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دیباچه
مدرســه عالــی خاتــم االوصیــاء عــج بــا اســتعانت از خداونــد 

متعــال در ســال 1389 بــه همــت بنیــاد آالء و تحــت ارشاف 

حــرات آیــات علــی اکــر رشــاد و ابوالقاســم علیدوســت در 

ــارگاه ملکوتــی کریمــه اهــل بیــت حــرت فاطمــه  جــوار ب

معصومــه ســام اللــه علیهــا تاســیس شــد.

ــه ششــم  ــان پای ــارغ التحصی ــه ف ــن مدرس طــاب ورودی ای

بــرای گذرانــدن دروس رســائل و  کــه  حــوزوی هســتند 

مکاســب و کفایــة بــه صــورت تخصصــی بــه این مدرســه وارد 

ــای رســمی ایشــان تحــت  ــن کــه آزمونه می شــوند ضمــن ای

برنامــه امتحانــات مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه قــم انجــام 

ــرد.  مــی گی

برنامه های مدرسه
اهم برنامه هایی که ارائه می شود عبارت است از:

1.ورودی و گزینش

1-1امتحان و تست کتل

ورودی مدرســه ماننــد مــدارس دیگــر بــا یــک امتحــان کتبــی 

رشوع می شــود ســپس بــا یــک امتحــان شــفاهی ادامــه 

می یابــد. کســانی کــه از ایــن دو امتحــان موفــق بیــرون 

آمــده باشــند در یــک تســت کتــل و مصاحبــه ورودی رشکــت 
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ــی و  ــه دروس فقه ــان ب ــدی آن ــزان عاقمن ــا می ــوند ت داده می ش

ــان مشــخص شــود. پــس  ــرای آن میــزان جذابیــت دروس فقهــی ب

از تســت کتــل کســانی کــه تاییــد شــده باشــند در مدرســه ثبــت 

نــام می کننــد امــا تــا ســه ماهــه اول ســال بــه صــورت آزمایشــی 

ــات  ــد و در صــورت موفقیــت در امتحان در مدرســه حضــور دارن

ــه می شــوند. ــه پذیرفت ــه رســمی مدرس ــوان طلب ــه عن ــی، ب تثبیت

2-1گزینش مستمر

طــرح گزینــش مســتمر، یــک طــرح مدیریتــی اســت کــه مجمــوع 

ــت هــا و مشــارکت هــای پرورشــی، پژوهشــی و آموزشــی  فعالی

یــک طلبــه را در یــک ســال در ســه مرحلــه بــه صــورت خاصــه 

ــه در  ــور طلب ــتمرار حض ــد و اس ــان می ده ــه نش ــک صفح در ی

مدرســه بــه رضایــت آمیــز بــودن هــان گزینــش مســتمر بســتگی 

دارد. 

2. آموزش

ــر  ــد دیگ ــف( مانن ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل ــاء )عج ــم االوصی ــه خات مدرس

بــه درس  را  آمــوزش  بخــش  تریــن  وســیع  تخصصــی  مراکــز 

رســائل و مکاســب و کفایــه اختصــاص داده اســت. مدرســه 

عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف(در کنــار آمــوزش ایــن 

تاکیــد می کنــد  بــر آموزش هــای مکمــل دیگــری  ســه درس، 

ــی  ــد. یک ــی را بپوی ــان تحول خواه ــیر آرم ــق؛ مس ــا از آن طری ت

از هدف هــای آموزش هــای مکمــل ایــن اســت کــه طلبــه ای 
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تربیــت شــود کــه در عیــن احاطــه  کامــل بــر تــراث فقهــی 

و  کافــی  فقــه جواهــری، احســاس مســئولیت  امامیــه و روش 

ــته  ــز داش ــدا را نی ــای نوپی ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــی ب ــی کاف توانای

ــف  ــای مختل ــرای عرصه ه ــردی ب ــردازی کارب ــه نظریه پ ــد و ب باش

ــی  ــه عال ــون مدرس ــم اکن ــد. ه ــد باش ــز عاقمن ــامی نی ــام اس  نظ

خاتــم االوصیــاء )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف( بــا همــکاری  تعــدادی از 

اســاتید حــوزه و دانشــگاهها و  پژوهشــگاهها در دو رشــته خــارج 

عمومــی و فقــه االقتصــاد بــه ارائــه خدمــات علمــی فرهنگــی 

ــه اســت. پرداخت

دروس خــارج عمومــی چهــار بعــد دارد  و هــر  بعــدی از آن 

ــاد  ــن ابع ــد، ای ــاص میده ــود اختص ــه خ ــاله را ب ــک  دوره دو س ی

شــامل: 1.عبــادات؛ 2. معامــات باملعنــی االخــص؛ 3. سیاســات و 4. 

ــات مــی شــود کــه در مجمــوع 8 ســال از دوره تحصیلــی  اجتاعی

ــه را شــامل میشــود. ــک طلب ی

قابــل ذکراســت قبــل از گذرانــدن دوره دروس خــارج، طلبــه موظف 

اســت دروس ســطح را کــه شــامل یکــدوره کامــل دروس مکاســب، 

رســائل و کفایــه میباشــد در مــدت 5 ســال بــه امتــام برســاند و  از 

ــه  ــد. ب ــارج راه  یاب ــه دروس خ ــد ب ــی توان ــه م ــد طلب ــه بع آن  ب

ــد  ــن مرکــز مــی توان ــه ای ــی در یــک دوره ســیزده ســاله طلب عبارت

کلیــه دروس را بــه پایــان برســاند.

در خصــوص فقــه االقتصــاد نیــز آنچــه مطمــح نظــر اســت ایــن کــه  

ــذا بــر  طــاب قــدرت اســتنباط احــکام اقتصــادی داشــته باشــند؛ ل

ایــن مبنــا، رشــته فقــه االقتصــاد بــه صــورت تخصصــی در موسســه 
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ــازه  ــه و ب ــک پروس ــوع  در ی ــت. در مجم ــده اس ــدازی ش راه ان

ــه مباحــث  ــری ب ــا اختصــاص حجــم اک ــاله و ب ــی هشــت س زمان

ــن  ــه مباحــث اقتصــادی، ســاختار آموزشــی  ای فقهــی و مابقــی ب

رشــته در ایــن مرکــز تعریــف شــده اســت.

1-2استفاده طالب از حوزه آزاد

جهــت اســتفاده طــاب از متامــی ظرفیتهــای حــوزه، مدرســه اجــازه 

حضــور طــاب در دروس آزاد را بــا رشایطــی از جملــه تأییــد اســتاد 

حــوزه آزاد توســط مدرســه، حضــور حداقــل 5 نفــر از طــاب 

ــه  ــی و تعهــد اســتاد حــوزه آزاد ب ــان ســال تحصیل ــا پای مدرســه ت

ــش در  ــره و پوی ــرای کاس مذاک ــه ب ــک جلس ــه ای ی ــور هفت حض

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 در بــاره حاشــیه هایی کــه 

ــد،  ــن درســی آن هفته شــان زده ان ــر م ــزرگان عرصــه فقاهــت ب ب

ــگاه  ــه ن ــت ک ــن اس ــا ای ــن حلقه ه ــدف از ای ــد. ه ــث می کنن بح

انتقــادی  طــاب بــه دیدگاه هــای مولّــف کتــاب درســی تقویــت و 

خاقیــت آنــان شــکوفا شــود .

2-1-2-2حلقه های پایش و مذاکره

ــر  ــرای ه ــه ب ــت ک ــی اس ــره، حلقه های ــش و مذاک ــای پای حلقه ه

درِس یک هفتــه ای، یــک بــار برگــزار می شــود و هــدف از آن ایــن 



6

 معرفی دمرهس عالی خاتم االوصیاء

ــق طــرح پرســش های خــود در محــر  ــه طــاب از طری اســت ک

استادشــان نقــاط ابهــام موجــود در مــن درس آن هفتــه را مــرور 

ــاس تِر درِس آن  ــاِط حّس ــن نق ــش گذاش ــه پرس ــا ب ــز ب ــتاد نی و اس

ــران در  ــق فراگی ــی و توفی ــود در یادده ــق خ ــزان توفی ــه، می هفت

یادگیــری را پایــش کنــد.

3-1-2-2طرح کتاب خوانی »کتاب من«

ــه  ــود ب ــته می ش ــه گذاش ــه مطالع ــرح ب ــن ط ــه در ای ــی ک کتابهای

ــرح،  ــن ط ــرای ای ــود. روش اج ــوط می ش ــل مرب ــای مکم آموزش ه

ارئــه کتابهــای علمــی تأییــد شــده توســط مدرســه جهــت مطالعــه 

ــد. ــان از آن می باش ــع اشــکال و اجــرای امتح و ســپس کاس رف

4-1-2-2دوره های فشرده 

آمــوزش فــرشده موضوعاتــی کــه بــرای اطاعــات عمومــی طــاب 

ــه  ــات ده ــه در تعطی ــده ک ــه ش ــت در دوره  ای تعبی رضوری اس

ــردد. ــزار می گ ــر برگ ــر صف آخ

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 

ــد: میکن

 الــف( طــرح برخــی از مباحــث پیــش نیــاز دروس ســال تحصیلــی 

آتــی

ــت حضــور  ــت تقوی ــدی مباحــث ســال گذشــته جه ــع بن ب( جم

ذهــن طــاب
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ج( ارائــه یــک برنامــه علمــی در بعــد مســائل روز جهــت ایجــاد 

انگیــزه در طــاب

د( ارتبــاط یکــی از اعضــای شــورای عالــی بــا طــاب و ارائــه 

ــا ــه آنه ــرات الز ب تذک

ه( رفــع اشــکال نســبت بــه دروس باقیانــده از ســال گذشــته کــه 

توســط طــاب در تابســتان مطالعــه شــده اســت.

و( رفــع اشــکال نســبت بــه کتاب هــای ارائــه شــده در طــرح 

ــن  ــاب م کت

6-1-2-2 فعالیتهای فوق برنامه در آموزش

ایــن فعالیتهــا بصــورت اختیــاری بــرای طــاب مدرســه و بــا 

تقاضــای آنــان صــورت گرفتــه کــه رشح آن ذیــاً می آیــد:

الف( کالسهای تعمیقی دروس:

ایــن کاســها بــر محــور ســؤاالت عمیــق ناظــر بــه مــن دروس اداره 

می شــود. ســؤاالت مذکــور شــامل مســائل مربــوط بــه درک مــن، 

تحلیــل اســتدالل ها، نقــض و ابرام هــا، کشــف نقــاط کلیــدی مــن، 

حــل چالش هــا و تناقض هــای کام مؤلــف در دروس متفــاوت 

می باشــد هــدف از ایــن کاســها تحریــک ذهــن مخاطبیــن و 

تقویــت دقــت آنــان در ورود بــه مــن درســی،طراحی ســؤاالت و 

ــن پاســخهای متناســب می باشــد ــرای یاف کاوش ب

ب( حلقه های نگاه جامع

ایــن برنامــه بــه هــدف مدیریــت منطقــی یــک بحــث و تفکیــک 

مبــادی تصوریــه و تصدیقیــه، تنقیــح محــل نــزاع، تحلیــل اقــوال، 

ــب  ــف و رقی ــتدالهای مؤل ــی اس ــاط تاق ــف نق ــتداللها و کش اس
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ــاوت  ــث متف ــرد در مباح ــل کارب ــدی و قاب ــکات کلی ــط ن و ضب

طراحــی شــده اســت.

ج( حلقه روش شناسی اجتهاد مؤلفین:

هــدف کشــف روش ورود بــه مســائل و حــل آنهــا توســط مؤلــف 

و ایجــاد یــک نظــم منطقــی در آن می باشــد. کشــف مبانــی 

و نحــوه نظم دهــی بــه ادلــه، نــگاه مؤلــف بــه چالش هــای 

علــم مــورد نظــر و چگونگــی حــل آنهــا از مباحــث مهــم در ایــن 

کاســها می باشــد.

د( حلقه روش شناسی استظهار مؤلفین:

مؤلفیــن  توســط  ادعائــی  مناشــئ ظهورهــای  ایــن کاس  در 

ــهای  ــل چالش ــی ح ــور و چگونگ ــذار در ظه ــش گ ــل نق و عوام

ــک  ــف و باالخــره کشــف ی ــه توســط مؤل ــر ادل ــاروی ظواه روی

نظــام در رســیدن بــه ظهــور یــک مــن مــورد توجــه قــرار میگیــرد. 

2-2-2آموزش های مکمل مهارتی

ــم  ــی خات ــه عال ــه در مدرس ــق ک ــه موف ــوی طلب ــاس الگ ــر اس ب

ــه  ــت، طلب ــده اس ــی ش ــف( طراح ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل االوصیاء)عج

بــرای آن کــه در ایفــای وظایــف طلبگــی اش قریــن کامیابی باشــد، 

ــی  ــد مهارت های ــد بای ــه کســب می کن ــی ک ــر دانش های ــزون ب اف

ــن مدرســه  ــه در ای ــی ک ــز داشــته باشــد. برخــی از مهارت های نی

ارائــه می شــود عبارت انــد از: 

- کارگاه های روش تحصیل )استانداردسازی فرایند یادگیری( 

- کارگاه های مشاوره   
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- کارگاه مدیریت زمان

- کارگاه مهارت های روانشناختی تبلیغ و...

3-2-2آموزش مکمل بینش افزایی

ارتقــای ســطح بینــش طــاب در امــور اجتاعی، سیاســی و توســعه 

دائــره اطاعــات عمومــی آنهــا نســبت بــه جامعــه و نیازهــای آن 

ــد  ــه عنــری فعــال و هدفمن ــان ب ــک آن ــل یکای در راســتای تبدی

مــورد توجــه مدرســه عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف( 

می باشــد و بــرای ایــن منظــور جلســاتی در طــول ســال مخصوصــا 

در دهــه فجــر اجــرا می منایــد.

4-2-2آموزش مکمل نهج البالغه

کتــاب رشیــف نهــج الباغــه کتابــی اســت کــه حــاوی موضوعــات 

ــه  ــد ک ــی می باش ــی و سیاس ــی، اجتاع ــادی، اخاق ــف اعتق مختل

تدریــس آن می توانــد اطاعــات ارزشــمندی در ناحیــه ســنت 

پژوهــی بــه طــاب اعطــاء منایــد. ایــن کاس هفتــه ای یــک جلســه 

در طــول ســال تحصیلــی برگــزار مــی گــردد.

3. پژوهش

شــاخه ســوم از فعالیــت مدرســه بحــث پژوهــش اســت. هــر چنــد 

ــوغ آموزشــی  ــه بل ــه ب ــوز طلب دوره ســطح دوره ای اســت کــه هن

کافــی بــرای ورود بــه عرصــه پژوهــش دســت نیافتــه امــا مدرســه 

ــه را  ــش طلب ــی بین ــای خاص ــه برنامه ه ــا ارائ ــه ب ــت ک ــر آن اس ب

نســبت بــه پژوهــش بویــژه پژوهــش در ســاحت های نوپیــدا 

تغییــر و او را نســبت بــه ایــن مقولــه عاقمنــد و توانــا بکنــد. بــه 
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ــود.  ــه می ش ــر ارائ ــای زی ــور برنامه ه ــن منظ ای

1-3نشست های علمی

هــدف از ایــن نشســتها، ایــن اســت کــه طلبــه بدانــد بــه وســیله 

بــه برخــی  داده هــای مکاســب و رســائل و کفایــه می تــوان 

ســاحت های نوپدیــد وارد شــد و مســائل نوپیــدای نظــام و جامعــه 

ــا شــیوه های فقهــی حــل و فصــل کــرد. در حقیقــت  ــی را ب جهان

ایــن طــرح  می خواهــد طلبــه را عمیقــا بــه ایــن بــاور برســاند کــه 

ــه و  ــش فق ــدا، داده هــای دان ــن مســائلی در ســاحت های نوپی بی

اصــول و مســئولیت طلبگــی او یــک ارتبــاط جــدی وجــود دارد. 

ــه می شــود:  ــم ارائ ــن هــدف دو  برنامــه مه ــه ای ــرای رســیدن ب ب

یکــی از آنهــا، نشســت های علمــی و دیگــری نقــد مقــاالت اســت.

بــا ایــن عنــوان، نشســت هایــی تــا کنــون برگــزار شــده اســت: 1. 

نشســت مالکیــت فکــری؛ 2. نشســت ماهیــت پــول؛ 3. معامــات 

ــت  ــر محوری ــی ب ــای طبیع ــال و رسمایه ه ــلف؛ 4. انف ــی س بانک

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  

»نقــد مقــاالت« نیــز ماننــد نشســت ها برنامــه دیگــری اســت کــه 

ــاحت  ــه س ــه ب ــش فق ــوه ورود دان ــه، نح ــود طلب ــب می ش موج

نوپیــدا را تجربــه کنــد. در ایــن برنامــه متناســب بــا مــاده درســی 

فقهــی کــه طلبــه در حــال یادگیــری آن اســت، یــک مقالــه  منتــرش 

شــده بــا اســتانداردهای علمــی - پژوهشــی، انتخــاب و در بــاره آن 
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بحــث و بررســی انجــام مــی شــود.

3-3فلسفه های مضاف

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

تاثیــر مهمــی نیــز بــر امــر اجتهــاد دارنــد. مدرســه عالــی خاتــم 

ــای  ــازماندهی یافته ه ــرای س ــف( ب ــه الرشی ــی فرج ــه تعال ــل الل االوصیاء)عج

علمــی طــاب )ترغیــب بــه تکمیــل آن یافته هــا در صــورت نیــاز( 

دوره هــای کوتــاه مدتــی تحــت عنــوان فلســفه های مضــاف 

برگــزار می کنــد. از ایــن منونــه درســها می تــوان بــه فلســفه علــوم 

ادبــی، فلســفه حدیــث، فلســفه فقــه، فلســفه لغت، فلســفه کام، 

فلســفه اصــول، فلســفه تفســیر و فلســفه منطــق و فلســفه .... 

اشــاره منــود.

4-3نکوداشت 

ــد شــیخ اعظــم  ــزرگ حــوزوی مانن ــی شــخصیتهای ب ــرای معرف ب

انصــاری و محقــق خراســانی کــه آثــار آنهــا در دروس ســطح 

ــه  ــزار می شــود ک ــس می شــود نکوداشــتهای ســالیانه ای برگ تدری

هــدف از ایــن نشســتها آشــنا کــردن طــاب بــا شــخصیت علمــی 

و اجتاعــی و سیاســی نویســنده کتــب درســی حــوزه اســت تــا 

ــف  ــه فهــم دقیقــری از مؤلَّ ــف ب از طریــق فهــم شــخصیت مولِّ

دســت یابنــد. نکوداشــت مرحــوم شــیخ انصــاری، مرحــوم آخونــد 

و مرحــوم شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی نیــز  از همیــن بــاب 

برگــزار  شــد.  

5-3کارگاه روش تحقیق 

ــن دغدغه هــای آموزشــی  حــل روشــمند مســاله یکــی از مهمری
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مدرســه اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف راهردهایــی 

ــای روش  ــه کارگاه ه ــا ارائ ــی از آنه ــت؛ یک ــده اس ــیده ش اندیش

ــا اهــداف  ــن کارگاه ه ــزاری ای ــه اســت. در برگ ــق در مدرس تحقی

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 

ــان نامــه و پژوهشــهای علمــی کمــک  ــه پای طــاب را جهــت ارائ

می منایــد.  

6-3گزارش نویسی )تقریرنویسی(

تعالــی فرجــه الرشیف(ســنت  اللــه  مدرســه عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل 

بــه صــورت  را  اســاتید  بــرای دروس  تقریــر نویســی  حســنه 

ــاء  ــی ارتق ــی خاص ــی و پژوهش ــداف آموزش ــا اه ــتاندارد و ب اس

ــرده اســت.  ــزارش نویســی را اســتخراج ک ــه، گ داده و از آن مقول

 در گــزارش نویســی بــر اســاس شــیوه نامه ای کــه در مدرســه 

عالــی خاتــم االوصیاء)عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیف(طراحــی شــده اســت، 

طــاب بــه جــای تقریــر کلمــه بــه کلمــه درس اســتاد )کــه حالــت 

ــتاد  ــرح اس ــاس ط ــر اس ــتاد ب ــی درس اس ــا بازآفرین ــا دارد( ب ام

بــه تکمیــل منابــع و بازتبییــن خودیافتــه  اســتدالل های درس 

می پردازنــد. 

7-3شرکت در نشست های علمی خارج از مدرسه

از ایــن مــوارد رشکــت طــاب در نشســت فقــه هســته ای و 

ــتهای  ــی نشس ــم( و برخ ــران و ق ــر )ته ــه ه ــی فق ــش مل های

ــت.  ــوده اس ــر ب دیگ
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8-3بازدید از موسسات  

1-4اخالق

1-1-4حفظ و ارتقای کرامت نفس

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

3-1-4حمایــت اخالقــی از همســران طــالب)کالس مهــارت 

هــای زندگــی(

ــهایی  ــزاری کاس ــاب و برگ ــران ط ــوت از هم ــا دع ــه ب مدرس

ــا  ــی آنه ــئولیتهای طلبگ ــا مس ــان را ب ــواده آن ــا خان ــد ت می کوش

ــد.  ــر کن ــن مســئولیت، متعهدت ــه ای ــناتر و ب آش

4-1-4دروس اخالق

مدرســه در کنــار برنامه هــای تحصیلــی خــود، درس اخــاق 

هفتگــی را بــرای طــاب اجــرا می کنــد. ایــن برنامــه بــه دو 

ــی  ــش الزام ــردد. در بخ ــرا می گ ــی اج ــاری و الزام ــورت اختی ص

یکــی از اعضــای شــورای عالــی مدرســه مباحــث اخاقــی را بــه 

صــورت علمــی ارائــه می دهــد. دلیــل الزامــی بــودن آن عــاوه 

بــر جهــت گیــری علمــی، پرداخــن بــه مســائل طــاب مدرســه در 

برخــی از جلســات اســت. 

2-4مشاوره 

در دو زمینــه مشــاوره تحصیلــی و روانشــناختی بــه صــورت 

کارگاههــای  عنــوان  بــا  هایــی  دوره  علمــی،  و  تخصصــی 

روانشــناختی ویــژه طــاب از ســال 96 و ویــژه همــران آنــان از 

ســال 95 رشوع شــده اســت کــه هــدف از اجــرای ایــن کارگاههــا، 

ــات  ــکات ارتباط ــع مش ــی و رف ــع تحصیل ــائل و موان ــع مس رف
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ــت. ــرب اس ــان مج ــوت از کارشناس ــا دع ــی ب ــردی و اجتاع ف

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 عنــوان »بــا ســتارگان هدایــت« 

طراحــی و اجــرا کــرده اســت از جملــه شــخصیت هایی کــه 

ــوان  ــان برگــزار شــده  می ت ــا آن ــدار از ســوی مدرســه ب برنامــه دی

بــه حــرات آیــات عظــام نــوری همدانــی، صافــی گلپایگانــی و 

جــوادی آملــی  ... اشــاره کــرد.  

4-4طرح کتابخوانی »بوستان کتاب« 

در فراینــد مطالعــه  الزامــی، یــک طلبــه در دوره  ســطح، در زمــان 

تعطیات)دهــه اول محــرم و نــوروز و ...( کتاب هایــی را کــه 

ــان  ــوده و در پای ــه من ــود مطالع ــی می ش ــه معرف ــوی مدرس از س

ــه  ــی ک ــاب را در منون برگ های ــه کت ــی از مطالع ــات گزارش تعطی

ــان  ــد و در امتح ــه می کن ــده  ارائ ــی ش ــور طراح ــن منظ ــه همی ب

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

5-4تبلیغ

ــه  ــرای هم ــی ب ــالت اصل ــک رس ــوان ی ــه عن ــغ ب ــر تبلی ــد ب تاکی

طــاب، از آرمانهــای مدرســه اســت. بــه همیــن 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.
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1. نکوداشت ها

نکوداشت اول شیخ انصاری )رحمة الله علیه(

نکوداشت

 آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی )رحمة الله علیه(

نکوداشت

 آخوندخراسانی )رحمة الله علیه(

نکوداشت دوم شیخ انصاری)رحمة الله(

2. نشست های علمی

روش شناسی اجتهاد

آیت الله علیدوست)دامت برکاته(

انفال و رسمایه های طبیعی

استاد فراهانی فرد)زیدعزه(

نکوداشت

عیار فقاهت)مرحوم صاحب جواهر )رحمة الله علیه((

فقه االجتاع، استاد خرو پناه )زیدعزه(

جایگاه شناسی اصول

آیت الله رشاد)دامت برکاته(
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معامات بانکی سلف 

استاد موسویان )زیدعزه(

جهت  معامله و آثار فقهی و حقوقی آن

 دکر حکمت نیا )زیدعزه(

قراردادهای آتی

 استاد رضایی )زیدعزه(

ماهیت پول

 استاد یوسفی )زیدعزه(

فقه رسانه

 استاد فخار طوسی )زیدعزه(

مالکیت فکری 

دکر حکمت نیا )زیدعزه(

روش شناسی فقه االجتاع

استاد خروپناه )زیدعزه(

نقش اجتهاد شیعی در جهان مدرن

استاد وحدتی شبیری )زیدعزه(

گسره نقش دولت در حقوق خصوص 

دکر حکمت نیا )زیدعزه(

جایگاه فقه در منظومه علوم اسامی

 استاد عشایری )زیدعزه(
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روش شناسی شیخ با حدیث تسلط

 آیت الله علیدوست )دامت برکاته(

کاربردهای علم اصول با نگاه به قطع و ظن 

استاد علی اکریان )زیدعزه(

ساختار شناسی تحلیلی

استاد عصاری)زیدعزه(

گونه شناسی استدالل در فقه

استاد علی اکریان)زیدعزه(

ساحت های نوپیدا در فقه و اصول

آیت الله علیدوست )دامت برکاته(

روزآمدسازی فقه

استاد خادمی کوشا)زیدعزه(

ادوار علم اصول

 آیت الله رشاد)دامت برکاته(

کاربردهای علم اصول با نگاه به برائت

استاد علی اکریان)زیدعزه(
تفکر اصولی در رسائل 

استاد عصاری)زیدعزه(

جایگاه شناسی علم فقه درمنظومه علوم اسامی 

استاد اسامی )زیدعزه(
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فلسفه اصول

 استاد علی اکریان )زیدعزه(آیت الله رشاد )دامت برکاته(

3. فلسفه های مضاف

 استاد اسامی )زیدعزه(آیت الله علیدوست )دامت برکاته(

فلسفه فقه

 استاد ضیائی فر )زیدعزه( استاد عصاری )زیدعزه(

 استاد طالبی )زیدعزه(

بررسی رشوط ضمن عقد

استاد حبیبی تبار)زیدعزه(

روزآمدسازی فقه

استاد عاملی)زید عزه(
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 استاد عصاری )زیدعزه(آیت الله علیدوست )دامت برکاته(

 استاد خادمی )زیدعزه(

استاد عشایری )زیدعزه(

استاد تاکی )زیدعزه(

استاد ملکی نهاوندی )زیدعزه(

فلسفه علوم ادبی

استاد حسینی کال آبادی )زیدعزه(

 آیت الله علیدوست)دامت برکاته(

 استاد مردانی )زیدعزه(

استاد بهجت پور )زیدعزه(

فلسفه تفسیر
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فلسفه حدیث

 استاد حکیم )زیدعزه(

استاد سبحانی نیا )زیدعزه( استاد شاه حسینی )زیدعزه(

استاد بهرامی )زیدعزه( استاد غامی )زیدعزه(

استاد حسینی )زیدعزه(، )رجال تخصصی(

 استاد علوی مهر )زیدعزه(استاد رستم نژاد )زیدعزه(

 استاد فاکر میبدی )زیدعزه(

فلسفه علوم قرآنی
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فلسفه کالم

 استاد دائی نژاد )زیدعزه( استاد قدردان )زیدعزه(

 استاد احسانی فر )زیدعزه(

فلسفه اخالق

 استاد مصباح یزدی )زیدعزه( استاد عالی )زیدعزه(

 استاد دکر جوادی )زیدعزه(

فلسفه تاریخ

استاد سلیانی )زیدعزه(استاد حیدری نیک )زیدعزه(
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مطالعاتی پیرامون منطق و فلسفه

 استاد فربهی )زیدعزه(استاد سلیانی امیری )زیدعزه(

4. کارگاه ها

کارگاه روش تحقیق

 استاد نورعلیزاده )زیدعزه(

کارگاه گزارش نویسی

استاد عشایری )زیدعزه(

کارگاه روش تحصیل فقه و اصول 

استاد عصاری )زیدعزه(

کارگاه روش تدریس

استاد زارعی )زیدعزه(

کارگاه روش تحصیل

استاد رفیعی )زیدعزه(

کارگاه مقاله نویسی 

استاد محقق )زیدعزه(
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کارگاه ادیان قم

 استاد طباطبایی )زیدعزه(

کارگاه ادیان مشهد 

استاد صالحی )زیدعزه(

کارگاه بهائیت

استاد هایون )زیدعزه(

کارگاه وهابیت

 استاد صادقیان )زیدعزه(

کارگاه عرفانهای کاذب

 استاد رشیفی دوست )زیدعزه(

کارگاه مدیریت تحصیلی

 استاد جانباز )زیدعزه(

کارگاه رواشناسی تبلیغ 

استاد عباسی آغوی )زیدعزه(

کارگاه مدیریت تحصیلی

 استاد خاکسار )زیدعزه(

کارگاه مدیریت زمان 

استاد رفیعی )زیدعزه(

کارگاه آموزه های پایه در قرآن، اخاق و کام، 

استاد رستمی نژاد )زیدعزه(
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کارگاه تربیت فرزند

 استاد ترکاشوند )زیدعزه(

کارگاه خانواده )مشهد(

استاد خطیب )زیدعزه(

کارگاه کنرل عواطف 

استاد علیمحمدی )زیدعزه(

کارگاه مدیریت روابط خانواده 

استاد شورورزی )زیدعزه(

کارگاه روانشناسی عمومی 

استاد حصاری )زیدعزه(
کارگاه روانشناسی شخصیت

 استاد رفیعی )زیدعزه(

کارگاه مشاوره خانواده 

حجة السام قدوسی )زیدعزه(
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5. شرکت در همایش ها

هایش اول ملی فقه هر

نشست افساد فی االرض

هایش دوم ملی فقه و هر

نشست تخصصی  بازار رسمایه اسامی

پیش اجاس گسره اصول فقه

رومنایی از کتاب

 فقه و حقوق قراردادها

رومنایی از کتاب فقه و هر

هایش ملی فلسفه فقههایش ملی فقه هسته ای

هایش ملی فلسفه اصول فقه
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6. نشست های پسینه کتب مطالعاتی

کتاب فقه و عرف

 استاد عشایری )زیدعزه(

کتاب فقه و عقل

 استاد عشایری )زیدعزه(

کتاب قواعد فقهیه)دکر محقق داماد(

 استاد مغیثه )زیدعزه(

کتاب قواعد فقهیه )آیت الله فاضل( 

استاد عشایری )زیدعزه(

کتاب قواعد فقهیه )دکر محقق داماد( 

استاد عشایری )زیدعزه(

کتاب من فاطمه هستم

استاد قادری )زیدعزه(

کتای سیری در نهج الباغه

 استاد احمدی )زیدعزه(

کتاب قواعد فقهیه)دکر محقق داماد( 

استاد صبوری )زیدعزه(

کتاب بر کدامین مصیبت باید گریست

استاد قادری )زیدعزه(

ناگفته هایی از حقایق عاشورا 

استاد خاطری )زیدعزه(
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کتاب جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی

استاد مریجی )زیدعزه(
کتاب شاخ شیطان

 استاد عصیری )زیدعزه(

کتاب اطلس رهران 

استاد طایی )زیدعزه(

کتاب بازتاب تفکر عثانی 

استاد هدایت پناه )زیدعزه(

کتاب صلح امام حسن)علیه السام(

استاد شهامت )زیدعزه(

کتاب خط روشن

حجة السام مشکوری )زیدعزه(

کتاب رضایت از زندگی

 استاد پسندیده )زیدعزه(

کتاب عاشورا

 استاد داودی )زیدعزه(

کتاب مصادر فقه

استاد آرین )زیدعزه(

کتاب قواعد فقهیه )آیت الله فاضل( 

 استاد طالبی )زیدعزه(



28

 معرفی دمرهس عالی خاتم االوصیاء

پرورش

1. دیدار با علما و مراجع

حرت آیت الله العظمی 

صافی گلپایگانی)مدظله العالی(
حرت آیت الله  العظمی 

سیستانی)مدظله العالی(

حرت  آیت الله العظمی

 نوری همدانی)مدظله العالی(

حرت آیت الله العظمی 

جوادی آملی)مدظله العالی(

حرت آیت الله مددی)مدظله العالی(

حرت آیت الله العظمی 

مظاهری)مدظله العالی(

حرت آیت الله العظمی

 مجلسی اصفهانی)مدظله العالی(

معمم شدن طاب به دست حرت آیت 

الله العظمی شبیری زنجانی )مدظله العالی(
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2. دروس اخالق

استاد مدنی )زیدعزه(

استاد همتیان )زیدعزه(

استاد علوی زاده )زیدعزه( استاد میرخلف )زیدعزه(

3. مراسمات

آیت الله علیدوست)دامت برکاته(

استاد میرحسینی)زیدعزه(

گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر

 حجة السام زمانی )زیدعزه( حجة االسام ملکا )زیدعزه(
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آیت الله خامتی )دامت برکاته(

 حجة السام دکر واعظی )زیدعزه(

 آیت الله علیدوست)دامت برکاته(

آیت الله طبسی )دامت برکاته(

آیت الله علی نکونام)دامت برکاته(

شهادت، موالید و مناسبات
آیت الله طباطبایی نژاد)دامت برکاته(

حجة االسام مروی )زیدعزه(

آیت الله استادی)دامت برکاته(
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آیت الله فاضل لنکرانی )دامت برکاته(

حرت استاد عندلیب)دامت برکاته(

 حرت استاد تحریری )دامت برکاته(

حرت استاد ترابی )زیدعزه(

حرت استاد وحید خراسانی )زیدعزه(حرت استاد نظری منفرد )زیدعزه(

حرت استاد نجفی بستانی )زیدعزه(حرت استاد امامی )زیدعزه(
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 استاد فربهی )زیدعزه(

حرت استاد یوسفی غروی )زیدعزه(

استاد رستم نژاد )زیدعزه(

حرت استاد قائینی )زیدعزه(

 استاد هاشمی )زیدعزه(

 استاد قربانی )زیدعزه(

 استاد قادری )زیدعزه(

حجة االسام فرشاد )زیدعزه( حجةاالسام صمدی )زیدعزه(

حرت استاد فقیه )زیدعزه(
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نشست بینش افزایی

دکر فرآتی )زیدعزه(

)انقاب اسامی(

آقای سلان رایکو )زیدعزه(

)کیفیت ترشف به دین اسام(

دیدار با عامل سوری

)مسائل سوریه(

دکر ترکان )زیدعزه(

)تبلیغ بین امللل(

 آقای دکر غدیر )زیدعزه(

)تغذیه(

آقای دکر حق ویسی )زیدعزه(

 )تغذیه(

حجة السام کوهساری )زیدعزه(

)شاخص های پیرشفت در حوزه(

استاد دکر مفتح )زیدعزه(

)گرامیداشت شهید مفتح(

آقای کتمتو )مسائل فلسطین(

استاد ملکی )زیدعزه(

)هدایت تحصیلی(
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افتتاحیه مدرسه

سال تحصیلی 91-90سال تحصیلی 89-90

سال تحصیلی 92-93

سال تحصیلی 94-95 سال تحصیلی 93-94

سال تحصیلی 97-96سال تحصیلی 95-96

سال تحصیلی 91-92
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4. تبلیغ

مقتل شناسی 

استاد یوسفی غروی )زیدعزه(

مشق منر

)مترین منر توسط طاب(

بایسته های تبلیغ 

استاد ربانی )زیدعزه(

مقتل شناسی 

استاد پیشوایی )زیدعزه(

بایسته های تبلیغ 

حجة االسام فرحزاد )زیدعزه(

آموزش بدو تبلیغ دفر تبلیغات

استاد حقیقت )زیدعزه(

5. اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی

زیارت عتبات عالیات

اردوی تهران، جاران و ...

اردوی مشهد

اردوی تهران، جاران و ...
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6. بازدیدها

بازدید از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی

بازدید از دانشگاه پردیس تهران

بازدید ازکتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی )قدس رسه(


