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دفترچه راهنمای آزمون
متقاضیان تدریس سطح ۲و۳ و رشته های تخصصی

حوزه علمیه خراسان
سال تحصیلی 1401-0۲

مدیریت اساتید
    معاونت آموزش ح    

حوزه علمیه خراسان



2

مقدمه
در  آموزشــی  نظــام  اساســی  اركان  از  یكــی 
حوزه¬هــای علمیــه اســتاد اســت كــه نقشــی 
برجســته و بــی بدیــل دربالندگــی، رشــد و 
شــكوفایی اســتعدادهای متعلــم را دارد. انجــام 
ایــن نقــش مســتلزم توانایی¬هــا و برخــورداری 
از مهــارت هــا در حــوز هــای مختلــف دانشــی، 
روشــی، مهارتــی و برخــورداری از خصایــص 
ــع  ــه جم ــت ك ــخصیتی اس ــای ش ــی ه و ویژگ
همــه ایــن¬ مــوارد در یــک فــرد، معلمــی موفق 
مــی ســازد و فقــدان یكــی از ابعــاد در كاركــرد 
اســاتید ایجــاد خلــل نمــوده و در اهــداف نظام 

ــود. آموزشــی قابــل وصــول نخواهــد ب
ــوزش  ــت آم ــاء كیفی ــت ارتق ــور جه ــن منظ بدی
خراســان،  حــوزوی  تخصصــی  مراكــز  در 
معاونــت آمــوزش جهــت تامیــن اســتاد دروس 
و تخصصــی بــر اســاس شــرایط ذیــل )منــدرج 
ــه  ــدام ب ــس(، اق ــط تدری ــه ضواب ــن نام در آئی
ســال  در  التدریــس  حــق  اســاتید  گزینــش 

اســت. نمــوده  تحصیلــی1401-1402 

1. شرایط عمومی اساتید
1( برخورداری از تقوا و صالحیت اخالقی الزم برای تدریس ؛

2( التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی؛ 
3( عدم گرایش به باندها وگروه های منحرف؛

4( سالمت فكری و اعتقادی؛
5( تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت )ویژه برادران(؛

6( قدرت تفهیم و انتقال دادن مطلب؛
7( تسلط الزم برماده درسی مورد نظر؛

8( توانائی جسمی و روحی الزم برای تدریس؛
9( برخورداری از صالحیت های اخالقی و اجتماعی به تأیید اداره بررسی و حراست.

2-1.  شرایط اختصاصی اساتید متقاضی رشته های تخصصی
1( قبولی در ارزیابی¬های علمی و مهارتی مربوط به عنوان درسی انتخابی و أخذ مجوز تدریس؛

2(  داشتن سابقه تدریس در سطح 2
3( دارا بودن حداقل گواهی اتمام پایه 10 كتبی و شفاهی و اشتغال به سطح  4 

4( كسب حداقل امتیاز  70 %  در آزمون كتبی و مصاحبه علمی 
5( تعهد به شركت منظم در تمامی دوره های دانش افزائی

6( ارسال رزومه علمی  هنگام ثبت نام.
۳-1.  نکته مهم

قبولی در فرآیند گزینش به معنی بكارگیری متقاضی در سیستم آموزشی مدارس تخصصی نخواهد بود 
و متقاضی می تواند با ارائه رزومه علمی خود به مدارس، نسبت به آمادسازی زمینه تدریس اقدام نماید.
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2-   گرایش و منابع آزمون های متقاضیان تدریس سطح 2 و 3 عمومی

منابع آزمونشرایط و مدرک پیشنیازگرایشسریال نام گروهردیف

6علوم و معارف قرآن1
تفسیر سطح 

2 و 3
مدرک سطح 3- دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس تفسیر در سطح یک

التفسیر و المفسرون )محمدهادی معرفت( + روش تفسیر قرآن كریم محمودرجبی+تفسیر سوره 
مباركه حجرات و منافقون از المیزان، تفسیر آیات كلیدی قرآن:

1- اعتقادی )بقره124و 155و186و157 255و257-روم30-آل عمران7و26و27و61-احزاب33- 
ئده30و35-عنكبوت2و3-رعد39-انبیا105( 2- خالقی )بقره177و286- توبه122-نمل97-

آل عمران159و173-نحل90-اعراف199-حشر9-رعد28( 3- سیاسی اجتماعی )فتح29-
قلم9- رعد11و17-سبا34-بقره195-توبه34-شورا38-ممتحنه1و8و9وآخر-انفال60-نساء58( 
4- فقهی )مائده5و6-توبه60و103-بقره178و179و183و185و221 و288- انفال41-حشر7-

نساء23و24و34و92-نور2و30و31-احزاب58(
منابع تكمیلی: تفاسیر نمونه، المیزان، كاشف+شبهات جدید قرآنی )محمدعلی رضائی اصفهانی(

8علوم و معارف حدیث2
رجال و 

درایه
سطح 3

آشنایی با علوم حدیث )علی نصیری (، كلیات فی علم الرجال)شیخ جعفر سبحانی( و
اصول الحدیث واحكامه)شیخ جعفر سبحانی(

12فقه3
فقه سطح 

2 و 3
سطح چهار-دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس فقه و اصول در سطح یک
مكاسب

4
اصول فقه

14
اصول سطح 

2
سطح سه- دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس فقه و اصول در سطح یک
رسایل 

515
اصول سطح 

3
سطح چهار- دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس فقه و اصول در سطح یک
كفایه

6

علوم عقلی

17
عقاید و 

كالم
سطح  سه- دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس فقه و عقاید در سطح یک
محاظرات فی االهیات

720
فلسفه

سطح سه- دارا بودن 3 سال سابقه 
تدریس منطق و فلسفه در سطح یک

بدایه الحكمه

821
سطح چهار- دارا بودن 3 سال سابقه 

تدریس فلسفه در سطح یک
نهایه الحكمه
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 1. فلسفه حقوق، موسسه امام خمینی)ره(.44کلیات علم حقوق
 2. درآمدی بر حقوق اسالمی، دفتر همكاری، حوزه و دانشگاه. 

 3- جرایم علیه اشخاص-دكتر محمدهادی صادقی.
4. حقوق جزای عمومی، دكتر محمدعلی اردبیلی، ج1.
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45حقوق جزای عمومی و اختصاصی

46آیین دادرسی کیفری 
 1. آیین دادرسی كیفری- دكتر محمد آشوری.

2. آیین دادرسی كیفری-دكتر علی خالقی.

48جرم شناسی و پزشكی قانونی
1. پزشكی قانونی، دكتر گودرزی. 2. پزشكی قانونی، دكتر صمد قضایی

3- پزشكی قانونی، دكتر گودرزی. 4. پزشكی قانونی، دكتر صمد قضایی.

50حقوق اساسی
 1. مبانی حقوق اساسی، عباسعلی عمید زنجانی 

2. حقوق اساسی، دكتر محمد هاشمی 

5۲حقوق اداری و کار
 1. حقوق اداری، دكتر ابوالحمید ابوالحمد

2. حقوق اداری، دكتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی 3- حقوق كار، عزت الله عراقی 

 حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
)اشخاص و محجورین(-)اموال و 

مالكیت(-قواعد عمومی قراردادها-حقوق 
خانواده-عقود تملیكی، عقود اذنی

54
1. حقوق اشخاص، دكتر سید حسین صفائی -2. كتاب های حقوقی، دكتر ناصر كاتوزیان-3. 

شكیل قراردادها، دكتر مهدی شهیدی- 4. مسئولیت مدنی، علیرضا یزدانیان  -5. آئین 
دادرسی مدنی، دكتر عبدالله شمس

56 حقوق تجارت
1. حقوق تجارت ج1، دكتر ربیعا اسكینی- 2. حقوق شركت های تجاری، دكتر پاسبان.     3. 

حقوق اسناد تجاری، دكتر ربیعا اسكینی

58  ادله اثبات دعوی
 1.  ادله اثبات دعوا، دكتر عبدالله شمس 

2. ادله اثبات دعاوی كیفری، جمعی از نویسندگان دانشگاه رضوی.

3- منابع آزمون متقاضیان تدریس مدارس و مراكز تخصصی
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1. اجرای احكام مدنی، دكتر علی مهاجری60اجرای احكام
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6۲  حقوق ثبت و بیمه

 1. حقوق ثبت اسناد و امالك، غالم رضا شهری
2.حقوق بیمه، دكتر جانعلی صالحی

64 حقوق بین الملل عمومی و خصوصی
 1. حقوق بین المللی عمومی، دكتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

2. حقوق بین المللی عمومی، دكتر رضا موسی زاده 3.حقوق بین الملل خصوصی، بهشید 
ارفع نیا

66حقوق تطبیقی
 1. حقوق تطبیقی، عرفانی

2. نظام های بزرگ حقوقی معاصر، داوید ترجمه صفایی
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1.واژه شناسی قرآن مجید؛ غالمعلی همایی 67مفردات قرآن

1.تفسیر االصفی  فیض كاشانی  )با نگاهی به تفسیر جوامع( یا التفسیر الكاشف2.محمد 68تفسیر ترتیبی 
جواد مغنیه-تفسیر تطبیقی، دكتر فتح الله نجارزادگان تفسیر تخصصی قرآن )تفسیر روایی(-

70اجتهادی-تطبیقی فریقین                                                        

معارف قرآن کریم)تفسیر موضوعی 
1.تفسیر موضوعی قران كریم آیت الله جوادی آملی2. تفسیر پیام قرآن آیت الله مكارم شیرازی71مبدا و معاد-راهنما شناسی-اخالق(                               

1.روش شناسی تفسیر قرآن: علی اكبر بابایی 2.التفسیر والمفسرون ج1: آیت الله معرفت7۲اصول و قواعد تفسیر قرآن                                                                             

7۳مباحث جدید دانش تفسیر                                       
1. قرآن و فرهنگ زمانه؛ محمد علی ایازی2. تاریخجه مكاتب تفسیری و هرمنوتیكی كتاب 

مقدس؛ ترجمه ابو الفضل ساجدی
علوم قرآن، دكتر محمد كاظم شاكر74علوم قرآنی

 قرآن و العهدین، علی الشیخ 75قرآن و عهدین

 1. اعراب القرآن الكریم وبیانه: محی الدین درویش76اعراب القرآن1 )صرف و نحو(
2. اعراب ثالثین سوره من القرآن الكریم؛ ابن خالویه  77اعراب القرآن2 )بالغت
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78پژوهش های قرآنی معاصر                                                                            عل

 1. سیر نگارشهای علوم قرآن: محمدعلی مهدوی راد 
2. مناهج المفسرین: منیع عبدالحمید محمود

روش شناسی و آسیب شناسی فهم 
 روش فهم حدیث؛ عبدالهادی مسعودی79حدیث)با تأکید بر روایات تفسیری( 

متون عربی معاصر با تأکید بر قرآن 
80پژوهی   

 1. العربیت للناشئین )محمود اسماعیل صیینی و ...(، ج 9 – 12، دروس منتخب 
2. كتاب اللغة العربیة الحدیثة )محمد علی آذرشب(، القسم الثانی و القسم الثالث، دروس 

منتخب
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81تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت
 1.تاریخ حدیث شیعه )عصر حضور( : سید كاظم طباطبایی

۲. تاریخ عمومی حدیث: مجید معارف3. تاریخ حدیث شیعه )عصر غیبت( : سید كاظم 
طباطبایی

سبك شناسی جوامع حدیثی شیعه و اهل 
8۲سنت

 1. أصول علم الرجال: مسلم داوری
 2.خاتمة مستدرك الوسائل: حسین نوری-الحدیث و المحدثون: محمد محمد ابوزهو

3. أضواء علی السنة المحمدیة: محمود ابوریه
مبانی و قواعد فقه الحدیث-فقه الحدیث 

)اخالقیات-آداب فردی و اجتماعی-
روایات تفسیری و سیاسی- اعتقادی (

8۳
1. روش فهم حدیث: عبدالهادی مسعودی-اخالق پژوهی حدیثی: عباس پسندیده -             

2. الشافی ج 1: محسن فیض كاشانی-سنن النبی: محمدحسین طباطبایی

84اصول و مبانی رجال الحدیث
 1. مبانی حجیت آرای رجالی: سیف الله صرامی

2.أصول علم الرجال: عبدالهادی فضلی
آشنایی با كتب رجالی شیعه: محمدكاظم رحمان ستایش85جوامع رجالی شیعه

86سندشناسی )رجال تطبیقی( 
 1. اصول الرجال: سید محمد جواد شبیری

2. وسائل الشیعة )الجزء األول(: شیخ حر عاملی
أصول الحدیث: فضلی-مقدمه غریب الحدیث فی بحاراالنوار: حسین حسینی بیرجندی87اصول الحدیث  و غریب الحدیث

علل الحدیث )آسیب شناسی حدیث( 
88-مختلف الحدیث

1. آسیب شناسی حدیث: محمد حسن ربانی2. آسیب شناخت حدیث: عبد الهادی 
مسعودی-3. درسنامه وضع حدیث: ناصر رفیعی محمدی-

4. اسباب اختالف الحدیث: محمد احسانی فر لنگرودی
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مكاتب حدیثی و حدیث پژوهی معاصر 
89-حدیث پژوهی خاورشناسان  

1.حدیث پژوهی )ج1و2(: مهدی مهریزی    2. الحدیث و المحدثون:  محمد محمد ابوزهو            
3.مستشرقان و حدیث: شینی میرزا

90امامت در قرآن و حدیث  
 1. تفسیر تطبیقی: فتح الله نجارزادگان 

2. نفحات األزهار: سید علی میالنی
آشنایی با نهج البالغه و صحیفه 

91سجادیه-آشنایی با ادعیه و زیارات 
1. چشمة خورشید )آشنایی با نهج البالغه(: مصطفی دلشاد تهرانی 2.آشنایی با صحیفة 

سجادیه: محمد علی مجد فقیهی 

9۲قرآن وعلوم قرآنی در روایات
 1.الكافی )كتاب فضل القرآن(

2.رابطة متقابل كتاب و سنت: علی نصیری

متون عربی معاصر با تأکید بر 
9۳حدیث پژوهی   

 1. العربیت للناشئین )محمود اسماعیل صیینی و ...(، ج 9 – 12، دروس منتخب 
2. كتاب اللغة العربیة الحدیثة )محمد علی آذرشب(، القسم الثانی و القسم الثالث، دروس 

منتخب
تاریخ و آثار اسالمی مكه، مدینه و 

آثار مذهبی مكه و مدینه، اصغر قائدان105عتبات عالیات 

کالم مقارن  )خداشناسی -نبوت-
106امامت -معاد-و شبهات مرتبط(

 1. آموزش كالم اسالمی جلد 1، سعیدی مهر 
2. كالم تطبیقی: ربانی گلپایگانی

107تاریخ و عقاید سلفیه و وهابیت
 1. الوهابیه فی المیزان، آیت الله سبحانی 

2. سلفیه، مهدی فرمانیان

108جنبشهای سیاسی جهان اسالم   
 1. اندیشه سیاسی جهان عرب، حمید عنایت

2. جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسالمی، دكتر حمید احمدی
1. فرق تشیع، مهدی فرمانیان -  2. فرق تسنن، مهدی فرمانیان109فرق و مذاهب اسالمی

110فقه سیاسی اسالم 
 1. اصول فقه حكومتی، رضا اسالمی

2. مبانی اندیشه سیاسی اسالم، عمید زنجانی

11۲اسرار حج 
 1. صهبای حج، آیت الله جوادی آملی 

2. درسنامه اسرار و معارف حج و زیارت، مجتبی كلباسی
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11۳احكام و مناسك حج)فقه فتوایی( 
 1. مناسک حج محشی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

2. جامع الفتاوی، بعثه مقام معظم رهبری

درك متون انگلیسی با تاکید بر معارف 
117اسالمی

 English for the students of  humanities 1 ;Dr.Mehdi Nowruzi,Dr.parviz -
Birjandi
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منطق كاربردی، سیدعلی اصغر خندان118منطق کاربردی  

در 
ق 

نط
و م

د 
قای

س ع
ری

تد
قه 

ساب
ل 

سا
سه 

ن 
ود

را ب
دا

 ۲
ح 

سط

119منطق تخصصی
 1. منطق منظومه، سبزواری

2.  جوهر النضید، عالمه حلی

اصول فلسفه و روش رئالیسم ج2 با حواشی شهید مطهری1۲0فلسفه تحلیلی

1۲1فلسفه مشاء  و اشراق
 1. شرح االشارات و التنبیهات ج3 خواجه نصیر طوسی

2. الشفاء بخش الهیات بوعلی سینا 3.حكمه االشراق شهاب الدین سهروردی

الشواهد الربوبیه مال صدرا 1۲۲حكمت متعالیه 

1۲۳تاریخ فلسفه اسالمی 
 1. تاریخ فلسفه اسالم، دكتر نصر 

2. تاریخ فلسفه اسالمی، كربن

تاریخ فلسفه، كاپلستون1۲4تاریخ فلسفه غرب 

1۲6کالم تطبیقی
 1. كالم تطبیقی ج1 )توحید، صفات، عدل الهی(،ربانی گلپایگانی

2. الهیات مسیحی، هنری تسین ترجمه كاطه ؤوس میكائیلیان
اشاعره)اللمع و االبانه اشعری- مقاالت االسالمیین تفتازانی1۲7 متن شناسی کالمی
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1۲8فرق و مذاهب کالمی
 1. الملل و النحل )فرهنگ عقاید ومذاهب اسالمی(، جعفر سبحانی 

2. تاریخ اندیشه های كالمی در اسالم: عبدالرحمن بدوی ترجمه حسین صابری 
ق 

نط
و م

د 
قای

س ع
ری

تد
قه 

ساب
ل 

سا
سه 

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
طح

 س
در

1۲9تاریخ ادیان بزرگ 
 1. تاریخ جامع ادیان)جان بی ناس،ترجمه علی اصغر حكمت(  

2. آشنایی با ادیان بزرگ )حسین توفیقی(

تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی + تفسیر مال صدرا 1۳0 تفسیر کالمی و فلسفی

1۳1مأثورات کالمی و فلسفی شیعه 
1. شرح اصول كافی مالصدرا 2. شرح توحید صدوق ، قاضی سعید قمی 3. مرآه العقول 

عالمه مجلسی

1۳۲بررسی و نقد معنویت های نوظهور
 1. آفتاب ها و سایه ها و مجموعه 8 جلدی كالم های نوظهور، فعالی 

2. تجربه دینی و مكاشف كالمی، فعالی 

 1. آیین وهابیت :آیت الله سبحانی-2. نقد و بررسی فرق انحرافی: جزوات استاد رضانژاد1۳۳بررسی و نقد فرق انحرافی

5

رن
مقا

قه 
ی ف

صص
تخ

تة 
رش

 

مدخل علم فقه )اسالمی(، كلیات علوم و مذاهب فقهی )گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد(1۳4مدخل فقه مقارن

س 
ری

تد
قه 

ساب
ل 

سا
سه 

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
ح 

سط
ل 

صو
و ا

قه 
ف

1۳5حدیث شناسی فقهی مقارن
1. علم الدرایة المقارن )مؤدب(، اصول علم الرجال)فضلی(، 2.علم رجال از دیدگاه اهل 

سنت )جدیدی نژاد(، 3.روش فهم حدیث )عبدالهادی مسعودی(، 4. وسائل الشیعة )شیخ 
حر عاملی(، نیل األوطار )شوكانی(

1۳6اصول فقه مقارن
 1. األصول العامة للفقه المقارن )حكیم(

2. اصول الفقه )زیدان(

1۳7قواعد فقهی مقارن
 1. دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة/دوجلدی)ایروانی(

   2. شرح القواعد الفقهیۀ )احمد بن محمد الزرقاء(
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بحوث فقهیة هامة )مكارم شیرازی(، موسوعة الفقه اإلسالمی المعاصر )عویس و دیگران(1۳8فقه مقارن مستحدثات 
۲ 

ح 
سط

ل 
صو

و ا
قه 

س ف
ری

تد
قه 

ساب
ل 

سا
سه 

ن 
ود

را ب
دا

1۳9فقه مقارن
1. الفقه علی المذاهب الخمسة )مغنیة(، 2. اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف 

)سبحانی(، 3. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد )ابن رشد(

140کلیات علم حقوق
1. فلسفة حقوق )مؤسسه امام خمینی(، درآمدی بر حقوق اسالمی )دفتر همكاری حوزه و 

دانشگاه(، 2. نظام حقوقی اسالم )قنواتی(، مقدمة علم حقوق )كاتوزیان(

141کلیات حقوق جزای عمومی
1. حقوق جزای عمومی ج1و2 )محمدعلی اردبیلی(؛ 2. حقوق جزای عمومی اسالم )عادل 

ساریخانی(

14۲نظام سیاسی اسالم )مقارن(
1. مبانی اندیشه سیاسی اسالم )عمید زنجانی(؛ النظام السیاسی فی اإلسالم )خیاط 

عبدالعزیز(؛ 2. السیاسة فی الفكر اإلسالمی )احمد شلبی(؛ 3. قانون اساسی برای همه 
)یزدی(

14۳نظام اقتصادی اسالم )مقارن(
1. نظام اقتصادی اسالم / سه جلدی)میرمعزی(؛ 2. اإلقتصاد اإلسالمی: مدخل و منهاج 
)عیسی عبده(؛ 3. اإلقتصاد فی الفكر اإلسالمی )احمد شلبی(؛ 4. مبانی فقهی اقتصاد 

اسالمی )پورمند و كرمی(، قانون اساسی برای همه )یزدی(

144متون عربی معاصر با تأکید بر فقه مقارن 
 1. العربیۀ للناشئین )محمود اسماعیل صیینی و ...(، ج 9 – 12، دروس منتخب 

2. كتاب اللغۀ العربیۀ الحدیثۀ )محمد علی آذرشب(، القسم الثانی و القسم الثالث، دروس 
منتخب

درك متون انگلیسی با تأکید بر فقه 
145مقارن

 English for the students of  humanities 1 ;Dr.Mehdi Nowruzi,Dr.parviz -
Birjandi
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6

ول
اص

 و 
قه

 ف

 مدخل علم فقه )اسالمی(146مدخل علم فقه
ل 

صو
و ا

قه 
س ف

ری
تد

قه 
ساب

ل 
سا

سه 
ن 

ود
را ب

دا

  ۲
طح

 س
 فلسفه علم فقه ، سعید ضیائی فر147فلسفه فقه 

148کارگاه مراجعات فقهی
 1. هدایة الطالب إلی أسرار المكاسب، میرزا فتاح شهیدی تبریزی

2. حاشیة المكاسب، ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی
بحوث فقهیة هامة )مكارم شیرازی(، 149مسائل مستحدثه 

150قواعد فقه 
 1. دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة/دوجلدی)ایروانی(

2. القواعد الفقهیه، زارعی سبزواری)در مواردی كه قاعده در كتاب دروس تمهیدیه وجود 
ندارد( 

156کارگاه مراجعات اصولی
 1. نهایة النهایة فی شرح الكفایة، عالمه حاج میرزا علی ایروانی نجفی

2. عنایة األصول ، سید مرتضی حسینی یزدی فیروزآبادی

157تاریخ و کتاب شناسی حدیث
 1. تاریخ حدیث شیعه )عصر حضور( : سید كاظم طباطبایی
2.تاریخ حدیث شیعه )عصر غیبت( : سید كاظم طباطبایی 

اصول الحدیث)مصطلح الحدیث، اصول 
1. روش فهم حدیث: عبدالهادی مسعودی  2. أصول الحدیث: عبد الهادی فضلی158فقه الحدیث( 

159اصول علم رجال 
1. أصول علم الرجال: عبدالهادی فضلی 2. دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة: باقر 

ایروانی 
1. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، 2. جواهر الكالم: شیخ محمد حسن نجفی160کارگاه احادیث االحكام 

161کارگاه تفسیر آیات االحكام
1. كنزالعرفان: فاضل مقداد؛ 2. زبدة البیان: مقدس اردبیلی؛ 3.جواهر الكالم: شیخ محمد 

حسن نجفی  4. التفسیر والمفسرون ج1: آیت الله معرفت

16۲درك متون فقهی به عربی معاصر 
 مقاالت و كتب فقهی )شیخ مهدی شمس الدین(- 

مجالت: المنهاج، االجتهاد والتجدید، رسالة التقریب، الفكر اإلسالمی، و سایر مجالت و متون 
معتبر فقهی عربی، 
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شرح منطق منظومه، مرحوم مالهادی سبزواری164منطق صوری 
ی 
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تد

قه 
ساب
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سه 
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ود
را ب

دا

۲ 
ح 
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165تاریخ فلسفه اسالمی 
 1. تاریخ فلسفه در جهان اسالمی)حّناالفاخوری وخلیل الّجر،ترجمه عبدالمحمد آیتی(

2. تاریخ فلسفه اسالمی)هانری كربن،ترجمه اسدالله مبّشری(

166فلسفه غرب 
 1ـ تاریخ فلسفه غرب فردریك كاپلستون جلد 1 ترجمه جالل الدین مجتبوی

2ـ تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل جلد 1 و2... ترجمه نجف دریا بندری
الشواهد الربوبیه، مالصدرا167حكمت متعالیه 

168فلسفه مشاء  و اشراق
1. االشارات والتنبیهات ج 2 و انماط 7-4 از ج 3، ابن سینا  2. فلسفه مشاء: با تكیه بر اهم 

آراء ابن سینا، محمد ذبیحی،  سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت( 
3.حكمت اشراق استاد یزدان پناه،  انتشارات سمت

169منطق جدید
 1. آشنایی با منطق ریاضی، ترجمه: غالم رضاخسروشاهی 
2. نظریه مجموعه ها وكاربردهای آن، ترجمه:عمید رسولیان

لوایح جامی170عرفان اسالمی 

171معرفت شناسی
  1. منابع معرفت، كاوش در ژرفای معرفت شناسی، محمدحسین زاده

2. درآمدی بر معرفت شناسی، استاد فیاضی

17۲فلسفه اخالق در اسالم و غرب 
 1. فلسفه اخالق ) مجتبی مصباح (

2. فلسفه اخالق )احمد حسین شریفی(

17۳فلسفه دین و کالم جدید
 1. كالم جدید )حسن یوسفیان(

2. درآمدی بر كالم جدید ) هادی صادقی ( 

174متون فلسفی به زبان انگلیسی
 Shi´ ite Islam; Allamahtabatabai , translate by sayyedhusainnasr, shiaInstatute 
 Of Pakistan Rizvia society , Karachi 18 Pakistan.- English for the students of

humanities II; A.khazaiefar , Gh.H.khavari , A.A.Rezaie, SAMT ; 1991, Tehran
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176کالم اسالمی  
كشف المراد، عالمه حلی، االلهیات، آیه الله جعفر سبحاني، گوهر مراد، مال عبدالرزاق 

الهیجي، تبیین براهین اثبات خداوند ، جوادي آملي
ی 

عقل
م 

لو
س ع

ری
تد

قه 
ساب

ل 
سا

سه 
ن 

ود
را ب

دا
۲ 

ح 
سط

 

177تاریخ ادیان بزرگ 
 1. تاریخ جامع ادیان)جان بی ناس،ترجمه علی اصغر حكمت(  

2. آشنایی با ادیان بزرگ )حسین توفیقی(

178تاریخ فرق و مذاهب کالمی
 1. ملل و النحل )فرهنگ عقاید ومذاهب اسالمی(، جعفر سبحانی 

2. تاریخ اندیشه های كالمی در اسالم: عبدالرحمن بدوی ترجمه حسین صابری 

179نقد فرق ضاله
1. نقد و بررسی فرق انحرافی: استاد رضانژاد-2. آیین وهابیت : سبحانی- 3. الملل و النحل 

)فرهنگ عقاید ومذاهب اسالمی(، جعفر سبحانی
التفسیر والمفسرون ج1: آیت الله معرفت181اصول و قواعد تفسیر قرآن

تفسیر مال صدرا )سوره واقعه و حدید(18۲تفسیر اعتقادی

18۳فلسفه سیاسی اسالم
1. نظام سیاسی اسالم 2. عباس علی عمید زنجانی  3.نظریه سیاسی اسالم/ آیت الله 

مصباح

184درك متون کالمی به عربی معاصر
 1. دائرة المعارف االسالمیة الكبری

2. مجالت: المنهاج، االجتهاد والتجدید، رسالة التقریب، الفكر اإلسالمی، و سایر مجالت و 
متون معتبر فقهی و كالمی 

186فلسفه غرب 
 1ـ تاریخ فلسفه غرب فردریك كاپلستون جلد 1 ترجمه جالل الدین مجتبوی

2ـ تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل جلد 1 و2... ترجمه نجف دریا بندری
ـ  جان ناس، تاریخ جامع ادیان187الهیات یهودی

188الهیات مسیحی
 1. جان ناس، تاریخ جامع ادیان

2. كالم مسیحی، توماس میشل، ترجمه حسین توفیقی ،  دانشگاه ادیان
كالم تطبیقی)توحید، صفات، عدل الهی(،ربانی گلپایگانی189کالم تطبیقی )الهیات تطبیقی( 
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190بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس 
 1. كتاب مقدس)تورات، اناجیل و ملحقات(   االنجیل و القرآن: حداد

2. الكتاب المقدس فی المیزان 

س 
ری

تد
قه 

ساب
ل 

سا
سه 

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
ح 

سط
ی 

عقل
م 

لو
ع آشنایی با ادیان هند،  خاور دور و 

تاریخ جامع ادیان)جان بی ناس،ترجمه علی اصغر حكمت(  191زرتشت 

متون عربی معاصر )با تأکید بر کالم 
19۲اسالمی(

 1. اللغة العربیة الحدیثه،آذرتاش آذرنوش 
2. تعلیم اللغة العربیة الحدیثه،دكتر آذرشب

19۳متون انگلیسی )با تأکید بر کالم اسالمی
Shi´ ite Islam; Allamahtabatabai , translate by sayyedhusainnasr, shiaIn- 

statute Of Pakistan Rizvia
کالم اسالمی   )خداشناسی -نبوت و 

194امامت-معادشناسی(
 1ـ االلهیات، آیه الله جعفر سبحانی    2 ـ گوهر مراد، مال عبدالرزاق الهیجی

3ـ تبیین براهین اثبات خداوند ، جوادی آملی

9

ید
جد

م 
كال

195فلسفه غرب 
 1ـ تاریخ فلسفه غرب فردریك كاپلستون جلد 1 ترجمه جالل الدین مجتبوی

2ـ تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل جلد 1 و2... ترجمه نجف دریا بندری

ی 
عقل

م 
لو

ه ع
ابق

 س
ال

 س
سه

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
ح 

سط
 

196رویكردهای دین پژوهی
1. جستارهایی در فلسفه دین، الوین پالنتینجا، ترجمه مرتضی فتحی زاده، دانشگاه قم، 

 انتشارات اشراق، 1380
2. فلسفه دین ، جان هیك ترجمه بهرام راد، انتشارات بین المللی هدی 1372

197مسایل جدید کالمی 
 1. كالم جدید یوسفیان

2. عقل و اعتقاد دینی، مایكل پترسون
تاریخ جامع ادیان)جان بی ناس،ترجمه علی اصغر حكمت(  198ادیان بزرگ

ـ جوان مسلمان و دنیای متجدد، سیدحسین نصر199شناخت فرهنگ و تمدن غرب 

متون عربی معاصر )با تأکید بر کالم 
۲00اسالمی(

 1. اللغة العربیة الحدیثه،آذرتاش آذرنوش 
2. تعلیم اللغة العربیة الحدیثه،دكتر آذرشب

کالم اسالمی  
 1ـ االلهیات، آیه الله جعفر سبحانی 2 ـ گوهر مراد، مال عبدالرزاق الهیجی۲01

3ـ تبیین براهین اثبات خداوند ، جوادی آملی
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۲0۲تاریخ فرق کالمی 
- الملل و النحل )فرهنگ عقاید ومذاهب اسالمی(، جعفر سبحانی 2- تاریخ اندیشه های 

كالمی در اسالم: عبدالرحمن بدوی ترجمه حسین صابری
ی 

عقل
م 

لو
ه ع

ابق
 س

ال
 س

سه
ن 

ود
را ب

دا
۲ 

ح 
سط

 
ـ نقد و بررسی فرق انحرافی: جزوات استاد رضانژاد  ۲0۳نقد و بررسی فرق انحرافی

نقد و بررسی عرفان ها و معنویت های 
درآمدی بر عرفان های حقیقی و عرفان های كاذب ، احمد حسین شریفی۲04نوظهور  

 آیین وهابیت :آیت الله سبحانی۲05وهابیت ونقد آن 

۲06شبهه شناسی
 1. كتابهای آیت الله سید علی میالنی
2. راهنمای حقیقت،آیة الله سبحانی

۲07تاریخ تشیع
 1. تاریخ تشیع،  زیر نظر دكتر سیداحمدرضا خضری

2. تاریخ تشیع در ایران ؛رسول جعفریان

11

ی
الم

اس
ب 

اه
مذ

۲08عقائد خاص شیعه 
 1. دالئل الصدق، مظفر
2. منهاج الكرامه، حلی

ی 
عقل

م 
لو

ه ع
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 س
ال
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سه

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
ح 

سط
 

۲09تاریخ عصر غیبت و مهدویت
 1. منتخب االثرو گفتمان مهدویت، آیت الله صافی گلپایگانی،

2. تا ظهور، پژوهشی جامع پیرامون آموزه ومباحث مهدویت،دو جلد، آیت الله نجم الدین 
طبسی؛ 

نقدوبررسی جوامع حدیثی اهل سنت 
۲11)صحیحین( و )سنن اربعه(

 1. جوامع حدیثی اهل سنت، مجید معارف. 
2. سیری در صحیحین، نجمی

۲1۲تاریخ کالم امامیّه
 1. بحوث فی الملل و النحل، سبحانی

2. درآمدی بر علم كالم، ربانی گلپایگانی
کالم مقارن  )توحید(-نبوت-امامت-

۲1۳معاد
 1. االلهیات، سبحانی
2. گوهر مراد، الهیجی

۲14شبهه شناسی )کالمی -تاریخی و حدیثی
 1. تنزیه االنبیاء، سید مرتضی

2. عبداله بن سبا)مرتضی عسكری(، منهاج السنة النبویة)ابن تیمیه(، اصول مذهب الشیعة 
االمامیة)ناصر الغفاری(،
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۲15مبانی، قواعد و روش های تفسیری 
 1. التمهید فی علوم القرآن)محمد هادی معرفت(
2. بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن، نجارزادگان

ی 
عقل

م 
لو

ه ع
ابق

 س
ال

 س
سه

ن 
ود

را ب
دا

۲ 
ح 

سط
 

بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت – دكتر نجارزادگان۲16تفسیر قرآن )آیات الوالیه( 

نقد و بررسی فرق و مذاهب کالمی اهل 
۲18سنت

 1. درسنامه فرق و مذاهب كالمی اهل سنت، فرمانیان
2. ملل و نحل شهرستانی

نقد و بررسی فرق و مذاهب فقهی اهل 
۲19سنت

 1. فقه: مدخل علم فقه،  رضا اسالمی
2. خاستگاه اختالف در فقه مذاهب

۲۲1فرق اسالمی -فرق انحرافی

 1. تبارشناسی وهابیت، علیزاده موسوی
 2. بررسی كارنامه علمی وهابیت – جعفر سبحانی-فرق تشیع، فرمانیان

3. فرهنگ فرق اسالمی، محمد جواد مشكور-4. جنبش های نوظهور معنوی )مجموعه 8 
جلدی(، محمد تقی فعالی  -5. بحوث فی الملل و النحل، سبحانی 

۲۲اصول فقه مقارن
 1. اصول الفقه المقارن، جعفر سبحانی
2. االصول العامه للفقه المقارن، حكیم

۲۲۳علم الحدیث تطبیقی 
 1. آسیب شناسی حدیث، مسعودی

2. آسیب شناسی فهم حدیث، دلبری 

کتاب شناسی و نقد و بررسی رجال اهل 
۲۲4سنت  و شیعه

 1. درسنامه رجال مقارن – نجم الدین طبسی
 2. كتابشناسی رجال، رحمان ستایش  - اصول علم رجال، دلبری

3. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، رحمان ستایش
1. زبان شناسی و زبان فارسی/ پرویز ناتل خانلری- 2. مقدمات زبان شناسی/ مهری باقری۲۲6زبان شناسی

1۲

ب
عر

ت 
بیا

۲۲7صرف تخصصی اد
1. دراسات فی فقه اللغه/ صبحی صالح- 2. شرح شافیه / رضی- 3. شرح نظام/ 4. شرح 

مفصل
1. شرح كافیه/ 2. همع الهوامع/ 3. شذور الذهب/ 4. مغنی اللبیب ۲۲8نحو تخصصی 

۲۲9عروض و قافیه
1. فارسی: المعجم فی معاییر اشعار المعجم/ شمس الدین محمدبن قیس رازی- 2. عروض 

آسان و قافیه و شعرنو/ دكتر جهانبخش نوروزی
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۲۳0لغت شناسی - فقه اللغه و ریشه شناسی
1. صحاح اللغه جوهری با مقدمه دكتر عبد الغفور عطار- 2. مقدمه كتاب التحقیق فی كلمات 

القرآن مصطفوی
1. دالیل االعجاز/ شیخ عبدالقاهر جرجانی- 2. اسرار البالغه/ شیخ عبدالقاهر جرجانی۲۲5بالغت تخصصی

۲۳۲فن ترجمه
1. اصول ترجمه/ كاظم لطفی پورساعدی- 2. تئوری های ترجمه/ دكتر میرعمادی-         3. 

درباره ترجمه/ مقاالت نشر دانش- 4. كلیه ترجمه های قرآنی

۲۳۳مكالمه عربی )الحوار و المحاضره(
 1. اللغه العربیه )متد جامعه المصطفی(

2. اللغه العربیه الحدیثه دكتر محمد علی آذرشب

۲۳4سبك ادبی
1. سبک شناسی نظریه ها ،رویكردها و روش ها )دكتر محمود فتوحی(/ 2. سبک شناسی 

نظم و نثر- دكتر شمیسا
1. اصول النقد االدبی/احمد شایب-2. النقد االدبی/ سید قطب۲۳5نقد ادبی

متون نظم و نثر  )عصر جاهلی ،صدر 
المجانی الحدیثه - بستانی۲۳6اسالم دوران عباسی و اموی(

تاریخ امام زمان و جامعه شیعه در دوران 
۲۳8غیبت صغرای

1. اعالم الهدایه، سید منذر حكیم-2. دانشنامه حضرت مهدی )عج(، محمد محمدی 
ریشهری

1۳

ع(
ت )

 بی
هل

ه ا
یر

 س
خ و

ری
تا

۲۳7تاریخ و سیره پیامبر اکرم و معصومین
 1. اعالم الهدایه، سید منذر حكیم

2. سیری در سیره نبوی، رسول جعفریان و ...
سیره اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-

 علمی-خانوادگی
اھلبیت

۲40
1. رفتارشناسی اجتماعی امامان در دوره عباسیان، طیبه سلیمیان-2. انسان 250 ساله مقام 

معظم رهبری-3. فقر و غنا، محمدرضا حكیمی و ....

۲41سیره اخالقی، عبادی  اھلبیت:

1. جامع السعادات، مال محمدمهدی نراقی

2. اصول مشترك در سیره عبادی اهلبیت، سید سبطین عباس رضوی

3. روش شناسی تاریخ، احمد پاكتچی

4. روش شناسی اهلبیت در تفسیر تأویل و تطبیق آن، حسین تقوی
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۲4۲روش شناسی  فهم سیره  اھل بیت

1. جامع السعادات، مال محمدمهدی نراقی

2. اصول مشترك در سیره عبادی اهلبیت، سید سبطین عباس رضوی

3. روش شناسی تاریخ، احمد پاكتچی

4. روش شناسی اهلبیت در تفسیر تأویل و تطبیق آن، حسین تقوی

 1. منابع تاریخ اسالم، رسول جعفریان
2. تاریخ نگاری در اسالم، هادی عالم زاده

1. جامع السعادات، مال محمدمهدی نراقی۲88قرآن،حدیث و   اھل بیت:

2. اصول مشترك در سیره عبادی اهلبیت، سید سبطین عباس رضوی

3. روش شناسی تاریخ، احمد پاكتچی

4. روش شناسی اهلبیت در تفسیر تأویل و تطبیق آن، حسین تقوی

 1. منابع تاریخ اسالم، رسول جعفریان
2. تاریخ نگاری در اسالم، هادی عالم زاده

رازداران حریم اهل بیت، جواد سلیمانی

 اعتبارشناسی
 منابع و متون

 تاریخی اسالم و
شیعه

۲89

 تاریخ اصحاب
۲4۳اھلبیت

 اھلبیت:در آثار
تصویر امامان شیعه در دائرةالمعارف اسالم، محمود تقی زاده داوری۲44مستشرقان

درسنامه تاریخ تشیع، غالمحسن محرمی۲45تاریخ تشیع

 فلسفه سیاسی
۲46شیعه

 1. فلسفه تاریخ شیعی، یحیی عبداللهی
2. فلسفه سیاسی، عبدالحسین خسرو پناه

 اھل بیت: از
 نگاه فرق
اسالمی

امامت از دیدگاه فرق مختلف اسالمی، علی نوروزی۲47
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 تأثیر اهل بیت:بر
 جهان اسالم و
تاریخ ایران

۲48
 1. حیات فكری و سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان

2. تدبر در سیره تمدن ساز اهلبیت، محمدحسین الهی زاده

 سیره انبیا: در
تاریخ زندگانی انبیا و اهلبیت، نادر خاكپور۲49قرآن و روایات

 مبانی و فلسفه
فلسفه تاریخ، حسینعلی نوذری۲50تاریخ

 استنباط حكم اخالقی از متون دینی و چالشهای پیش رو (محمد عالم زاده نوری۲51اصول فقه االخالق

۲5۲اخالق در قرآن
 1. مبادی اخالق در قرآن: )جوادی آملی(
2. مراحل اخالق در قرآن: )جوادی آملی(

14

ق 
خال

ا

۲5۳اخالق در نهج البالغه وصحیفه سجادیه

1. درسنامه اخالق زندگی، درسنامه اخالق خانوادگی، درسنامه اخالق اجتماعی )مصطفی 
 دلشاد تهرانی( 

2. اخالق اسالمی در نهجالبالغه (اكبر خادم الذاكرین-2. صحیفه سجادیه/ اخالق 
اجتماعی در صحیفه سجادیه )حمیدرضا حقشناس(

۲54اخالق در ادعیه و زیارات
 1. رساله نور علی نور در ذكر و ذاكر و مذكور )حسنزاده آملی(

2. آشنایی با دعا و متون ادعیه )محمدتقی ربانی(
روش فهم حدیث (عبدالهادی مسعودی-میزان الحكمه۲55آشنائی و روش شناسی احادیث اخالقی

كتابشناسی اخالق اسالمی، جمعی از نویسندگان۲56آشنایی با متون تخصصی اخالق اسالمی

انسان شناسی در اسالم- انسان شناسی 
۲57تطبیقی

 1. انسان شناسی در قرآن (مصباحیزدی) (دروس 3 - 1 و 8 - 5 (
2. انسانشناسی اسالمی (خسرو پناه) (فصول 1 ، 4 ، 6 ، 8 ، 9 (-سیمای انسان كامل از 

دیدگاه مكاتب (عبدالله نصری
نقد و بررسی مكاتب اخالقی (آیتالله مصباح یزدی-الكافی: كتاب فضل العلم؛۲58فلسفه اخالق -اخالق کاربردی

۲59نظام تربیتی اسالم-سیره تربیتی 
 1. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی )خسرو باقری(

2. درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی: اهداف تعلیم و تربیت در اسالم )علیرضا اعرافی(
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۲60سیره تربیتی معصومین
سیرۀ تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهمالسالم )محمد داوودی، سیدعلی 

حسینی زاده(.

۲61تفسیر تربیتی
 1. درآمدی بر تفسیر تربیتی )علیرضا اعرافی(

2. جریان شناسی تفسیر تربیتی )علی اسعدی(

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن )زیر نظر علیرضا اعرافی(۲6۲اندیشه های تربیتی اسالمی

مكاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه: دكتر محمدجعفر پاكسرشت، تهران، سمت،۲6۳بررسی مكاتب تربیتی

نظریه اسالمی رشد انسان)جمیله علم الهدی(۲64روانشناسی رشد

۲65روانشناسی تربیتی
 1. روانشناسی پرورش )علی اكبر سیف( )فصول 1 ، 3 ، 7 و 22 - 15 ؛(

2. روانشناسی یادگیری)شعاری نژاد( فصول 15 - 9

مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و كاربردها )دكتر عبدالله شفیع آبادی(۲66مقدمات مشاوره و راهنمایی

۲67اصول و فنون مربیگری
تدریس در كالس درس (ماهیت مدلها و عناصر كیفیت بخشی)، عادل زاهد و همكاران، 

ویرایش اول.

۲69عقائد االمامیه
 1. متن آموزشی : كتاب تجرید االعتقاد و الكافی

2. منابع اصلی : كشف المراد و مرآه العقول
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امامت عامه -قرائت ها و رویكردهای 
۲70مهم امامت در شیعه

 1. جواهر الكالم و االصول العامه فی مسائل االمامه / سید علی حسینی میالنی
2. جواهرالكالم فی معرفۀ االمامۀ و االمام / سیدعلی حسینی میالنی3. امامت از دیدگاه 

 امامیه و زیدیه / مصطفی سلطانی
فرق تسنن / جمعی از نویسندگان
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۲71نقد مبانی وهابیت
 1. سلفیان باورها و كاركردها / نجم الدین طبسی

2. درسنامه نقد وهابیت / نجم الدین طبسی

۲7۲مهدویت
 1. الغیبۀ / شیخ طوسی - ناصح، تهرانی

2.  الغیبۀ / محمد بن ابراهیم نعمانی

۲7۳سیره اهل البیت
 1. در آمدی بر سیره اهل بیت / عبدالمحمدی

 2. استنباط حكم اخالقی از سیره و عمل معصوم / محمد عالم زاده نوری

۲74امامت خاصه - نقد ادله خالفت خلفا
1. اإلمامة فی أهم الكتب الكالمیة و عقیدة الشیعة اإلمامیة / سید علی میالنی 2. الرسائل 

العشر فی األحادیث الموضوعۀ فی كتب السنۀ / سید علی حسینی میالنی- 3. الدلیل 
العقلی علی إمامۀ علی علیه السالم / سید علی میالنی

1. خاتمیت / مرتضی مطهری  .  بهائیان / محمد باقر نجفی۲75نقد مدعیان دروغین معاصر

۲76تاریخ تحلیلی امامت
 1. الصحیح من سیرة االمام علی/ سیدجعفر مرتضی عاملی

2. بحار االنوار / محمدتقی مجلسی

۲77تاریخ تشیع
 1. تاریخ تشیع از پیدایش تا عصر غیبت كبری / غالمحسن محرمی

2. تاریخ تشیع / خضری
حكومت اسالمی / امام خمینی ره فلسفه سیاسی آیت الله خامنهای / محسن مهاجرنیا۲78والیت فقیه

1. كالم تطبیقی / علی ربانی . رتنزیه االنبیاء / علی بن الحسین علم الهدی۲79کالم مقارن

۲80شبهات جدید امامت
 مجموعه آثار آیت الله سید علی میالنی

2. مجموعه های پاسخ به شبهات/ آیت الله نجم الدین طبسی
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نظام تربیتی اسالم 
 1. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی: دفتر همكاری حوزه و دانشگاه94

2. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی: خسرو باقری

شیوه های تبلیغ در جهان معاصر    
 1-محمد کاویانی،روانشناسی وتبلیغات95

2. بیل راجرز،رهبری معلم ومدیریت رفتار در مدارس

شیوه های تبلیغ ادیان ومذاهب 
مختلف جهان

 1. تاریخ جامع ادیان؛ جان ناس96
2. جهان مذهبی)ادیان در جوامع امروز(؛ ریچارد بوش، هیدکانور و... ترجمه عبدالرحیم گواهی

تبلیغ در کتاب وسنت   -اصول و 
مبانی تبلیغ و ارتباطات 

 1- پژوهشی در تبلیغ ، محمدتقی رهبر97
 2- قرآن و تبلیغ؛ محسن قرائتی

3 روشهای سخنرانی: صادقی اردستانی

اصول راهنمایی و پاسخگویی دینی 
 مقدمات راهنمایی ومشاوره ،عبداهلل شفیع آبادی99

اصول راهنمایی، شریعتمداری . اصول وفنون راهنمایی ومشاوره ،یوسف اردبیلی

روانشناسی عمومی   
 1. روانشناسی عمومی: حمزه گنجی100

2. روانشناسی عمومی )از نظریه تا کاربرد(: کارل هافمن و... / ترجمه هادی بحیرایی و...

روانشناسی اجتماعی    
 1. روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی: مسعود آذربایجانی، محمدرضا ساالری فر. 101

2. روان شناسی اجتماعی، نظریه ها، مفاهیم و کاربردها: یوسف کریمی

 روان شناسی تبلیغ 
 1. پژوهشی درباره تبلیغ دین: محمدتقی رهبر10۲

2. راهبردهای روان شناختی تبلیغ: عبدالعظیم کریمی

تاریخ تحلیلی پیامبر و معصومین
 1. تاریخ تحلیلی اسالم، زرگری نژاد10۳

2. تاریخ سیاسی اسالم ج1، جعفریان 3. حیات فكری و سیاسی امامان شیعه، جعفریان
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تاریخ و آثار اسالمی مكه، مدینه و 
عتبات عالیات 

105
مذهبی مكه و مدینه، اصغر قائدان

جنبشهای سیاسی جهان اسالم   
 1. اندیشه سیاسی جهان عرب، حمید عنایت108

2. جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسالمی، دکتر حمید احمدی

فقه سیاسی اسالم 
 1. اصول فقه حكومتی، رضا اسالمی110

2. مبانی اندیشه سیاسی اسالم، عمید زنجانی

اسرار حج 
 1. صهبای حج، آیت اهلل جوادی آملی 11۲

2. درسنامه اسرار و معارف حج و زیارت، مجتبی کلباسی

احكام و مناسك حج)فقه فتوایی( 
 1. مناسک حج محشی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت11۳

2. جامع الفتاوی، بعثه مقام معظم رهبری

مكالمه عربی 1-3 )الحوار و 
المحاضره 3-1( 

 1. اللغه العربیه )متد جامعه المصطفی(114
2. اللغه العربیه الحدیثه دکتر محمد علی آذرشب

مكالمه عربی 4 )الخطابة (    
 1. فن اإللقاء العربی: د. فاروق سعد 115

2. فن الخطابه حسن الحكیم

مكالمه عربی 5 )قرائة النصوص(   
 1. المدخل الی تعلم اللغه العربیه116

2.  اللغه العربیه الحدیثه،آذرتاش آذرنوش 

درك متون انگلیسی با تاکید بر 
معارف اسالمی

117 English for the students of  humanities 1 ;Dr.Mehdi Nowruzi,Dr.parviz -
Birjandi
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روش برداشت از قرآن
1- روش برداشت از قرآن آیتاهلل بهشتی

2- روش برداشت از قرآن علی صفائی حائری

مهارتهای

تحلیل حدیث

1- روش فهم حدیث عبدالهادی مسعودی

2- اصول و قواعد فقهالحدیث: محمد حسن ربانی

مهارتهای

سخنوری

1. روش سخنرانی دینی، محمدمهدی ماندگار، حسین مالنوری، علیرضا پناهیان، محمدرضا برادران  
عبداهلل ضابط،

2. چگونه سخنرانی کنیم، حسین مال نوری

احكام کاربردی و مهارتهای 
بیان احكام

1. درآمدی بر آموزش احكام، محمد وحیدی 

2. شیوه های بیان احكام، محمود اکبری

روش تحلیل تاریخ وسیره
1. انسان 2٥٠ ساله حلقه سوم مقام معظم رهبری 

2. سیری در سیره نبوی، رسول جعفریان
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مهارتهای ادعیه شناسی  و ادعیه 
خوانی

1. شرح دعای سحر امام خمینی 

2. شرح دعای کمیل آیت اهلل مظاهری 

3. شرح دعای صباح رضیالدین محّمد شوشتری

روش شناسی

تبلیغ رقیب

1. جزوه استاد )سبكشناسی تبلیغ رقیب حسین کرامتی( 

2. فرق تشیع، مهدی فرمانیان 

3. آفتاب و سایه ها )نگرشی بر جریانهای نوظهور معنویتگرا( دکتر محمدتقی فعالی

مهارتهای

رسانه شناسی

و تبلیغ نوین

1. تلویزیون و دکترینهای آن در غرب ) 13٧2 (، نیكاالی سمیونوویچ بیریكوف، ترجمه محمد 
حفاظتی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

2. نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی )نقش تلویزیون در ربودن گوهر طفولیت از 
زندگی انسان( ) 13٨٧ (، نیل پستمن، مترجم: صادق طباطبایی، تهران: انتشارات اطالعات.

مهارت مقتلشناسی و مقتلخوانی

1.روشهای روضه خوانی، مسعود سلمهای، مؤسسه امیر بیان 

2. سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر نویسنده محسن رنجبر 

3. مقتل نگاری شیعیان )از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری( محمدجواد یاوری

جامعه شناسی تبلیغ

1. جامعه شناسی درعرصه تبلیغ، نصراهلل مریجی 

2. جامعه شناسی تبلیغات در رویكرد اسالمی مؤلف: مهران سهراب زاده ناشر: سخنوران 

3. جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی مؤلف: حمیده سلیمانی مغامیر ناشر: پیدار
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فقه رسانه 
1. نظام مسائل فقه هنر و رسانه، علی نهاوندی، قم ، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم، 
13٩٨ ش. 3. مبانی فقهی جنگ نرم رسانهای، علی نهاوندی، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار 

علیهمالسالم، 13٩٩ ش.

مبانی فهم قرآن و حدیث

1- درسنامه روش و قواعد فهم قرآن و حدیث با محوریّت آیات الجهاد، علیرضا جرگانی، در آستانه 
نشر 2. تفسیر روایی جامع: مبانی، منابع و روش )جلد 1 و 2(، مسعودی، عبدالهادی، موسسه فرهنگی 

دارالحدیث، قم، . چاپ سوم، 13٩٦ 3- مبانی تفسیری عالمه طباطبایی در المیزان “مبانی مرتبط با متن 
قرآن”، رجبی، محمود، اشرفی، امیررضا،

روش سخنرانی
1. روش سخنرانی دینی، حسین مالنوری، قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، 13٩٥ ش. 2. 

روش شناسی سخنرانی دینی، مسعود سلمه ای، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمه اهلل، 
13٩3 ش.

روانشناسی و

تبلیغ
1. روانشناسی و تبلیغات )با تأکید بر تبلیغ دینی(، محمد کاویانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
13٩2 ش. 2. روانشناسی تبلیغ، سید مهدی واعظ موسوی، مشهد، آستان قدس رضوی، 13٩٤ ش.

جامعه شناسی و تبلیغ
1- کاربرد جامعه شناسی در تبلیغ، شمس اهلل مریجی، قم، تپش، 13٨٧ ش. 2- مبانی جامعه شناسی، 
بروس کوئن، ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت، 13٩1 ش. 3-. جامعه شناسی، 

آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی، 13٨٩ ش.

1. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش. 2. اصول و جنگ نرم
مبانی جنگ نرم، علی محمد نائینی، تهران، نشرساقی، چاپ اول، 13٩1 ش.

رسانه و در اندیشه امام و رهبری
1- صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )ره(، تنظیم ونشر: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی)ره(، 
ناشرمؤسسه چاپ ونشر عروج، چاپ پنجم 13٨٩ ش. 2. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش.

فقه الحدیث رسانه 
1. نظام مسائل فقه هنر و رسانه، علی نهاوندی، قم انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم، 13٩٨ 
ش. 2. مبانی فقهی جنگ نرم رسانه ای، علی نهاوندی، قم انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم، 

13٩٩ ش.
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آسیب شناسی رسانه و فضای 
مجازی

1. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش. 2. والد سوم: 
تاثیر رسانه ها بر تربیت فرزندان، علیرضا تراشیون، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 

معارف، تهران، چاپ سوم، 13٩٩ ش.

1. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش. 2. مدیریت مدیریت فرهنگی
فرهنگی، جعفر رحمانی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(، چاپ اول، 13٩٤ ش.

اخالق و رسانه
1. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش. 2- اصول 

اخالقی حاکم بر رسانه از دیدگاه اسالم با تاکید بر سیمای جمهوری اسالمی ایران، محمد فوالدی وندا، 
قم، موسسه

1. اندیشه های راهبردی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، چاپ اول، 13٨٩ ش. 2. دین و تبلیغ دین در رسانه
رسانه های نوین، ناصر باهنر، مجتبی صمدی، تهران، انتشارات نهج، چاپ دوم، 13٩2 ش.

جریان شناسی  رسانه های معاصر
1. جریان شناسی ضد فرهنگها، عبدالحسین خسرو پناه، قم، تعلیم و تربیت اسالمی، چاپ هشتم، 

13٩3  ش ٨٥ 2. راهبرد رسانه ) 1( جریان شناسی روند تصویر سازی از وقایع آخر الزمان در غرب و 
راهبردهای رسانه ملی،قم، مرکز پژوهشهای اسالمی، چاپ اول، 13٨٩ ش.

مدیریت فضای مجازی

1. قدرت در لبه فرماندهی و کنترل در عصر اطالعات، دیویداستیون آلبرتس، مرتضی احمدی، 
علی اصغر حقیری، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول، 13٩٧ ش. 2. 

سیبرنتیک: نظریه عمومی کنترل مكانیسمها در سیستمهای مكانیكی و ارگانیكی، محمدرضا داورپناه، 
تهران، دبیزش، چاپ اول، 13٩٥ ش.

ساختارشناسی فنی فضای   
مجازی

1. شبكه های ارتباطی: مفاهیم پایه ای و معماریهای کلیدی، ایندرا ویجاجا، آلبرتو لئون گارسیا، 
مترجمان: پوریا محمدییقینی، سیدامیر اصغری، مصطفی غالمی، تهران پیوند نو، چاپ اول، 13٨٩ ش. 
       MPLS, ATM, SONET/SDH، ،2. شبكه های نوری، هری جی. پروس، مترجمان: هادی پاژخزاده

3. شبكه های اتصالگرا، صادق دانشگر، تهران، نشر ناقوس، چاپ اول، 13٩٨ ش.
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فلسفه فنآوری، رسانه و فضای 
مجازی

1. توسعه و مبانی تمدن غرب: پیشرفت اقتصادی یا تكامل فرهنگی، آوینی، سید مرتضی، واحه، تهران، 
چاپ هشتم13٩٥٦

. 2. آیینه جادو، آوینی، سید مرتضی، واحه، تهران، چاپ ششم، 13٩٠

. 3. تكنوپولی: تسلیم فرهنگ به تكنولوژی، پستمن، نیل، مترجم: سید صادق طباطبایی، اطالعات، 
تهران، چاپ نهم، 13٩٠

اقتصاد و فضای مجازی

1. اقتصاد و رسانه، علی سعیدی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چاپ اول، 13٩٠ ش.

2. اقتصاد دیجیتال، اسفندیار جهانگرد ، تهران، نشر آماره، چاپ اول، 13٩٥ ش.

3. اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات، اسفندیار جهانگرد، تهران، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 
چاپ اول، 13٨٥ ش.

امنیت فضای مجازی

1. امنیت و جنگ سایبری ویژه مفاهیم و مبانی )جلد 1( ، نظارت و تدوین: مؤسسه ابرار معاصر، تهران،

انتشارات موسسه ابرار معاصر 13٩1 ش.

2. امنیت و جنگ سایبری ویژه سالحها، جنگجویان و حمالت سایبری )جلد 2( ، نظارت و تدوین: 
مؤسسه ابرار معاصر، تهران، انتشارات موسسه ابرار معاصر 13٩1 ش.

تحلیل و نقد

رسانه های

مجازی

1. مفاهیم نقد فیلم: تحلیل نئوفرمالیستی و مقاالت دیگر، مجید اسالمی، نشر نی، تهران، چاپ هفتم، 
13٩2

2. چگونگی درك فیلم: چگونه فیلم بخوانیم: هنر، تكنولوژی، زبان تاریخ، و نظریه فیلم و رسانه ها، 
جیمز موناکو، حمیدرضا احمدیالری، بنیاد سینمایی فارابی، تهران، چاپ سوم، 1

مسائل حقوقی فضای مجازی

1. حقوق فضای مجازی، السان، مصطفی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 
چاپ دوم، 13٩3 ش.

2. حقوق مخاطب در فضای مجازی، معصومه نصیری، مرتضی چشمه نور، تهران، نشر پشتیبان ، چاپ 
اول،13٩٦ ش.
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ف
دی

عنوان ر
رشته 

تخصصی
منابع آزمون متقاضیان تدریس مراكز تخصصی حوزه علمیه خراسان سریالعنوان مجوز تدریس

*

انه
رس

ش 
رای

ا گ
غ ب

بلی
روش تبلیغ در ت

فضای مجازی

1. درسنامه تبلیغ اینترنتی ،جمعی از نویسندگان تهیه وتنظیم مهدی زارع ،معاونت تبلیغ و امور فرهنگ 
حوزه های علمیه، انتشارت ذکری 13٩٨ ش.

2. تلویزیون و مخاطبان آن، اندرو ارنبرگ، پاتریک باروایز، ترجمه: فرهاد رادپور، تهران، مرکز تحقیقات 
صداوسیما، 13٧٩ ش.

3. روانشناسی و تبلیغات )با تاکید بر تبلیغ دینی(، محمد کاویانی، رضا پورحسینی، سیدمحمد غروی،  
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ چهارم، 13٩1

آینده تبلیغ

1. آینده پژوهی تبلیغ دین، حجت االسالم دکتر کوهی، انتشارات دانشگاه تهران 

2. آینده پژوهی نویسنده : کرامتاهلل زیاری 

3. آینده نگاری در سازمانها: روشها و ابزارها نوشته محمدمهدی ذوالفقارزاده، فاطمه زهرا گیالنی نژاد و 
مریم کالنتری
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1-4 ثبت نام
الــف( افــراد واجــد كــد طلبگــی در حــوزه علمیــه خراســان مــی تواننــد از طریــق ســایت حــوزه علمیــه خراســان )www. hozehkh.com( نســبت بــه 

ثبــت نــام اقــدام نماینــد.
ب( متقاضیــان فاقــد پرونــده  سیســتمی در پرتــال حــوزه علمیــه خراســان مــی تواننــد: بــا تمــاس بــا شــماره 32008347 بــرادران- 32008264  

خواهــران . نســبت بــه ثبــت نــام غیــر سیســتمی اقــدام نماینــد. 
نكات قابل توجه هنگام ثبت نام طالب خراسان:

برای ثبت نام به پرتال طلبه قسمت درخواست مجوز تدریس، گرایش و ماده درسی مورد نظر را می توان انتخاب نمود.
جهت شركت در آزمون های متقاضیان تدرس رشته های تخصصی ارسال مدارک و رزومه علمی هنگام ثبت نام ضروری است.

2-4  بررسی صالحیت عمومی
تمامی افرادی كه در مصاحبه علمی ثبت نام می كنند جهت بررسی صالحیت های عمومی به دفتر بررسی و حراست معرفی می شوند.

3-4 زمان ثبت نام و  برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه علمی
تاریخ نحوه برگزاریعنوانردیف

10 خرداد لغایت 5 تیرماه ثبت نام سیستمی از طریق پرتالثبت نام1

ارزیابی دانش تدریس2
برگزاری آزمون به صورت کتبی- مجازی، 

برگزاری در سامانه 
asatid.lms2.hozehkh.com

15 لغایت 18 تیرماه
)زمان هر آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد(

3
ازیابی مهارت تدریس

برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان تدریس- با 
حضور 3  استاد ارزیاب 

)دو استاد ارزیاب سطح علمی متقاضی-یك استاد 
ارزیاب روش تدریس(

20  لغایت 25 تیر ماه
)زمان هر آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد(

*جهت شركت در مصاحبه علمی بعد از قبولی در آزمون كتبی از پذیرفته شدگان از طریق ارسال پیامك دعوت بعمل خواهد آمد.

4- مراحل گزینش اساتید 
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- امتیاز وی  ژه:
الــف( افــرادی كــه دارای یكــی از عناویــن جــدول ذیــل باشــند، از امتیــاز ویــژه برخــوردار خواهنــد بــود، ســقف آن 3 نمــره بــوده، كــه بــه امتیــاز حاصــل 

از مصاحبــه علمــی، مهارتــی و عمومــی متقاضیــان اضافــه می شــود.          

حداكثرامتیازعناوین حائز امتیاز ویژه
1  نمرهمستعدین برتر مورد تایید حوزه علمیه خراسان

معاف بودن از شركت در آزمون كتبیارائه مدرك تخصصی نسبت به گرایش مورد نظر
هر مقاله 20 صدم- حداكثر 1 نمرهمقاالت علمی مرتبط با عنوان مورد تقاضی و تایید شده در معاونت پژوهش

هرسال 20 صدم    حداكثر 1 نمرهسابقه تدریس و فعالیت اجرائی

۵- صدور مجوز موقت تدریس
مجــوز موقــت تدریــس اســاتید در هــر یــك از گرایــش هــا درســی بــر اســاس امتیــازات از 1 تــا 3 ســال اعتبــار داشــته و مدرســه یــا متقاضــی موظــف انــد 

طــی ایــن مــدت نســبت بــه تكمیــل مراحــل ارزیابــی اســتاد و تغییــر مجــوز وی از موقــت بــه دائــم اقــدام نماینــد .
شاخصهای ارزیابی استاد در مرحله تكمیلی، بر سه محور اصلی استوار می باشد:

الف ارزیابی حضوری- تصویری تدریس 
ب  :  نظر سنجی از طالب و مسئولین مدرسه 

ج   :  شركت در كارگاه های دانش افزایی
د( معدل پایان سال تحصیلی طالب

۶- صدور حکم مجوز تدریس
حكــم مجــوز تدریــس شــامل حكــم اســتادی مــاده درســی بــه همــراه نمــره بــرای متقاضیــان دارای رزومــه علمــی و امتیــاز كافــی آمــاده و جهــت ارائــه 

بــه نهــاد هــای علمــی دیگــر در اختیــار متقاضیــان محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.
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لیست مراكز و مدارس تخصصی حوزه علمیه خراسان ویژه برادران

شماره تماسآدرسرشته های تخصصینام مدرسه و مركز تخصصیردیف

ادبیات عرب-كالم اسالمي- فقه واصول مدرسه علمیه عالی نواب1
05132259559خیابان شیرازی–فلسفه وكالم اسالمي

چهارراه خسروي خ شهید رجائي 1 )كوچه شوكت فقه واصول باگرایش تربیت مدرسسلیمانیه)فقاهت(2
الدوله( كوچه پنجه

 - 05132230070
05132005120

مدرسه تخصصی قرآن و 3
عترت

تفسیر وعلوم قرآن-تاریخ وسیره اهل 
بیت علیهم السالم 

خیابان امام خمیني، نرسیده به میدان ده دي، روبروی 
3200866932008666-7داروخانه هالل احمر

05133641615حرم مطهر اول خیابان نواب صفويفلسفه وكالم اسالميعباسقلي خان4

تخصصي امیرالمؤمنین 5
بیرجند، سجاد شهر، خ شهید ما ژاني، خ شكوفه، مدرسه كالم اسالمي –تفسیر و علوم قرآنعلیه السالم - بیرجند

تخصصي امیر المومنین علیه السالم
 -05632412760
05632412740

بجنورد - خیابان 17 شهریور شمالي - كوچه 27 - كالم اسالميامام خامنه اي بجنورد6
05832427590ساختمان 5 طبقه

چهار راه خسروي - كوچه شوكت الدوله - كوچه پنجه - تبلیغامام صادق )ع( مشهد7
36.289337كوچه آیت الله قمي ره - روبروي حسینه نجف آبادي ها

اخالق- فلسفه وكالم اسالمي- فقه آیت الله صدوقي مشهد8
وحقوق گرایش حقوق جزا وخصوصي

میدان شهدا- خیابان آیت الله عبادي-بین عبادي6 و 8 
مقابل كوچه ناظر

 - 05137251196
05137136503

۷- لیست مراكز و مدارس تخصصی
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شماره تماسآدرسرشته های تخصصینام مدرسه و مركز تخصصیردیف

05132220951 – خیابان آیت الله بهجت - آیت الله بهجت 1/9اخالق وتربیت  اسالميامام خمیني ره مشهد9
05132258278

38590100خ امام رضا )ع(-امام رضا)ع( 18-بن بست سمت راستتبلیغبقیه الله عج مشهد10

05138597982 - خیابان امام رضا، امام رضا 8، كوچه فروزان2، پالك 24اخالق وتربیت  اسالميثقلین11
05138519385

خیابان نواب صفوي -نواب صفوي 7-مدرسه باقرالعلوم- اخالق وتربیت اسالميمدرسه معراج12
05133673008طبقه دوم - مدرسه تخصصی معراج

تربت حیدریه-خیابان فردوسي - فلكه مركزي - مقابل فقه و اصول- تبلیغهراتي تربت حیدریه 13
مسجد جامع

-05152225031
 - 05152286173

05152223912

خیابان امام خمیني)ره(جنب مسجدجامعتبلیغجعفریه قاین 14

آخوند خراساني ره 15
تفسیر وعلوم قرآن –علوم ومعارف 

حدیث-كالم مقارن- فقه مقارن-فلسفه 
وكالم اسالمي –اخالق  وتربیت اسالمي

چهارره شهدا - خیابان آزادي - دفتر تبلیغات اسالمي 
05132233350خراسان رضوي

مشهد مقدس، بین چهارراه زرینه و مقدم طبرسی، فلسفه وكالم اسالمينورحكمت رضوي16
05132244001خیابان شهید كاشانی 25، پالک 4/490

05132253877خیابان آیه الله بهجت )ره( 11 - كوچه بینادل 1 پ 9كالم اسالمي با گرایش سلفي پژوهيمذاهب اسالمي17

مشهد مقدس- خیابان آخوند خراسانی- نبش آخوند تفسیر وعلوم قرآن –علوم ومعارف حدیث امام سجاد )علیه السالم(18
خراسانی 12-اولین درب سمت راست.

 - 05132283437
05132283435
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شماره تماسآدرسرشته های تخصصینام مدرسه و مركز تخصصیردیف

فقهي امام رضا )علیه 19
32285800خیابان كاشاني – كاشاني 25فقه و اصولالسالم(

داراالعالم لمدرسه اهل 20
چهارراه شهدا آیت الله بهجت 6 دفتر حضرت آیت الله كالم اسالمي با گرایش سلفي پژوهيالبیت )علیهم السالم(

05132254113مكارم شیرازي

امام خمیني )ره( 17 - كوچه گرانمهر -پالك 60امامت شناسيامامت21

لیست مراكز و مدارس تخصصی حوزه علمیه خراسان ویژه خواهران

شماره تماسرشته های تخصصینام مدرسه و مرکز تخصصیردیف

مشهد 38530059-051تفسیر و علوم قرآن –  فقه و اصول - فلسفه و کالم اسالمی - تبلیغاسالم شناسی حضرت زهرا )س(1

مشهد 33411210-051تبلیغپیروان حضرت زهرا )س(2

مشهد 38468680-051تفسیر و علوم قرآن حضرت خدیجه )س(3

مشهد 37248464-0515تفسیر و علوم قرآن -  تبلیغ- ادبیات عربحضرت رقیه )س(4

6مشهد 322541717-051فلسفه و کالم اسالمی –  فقه و اصول- تبلیغ-اخالق و تربیت اسالميرضویه5

8مشهد 051-32242291اخالق و تربیت اسالميحضرت زینب )س(6

مشهد 32282422-051اخالق و تربیت اسالميمرکز طوبی7
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شماره تماسرشته های تخصصینام مدرسه و مرکز تخصصیردیف

مشهد 38540147-051تفسیر و علوم قرآن –  فقه و اصول –  فلسفه و کالم اسالمی-  تبلیغنرجس )س(8

تربت حیدریه 52247715-051تفسیر و علوم قرآن -  تبلیغریحانه الرسول )س(9

تایباد 54524447تبلیغفاطمه الزهرا )س(10

قوچان 47232242-051تبلیغفاطمه الزهرا )س(11

سرخس 34526966تبلیغمعصومه )س(12

سبزوار 44293303تفسیر و علوم قرآن -  تبلیغنرجس )س(13

کاشمر 55244911تفسیر و علوم قرآن -  تبلیغنرجس)س(14

بجنورد 32262270-058تفسیر و علوم قرآن –  فقه و اصول -  تبلیغالزهرا )س(15

بیرجند 32232225تفسیر و علوم قرآن –  فقه و اصول -  تبلیغ- اخالق و تربیت اسالمینرجس )س(16

طبس 32834525-056تبلیغالزهرا )س(17

فردوس 32722299-056تبلیغالزهرا )س(18

قائن 32531128-056تبلیغالزهرا )س(19

گناباد 57293113اخالق و تربیت اسالمیالزهرا)س(20
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