
1



2 

 

 فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم:
 با و مطالعه دقت با را راهنما دفترچه نام،ثبت به اقدام از قبل گرامی، لطفاً داوطلبان .1

 .نمایید نامثبت به مبادرت آزمون، ضوابط و ازشرایط آگاهی
 خانوادگی، مشخصات نام و نام ملی، کد درج داوطلبان محترم در است الزم .2

 آورند. ملبع را کافی هتوجّو  تدقّ دیگر، اطالعات تمامی و عکس ارسال ای،شناسنامه

 در بر نخواهد داشت. داوطلبانای برای نام و پذیرش، هیچ گونه هزینهمراحل ثبت .3

 و مصاحبه را از سایت مدرسه تخصصی توانند منابع آزمون ورودیمیداوطلبان عزیز  .4

و یا از کانال تلگرامی پذیرش به   www.mqekh.comبه نشانی  قرآن و عترت

  دریافت نمایند. @p_mqekhآدرس 

 صفحه عنــوان

 2 مقدمه

 3 رویکردها و اهداف

 4 هاآشنایی با واژه

 5 شکل و طول دوره

 6 برخی از اساتید مدرسه

 6 مزایای دوره

 7 شرایط پذیرش

 8 مصاحبه علمیمنابع آزمون کتبی و 

 9 مدارک مورد نیاز

 9 نامنحوه ثبت

 9 کسب اطالعات بیشتر

 01 بندی پذیرشزمان
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 ب سم اهلل ارلمحن ارلحمي

لا  ِرك   ِإِّن  :انّلِبّ  َقا ِن  ِِفُكم  َتا يم ا ْمم
ا
ُتم  ِإنم  أ ذم خا

ا
ما  أ نم  ِِبِ ا لا ُّلو ض ِ

ا ابا  ؛ت  ّ  اهلَلِ  ِكتا جا َزوا وا  عا لا  َا هم
ا
ِت أ م ِت  ب اي  را م  ؛ِعت 

ا ها يو
ا
ُعوا انَلاُس  أ ا م  وا  اْسم ُت  قا ََّلم ِرُدونا  ِإَنُكم  با ا َ  َست  ا ضا  َعا اوم

م
ُلُكم  اْل

ا
أ سم
ا
ا فاأ َ ُتم  َعا لم عا ِن  ِف  ف ا ي م لا ا                                                                     اثَلق 

 (22، ص 2الکافی، ج)
 

که با دو  این .نداهدایت هاياسوه هدایت و اهل بیتپر فروغ کتاب  ،قرآن

 درداشته و  واحد قصدي و آهنگ اند،شده صادر الهي يناحیه از شمول،جهان يرویكرد

تمسّك بشریّت به این دو دارند.  یكنواخت و یكسان آهنگي نیز وجودي مراتب يهمه

ا به ربخش قرآن و عترت در سراسر گیتي ت فرهنگ حیاتالهي،  حاکمیّارمغان الیزال 

دنبال دارد؛ همان آرماني که معمار کبیر انقالب اسالمي و جانشین عظیم الشأن ایشان، با 

 اند.ق آن بودهاندیشه ها و رهنمودهاي خود، همواره به دنبال تحقّ

 هتربیت عالمان وارستبدون شك، نیل به این هدف واال و آرماني، در گرو تولید علم و 

اهلل و در رأس آن، حضرت آیت در عرصه قرآن و عترت است که حوزه علمیه خراسان

، اقدام به پرورش اساتید و کارشناسان نو اندیش، کارآمد و با درك این مهم عاملي

 است. قرآن و عترت نمودهصي توانمند در بستر مدرسه تخصّ

امام  ، حضرتل محمدعنایات عالم آ وبا استعانت از پروردگار متعال  ،از این رو

براي دومین سال  صيمدرسه تخصّاین ، عصرهات حضرت وليدر سایه توجّو  ارض

 خ و سیرهتاری»و  «تفسیر و علوم قرآن»در دو رشته  مندطالب عالقهاقدام به پذیرش ، پیاپي

  نماید.مي با رویكرد تربیت مدرس )کارشناسي ارشد( 3در مقطع سطح  «اهل بیت
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اهداف مدرسه رويکردها و  

 رويکردها: 

های تحلیل تاریخ با توجه به های تفسیری و روشتأکید بر مبانی، اصول و روش .1

 متون کالسیک به جای پرداختن به محصوالت
 ای از سایر منابع و استفاده حاشیهقرار دادن متن قرآن به عنوان پایه اصلی  .2
های پیشین طالب در برنامه عمومی و پیشنیاز و آموختههای پایه توجه به دانش .3

 حوزه
تفسیری و تاریخی به کاربردهای علمی در خالل دروس  نظریهای تبدیل دانش .4

 کارگاهی
الزم برای حضور موفق در این دوره، عالوه بر کسب جامعیت علمی ی آموختهدانش      

 ی، به عنوان یک فاضل کارآمد و نوپرداز و یک مدرس مبرّز در زمینهچهارمقطع سطح 

 تفسیر و تاریخ، با محوریت متون درسی حوزه در سطوح عالی، مشغول خواهد شد.
 

 اهداف:
 

هاي مند در شاخهو توان و پژوهشگران نوانديش، کارآمد کارشناسانپرورش اساتيد،  .1

 مختلف علوم قرآن کريم و سيره اهل بيت
ي ظرفيت حوزه علميه خراسان براي توليد علم و استنباط معارف روز رساني و توسعهبه .2

 اسالمي در عرصه قرآن و سيره
 بستر سازي در جهت ايفاي نقش خطير حوزه در ارتقاء و تحوّل علوم انساني  .3
 اساندر حوزه علميه خريتشناختي تفسير قرآن و سيره اهل بتقويت مباحث روش .4
 ي مباحث اجتهادي تفسير قرآن و تاريخايجاد آمادگي الزم براي ورود به عرصه .5
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هاي دفترچهآشنايي با واژه  

 

 مرکز -1

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

 مدرسه -2

 شود.)مدرسه( نامیده می، حوزه علمیه خراسان صی قرآن و عترتمدرسه تخصّ

 طالب سطح دو -3

حوزه علمیه خراسان و یا پایه  8تا  1به طالبی که کلیه دروس کتبی و شفاهی پایه های 

را با نمره قبولی گذرانده باشند، طلبه سطح دو  اصفهان یاحوزه علمیه قم  9تا  1های 

 شود.گفته می

 رشته -4

مدیریت حوزه علمیه خراسان به تصویب های تخصصی سطح سه که در مرکز به رشته

 شود.رسیده است، رشته گفته می

 آزمون ورودي -5

 مدرک سطح 31/11/1397هستند و یا اینکه تا تاریخ  دو طالبی که دارای مدرک سطح

های تخصصی مدرسه قرآن و عترت، جهت تحصیل در رشتهکنند، دو خود را اخذ می

شرکت نموده و خواهد بود، تستی که به صورت بایست در آزمون ورودی مدرسه می

 .خواهد آمد امتیاز الزم را کسب نمایند. منابع آزمون کتبی در ادامه

 مصاحبه -6

و  طالبی که در آزمون ورودی مدرسه، امتیاز الزم را کسب نمایند، به مصاحبه علمی

  .همان منابع آزمون کتبی است شوند. منابع مصاحبه علمیدعوت می عمومی
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 نمره منفي -7

به جهت حصول اطمینان از میزان معلومات داوطلب و جلوگیری از پاسخ های       

حدسی و تصادفی، آزمون کتبی، دارای نمره منفی خواهد بود. بدین صورت که به إزاء 

گردد. بدیهی می حذفپاسخ اشتباه، یکی از پاسخ های صحیح همان ماده درسی،  3هر 

 .محاسبه خواهد شداست نمره نهایی داوطلب، پس از إعمال نمرات منفی 

 شده نهايي پذيرفته -8

، امتیازات الزم را و عمومی آن دسته از طالبی که در آزمون کتبی و مصاحبه علمی      

کسب نمایند و در موعد مقرّر مدارک خود را ارائه نمایند، پذیرفته شده نهایی قلمداد 

صِرف قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، حقّی را برای داوطلب د. بدیهی است نشومی

 د.گردایجاد نکرده و تا تکمیل و ارائه مدارک در موعد مقرر، پذیرفته شده محسوب نمی

 آموختهدانش -9

خود را، با کسب نمره  یدروس عمومی، مهارتی و تخصّصی رشته تمامیای که طلبه      

نامه سطح سه خود را در زمان تعیین شده ت مقرّر به پایان برساند و پایانقبولی در مهل

 شود.نامیده می آموختهدانشنگارش و دفاع کند، 

 

 

 طول و شکل دوره

اقل نیم سالی واحدی است. طول دوره حد، حضوری، ناپیوسته و هارشته نظام آموزشی

   نامه است.هشت نیم سال، بدون احتساب پایان و حد اکثرپنج نیم سال 
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 برخي از اساتيد مدرسه

 زادهالهي استاد حجت االسالم والمسلمین

 زادهنقي والمسلمین دکترحجت االسالم 

 زادهشیخ دکتر حجت االسالم والمسلمین

 زادهياسماعیل دکترجناب آقاي 

 حجت االسالم والمسلمین سعیدي فاضل

 مقامي حجت االسالم والمسلمین

 دکتر روحي جناب آقاي

 وکیلي دکترجناب آقاي 

 حقاني جناب آقاي دکتر

 مجتهدي جناب آقاي دکتر

 حجت االسالم والمسلمین نوربخش کالئي

 زادهابراهیم حجت االسالم والمسلمین

 

 مزايا

 حوزه علمیه خراسان سه )کارشناسی ارشد(اعطای دانشنامه تخصّصی سطح  .1

 دکتریو  تخصّصی سطح چهارامکان ادامه تحصیل در مقطع  .2

  دروس مرتبط با آنها در سطوح یک تا سهتدریس قرآن و تاریخ و امکان  .3

 حوزه و دانشگاه مندی از اساتید برجستهبهره .4

 استفاده از فضای آموزشی و پژوهشی مناسب .2

معافیت از آزمون کتبی ورود به رشته های سطح چهار تخصّصی )دکتری( مدرسه  .6

 . تخصّصی قرآن و عترت

 ... به عنوان مدرّس و مربی و سساتمؤ امکان معرفی طالب به مراکز، .7

 کمک هزینه تحصیلیپرداخت  .8
 سکونت در مجتمع مسکونی ثامن االئمهبرخورداری از امتیاز جهت  .9
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 شرايط پذيرش

 الف: شرايط عمومي

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران .1
 اعتقاد و التزام به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی  .2
 نداشتن سوء سابقه کیفری به تشخیص مراجع ذی صالح .3
 برخورداری از سالمت جسمی و روانی  .4
 حیث مقررات نظام وظیفهنداشتن منع قانونی از  .2
 به بعد( 1367سال )متولدین  31سن اکثر داشتن حد .6

، به ، تبلیغ و خدمت سربازیباالترو  9ی غال به تدریس، تحصیل پایههای اشتسال تبصره:

 است.سال 4سقف سنوات افزوده شده،  شود.اکثر سن افزوده میحد

 شرايط اختصاصيب: 

 حوزه علمیه خراسان، قم و یا اصفهان دو دارا بودن مدرک سطح .1
مراحل پذیرش را با موفقیت سپری کنند، حداکثر تا  آن دسته از داوطلبانی که تبصره:

خود را ارائه دهند و در غیر این صورت،  دو مهلت دارند مدرک سطح اول نیمسالپایان 

 د.د شناهی خوتلقّ منصرف

 به تحصیل و غیر آن، در مراکز حوزوی و غیر حوزوی 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 نماید.رفتن شرایط تحصیلی، به مراکز و مؤدر نظر گ

 (علمی و عمومی قبولی در مراحل پذیرش )آزمون کتبی و مصاحبه .3
 باشند.از آزمون کتبی معاف می (18باالی معدل طالب ممتاز حوزه ) تبصره:

 ارائه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام نهایی در موعد مقرّر .4
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 مدارك مورد نياز

 تکمیل فرم ثبت نام .1
 یک قطعه عکس پشت نویسی شده .2
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی .3
 و باالتر 8اشتغال به پایه  گواهی مدرک سطح دو و یا .4
 مدارک معتبر جهت متقاضیان افزایش شرط سنّی و معافیت از آزمون .2

 

 شيوه هاي ثبت نام

 الف: حضوری

 14الی  9، همه روزه از ساعت 28/12/96لغایت  1/11/96توانند از تاریخ داوطلبان می

 نمایند.با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز، به واحد پذیرش مدرسه مراجعه 

 ب: غیر حضوری

به نشانی  تخصّصی توانند در مهلت مقرر، با مراجعه به سایت مدرسهطالب گرامی می

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

 

 اطالعات بيشتر...

 د:باشی ارتباطهای ذیل با ما در جهت کسب اطالعات بیشتر از راه

   سایت مدرسه تخصصی قرآن و عترت به نشانیwww.mqekh.com 
  :121-38242264تماس تلفنی 

  مراجعه حضوری به مدرسه 

   کانال تلگرامی پذیرش به آدرس@P_MQEKH 
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  منابع آزمون کتبي و مصاحبه علمي

 

 

 

 

 عنوان درس
 

 عنوان کتاب
 

 تعداد محدوده

  سؤال

 

 ضريب

 ) هر دو رشته( منابع مشترك

 

 ادبیات عرب

 صرف ساده -1

 القواعد االساسیه للغة العربیه -2

 )تالیف سید احمد الهاشمی(         

 

 همه کتاب

12 2 

  اصول فقه

 فرائد االصول )رسائل(
از اول کتاب تا 

 ابتدای استصحاب

12 2 

 2  11 جزوههمه  امام خمینی )ره( منشور روحانیت عمومی

 "علوم قرآن تفسير و"منابع اختصاصي رشته 

 4 22 29جزء  تفسیر المیزان تفسیر
 

 علوم قرآنی
 

 تفسیر تسنیم
 جلد اول

 )تا آغاز سوره حمد(

22 4 

 2 11 همه کتاب جواهرالبالغه بالغت

 "تيب اهل رهيس و خيتار" رشته ياختصاص منابع
 

 تاریخ اسالم
قرآن      تاریخ اسالم از منظر 

 )یعقوب جعفری(

 

 همه کتاب
22 4 

 

 تاریخ اهل بیت
حیات فکری و سیاسی 

 )رسول جعفریان( امامان شیعه

 

 همه کتاب
22 4 

 

  اهل بیت سیره
 سیره پیشوایان 
 )مهدی پیشوایی(

 

 همه کتاب
11 2 
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بندي پذيرشزمان  

 

  

 آدرس

، نرسيده به ميدان ده ديمشهد مقدس، خيابان امام خميني  

صي قرآن و عترتروبروي داروخانه هالل احمر، مدرسه تخصّ  

19356622115 -38542564تلفن تماس:   

 خـتاري مرحلـه

 28/02/96لغایت  0/00/96 ثبت نام

 09/2/97لغایت    06/2/97 دریافت کارت ورود به جلسه

 21/2/97پنج شنبه  آزمون کتبی

 29/2/97 اعالم نتایج آزمون کتبی

 7/4/97لغایت   27/3/97 مصاحبه علمی

 0/5/97دو شنبه  اعالم نتایج نهایی

 7/6/97لغایت  21/5/97 نیازهای تخصّصی پیشدوره

 07/6/97 شروع سال تحصیلی
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