنا در نامه اعالم ان شود، در  شگاه مدرک معادد کاردانی قيد ن سن  افی از دان معادد کاردانی، 
 ساد باشد. 22این گروه از داوطلبين نباید بيشتر از 

 يشترنگذشته باشد.بساد  ( یك96یا مهرماه ساد)تيرریخ انصراف تا ورود به حوزه ازتا انصراف ازكارشناسی ارشد: -

 ساد باشد. 24داوطلبين نباید بيشتر از فمنا سن این گروه از 

 رنگذشته باشد.( یکساد بيشت96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  :ريــانصراف ازدكت -

 ساد باشد. 28فمنا سن این گروه از داوطلبين نباید بيشتر از 

التحصيييل مقطع  شييموفن وظيفه فارلترخيص از خدمت به منظور ادامه تحصيييل در حوزه های علميه، برای م نکته:

شتن غيبت سربازان فوق دیپلم و بافتر منوط به ندا شتن غيبت اوليه و برای  شرط ندا سطه ب اوليه و رعایت نمودن  متو
 شرایط سنی تعيين شده، بالمانع خواهد بود.
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 خواهران ط اختصاصیی( شراي

سطه پایه نهمقبولی حداقل  .1 س دوره اود متو از سنوات تحصيلی بافتر « 8137متولدین »ساد 18ن با حداکثر 

 شود.به حداکثر سن افافه می پایه نهم

صيلی دیپلم برای خواهران  .2 سن با مدرک تح صيلی  سنوات(و 8136متولدین )یعنیساد تمام  82حداکثر  تح
 .گرددبافتر از دیپلم به حداکثر سن افافه می

 به حداکثر سن آنان افافه خواهد شد. خواهران در صورت تأهل ، دو ساد .3

صيلی مورد تأیيد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم 4 سنی برای دارندگان مدارک تح شرایط  . برخورداری از 
 آوری به شرح جدود ذیل:تحقيقات و فن

 مدرک تحصيلی
 )با ارائه گواهی قبولی(

 حداکثر سن
 )بدون احتساب امتياز اختصاصی(

 (1378)متولدین ساد 18 پایه نهم

 (1377ساد) متولدین 19 پایه دهم

 (1368ساد )متولدین  28 دیپلم

 (1367ساد )متولدین  29 پيش دانشگاهی

 (1365ساد )متولدین  31 کاردانی

 (1363ساد )متولدین  33 کارشناسی

 (1359ساد )متولدین 37 کارشناسی ارشد

 (1357ساد )متولدین  39 دکتری
 

 

 نام هستند،داوطلبان در هر یك از مقاطع جدود فوق در صورت داشتن شرایط سنی مذکور، مجاز به مبت :1تبصره

در  و در هنگام مصيياحبه می بایسييت تصييویراصييل مدارک تحصيييلی خود را به مدرسييه محل مصيياحبه ارائه نمایند
 آنان بال امر خواهد بود. پذیرشغيراینصورت 

سکونت آنان امکان پذیر می. پذیرش داوطلبان خواهر .5 شهر صرفاً در مدارس علميه محل  صورتی که  شد )و در  با
شروط بر اینکه  ست( م شهرهای همجوار بالمانع ا شد انتخاب یکی از مدارس  سه علميه با سکونت فاقد مدر محل 

 مدرسه مجوز پذیرش شبانه روزی داشته باشد.
 ه نمی باشند و تحصيل این دسته ازطالب فقط بصورت روزانه است.خوابگاخواهر متأهل مجاز به استفاده از داوطلبان .6
شهد 7 ستانی مجاز به انتخاب مدارس م شهر صورت روزانه بوده و طالب  شهد فقط به  . تحصيل در مدارس علميه م

 باشند.نمی
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 جنوبی( –شمالی  –مدارس علمیه خراسان  )رضوي  يهاظرفیتفصل سوم: 
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نظام جامع)بلند مدت( ظرفيت مدارس علميه خواهران مشهد  
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 پذیرش سفیـران هدایتفصل اول: 

 اهداف

 ورد نياز.متربيت طالب توانمند، جهت تبليغ و نشر احکام و معارف اسالمی در سطح عموم برای مناطق ( 1
 

 ( نقش و توانایی ها :2

 ؛سخنرانی های مذهبی  با توجه به نيازهای منطقه.  بيان مسایل شرعی،موعظه و 1

 توانایی اداره کالس های دینی، قرآن و عربی مدارس آموزش و پرورش .2

 برگزاری جلسات آموزش و قرائت قرآن کریم؛  . 3

 . راهنمایی و هدایت جوانان و نوجوانان در امور دینی، سياسی و اجتماعی؛4

 یل جدید استفتا  مسا الب  مانند اصالح بين مؤمنين، پاسخ به سؤافت مذهبی،. انجام وظای  اجتماعی مربوط به ط5

 از مراجع بزرگوار تقليد.   

 سفيران هدایت و سایر مقاطع تخصصی حوزه 3. آمادگی ورود به مقطع سطح  6
 

 (نظام آموزشی:3

 واحد درسی ارائه می گردد.  202. نظام آموزشی بر اساس نظام واحدی در قالب 1

 نيمساد خواهد بود. 10ساد تحصيلی، شامل  5مدت دوره . 2

 . واحدهای درسی شامل : نظری، عملی ، نظری عملی و به صورت حضوری برگزارمی گردد.3

 ساد خواهد بود. ) اختصاصی برادران( 5. مدت تعهد دوره تبليغ نيز 3
 

 ( اهداف آموزشی:4

 اشته باشد:دو تبليغ آن را ای که توان بکارگيری تسلط به مباحث ذیل، به گونه* 

 . مبانی اعتقادی اسالمی 1

 . احکام مورد ابتال، مطابق با نظرات مراجع تقليد مشهور2
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 . روانخوانی و تجوید قرآن کریم و شيوه تدریس آن3

 . مباحث اخالق اسالمی و آداب معاشرت4

 سياسی)تاریخ و علوم سياسی(. تاریخ اسالم و سيره حضرات معصومين عليهم السالم و علوم 5

 . مباحث روانشناسی و جامعه شناسی عمومی تبليغ،  مدیریت اسالمی )علوم انسانی(6

 ای که متون روائی و عربی روان را، صحيح بخواند و بفهمد.. ادبيات عرب، به گونه7

 . مهارت ها و روش های پژوهش و تبليغ متناسب با مخاطب )دروس تخصصی( 8

 ه و اصود(استدفلی و روش استنباط و استخراج فتوا، احکام مورد ابتال،اصود و قواعد فقه )فق. فقه 9

 و حدیث( .  علوم قرآن و حدیث ، تفسير ، متون روائی، ادعيه و صحائ  معصومين عليهم السالم)قرآن10

 . منطق، فلسفه،کالم ، فرق و مذاهب) فلسفه و کالم(11

 نیهای علوم حوزوی و دی. کتاب12

 ( اهداف تربیتی:5

 هاي تربیتی ذیل:طالب با ویژگی پرورش  -

 . التزام عملی و اعتقاد راسخ به مبانی اسالم ناب محمدی )صلی اهلل عليه و آله وسلم(1

 . داشتن روحيه وفیی و محبت و معرفت فزم نسبت به ساحت مقدس ائمه طاهرین عليهم السالم2

 . التزام عملی به احکام شرعی3

 تربيت با رویکرد اندیشه های امام و رهبری انقالب اسالمی. 4

 . تخلق به اخالق اسالمی و زی طلبگی و حسن معاشرت با مردم5

 . حساس نسبت به حفظ و دفاع از اهداف نظام اسالمی6

 )برادران(اشتغال به تبلیغ و ادامه تحصیل (6

ی، در سطوح علمی می توانند به صورت غير حضور سفيران هدایت، فمن انجام تعهد تبليغی 2فارل التحصيالن سطح 

 بافتر حوزه علميه ادامه تحصيل دهند.

ذراندن سييطوح علمی سييفيران هدایت و یا گ 3( تا پایان سييطح 18تبصييره: انجام تعهد تبليغی ممتازین )معدد بافی 

 بافتر حوزه علميه و رشته های تخصصی به تاخير می افتد.
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 ( مدرك اعطایی:7

لميه خراسان ، ع، طبق فوابط مرکز مدیریت حوزه  14ه فارل التحصيالن سفيران هدایت  با کسب حداقل معدد ب

 گردد.اعطا  می«  دوره عمومی تبلیغ» )کارشناسی( حوزه علميه خراسان با عنوان  2دانشنامه سطح 

 

 سفیران هدایت: 3( سطح 8

 3ئی تبليغی آنها، سطح سفيران هدایت و افزایش کارا 2به منظور ارتقا  بنيه علمی و مهارتی فارل التحصيالن سطح 

تازین و کسانی که سفيران هدایت، به سه گرایش: خطابه، نویسندگی و تربيت کودک و نوجوان مصوب گردیده که مم

سفيران هدایت  3ند به صورت حضوری در مقطع سطح ساد از خدمت تبليغی خود را گذرانده اند می توان 2حداقل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ادامه تحصيل دهند.                                                                 

 

 ( اشتغال به خدمت:9

سان با در نظر سط معاونت فرهنگی تبليغی حوزه علميه خرا سفيران هدایت، تو صيالن  فاهای  فارل التح گرفتن تقا

 گردند. ) اختصاصی برادران (وجود امکانات اوليه حسب تشخيص اعزام میمحل و مردمی، محروميت 
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 عناوین دروس سفیران هدایت فصل دوم:

 

  

 نام درس رديف محور
تعداد 

 واحد

 ساعت
 جمع

 عملي عملينظري نظري

ت
بيا

اد
 

 160 - - 16 10 صرف 1

 388 - - 16 18 نحو 2

 128 32 - - 4 تجزيه و تركيب 3

 64 - - 16 4 فصاحت و بالغت 4

 48 - 24 - 2 )روش نویسندگی(آيين نگارش 5

ث
دي

ح
و 

ن 
رآ

ق
 

 56 32 24 - 2 قرائت و تجويد قرآن 6

 48 - - 16 3 سيره معصومين )عليهم السالم( 7

 64 - - 16 4 معارف حديثي 8

 24 - 24 - 1 روش آموزش مفاهيم قرآن 9

 32 - - 16 2 علوم قرآني 10

 240 - - 16 15 ترتيبيتفسير  11

 16 - - 16 1 جوامع روايي 12

 24 - 24 - 1 ادعيه و زيارات 13

 48 - 24 - 2 (علوم حديث) رجال و درايه 14

ل
صو

و ا
ه 

فق
 

 80 - - 16 5 احكام مبتال به 15

 448 - - 16 28 فقه 16

 40 - 24 16 2 روش استخراج فتوا 17

 32 - - 16 2 قواعد فقهيه 18

 320 - - 16 20 اصول فقه 19

دروس اقتضائي) فرق و مذاهب با  23

 تاكيد بر سلفي گري(
4 16 - - 64 
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 نام درس رديف محور
تعداد 

 واحد

 ساعت
 جمع

 عملي عملينظري نظري

الم
 ك

 و
فه

لس
ف

 

 160 - - 16 10 معارف و عقايد 20

 160 - - 16 10 منطق 21

 64 - - 16 4 اسالميحكمت  22

23 
 دروس اقتضائي) فرق و مذاهب

 با تاكيد بر سلفي گري( 
4 16 - - 64 

ق
ال

خ
ا

 

 96 - - 16 6 اخالق اسالمي 24

 32 - - 16 2 تعليم و تربيت اسالمي 25

ي
اس

سي
م 

لو
 ع

 و
خ

ري
تا

 

 96 - - 16 6 تاريخ اسالم 26

 32 - - 16 2 واليت فقيه 27

 32 - - 16 2 اسالميتاريخ انقالب  28

 16 - - 16 1 قانون اساسي جمهوري اسالم ايران 29

 16 - - 16 1 روش تحليل مسائل سياسي 30

ي
ص

ص
خ

س ت
رو

د
 

 48 - 24 - 2 )روش تحبیق(مهارتهاي پژوهشي 31

 24 - 24 - 1 روش تدريس قرائت و تجويد قرآن 32

 32 32 - - 1 روش تدريس احكام 33

 96 32 - - 3 سخنراني ديني( فن خطابه)روش 34

 24 - 24 - 1 روش ذكر مصيبت 35

 48 - 24 - 2 روش تدريس و كالسداري 36

 24 - 24 - 1 روش تدريس كودكان و نوجوانان 37

 192 32 - - 6 ها كارورزي روش 38
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 مون برادران و خواهرانزبرگزاري آ مراكز *           

 

 :تذكرات *
  انجام می پذیرد.  6/2/96طریق سایت حوزه از تاریخ ي توزیع کارت ورود به جلسه از  1
 خواهد شد. اعالمزمان و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه  ي 3
 و ترم آخر کاردانی، پيش دانشگاهی سوم دبيرستان سادپایه نهم و داوطلبان اشتغاد به تحصيل در  -3

 پایان ساد تحصيلی ارایه نمایند. درمی توانند مبت نام نمایند، مشروط براینکه مدرک قبولی خود را 

محل آزمون در نتيجه آزمون و محل قبولی تأمير ندارد لذا از داوطلبان گرامی تقافا می شود  5
 ایند.نزدیکترین محل آزمون به محل سکونت خود را انتخاب نم

 
 

 كد شهر نام شهر كد شهر نام شهر
 62 فردوس 42 بجنورد

 63 قاین 44 بيرجند

 65 قوچان 46 تایباد

 68 کاشمر 48 تربت جام

 51 گناباد 47 تربت حيدریه

 1 مشهد 56 سبزوار

 74 نيشابور 58 شيروان

 نام درس رديف محور
تعداد 

 واحد

 ساعت
 جمع

 عملي عملينظري نظري

م 
لو

ع
ي

سان
ان

 

 32 - - 16 2 مديريت اسالمي 39

 32 - - 16 2 اسي  عمومينشن روا 40

 32 - - 16 2 شناسي تبليغ روان 41

 24 - 24 - 1 مشاوره و راهنمايي 42

 32 - - 16 2 جامعه شناسي تبليغ 43

 64 32 -  2 تحقيق پاياني 44
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 شرایط ثبت نام سفیران هدایتفصل سوم: 
 

 :پذیرش شرایط

 واجتماعی اعتقادی،اخالقی،سياسی های ازصالحيت برخورداری .1

 اسالمی جمهوری مقدس ونظام فقيه وفیت به عملی اعتقادوالتزام .2

 )برادران(  ساد25 باحداکثرسن دیپلم مدرک حداقل داشتن .3

 ساد )خواهران( 18. داشتن حداقل مدرک پایه نهم با حداکثر سن4

 ساد )خواهران( 28دیپلم با حداکثر سن . داشتن حداقل مدرک 5

 .شودمی افزوده حداکثرسن به بافترازدیپلم تحصيالت:1تذکر

 برادران( اختصاصی. )گردد می افافه حداکثرسن به سربازی خدمت دوساد: 2تذکر

 خواهران( اختصاصی. )ميشود افافه آنان حداکثرسن به ساد 2 تاهل، درصورت: 3تذکر

 وروحی جسمی ازسالمت کامل برخورداری .6

 برادران()کيفری وسوابق وظيفه ازنظرنظام قانونی منع نداشتن. 7 

  اشتغاد عدمو دیگر آموزشی درمراکز همزمان تحصيل به اشتغاد وعدم ساد 5 مدت به وقت تمام تعهدتحصيل. 8

 کار به

 )خواهران(آموزشی اکزدرمر همزمان تحصيل به اشتغاد وعدم برای پایه نهم ساد 6 مدت به وقت تمام تعهدتحصيل .9

 .خواهدبودبررسی عمومی و تثبيتی ورودی،مصاحبه،دوره درآزمون ازقبولی پس قطعی پذیرش. 10

 (برادران) تحصيل ساد پنج دوره وپایان ازاحرازشرایط پس دائم شدن ملبس . 11

 ند. توجه خواهران مقطع تحصيلی متوسطه نيز می توانند در دوره سفيران هدایت مبت نام نمای .12

 

  



 

28 

 

 

 

 

 

 :پذیرش امتیازي هاي شاخص
 وسياسی مذهبی،اجتماعی،فرهنگی فعاليتهای سوابق داشتن .1

 البالغه یانهج کریم قرآن حافظ .2

 معنوی قوی انگيزه داشتن .3

 دردین وپژوهش طلبگی،تبليغ زی به درونی،عالقه اعتقادی انگيزه دارای .4

 وجانبازان شهدا یك درجه ومنسوبين جانبازان،آزادگان،ایثارگران .5

 روحانی فاقد خصوصامناطق محروم مناطق به اعزام داوطلب .6

 نيکو ظاهرواخالق حسن .7

 بيان قدرت .8

 مسجدبا محکم وپيوند قرآن وخواندن السالم اطهارعليهم ائمه به واعتقادراسخ عميق بينش دارای .9

 بافترازدیپلم تحصيالت .10

 بافتر ومعدد فکری توان .11
 .ووفیتمدار مذهبی،فرهنگی ای خانواده دارای. 12
 علمی و استعداد رشد. دارای توانایی 13
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط سنی داوطلبین برادران كه منع نظام وظیفه ندارند 

 و خواهران بر اساس مدرك تحصیلی
 مدرك تحصیلی

 )با ارائه گواهی قبولی( 
 برادران حداكثر سن

 )بدون احتساب امتیاز اختصاصی( 
 خواهران حداكثر سن

 )بدون احتساب امتیاز اختصاصی(
 (1378ساد)متولدین  18 - پایه نهم

 (1377ساد )متولدین  19 - پایه دهم

 (1368ساد )متولدین  28 (1371ساد )متولدین  25 دیپلم

 (1367ساد )متولدین  29 (1370ساد )متولدین  26 پيش دانشگاهی

 (1366ساد )متولدین  30 (1369ساد )متولدین  27 کاردانی 

 (1364ساد )متولدین  32 (1367ساد )متولدین  29 کارشناسی

 (1360ساد )متولدین  36 (1365ساد )متولدین  31 کارشناسی ارشد

 (1358ساد)متولدین  38 (1363ساد)متولدین 33 یدکتر
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 «قوانين نظام وظيفه از نظر مدرک تحصيلی»
 

 دوره داوطلبين برای يفهوظ نظام قوانين و شرایط باشند، داشته عنایت علميه حوزه به ورود محترم متقافيان: توجه      

 :باشد می ذیل شرح به و بوده یکسان هدایت سفيران و نظام جدید

 باشد.می دیپلماند يدهبرای متقافيان ورود به حوزه که به سن مشموليت رسنظام وظيفه حداقل مدرکطبق قوانين  -1

نباید بيشييتراز (  96 تير یا مهرماه سيياد)از تاریخ آخرین مدرک تحصيييلی متقافيييان تا تاریخ ورود به حوزه یعنی  -2
 یکساد فاصله باشد.

شگاهی داوطلبين  -3 صراف از پيش دان شتر از 96ادسمحترم، تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه تاریخ مدرک ان ( نباید بي
 یکساد فاصله داشته باشد.

 محدودیت سنی برای دانشجویان متقافی ورود به حوزه به شرح ذیل می باشد: -4
 

 فارغ التحصیالن دانشگاه: -الف

سی قبل از  22دارندگان مدرک کاردانی قبل از اتمام      شنا ش 24ساد، کار سی ار شنا ساد و  28د قبل از ساد، کار
 صيييل در حوزه سيياد، باید فارل التحصيييل شييوند و از تاریخ فراغت از تحصيييل تا شييروع به تح 30دکتری قبل از 
 ( یکساد بيشتر نگذشته باشد.96)تير یا مهرماه 

 كه از تحصیل در دانشگاه انصراف داده اند:یانی دانشجو -ب

 رنگذشته باشد.( یکساد بيشت96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  انصراف ازكاردانی: -

 بيشترنگذشته باشد. ( یکساد96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  كارشناسی:انصراف از -

صر صورت درج مدرکفمنا در نامه اعالم ان شود، در  شگاه مدرک معادد کاردانی قيد ن سن  افی از دان معادد کاردانی، 
 ساد باشد. 22این گروه از داوطلبين نباید بيشتر از 

 يشترنگذشته باشد.بساد ( یك 96)تيریا مهرماه سادازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه  انصراف ازكارشناسی ارشد: -

 ساد باشد. 24داوطلبين نباید بيشتر از فمنا سن این گروه از 

 رنگذشته باشد.( یکساد بيشت96ازتاریخ انصراف تا ورود به حوزه )تير یا مهرماه ساد  :انصراف ازدكتــري -

 ساد باشد. 28فمنا سن این گروه از داوطلبين نباید بيشتر از 

التحصيييل مقطع  ترخيص از خدمت به منظور ادامه تحصيييل در حوزه های علميه، برای مشييموفن وظيفه فارل نکته:

شتن غيبت سربازان فوق دیپلم و بافتر منوط به ندا شتن غيبت اوليه و برای  شرط ندا سطه ب اوليه و رعایت نمودن  متو
 شرایط سنی تعيين شده، بالمانع خواهد بود.
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 باشد. 96فزم به ذکر است مدرک فارل التحصيالن دانشگاهی باید قبل از مهر ماه  -
 ند مادامی که مشکل نظام وظيفه دارند.الن نباید افافه سنوات داشته باشدانشجویان و فارل التحصي -

      دوره بلند داوطلبين برای وظيفه نظام قوانين و شرایط باشند، داشته عنایت علميه حوزه به ورود محترم متقافيان -

 را مطالعه نمایند. وبه دقت آن بوده یکسان هدایت سفيران و مدت   

 :معاف از آزمونمتقاضیان  *
   بافتر و 18 معدد با( متوسطه اود دوره) نهم پایه مدرک قبولی دارایمتقافيان  -5

  بافتر و 17 معدد با کاردانیوپيش دانشگاهی  ،دیپلم مدرک قبولی دارایمتقافيان   -6

  12با حد اقل معدد  ارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتریک مدرک قبولی دارایمتقافيان  -7
 .حافظان کل قرآن کریم -8

 تبصره:

  .متقافيان معاف از آزمون به همان اولویت اود انتخاب مدرسه در زمان مبت نام جهت مصاحبه معرفی خواهند شد 

  می بایست در مصاحبه شرکت نمایند.افراد معاف از آزمون در موعد مقرر 

 .حافظان قبل از مصاحبه گواهی حفظ خود را از مراکز قرآنی رسمی ارائه نمایند 

 

 

 

 مشمول هستند شرایط سنی داوطلبين برادری که 

 حداكثر سن براي مشمولیت مدرك تحصیلی

 (1376سال )متولدین  20 دیپلم و پیش دانشگاهی روزانه سال تحصیلی جاري

 (1374سال )متولدین  22 كاردانی

 (1372سال )متولدین  24 كارشناسی

 (1368سال )متولدین  28 كارشناسی ارشد

 (1366سال )متولدین  30 دكتري
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 ثبت نام و آزمون ورودي:تذكرات 

يران هييدایت( ييييداوطلييب جهييت مبييت نييام، بایييد از طریييق سييایت مرکييز مييدیریت حييوزه علميييه خراسييان) سف .1
 اقدام نماید.

شييرائط و خصوصيييات مبييت نييام، موادآزمييون، تيياریخ برگييزاری و اعييالم نتييایج در سييایت حييوزه علميييه  تبصــره: 

 خراسان مبت گردیده و داوطلب باید کامالً آنها را مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.
ز طریييق ا  6/2/96یخ پييس از مبييت نييام اوليييه، توزیييع کييارت ورود بييه جلسييه داوطلبييان سييفيران هييدایت از تييار. 2

 سایت خواهد بود.

بييولی قو پييس از  و بييافتر دارنييد از شيرکت در آزمييون معيياف بييوده کارشناسييیدانشيجویانی کييه مييدرک  تبصــره:

 شوند.پذیرفته می و بررسی وفعيت عمومیدر مصاحبه، دوره تثبيتی 
 اهد شد.وخاعالم   8/3/96در تاریخ اسامی قبود شدگان در آزمون از طریق سایت حوزه خراسان  .3
 داوطلبان برای مصاحبه باید مدارک ذیل را به  همراه داشته باشند : .4
 تصویر شناسنامه از تمام صفحات؛ -

 تصویر آخرین مدرک تحصيلی -

 تصویر کارت ملی  -

 (پوشش اسالمی) خواهران با   4x3عکس  ه دو قطع -
 تصویر مدارک مربوط به استفاده از امتيازات و اولویت ها و... -

 وفعيت نظام وظيفه برای مشموفنتصویر  -

وقيت آن مقبود شدگان جهت تکمييل پرونيده پيذیرش فزم اسيت اصيل ميدارک تحصييلی و یيا اصيل گيواهی  -
 را ارائه کنند.
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 آزمون سفیــران هـــدایت منابع فصل چهارم:
 

 پایه نهم
 )خواهران(

 دیپلم
 براداران و خواهران

 كاردانی 
 براداران و خواهران

2دین و زندگی قرآن 1اندیشه    

 پيام های آسمانی
3دین و زندگی 2اندیشه    

2عربی آموزش فقه )طهارت،صوم،صلوه(  

3عربی عربی  آموزش فقه )طهارت،صوم،صلوه( 
2فارسی ادبيات فارسی زبان و نگارش فارسی  

3فارسی ادبيات اجتماعی  زبان و نگارش فارسی 
(3)تاریخ معاصر تاریخ  برکرانه چهل حدیث حضرت امام خمينی ره 

 درس هایی از وصيت نامه حضرت امام ره ------- ریافی

 برگزارخواهد شد. مرحله پایه نهم دوره اود متوسطه، دیپلم وکاردانی به صورت همزمان دریكمقطع  سهآزمون در
 د آموزشپایه نهم در دوره اود متوسطه نظام جدیزمون مقطع پایه نهم: از داوطلبان )اشتغاد به آ -1

 و پرورش و پایه دهم( به عمل خواهد آمد.
 حصيل در سومتآزمون مقطع دیپلم: از داوطلبان دارای مدرک دیپلم و پيش دانشگاهی و یا شاغل به  -2

 دبيرستان و پيش دانشگاهی به عمل خواهد آمد.
 ردانی به عمل خواهد آمد.اردانی و یا اشتغاد به ترم آخرکاآزمون مقطع کاردانی: از داوطلبان دارای مدرک ک -3
 واهد بود.خ ( 95-96های )چاپ سؤافت آزمون پایه نهم ازکتاب –4
طرح علوم تجربی مطابق جدود  وهای ریافييی فيزیك ی متوسييطه رشييتههای دوره سييؤافت آزمون دیپلم از کتاب -5

 خواهد بود. ( 95-96)چاپ  سوم دبيرستانو (  94-95)چاپ دوم دبيرستانخواهد شد. کتاب های 
 محاسبه خواهد شد.  1و بقيه مواد امتحانی با فریب  2فریب  باعربی  تبصره:

زبان  فالح زاده، وم،صلوه(آموزش فقه )طهارت،صجعفرسبحانی،  2و1کاردانی از اندیشه اسالمی سؤافت آزمون  -6
سن احمدی گيوی، بو نگارش  سی ح ضرت امام خمينی رکرانه چهل حدیثفار هایی از  جواد محدمی و درس )ره(ح

 سيدمحمدشفيع مازندرانی خواهد بود. )ره(وصيت نامه حضرت امام
 خواهد بود. 1بوده و بقيه مواد امتحانی با فریب  2با فریب  2و1اندیشه اسالمی  تبصره:

 یه مره منفی برای مقطع پاای خواهدبود و هرچهار پاسخ اشتباه یك نسؤافت آزمون بصورت تستی وچهارگزینه
 .نهم و هر سه پاسخ اشتباه یك نمره منفی برای مقطع دیپلم وکاردانی محاسبه خواهد شد
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  جنوبی –شمالی  -رضوی خراسان (برادران ) : ظرفيت مدارس سفيران هدایتفصل  پنجم
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 مقطع دیپلم و باالتر )خواهران( ظرفيت پذیرش سفيران هدایت
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