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دیباچه
مدرســه عالــی خاتــم االوصیــاء عــج بــا اســتعانت از 

ــاد آالء  ــت بنی ــه هم ــال 1389 ب ــال در س ــد متع خداون

و تحــت ارشاف حــرات آیــات علــی اکــر رشــاد و 

ابوالقاســم علیدوســت در جــوار بــارگاه ملکوتــی کریمــه 

اهــل بیــت حــرت فاطمــه معصومــه ســام اللــه علیهــا 

تاســیس شــد.

طــاب ورودی ایــن مدرســه فــارغ التحصیــان پایه ششــم 

ــائل و  ــدن دروس رس ــرای گذران ــه ب ــتند ک ــوزوی هس ح

مکاســب و کفایــة بــه صــورت تخصصــی بــه ایــن مدرســه 

وارد می شــوند ضمــن ایــن کــه آزمونهــای رســمی ایشــان 

تحــت برنامــه امتحانــات مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه 

قــم انجــام مــی گیــرد. 
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برنامه های مدرسه
اهم برنامه هایی که ارائه می شود عبارت است از:

1.ورودی و گزینش

1-1امتحان و تست کتل

ــک امتحــان  ــا ی ــدارس دیگــر ب ــد م ورودی مدرســه مانن

ــا یــک امتحــان شــفاهی  کتبــی رشوع می شــود ســپس ب

ادامــه می یابــد. کســانی کــه از ایــن دو امتحــان موفــق 

ــه  ــل و مصاحب ــت کت ــک تس ــند در ی ــده باش ــرون آم بی

ورودی رشکــت داده می شــوند تــا میــزان عاقمنــدی 

آنــان بــه دروس فقهــی و میــزان جذابیــت دروس فقهــی 

بــرای آنــان مشــخص شــود. پــس از تســت کتــل کســانی 

کــه تاییــد شــده باشــند در مدرســه ثبــت نــام می کننــد 

امــا تــا ســه ماهــه اول ســال بــه صــورت آزمایشــی 

در مدرســه حضــور دارنــد و در صــورت موفقیــت در 

ــه  ــمی مدرس ــه رس ــوان طلب ــه عن ــی، ب ــات تثبیت امتحان

پذیرفتــه می شــوند.

2-1گزینش مستمر

ــت  ــی اس ــرح مدیریت ــک ط ــتمر، ی ــش مس ــرح گزین ط
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کــه مجمــوع فعالیــت هــا و مشــارکت هــای پرورشــی، 

ــال در  ــک س ــه را در ی ــک طلب ــی ی ــی و آموزش پژوهش

ســه مرحلــه بــه صــورت خاصــه در یــک صفحــه نشــان 

می دهــد و اســتمرار حضــور طلبــه در مدرســه بــه 

ــش مســتمر بســتگی  ــودن هــان گزین ــز ب ــت آمی رضای

دارد. 

2. آموزش

مدرســه خاتــم االوصیــاء )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف( ماننــد 

دیگــر مراکــز تخصصــی وســیع تریــن بخــش آمــوزش را 

بــه درس رســائل و مکاســب و کفایــه اختصــاص داده 

ــف( ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل ــم االوصیاء)عج ــی خات ــه عال ــت. مدرس اس

آموزش هــای  بــر  درس،  ســه  ایــن  آمــوزش  کنــار  در 

ــا از آن طریــق؛ مســیر  مکمــل دیگــری تاکیــد می کنــد ت

آرمــان تحول خواهــی را بپویــد. یکــی از هدف هــای 

ــت  ــه ای تربی ــه طلب ــت ک ــن اس ــل ای ــای مکم آموزش ه

شــود کــه در عیــن احاطــه  کامــل بــر تــراث فقهــی 

امامیــه و روش فقــه جواهــری، احســاس مســئولیت 

کافــی و توانایــی کافــی بــرای ورود بــه عرصه هــای 

نظریه پــردازی  بــه  و  باشــد  داشــته  نیــز  را  نوپیــدا 

کاربــردی بــرای عرصه هــای مختلــف نظــام اســامی 
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عالــی  مدرســه  اکنــون  هــم  باشــد.  عاقمنــد   نیــز 

ــکاری   ــا هم ــف( ب ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل ــاء )عج ــم االوصی خات

تعــدادی از اســاتید حوزه و دانشــگاهها و  پژوهشــگاهها 

در دو رشــته خــارج عمومــی و فقــه االقتصــاد بــه ارائــه 

ــه اســت. خدمــات علمــی فرهنگــی پرداخت

دروس خــارج عمومــی چهــار بعــد دارد  و هــر  بعــدی از 

آن یــک  دوره دو ســاله را بــه خــود اختصــاص میدهــد، 

ایــن ابعــاد شــامل: 1.عبــادات؛ 2. معامــات باملعنــی 

االخــص؛ 3. سیاســات و 4. اجتاعیــات مــی شــود کــه در 

مجمــوع 8 ســال از دوره تحصیلــی یــک طلبــه را شــامل 

میشــود.

ــارج،  ــدن دوره دروس خ ــل از گذران ــت قب ــل ذکراس قاب

شــامل  کــه  را  ســطح  دروس  اســت  موظــف  طلبــه 

یکــدوره کامــل دروس مکاســب، رســائل و کفایــه میباشــد 

ــد  ــه بع ــام برســاند و  از آن  ب ــه امت ــدت 5 ســال ب در م

طلبــه مــی توانــد بــه دروس خــارج راه  یابــد. بــه عبارتــی 

در یــک دوره ســیزده ســاله طلبــه ایــن مرکــز مــی توانــد 

ــان برســاند. ــه پای ــه دروس را ب کلی

در خصــوص فقــه االقتصــاد نیــز آنچــه مطمــح نظــر 

اســت ایــن کــه  طــاب قــدرت اســتنباط احــکام اقتصادی 

داشــته باشــند؛ لــذا بــر ایــن مبنا، رشــته فقــه االقتصــاد به 
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صــورت تخصصــی در موسســه راه انــدازی شــده اســت. 

در مجمــوع  در یــک پروســه و بــازه زمانــی هشــت 

ســاله و بــا اختصــاص حجــم اکــری بــه مباحــث فقهــی 

و مابقــی بــه مباحــث اقتصــادی، ســاختار آموزشــی  ایــن 

رشــته در ایــن مرکــز تعریــف شــده اســت.

1-2استفاده طالب از حوزه آزاد

جهــت اســتفاده طــاب از متامــی ظرفیتهــای حــوزه، 

بــا  را  آزاد  اجــازه حضــور طــاب در دروس  مدرســه 

رشایطــی از جملــه تأییــد اســتاد حــوزه آزاد توســط 

ــا  ــه ت ــاب مدرس ــر از ط ــل 5 نف ــور حداق ــه، حض مدرس

ــه  ــوزه آزاد ب ــتاد ح ــد اس ــی و تعه ــال تحصیل ــان س پای

حضــور هفتــه ای یــک جلســه بــرای کاس مذاکــره و 

پویــش در مدرســه، داده اســت:

2-2آموزش های مکّمل 

1-2-2آموزشهای مکمل علمی 

1-1-2-2حلقه های پویش 

حلقــه  پویــش حلقــه ای اســت کــه بــرای یــک درس 

هفتــه ای یکبــار برگــزار می شــود و طــاب بــا استادشــان 

ــر  ــزرگان عرصــه فقاهــت ب ــه ب ــاره حاشــیه هایی ک در ب

مــن درســی آن هفته شــان زده انــد، بحــث می کننــد. 

ــگاه انتقــادی   هــدف از ایــن حلقه هــا ایــن اســت کــه ن
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طــاب بــه دیدگاه هــای مولّــف کتــاب درســی تقویــت و 

ــان شــکوفا شــود . خاقیــت آن

2-1-2-2حلقه های پایش و مذاکره

حلقه هــای پایــش و مذاکــره، حلقه هایــی اســت کــه 

بــرای هــر درِس یک هفتــه ای، یــک بــار برگــزار می شــود 

ــق طــرح  ــن اســت کــه طــاب از طری و هــدف از آن ای

ــام  ــاط ابه ــان نق ــر استادش ــود در مح ــش های خ پرس

موجــود در مــن درس آن هفتــه را مــرور و اســتاد نیــز بــا 

ــه،  ــاس تِر درِس آن هفت ــاِط حّس ــن نق ــش گذاش ــه پرس ب

میــزان توفیــق خــود در یاددهــی و توفیــق فراگیــران در 

یادگیــری را پایــش کنــد.

3-1-2-2طرح کتاب خوانی »کتاب من«

کتابهایــی کــه در ایــن طــرح بــه مطالعــه گذاشــته 

می شــود بــه آموزش هــای مکمــل مربــوط می شــود. 

ــد  ــی تأیی ــای علم ــه کتابه ــرح، ارئ ــن ط ــرای ای روش اج

ــپس کاس  ــه و س ــت مطالع ــه جه ــط مدرس ــده توس ش

رفــع اشــکال و اجــرای امتحــان از آن می باشــد.
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4-1-2-2دوره های فشرده 

آمــوزش فــرشده موضوعاتــی کــه بــرای اطاعــات عمومی 

ــه در  ــده ک ــه ش ــت در دوره  ای تعبی ــاب رضوری اس ط

تعطیــات دهــه آخــر صفــر برگــزار می گــردد.

5-1-2-2 پیشینه

ایــن برنامــه کــه در قالــب دوره فــرشده آموزشــی و چنــد 

روز قبــل از رشوع ســال تحصیلــی اجــرا میشــود اهــداف 

زیــر را دنبــال میکنــد:

 الــف( طــرح برخــی از مباحــث پیــش نیــاز دروس ســال 

تحصیلــی آتــی

ب( جمــع بنــدی مباحــث ســال گذشــته جهــت تقویــت 

حضــور ذهــن طــاب

ج( ارائــه یــک برنامــه علمــی در بعــد مســائل روز جهــت 

ایجــاد انگیــزه در طاب

ــا طــاب و  ــی ب ــاط یکــی از اعضــای شــورای عال د( ارتب

ــه آنهــا ــه تذکــرات الز ب ارائ

ــال  ــده از س ــه دروس باقیان ــع اشــکال نســبت ب ه( رف

گذشــته کــه توســط طــاب در تابســتان مطالعــه شــده 

اســت.

ــه شــده در  ــه کتاب هــای ارائ ــع اشــکال نســبت ب و( رف
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طــرح کتــاب مــن 

6-1-2-2 فعالیتهای فوق برنامه در آموزش

ــه  ــرای طــاب مدرس ــاری ب ــا بصــورت اختی ــن فعالیته ای

ــاً  ــه رشح آن ذی ــه ک ــورت گرفت ــان ص ــای آن ــا تقاض و ب

می آیــد:

الف( کالسهای تعمیقی دورس:

ایــن کاســها بــر محــور ســؤاالت عمیــق ناظــر بــه مــن 

ــائل  ــامل مس ــور ش ــؤاالت مذک ــود. س دروس اداره می ش

مربــوط بــه درک مــن، تحلیــل اســتدالل ها، نقــض و 

ــدی مــن، حــل چالش هــا و  ــاط کلی ابرام هــا، کشــف نق

ــد  ــاوت می باش ــف در دروس متف ــای کام مؤل تناقض ه

هــدف از ایــن کاســها تحریــک ذهــن مخاطبیــن و 

ــی،طراحی  ــن درس ــه م ــان در ورود ب ــت آن ــت دق تقوی

متناســب  پاســخهای  یافــن  بــرای  کاوش  و  ســؤاالت 

شــد می با

ب( حلقه های نگاه جامع

ــک بحــث  ــت منطقــی ی ــه هــدف مدیری ــه ب ــن برنام ای

ــح محــل  ــه، تنقی ــه و تصدیقی ــادی تصوری ــک مب و تفکی

ــزاع، تحلیــل اقــوال، اســتداللها و کشــف نقــاط تاقــی  ن

ــدی و  ــکات کلی ــط ن ــب و ضب ــف و رقی اســتدالهای مؤل

قابــل کاربــرد در مباحــث متفــاوت طراحــی شــده اســت.
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ج( حلقه روش شناسی اجتهاد مؤلفین:

هــدف کشــف روش ورود بــه مســائل و حــل آنها توســط 

ــد.  ــی در آن می باش ــم منطق ــک نظ ــاد ی ــف و ایج مؤل

کشــف مبانــی و نحــوه نظم دهــی بــه ادلــه، نــگاه 

ــی  ــر و چگونگ ــورد نظ ــم م ــای عل ــه چالش ه ــف ب مؤل

ــد. ــها می باش ــن کاس ــم در ای ــث مه ــا از مباح ــل آنه ح

د( حلقه روش شناسی استظهار مؤلفین:

توســط  ادعائــی  ظهورهــای  مناشــئ  کاس  ایــن  در 

ــی  ــور و چگونگ ــذار در ظه ــش گ ــل نق ــن و عوام مؤلفی

حــل چالشــهای رویــاروی ظواهــر ادلــه توســط مؤلــف و 

باالخــره کشــف یــک نظــام در رســیدن بــه ظهــور یــک 

ــرد.  ــرار میگی ــورد توجــه ق ــن م م

2-2-2آموزش های مکمل مهارتی

ــی  ــه موفــق کــه در مدرســه عال ــر اســاس الگــوی طلب ب

ــده  ــی ش ــف( طراح ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل ــم االوصیاء)عج خات

اســت، طلبــه بــرای آن کــه در ایفــای وظایــف طلبگی اش 

قریــن کامیابــی باشــد، افــزون بــر دانش هایــی کــه 

ــد.  ــته باش ــز داش ــی نی ــد مهارت های ــد بای ــب می کن کس

ارائــه  ایــن مدرســه  در  کــه  مهارت هایــی  از  برخــی 

از:  عبارت انــد  می شــود 
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- کارگاه هــای روش تحصیــل )استانداردســازی فراینــد 

یادگیــری( 

- کارگاه های مشاوره   

- کارگاه مدیریت زمان

- کارگاه مهارت های روانشناختی تبلیغ و...

3-2-2آموزش مکمل بینش افزایی

اجتاعــی،  امــور  در  طــاب  بینــش  ســطح  ارتقــای 

سیاســی و توســعه دائــره اطاعــات عمومــی آنهــا نســبت 

ــک  ــل یکای ــتای تبدی ــای آن در راس ــه و نیازه ــه جامع ب

آنــان بــه عنــری فعــال و هدفمنــد مــورد توجــه مدرســه 

ــی فرجــه الرشیــف( می باشــد  ــه تعال ــم االوصیاء)عجــل الل ــی خات عال

و بــرای ایــن منظــور جلســاتی در طــول ســال مخصوصــا 

ــد. ــرا می منای ــر اج ــه فج در ده

4-2-2آموزش مکمل نهج البالغه

ــاوی  ــه ح ــت ک ــی اس ــه کتاب ــج الباغ ــف نه ــاب رشی کت

موضوعــات مختلــف اعتقــادی، اخاقــی، اجتاعــی و 

ــات  ــد اطاع ــس آن می توان ــه تدری ــد ک ــی می باش سیاس

ارزشــمندی در ناحیــه ســنت پژوهــی بــه طــاب اعطــاء 

منایــد. ایــن کاس هفتــه ای یــک جلســه در طــول ســال 

تحصیلــی برگــزار مــی گــردد.
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3. پژوهش

شــاخه ســوم از فعالیــت مدرســه بحــث پژوهــش اســت. 

ــه  ــوز طلب ــد دوره ســطح دوره ای اســت کــه هن هــر چن

بــه بلــوغ آموزشــی کافــی بــرای ورود بــه عرصــه پژوهش 

ــه  ــا ارائ ــه ب ــر آن اســت ک ــا مدرســه ب ــه ام دســت نیافت

برنامه هــای خاصــی بینــش طلبــه را نســبت بــه پژوهــش 

ــر و او را  ــدا تغیی ــاحت های نوپی ــش در س ــژه پژوه بوی

نســبت بــه ایــن مقولــه عاقمنــد و توانــا بکنــد. بــه ایــن 

ــود.  ــه می ش ــر ارائ ــای زی ــور برنامه ه منظ

1-3نشست های علمی

هــدف از ایــن نشســتها، ایــن اســت کــه طلبــه بدانــد بــه 

وســیله داده هــای مکاســب و رســائل و کفایــه می تــوان 

بــه برخــی ســاحت های نوپدیــد وارد شــد و مســائل 

نوپیــدای نظــام و جامعــه جهانــی را بــا شــیوه های فقهــی 

حــل و فصــل کــرد. در حقیقــت ایــن طــرح  می خواهــد 

طلبــه را عمیقــا بــه ایــن بــاور برســاند کــه بیــن مســائلی 

در ســاحت های نوپیــدا، داده هــای دانــش فقــه و اصــول 

و مســئولیت طلبگــی او یــک ارتبــاط جــدی وجــود دارد. 

ــه  ــم ارائ ــه مه ــن هــدف دو  برنام ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

می شــود: یکــی از آنهــا، نشســت های علمــی و دیگــری 

نقــد مقــاالت اســت.
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بــا ایــن عنــوان، نشســت هایــی تــا کنــون برگــزار شــده 

اســت: 1. نشســت مالکیــت فکــری؛ 2. نشســت ماهیــت 

پــول؛ 3. معامــات بانکــی ســلف؛ 4. انفــال و رسمایه های 

طبیعــی بــر محوریــت کتــاب مکاســب؛ 5. گســره نقــش 

دولــت در حقــوق خصوصــی بــا تاکیــد بــر فقــه امامیــه 

و مکاســب؛ 6. جایــگاه مکاســب در نظــام حقوقــی؛ 

7.قراردادهــای آتــی و ... 

2-3نقد مقاالت  

ــد نشســت ها برنامــه دیگــری  ــز مانن »نقــد مقــاالت« نی

ــه، نحــوه ورود دانــش  اســت کــه موجــب می شــود طلب

فقــه بــه ســاحت نوپیــدا را تجربــه کنــد. در ایــن برنامــه 

ــال  ــه در ح ــه طلب ــی ک ــی فقه ــاده درس ــا م ــب ب متناس

یادگیــری آن اســت، یــک مقالــه  منتــرش شــده بــا 

ــاره  ــاب و در ب ــی - پژوهشــی، انتخ ــتانداردهای علم اس

ــود. ــی ش ــام م ــی انج ــث و بررس آن بح

3-3فلسفه های مضاف

علومــی ماننــد ادبیــات و منطــق و اصــول و ... هســتند 

ــر امــر اجتهــاد دارنــد. مدرســه  ــز ب کــه تاثیــر مهمــی نی

عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف( بــرای 

ســازماندهی یافته هــای علمــی طــاب )ترغیــب بــه 

تکمیــل آن یافته هــا در صــورت نیــاز( دوره هــای کوتــاه 
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برگــزار  مضــاف  فلســفه های  عنــوان  تحــت  مدتــی 

می کنــد. از ایــن منونــه درســها می تــوان بــه فلســفه 

ــفه  ــه، فلس ــفه فق ــث، فلس ــفه حدی ــی، فلس ــوم ادب عل

لغــت، فلســفه کام، فلســفه اصــول، فلســفه تفســیر و 

ــود. ــاره من ــفه .... اش ــق و فلس ــفه منط فلس

4-3نکوداشت 

بــرای معرفــی شــخصیتهای بــزرگ حــوزوی ماننــد شــیخ 

ــا در  ــار آنه ــه آث ــانی ک ــق خراس ــاری و محق ــم انص اعظ

دروس ســطح تدریــس می شــود نکوداشــتهای ســالیانه ای 

برگــزار می شــود کــه هــدف از ایــن نشســتها آشــنا کــردن 

طــاب بــا شــخصیت علمــی و اجتاعــی و سیاســی 

نویســنده کتــب درســی حــوزه اســت تــا از طریــق فهــم 

ــف دســت  ــه فهــم دقیقــری از مؤلَّ ــف ب شــخصیت مولِّ

انصــاری، مرحــوم  نکوداشــت مرحــوم شــیخ  یابنــد. 

آخونــد و مرحــوم شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی نیــز  

ــاب برگــزار  شــد.   ــن ب از همی

5-3کارگاه روش تحقیق 

ــای  ــن دغدغه ه ــی از مهمری ــاله یک ــمند مس ــل روش ح

آموزشــی مدرســه اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

راهردهایــی اندیشــیده شــده اســت؛ یکــی از آنهــا ارائــه 

کارگاه هــای روش تحقیــق در مدرســه اســت. در برگــزاری 
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ایــن کارگاه هــا اهــداف دیگــری از جملــه نزدیــک کــردن 

ذهــن و زبــان طــاب بــه اســتاندارهای جهانــی تحقیــق 

مدنظــر اســت. 

ایــن کارگاه در ســال پایانــی دوره ســطح برگــزار می گــردد 

و طــاب را جهــت ارائــه پایــان نامــه و پژوهشــهای 

ــد.   ــک می منای ــی کم علم

6-3گزارش نویسی )تقریرنویسی(

ــف( ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل ــم االوصیاء)عج ــی خات ــه عال مدرس

ســنت حســنه تقریــر نویســی بــرای دروس اســاتید 

آموزشــی  اهــداف  بــا  و  اســتاندارد  صــورت  بــه  را 

مقولــه،  آن  از  و  داده  ارتقــاء  خاصــی  پژوهشــی  و 

ــزارش  ــت. در گ ــرده اس ــتخراج ک ــی را اس ــزارش نویس گ

مدرســه  در  کــه  شــیوه نامه ای  اســاس  بــر   نویســی 

عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیف(طراحــی 

ــه کلمــه  ــر کلمــه ب ــه جــای تقری شــده اســت، طــاب ب

درس اســتاد )کــه حالــت امــا دارد( بــا بازآفرینــی درس 

ــع و  ــل مناب ــه تکمی ــتاد ب ــرح اس ــاس ط ــر اس ــتاد ب اس

می پردازنــد.  درس  اســتدالل های  خودیافتــه   بازتبییــن 

از  7-3شــرکت در نشســت های علمــی خــارج 

ــه مدرس

از ایــن مــوارد رشکــت طــاب در نشســت فقــه هســته ای 
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و هایــش ملــی فقــه هــر )تهــران و قــم( و برخــی 

ــوده اســت.  نشســتهای دیگــر ب

8-3بازدید از موسسات  

1-4اخالق

1-1-4حفظ و ارتقای کرامت نفس

2-1-4مواجهه اخالق مدار با طالب در مدرسه

ــالب)کالس  ــران ط ــی از همس ــت اخالق 3-1-4حمای

مهــارت هــای زندگــی(

بــا دعــوت از همــران طــاب و برگــزاری  مدرســه 

کاســهایی می کوشــد تــا خانــواده آنــان را با مســئولیتهای 

ــر  ــئولیت، متعهدت ــن مس ــه ای ــناتر و ب ــا آش ــی آنه طلبگ

کنــد. 

4-1-4دروس اخالق

مدرســه در کنــار برنامه هــای تحصیلــی خــود، درس 

اخــاق هفتگــی را بــرای طــاب اجــرا می کنــد. ایــن 

برنامــه بــه دو صــورت اختیــاری و الزامــی اجــرا می گردد. 

در بخــش الزامــی یکــی از اعضــای شــورای عالــی مدرســه 

مباحــث اخاقــی را بــه صــورت علمــی ارائــه می دهــد. 

دلیــل الزامــی بــودن آن عــاوه بــر جهــت گیــری علمــی، 

از  برخــی  در  بــه مســائل طــاب مدرســه  پرداخــن 

جلســات اســت. 
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2-4مشاوره 

در دو زمینــه مشــاوره تحصیلــی و روانشــناختی بــه 

صــورت تخصصــی و علمــی، دوره هایــی بــا عنــوان 

کارگاههــای روانشــناختی ویــژه طــاب از ســال 96 و 

ویــژه همــران آنــان از ســال 95 رشوع شــده اســت کــه 

هــدف از اجــرای ایــن کارگاههــا، رفــع مســائل و موانــع 

تحصیلــی و رفــع مشــکات ارتباطــات فــردی و اجتاعــی 

ــت. ــرب اس ــان مج ــوت از کارشناس ــا دع ب

3-4 دیدار با مراجع

 مدرســه بــه منظــور آشــنایی و ماقــات بــا بزرگانــی کــه 

می توانــد تاثیــر  مســتقیمی بــر رشــد علمــی یــا بینشــی 

طــاب داشــته باشــد برنامــه دیــدار بــا مراجــع را تحــت 

ــرده  ــت« طراحــی و اجــرا ک ــا ســتارگان هدای ــوان »ب عن

اســت از جملــه شــخصیت هایی کــه برنامــه دیــدار 

ــه  ــوان ب ــده  می ت ــزار ش ــان برگ ــا آن ــه ب ــوی مدرس از س

حــرات آیــات عظــام نــوری همدانــی، صافــی گلپایگانی 

ــی  ... اشــاره کــرد.   و جــوادی آمل

4-4طرح کتابخوانی »بوستان کتاب« 

در فراینــد مطالعــه  الزامــی، یــک طلبــه در دوره  ســطح، 

 )... در زمــان تعطیات)دهــه اول محــرم و نــوروز و 

ــود  ــی می ش ــه معرف ــوی مدرس ــه از س ــی را ک کتاب های
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از  گزارشــی  تعطیــات  پایــان  در  و  منــوده  مطالعــه 

مطالعــه کتــاب را در منون برگ هایــی کــه بــه همیــن 

منظــور طراحــی شــده  ارائــه می کنــد و در امتحــان 

ــد.  ــت می کن ــز رشک ــده نی ــه ش ــاب مطالع کت

5-4تبلیغ

ــرای  ــه عنــوان یــک رســالت اصلــی ب ــر تبلیــغ ب ــد ب تاکی

ــن  ــه همی ــت. ب ــه اس ــای مدرس ــاب، از آرمانه ــه ط هم

منظــور مدرســه، طــاب را در تعطیــات غیرتبلیغــی، بــا 

مهــارت و دانــش الزم بــرای تبلیــغ آشــناتر می کنــد و در 

تعطیــات تبلیغــی بــه مناطــق مــورد نیــاز اعــزام میکنــد.


