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 مقدمه

که در دو بخش شرایط شرایط جذب اساتید  الزم است ،به منظور جذب اساتید مورد نیاز مدارس علمیه خواهران

  قرار گیرد. مورد توجه، پیش بینی شده استعمومی و شرایط اختصاصی 

 مهبرنا بر عهده دفتر ،، اعتقادي و اجتماعیفکري :مشتمل بر صالحیت هايدقیق شاخص هاي عمومی عیین کامل وت

ذب تعیین سایر شرایط ج. تمدیریت استانی اس مرکز و احراز آن به وسیله مسئول محترم ساماندهیریزي و نظارت 

و احراز  مرکز بر عهده معاونت آموزش، مهارتی و اخالقی علمی، تمل بر صالحیت هاي: و گزینش اساتید مش

  .استشاخص هاي اخالقی و تربیتی به وسیله کمیسیون جذب اساتید استان

  :بشرح ذیل اعالم می گردد  3و  2مراحل جذب و گزینش اساتید سطح 

    

 یک: عوامل اجرایی و وظایف هرفصل اول 


  :1هاي استانیکمیسیون جذب مدیریت) الف

  

و احراز آن بر اساس کاربرگ شاخص هاي تربیتی اخالقی مشتمل بر صالحیت هاي بررسی شرایط عمومی 

  .راي آموزش مدرسه تکمیل شده استتدریس که توسط شو تربیتی-اخالقی


  )  گروه علمی استان :ب

  

یید مدیر أس ازتپ ومعرفی به مدیریت اساتید بر اساس کاربرگ مربوط شرایط ذیلمطابق با  ساتید ارزیابشناسایی ا      

  ؛استان

حداقل مدرك سطح سه براي ارزیابی مدرسان مقطع سطح دو و داشتن مدرك سطح چهار تخصصی مرتبط  -1

با دروس مورد ارزیابی براي ارزیابی مدرسان مقطع سطح سه؛

موفق در تدریس دروس مرتبط با مواد مورد ارزیابی در مراکز رسمی حوزوي؛ سال سابقه 3داشتن   -2

؛قایان)آ(سال 35دارابودن حداقل سن  -3

هاي الزم اخالقی جهت مصاحبه؛دارابودن ویژگی  -4

  آشنایی با اصول و فنون مصاحبه؛ -5

                                                             
  :استان  اعضاي کمیسیون جذب   . 1

  حوزه هاي علمیه استان  یا جانشین وي مدیر .1

  مدیر گروه مربوط در استان در صورت تشکیل گروه .2

  معاون آموزشی استان .3

  استان تبلیغی -اون فرهنگی مع .4

  معاون پژوهشی استان .5

 مدیر مدرسه مربوطه .6
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) معاونت آموزش استان :ج

؛ضیاعالم نتایج بررسی کمسیون جذب اساتید استان به مدارس متقا .1

 به تأیید کمیسیون جذب رسیده که شرایط عمومی آنانبرگزاري جلسه مصاحبه براي متقاضیان تدریس  .2

  است؛

  ورود اطالعات مربوط به کاربرگ ارزیابی داوطلبان تدریس در سامانه اساتید؛ .3

ساتید؛ابررسی پرونده ارزیابی داوطلب تدریس و ثبت نتایج ارزیابی در قالب: پذیرش و ردپذیرش در سامانه  .4

  

  :شوراي آموزش مدرسه ) د

 برآورد نیاز مدرسه به استاد؛ جهتمدرسه بررسی وضعیت کمی و کیفی اساتید  

؛نامه ابالغیبر اساس آیینداوطلبان تدریس  عمومی و اختصاص شرایطبررسی  .1

تربیتی؛–شاخص هاي اخالقی بررسی  .2

 س در کاربرگ مربوط؛داوطلبان تدریتربیتی –اخالقی  شاخص هاي تکمیل نتایج بررسی .3

و تربیتی  به همراه تایید صالحیت هاي عمومی و نیز شاخص هاي اخالقیمعرفی داوطلبان تدریس  .4

دریافت نظر  کمیسیون جذب استان ؛ .5

ار یید کمیسیون جذب قرکه مورد تأ اعالم منابع ارزیابی حداقل یک ماه قبل از ارزیابی به داوطلبان تدریس .6

گرفته اند.

  

  راحل اجراییفصل دوم : م

  ؛مورد نیاز مدرس اعالم فراخوان به مدارس تحت پوشش براي معرفی -1

  ؛اعالم نیاز مدارس یا رد یید وأبررسی وضعیت کمی و کیفی اساتید مدارس جهت ت -2

؛جذب اساتید استاندر کمیسیون داوطلبان تربیتی –شاخص هاي اخالقیبررسی  -3

  ؛ه مدارسب، مان مصاحبه علمی شرکت کنندگاناعالم زتنظیم جدول زمانبندي مصاحبه شوندگان و  -4

ه در استان هایی ک گروه ارزیاب سه نفره براي سطح سهو  براي سطح دو دونفرهتشکیل گروه ارزیاب  -5

   ارزیابی سطح سه به آنها واگذار شده است؛

؛تشکیل جلسه با اساتید ارزیاب و ذکر نکات ذیل به آنان -6

  از شروع ارزیابی؛مطالعه پرونده علمی داوطلب قبل ضرورت

 ؛براي هر داوطلب به تفکیک درس تکمیل کامل سربرگ کاربرگ ارزیابی  

 استفاده بهینه از وقت مصاحبه؛  

 شوندگان؛توجه به جایگاه علمی مصاحبه  

 شوندگان؛پرهیز از بحث و جدل با مصاحبه
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 شوندگان؛تأمین شرایط یکنواخت براي همه مصاحبه

 ؛رفی شدهارزیابی علمی از متن و منابع مع

  ارزیابی مهارتی از نحوه ارائه درس و چگونگی تدریس بر اساس سرفصل ارائه شده که مصاحبه شونده

نماید؛ حضوري ارائه می

  ؛ارزیابی کاربرگتکمیل عدم ایجاد فاصله بین انجام مصاحبه و

 دقت در همخوانی توضیحات با امتیاز داده شده در هر محور؛

 شده در سامانه، ثبت توضیحات براي کلیه محورهاي ارزیابی الزامی است.با توجه به تغییرات ایجاد

  اساتید محترم توجه داشته باشند که توضیحات هریک از محورهاي ارزیابی با امتیاز داده شده به آن

محور، کامال مطابق و همخوان باشد.

  سطح دودر ارزیابی تکمیل و امتیاز دهی کاربرگ نکات قابل توجه در:

قران کریم، توانایی علمی، توانایی صحیح تالوت  بر تسلط : محور 5شامل  سطح دودر ارزیابی کاربرگ الف) 

  .می باشد 100امتیاز از   60و شرط قبولی کسب حد اقل مهارتی، توانایی پژوهشی و سوابق است 

کریم،  قرانحیح صتالوت تسلط بر محور و محورهاي توانایی پژوهشی و سوابق توسط معاونت آموزش استان ) ب

 :و با توجه به نکات ذیل تکمیل می شود ارزیابان محترم هر یک از یی مهارتی  توسط توانایی علمی و  توانا

 
o صحیح و روان خوانی قرآن کریم مد نظر استدر شاخص تسلط بر تالوت قرآن کریم ،. 

o  دل، انطباق مطالب بیان متن خوانی، ارائه بحث به طور صحیح و مست : عنوان6توانایی علمی داراي

 وشده با عبارت کتاب، پاسخ به سواالت، تاریخ علم و آشنایی با علوم مرتبط و منبع شناسی است. 

 می باشد. 65 ازتیاز ام 45اقل  شرط قبولی کسب حد

  اقل امتیاز بشرح ذیل در نظر گرفته شده است:در این محور حد از عناوینهمچنین براي برخی 

از دروس با متن  14از  8دروس با متن عربی و از ارزیابی  در 14از   10امتیاز  تن خوانی: کسبم -

 .فارسی

 .13از   9کسب حداقل امتیاز  :انطباق مطالب بیان شده با عبارت -

o  ی در این قبول و شرط . تدریس و توانایی در زبان دوم استتوانایی مهارتی شامل دو عنوان مهارت

 از 10 از عنوان مهارتهاي تدریس و در کل کسب امتیاز حداقل 14از  10شاخص کسب حداقل امتیاز  

 . می باشد  16

 سطح  سه در ارزیابی دهی کاربرگ تکمیل و امتیاز نکات قابل توجه در:

، توانایی علمی، توانایی قران کریم صحیح تالوت تسلط بر  : محور 5شامل  سطح سهدر ارزیابی الف) کاربرگ 

  .می باشد 100امتیاز از   63شرط قبولی کسب حد اقل و  وهشی و سوابق استرتی، توانایی پژمها

یم، قران کر صحیح  الوتتتسلط محور و محورهاي توانایی پژوهشی و سوابق توسط معاونت آموزش استان ب ) 

 و با توجه به نکات ذیل تکمیل می شود:ارزیابان محترم هر یک از توسط یی مهارتی تواناتوانایی علمی و 
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o  ظر استروان خوانی قرآن کریم مد ندر شاخص تسلط بر تالوت قرآن کریم ، صحیح و. 

o  متن خوانی، ارائه بحث به طور صحیح و مستدل، انطباق مطالب بیان :  عنوان 7توانایی علمی داراي

 ستاو قدرت نقد و نظر منبع شناسی  تطور آراء،شده با عبارت کتاب، پاسخ به سواالت، تاریخ علم و 

 می باشد .  66 ازامتیاز  45شرط قبولی کسب حد اقل  و

  شرح ذیل در نظر گرفته شده است:ه همچنین براي برخی از عناوین در این محور حداقل امتیاز ب

از دروس با متن  14از  8دروس با متن عربی و از ارزیابی  در 14از  10تن خوانی: کسب امتیاز م -

 .فارسی

 .12  از 10رت: کسب حداقل امتیاز انطباق مطالب بیان شده با عبا -

o و شرط قبولی در این  توانایی مهارتی شامل دو عنوان مهارت تدریس و توانایی در زبان دوم است

 از 10  از عنوان مهارتهاي تدریس و در کل کسب امتیاز حداقل 14از  10شاخص کسب حداقل امتیاز 

 می باشد.  16

   
 توزیع وارزیابی کاربرگ ، سرفصل برنامه درسی هر مقطعو ف اهدا :ارزیابی جلسهبرگزاري قبل از  -7

؛در اختیار اساتید ارزیاب قرار گیرد تا با آمادگی در جلسه حضور یابندمنابع و متون ارزیابی، امتیازات

؛و اسکان احتمالی مدعوین استراحتتهیه مکان مناسب جهت  -8

از آلودگی صوتی، امکانات ارائه کالس)  تهیه مکان مناسب ارزیابی (نور کافی، تهویه مناسب، دور  -9

تامین کتب درسی مورد ارزیابی به همراه ابزار کمک آموزشی؛ -10

؛و ضبط کلیه جلسات ارزیابی تهیه امکانات ضبط جلسه ارزیابی -11         

تکمیل کاربرگ شناسنامه علمی توسط داوطلب؛ -12

 دباشمی فرهنگی و آموزشی-علمی سوابق فردي، مشخصات خصوص در اطالعاتی شامل کاربرگ این

 داده رارق شوندهمصاحبه فرد با اجمالی آشنایی جهت گرمصاحبه استاد اختیار در ارزیابی شروع از قبل و

شود؛می

تکمیل محورهاي پژوهشی و سوابق داوطلبان تدریس توسط معاونت آموزش استان با توجه به  -13

 ان محترم به منظور تکمیل محورهايارزیابهریک از زیابی و ارائه به مستندات و نکات ذیل قبل از جلسه ار

:، علمی و مهارتی در جلسه ارزیابیتالوت قرآن کریم

o پژوهش مشاوره و راهنمایی و 3سطح نامه پایان مقاله، و کتاب عنوان 3  شامل :پژوهشی در سطح دو  شاخص 

 .می باشد  11 از  3 تیازام حداقل کسب شاخص این در قبولی شرط. است پایانی هاي

o ازاتامتی و تبلیغی – فرهنگی هاي فعالیت سابقه تدریس، سابقه عنوان 3 در سطح دو شامل : سوابق شاخص 

 .باشد می 8 از 2 امتیاز حداقل کسب شاخص این در قبولی شرط. است علمی جوایز و

o  و راهنمایی و  3ایان نامه سطحپ- 4رساله سطح  عنوان کتاب و مقاله، 3 : شاملدر سطح سه  شاخص پژوهشی

 می باشد. 11از  5اخص کسب حداقل امتیاز مشاوره پژوهش هاي پایانی است. شرط قبولی در این ش
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o  ات یغی و امتیازتبل –سابقه فعالیت هاي فرهنگی  عنوان سابقه تدریس، 3 : شاملدر سطح سه شاخص سوابق

 می باشد.  7از  3امتیاز در این شاخص کسب حداقل  شرط قبولی .و جوایز علمی است

تشکیل جلسه ارزیابی علمی و مهارتی؛ -14

نظارت بر کیفیت و شیوه ارزیابی مصاحبه گران و بازخورد گیري از وضعیت ارزیابی در طول ایام  -15

برگزاري مصاحبه؛       

اساتید ارزیاب؛هریک از هاي مربوطه توسط نتایج مصاحبه در کاربرگدقیق تکمیل  نظارت بر -16

بیستم مرداد؛هاي ارزیابی درسامانه اساتید تا اطالعات کاربرگورود   -17

ثبت نتایج ارزیابی بر اساس احکام صدور مجوز در سامانه اساتید؛  -18

  رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تدریس:  -19

  در صورتی که داوطلبان تدریس نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض داشته باشند از تاریخ اعالم نتایج به مدت

 ؛فرصت دارند اعتراض خود از طریق مدرسه و به صورت مکتوب اعالم نمایند وزر 10

  الم بررسی و نتیجه آن به داوطلب اعاستان پس از دریافت اعتراض، نوار جلسه توسط دو استاد ارزیاب دیگر

 ؛شودمی

 یجه اعالم و نت در صورت اعتراض به نحوه ارزیابی در استان ،نوار جلسه ارزیابی توسط ارزیابان مرکز بررسی

  اعالم خواهد شد.

 

  فصل سوم : احکام مجوزها

  الف)احکام صدور مجوز تدریس بدون ارزیابی:

 ،صالحیت هاي فکريمشتمل بر:  متقاضیان تدریس در مدارس علمیه خواهران به شرط دارابودن شرایط عمومی

 شرایطیز و نتربیتی  -خص هاي اخالقیتربیتی مطابق کاربرگ شااخالقی  صالحیت هاي،سیاسی و..... ،و  اعتقادي

  د:ارزیابی مجاز به تدریس خواهند ش یکی از شرایط ذیل بدونداشتن  واختصاصی آیین نامه جذب و گزینش استاد 

جدول هاي علمیه برادران را دارند بر اساس آن دسته از اساتیدي که حکم تدریس مرکز مدیریت حوزه -1

  باشند؛می 2حمجاز به تدریس در مدارس سط شماره یک

هاي علمیه برادران را داشته باشند بر اساس آن دسته از اساتیدي که حکم تدریس مرکز مدیریت حوزه -2

 باشند؛مجاز به تدریس در مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی می 2جدول شماره 

ایندگی مقام آن دسته از اساتیدي که مجوز تدریس دروس معارف اسالمی از معاونت امور اساتید نهاد نم  -3

مجاز  3جدول شماره قم) را دارا هستند بر اساس  -در دانشگاه(دفتر مرکزي( دام ظله العالی) معظم رهبري 

 باشند؛می 2به تدریس در مدارس سطح

مرکز را دارا هستند بر اساس  هاي علمی و مهارتیآن دسته از اساتیدي که گواهی گذراندن موفق دوره -4

 باشند.س میمجاز به تدری 4جدول شماره
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بدون  5جدول شمارهبر اساس ي ( س ) پس از اخذ مدرك ، صدیقه کبرفارغ التحصیالن تربیت مدرس  -5

 .می شوند دروس مرتبط ارزیابی مجاز به تدریس

آن دسته از اساتیدي که واجد شرط تدریس اخالق و دروس تخصصی غیرحوزوي بدون ارزیابی هستند  -6

  باشند.مجاز به تدریس می 5جدول شماره بر اساس 

  

  

  مهارتی-ب) احکام صدور مجوز با ارزیابی علمی

 ،مشتمل بر: صالحیت هاي فکري متقاضیان تدریس در مدارس علمیه خواهران به شرط دارابودن شرایط عمومی

 شرایط نیز وتربیتی  -تربیتی مطابق کاربرگ شاخص هاي اخالقیاخالقی و صالحیت هاي  سیاسی و..... ، ، اعتقادي

و کسب امتیاز الزم در هر  مهارتی - شرکت در مصاحبه علمی س از پاختصاصی آیین نامه جذب و گزینش استاد 

  :دمجاز به تدریس می شون، نکات ذیلو  ارزیابیموع محورها مطابق کاربرگ محور و در مج

o ین میانگ، تدریس حترم براي هریک از متقاضانجمع بندي کاربرگ هاي تکمیل شده توسط ارزیابان م در

مورد توجه قرار گیرد؛ محورها  و در هریک از شاخص ها امتیاز 

o  ص در هریک از شاخافرادي مجاز به تدریس می باشند که میانگین امتیاز کسب شده آنان از ارزیابان محترم

  قل امتیاز تعیین شده کمتر نباشد؛ااز حد ،محورهاو  ها 

    



 ٩

  )2دول شماره یک (سطحج                چهارم: پیوست هافصل 

  

 تذکر: افرادي که مجوز تک درس دارند در همان گروه درسی معاف از ارزیابی خواهند بود. 

  

   

  یل دارابودن مجوز مرکز برادرانصدور مجوز بدل

  شونددروسی که مجاز به تدریس می  نوع مجوز  ردیف

  3تا 1دارندگان مجوز تدریس در پایه   1
سالم، اخالق اسالمی، ادبیات عرب، تاریخ ا

  منطق، عقاید

  6تا 1دارندگان مجوز تدریس در پایه   2

+ (کالم، فرق و  3تا  1دروس مجاز در پایه 

یع، تاریخ فرهنگی سیاسی مذاهب، تاریخ تش

معاصر، تفسیر، علوم قرآنی، فقه، احکام عمومی، 

اصول، قانون اساسی، وصیت نامه، نظام سیاسی 

  اسالم، حفظ و روانخوانی و تجوید قرآن کریم)

  + (فلسفه) 6تا 1دروس مجاز در پایه   و باالتر 7دارندگان مجوز تدریس در پایه   3

  عقاید، کالم، فرق و مذاهب، منطق، فلسفه  علوم عقلی دارندگان مجوز تدریس در دروس  4



 ١٠

  (سطح سه) 2جدول شماره 

  رشته فقه و اصول

  معافین  شوندیم سیکه مجاز به تدر یدروس  ردیف

  ز برادرانمرک 8تا  1مجوز پایه   متون عربی معاصر  1

  تفسیر  2

  ، فقه و اصولتفسیر یا مدرك علمی سطح چهار 

مرکز  8تا  1فقه و اصول + مجوز پایه تفسیر یا سطح سه 

  برادران 

  فقه الحدیث  3
  ، فقه و اصولمدرك علمی سطح چهار 

  برادران مرکز 8تا  1 + مجوز پایه فقه و اصولسطح سه 

  ادرانبر مرکز 10تا  1مجوز پایه   فقه (مکاسب)  4

  مرکز برادران 10تا1مجوز پایه   اصول (حلقه ثالثه)  5

6  

شرح لمعه، دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی، تاریخ 

علم اصول، تاریخ فقه و فقها، کلیات علم رجال، قواعد 

  فقهیه، منطق قدیم

  مرکز برادران 8تا  1مجوز پایه 

  شیعه عقاید خاصه  7
  ا، تمام گرایش همدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران  8 تا 1پایه مجوز + سطح سه تمام گرایش ها

  رشته کالم اسالمی و گرایش هاي زیر بخش آن شامل ( امامت، مهدویت، مذاهب اسالمی)

  معافین  شوندیم سیکه مجاز به تدر یدروس  ردیف

  مرکز برادران  8تا  1مجوز پایه   دروس تمهیدیه و اصول مظفر  8

9  

تداللی، کلیات علم کالم، قواعد کالم اسالمی و اس

کالم  -معارف شیعی -اساسی کالم، معارف قرآن

ب ها مکت -فلسفه دین و مسایل جدید کالمی -تطبیقی

  کالم اسالمی -هاي کالمیو فرقه

  ، کالممدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران 8تا  1مجوز پایه سطح سه کالم + 

  القنهایه الحکمه، معرفت شناسی، فلسفه اخ  10
  کالم، فلسفه یا مدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران 10تا  1+ مجوز پایه کالم فلسفه یا سطح سه 

  رشته تفسیر و علوم قرآنی

  معافین  شونددروسی که مجاز به تدریس می  ردیف

  مرکز برادران  8تا  1مجوز پایه   بالغت کاربردي، نحو تکمیلی، تجزیه و ترکیب  11

12  

  موضوعی، علوم قرآنی، مبانی و قواعد تفسیر ترتیبی و

یر مبانی ترجمه قرآن ، تاریخ تفس قرآن، آشنایی با تفسیر

  مفسران، روشها و گرایشهاي تفسیري، قرآن و عهدین و

  ، تفسیرمدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران 8تا  1سطح سه تفسیر + مجوز پایه 

  برادران مرکز 8تا  1مجوز پایه   ترجمه و شرح قرآن کریم  13



 ١١

  رشته فلسفه اسالمی

  معافین  شوندیم سیکه مجاز به تدر یدروس  ردیف

14  

عرفان اسالمی، معرفت شناسی، فلسفه اسالمی، علم 

النفس، فلسفه اخالق، فلسفه علم، تاریخ فلسفه اسالمی، 

 متون فلسفه اسالمی

  ، فلسفهمدرك علمی سطح چهار 

  درانمرکزبرا 10تا 1 سطح سه فلسفه + مجوز پایه

15  
 سنت، فلسفه تطبیقی، مکاتب تفکر عقلی در کتاب و

  فلسفی جهان

  ، فلسفهمدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران 10 تا 1 سطح سه فلسفه + مجوز پایه

  فلسفه دین و مسائل جدید کالمی  16
  ، یا کالم فلسفهمدرك علمی سطح چهار 

  انمرکز برادر  8تا  1سطح سه فلسفه یا کالم+ مجوز پایه 

  رشته اخالق و تربیت اسالمی

  معافین  شوندیم سیکه مجاز به تدر یدروس  ردیف

  قواعد تفسیر، انسان در قرآن، فقه الحدیث  17
  ،  اخالقمدرك علمی سطح چهار 

  مرکز برادران 8تا  1 + مجوز پایه اخالقسطح سه 

  فلسفه اخالق  18
  یا فلسفه،  اخالقمدرك علمی سطح چهار 

  برادران  مرکز 10تا 1 + مجوز پایه یا فلسفه اخالقسطح سه 

  علم النفس  19

  ، اخالق)،  فلسفه(مدرك علمی سطح چهار 

 مرکز 10تا 1 + مجوز پایه، اخالق)فلسفه (سطح سه 

  برادران

  کاذبآشنایی با عرفان هاي   20

  )،اخالق ، کالم ،فلسفه (مدرك علمی سطح چهار 

 مرکز10تا 1 + مجوز پایه، اخالق) کالم  ،فلسفه (سطح سه  

  برادران

 

   



 ١٢

  دو) (سطح 3جدول شماره 

  صدور مجوز بدلیل دارابودن مجوز معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه(دفتر قم)

  شوند دروسی که مجاز به تدریس می  نوع مجوز  ردیف

ی گرایش مبانی نظري اسالم، دروس اندیشه اسالم  1

  2و1
  عقاید، کالم، فرق و مذاهب، غرب شناسی، آشنایی با ادیان

گرایش تاریخ و تمدن اسالمی، دروس تاریخ تحلیلی   2

  اسالم و تاریخ امامت
  تاریخ اسالم و تاریخ تشیع 

گرایش انقالب اسالمی، دروس انقالب اسالمی ایران   3

  و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

-قانون اساسی، نظام سیاسی، وصیت نامه، تاریخ فرهنگی

  سیاسی معاصر ایران

4   

ا منابع اسالمی، دروس تفسیر گرایش آشنایی ب

  موضوعی قرآن و نهج البالغه

  تفسیر، علوم قرآنی و نهج البالغه

5   

گرایش اخالق اسالمی، دروس اخالق اسالمی و آیین 

  زندگی

  اخالق اسالمی و مباحث تربیتی خانواده در اسالم

 

   



 ١٣

  (سطح دو) 4جدول شماره 

  صدور مجوز بدلیل گذراندن دوره آموزشی

   شونددروسی که مجاز به تدریس می  مجوز ل صدوردلی  ردیف

1  

تجوید قرآن کریم  گريمربیگذراندن موفق دوره -1

  مرکز معاونت فرهنگی

گري تجوید قرآن کریم از گذراندن موفق دوره مربی-2

  وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی» سازمان دارالقرآن الکریم«

  محفظ، روخوانی و روانخوانی، تجوید قرآن کری

  اخالق اسالمی  گذراندن موفق دوره تربیت مربی اخالق معاونت فرهنگی  2

3  

  گذراندن موفق دوره آموزشی مشاوران معاونت فرهنگی-1

گذراندن موفق دوره آموزش مجازي روانشناسی تربیتی -2

  مدیریت اساتید

  تیاسی تربینمباحث تربیتی خانواده در اسالم و روانش

  روش سخنرانی  طابه معاونت فرهنگیگذراندن موفق دوره فن خ  4

5  
و یا سایر مراکز  گذراندن موفق دوره مربوط از طرف مرکز

  معتبر آموزش عالی
  روش تدریس و روش تحقیق

 

   



 ١٤

  5جدول شماره 

  صدور مجوز بدلیل شرایط و مدارك خاص 

   شونددروسی که مجاز به تدریس می  شرایط صدور مجوز  ردیف

  ، روش تحقیق، روش تدریسدروس مرتبط با رشته تحصیلی  فارغ التحصیالن تربیت مدرس  1

2  
  +کارشناسی ادبیات فارسی و باالتر2سطح-1

  کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و باالتر-2
  )2ادبیات فارسی(سطح

3  

  +کارشناسی زبان انگلیسی2سطح-1

سال سابقه 2کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و باالتر+-2

  تدریس موفق

  )2زبان انگلیسی(سطح

  )2اسالمی(سطح اخالق  استاد وارسته اخالق با تایید مدیریت استانی  4

5  
  تخصصی حقوق و قضا 4و3سطح-1

  + کارشناسی ارشد حقوق3سطح -2

حقوق جزاي عمومی،  حقوق بین الملل، مقدمه علم حقوق،

  )3فلسفه حقوق (سطح

6  
  تخصصی رشته مرتبط 4سطح-1

  دکتري تخصصی رشته مرتبط-2
  )3زبان تخصصی و عربی معاصر(سطح

  

   



 ١٥

  (سطح دو) 6جدول شماره 

  بدلیل کسب مجوز مرکز مدیریت خواهران صدور مجوز

  ردیف
گروه 

  درسی 
  نوع مجوز  شونددروسی که مجاز به تدریس می

1  

الم
 ک

 و
د

ای
عق

  

تدریس عقاید توصیفی، عقاید استداللی، آشنایی با 

  ادیان، غرب شناسی
  عقاید

  کالم جدید  تدریس مسائل جدید کالمی  2

  نایی با فرق و مذاهب اسالمیآش  تدریس آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی  3

4  

و 
ه 

سف
فل

ق
ط

من
  

  منطق  تدریس منطق مقدماتی، منطق

  فلسفه  تدریس فلسفه مقدماتی، فلسفه  5

6  

ب
عر

ت 
یا

دب
ا

  

  صرف  تدریس صرف متوسطه

7  
تدریس نحو مقدماتی، نحو پیشرفته، نحوعالی، تجزیه 

  و ترکیب 
  نحو

  علوم بالغی  تدریس علوم بالغی  8

9  

لو
 ع

 و
یر

س
تف

م 

ی
آن

قر
  

تدریس مفردات قرآن، تفسیر موضوعی، تفسیر 

  ترتیبی، آشنایی با دعا و متون ادعیه، نهج البالغه
  تفسیر

  علوم قرآنی  تدریس علوم قرآنی  10

11  

ل
صو

و ا
ه 

فق
  

تدریس فقه استداللی، فقه غیراستداللی، احکام، 

  حدیث شناسی
  فقه

  اصول  تدریس اصول  12

  احکام  حکام عمومی، احکام بانوانتدریس احکام مقدماتی، ا  13

14  

خ
ری

تا
  

  تاریخ اسالم  تدریس آشنایی با تاریخ اسالم، تاریخ تحلیلی اسالم

  تاریخ تشیع  تدریس تاریخ تشیع  15

  تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر  تدریس تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر  16

17  

ت
س

یا
س

و 
ق 

قو
ح

  

  نظام سیاسی اسالم  تدریس نظام سیاسی اسالم

  قانون اساسی  تدریس قانون اساسی  18

  وصیت نامه  تدریس وصیت نامه  19

20  

ر 
 د

ن
ز

م
ال

س
ا

  

  زن در اسالم  تدریس زن در اسالم

21  

ق 
ال

خ
ا

ی
الم

س
ا

  

  اخالق اسالمی  تدریس اخالق اسالمی



 ١٦

  اساتید در یک نگاه 2احکام مجوز سطح

  

  نوع مجوز

ارزیابی 

مرکز 

مدیریت 

  خواهران

  مرکز مدیریت برادران
ت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم معاون

  رهبري در دانشگاه

گذراندن 

دوره 

  نام درس  مربوطه

پایه 

تا  1

3  

پایه 

تا  1

6   

پایه 

و  7

  باالتر

علوم 

  عقلی

 تک

درس 

در 

همان 

گروه 

  درسی

اندیشه 

اسالمی 

  2و1

تاریخ 

و 

تمدن 

  اسالمی

انقالب 

  اسالمی

آشنایی 

 با منابع

  اسالمی

اخالق 

  اسالمی

                         صرف

                         نحو

                          تجزیه و ترکیب

                         علوم بالغی

روانخوانی 

  قرآن
                        

                          تجوید

                          حفظ قرآن

روش تدریس 

  موضوعی
                        

                         علوم قرآنی

مفردات و 

  رآنمفاهیم ق
                        

                         تفسیر

                          احکام

                         فقه

                         اصول

تاریخ تحلیلی 

  اسالم
                       

تاریخ فرهنگی 

  سیاسی معاصر
                       

                         تاریخ تشیع



 ١٧

  نوع مجوز

ارزیابی 

مرکز 

مدیریت 

  خواهران

  مرکز مدیریت برادران
ت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم معاون

  رهبري در دانشگاه

گذراندن 

دوره 

  نام درس  مربوطه

پایه 

تا  1

3  

پایه 

تا  1

6   

پایه 

و  7

  باالتر

علوم 

  عقلی

 تک

درس 

در 

همان 

گروه 

  درسی

اندیشه 

اسالمی 

  2و1

تاریخ 

و 

تمدن 

  اسالمی

انقالب 

  اسالمی

آشنایی 

 با منابع

  اسالمی

اخالق 

  اسالمی

                          حدیث شناسی

 با نهج آشنایی

  البالغه
                        

                         عقاید

                         کالم

فرق و مذاهب 

  اسالمی
                       

آشنایی با 

  ادیان
                        

                          غرب شناسی

                         منطق

                         فلسفه

                          اخالق

خانواده در 

  اسالم
                        

روانشناسی 

  تربیتی
                        

                          زن در اسالم

نظام سیاسی 

  اسالم
                        

                          قانون اساسی

                          وصیت نامه

                          رانیروش سخن

                          روش تحقیق

                          روش تدریس



 ١٨

 جدول منابع ارزیابی سطح دو

  منبع ارزیابی  عناوین درسی  ردیف گرایش

الم
وک

د 
ای

عق
 

1  
عقاید و فرق و 

  مذاهب
  )، آشنائی با فرق و مذاهب2و1آموزش کالم اسالمی(سعیدي مهر) (ج

  جدید کالمی (یوسفیان) آشنایی با مسائل  کالم جدید 2

ق
ط

من
 و

فه
س

فل
 

  بدایه الحکمه  فلسفه  3

  المنطق(مرحوم مظفر)  منطق  4

ب
عر

ت 
یا

دب
ا

 

  4مبادي العربیه جلد  نحو   5

 صرف ساده صرف  6

  مختصر المعانی  علوم بالغی 7

ل
صو

و ا
ه 

فق
 

  فقه استداللی  8
-ی یرواندروس تمهیدیه آیت اهللا ا ة و تقلید)،شرح لمعه (مباحث نکاح، صال

  ، حج، صوم، بیع)ة(مباحث طهار -سه جلدي/ کتاب درسی سطح سه

  احکام  9
(آقاي 2و  1)، درسنامه فقه ةتحریرالوسیله (مباحث طهارت، تقلید  صال

  فالح زاده)

  حلقه ثانیه (شهید صدر)  اصول  10

م 
لو

 ع
 و

یر
س

تف

ن
رآ

ق
 

  علوم قرآنی  11
ت) ( مباحث ناسخ و تلخیص التمهید فی علوم القرآن( آیت اهللا معرف

  منسوخ، محکم و متشابه)

  تفسیرالمیزان (سوره احزاب و نور )  تفسیر 12
خ

ری
تا

 

  تاریخ تحلیلی اسالم  13
تاریخ اسالم(پیشوایی)، حیات فکري و سیاسی امامان شیعه( رسول 

  جعفریان)

  تاریخ تشیع  14
 و تاریخ تشیع( جمعی از نویسندگان چاپ مشترك مرکز و پژوهشگاه حوزه

  دانشگاه)

15  
تاریخ فرهنگی سیاسی 

  معاصر
  تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر(لک زائی)

ت 
س

یا
س

 و
ق

قو
ح

  

  نظام سیاسی اسالم(نصرتی)  نظام سیاسی اسالم  16

  آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  قانون اساسی  17

  شرح وصیت نامه (شفیعی مازندرانی)  وصیت نامه  18



 ١٩

  منبع ارزیابی  عناوین درسی  ردیف گرایش

ق
ال

خ
ا

  

  اسالمیاخالق   19
 1ا... مصباح) چهل حدیث حضرت امام (حدیث  آیت(1اخالق در قران ج

  )20تا 

ر 
 د

ن
ز

م
ال

س
ا

  

  ( خانم عالسوند) 2زن در اسالم ج او  زن در اسالم   20

  

   



 ٢٠

  جدول منابع ارزیابی سطح سه

  

  

  

 

                                                             
  اصول تمامی گرایش ها به جز گرایش فقه و اصول؛. 2

  .اصول گرایش فقه واصول2

  منبع ارزیابی  عناوین درسی گرایش

  

ه 
سف

فل
  

 

  2و1منطق قدیم

  منطق جدید

  غالطات (علی خندان)جوهرالنضید(عالمه حلی) و م

  مبانی منطق جدید (لطف اهللا نبوي) 

 -تاریخ فلسفه اسالمی-متون فلسفه اسالمی -فلسفه اسالمی

عرفان -معرفت شناسی -علم النفس -فلسفه علم -فلسفه اخالق

 اسالمی

 نهایه الحکمه 

  اسفار مالصدرا -سیر حکمت در اروپا-شرح مبسوط مکاتب فلسفی جهان -تاریخ فلسفه غرب-فلسفه تطبیقی

الم
ک

 

   -تاریخ علم کالم -کلیات علم کالم -)3تا 1کالم اسالمی (

  قواعد اساسی کالم-)2و1عقاید خاصه شیعه (
،کشف المرادآیت اهللا سبحانی) الهیات (  

  فلسفه علم کالم (ولفتون) ترجمه احمد آرام  کالم تطبیقی

  فلسفه دین و مسائل جدید کالمی
انتشارات -ید(جمعی از نویسندگانجستارهاي در کالم جد

  سمت)

  ملل و نحل (آیت اهللا سبحانی)  )2و1مکتب ها فرقه هاي کالمی(

  

فق
 و

ه
 

ل
صو

ا
  

 

  شرح اللمعه، دروس تمهیدیه آیت اهللا ایروانی  ، قواعد فقهیه) 8تا  6فقه ( و )5تا  1فقه (

 مکاسب محرمه  )10تا 9فقه (

 اصول مظفر   2) 4تا  1اصول ( 

  حلقه ثالثه 3) 4تا  1 اصول (

یر
س

تف
 

و 
ن

رآ
 ق

م
لو

ع
 

  براساس محدوه در درسی) المیزان (   (اخالق درقرآن) 5تا  1تفسیر موضوعی -تفسیر ترتیبی 

مبانی و قواعد  -،مفردات قرآن، قرآن وعهدین )4تا1(علوم قرآن

مبانی ترجمه قرآن و نقد آشنائی با  -)  2و1تفسیر قرآن کریم (

 تاریخ تفسیر و -روشها وگرایشهاي تفسیري -هاي موجودترجمه

 مفسران

  (آیت ا... معرفت) 2و1تلخیص التمهید ج

التفسیر والمفسرون 
  


