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  81: ، شماره جلسه15/4/93: ، تاریخ ثبت3/6/92: تاریخ مصوبه  ،926: شماره مصوبه

 1سه مدرسی فقه و اصول درسی سطح  و برنامۀ کلیات

 عنوان. 1مادة 

   .عنوان رشته، سطح سه مدرسی فقه و اصول است

  تعریف. 2مادة 

 فراگیري ضمن طلّاب، آن در که هاي تربیت مدرس حوزة علمیه است، رشته از یکی اصول،سطح سه مدرسی فقه و 

در زمینـۀ   تـدریس و تحقیـق   توانـایی  فقهـی و اصـولی،   متـون  تدریس پیشرفتۀ هاي روش و ها مهارت علمی، مبانی

 سه مدرسی فقه و اصول سطح نامۀ دانش دریافت به موفق پایان، در و .کنند می پیدا را موضوعات مرتبط با رشتۀ فوق

  .شوند آن می تدریس و مجوز

 اهداف. 3مادة 

  هاي آن؛ مهارت تدریس و علمی مبانی شناخت .1

  فقهی؛ استنباط هاي روش با آشنایی و اصولی، و فقهی مسائل و عمیق استداللی شناخت .2

  علمی؛ استانداردهاي اساس بر فقهی و اصولی هاي دانش تفهیم و انتقال توان ارتقاء .3

  سطح یک؛ در تدریس جهت استاد تأمین .4

  شناخت منابع، متون و آشنایی با تاریخ و ادوار فقه و اصول؛ .5

   اصول؛ و فقه زمینه در تحقیق و تتبع توان ایجاد .6

  هاي مرتبط با فقه و اصول؛ تقویت توان پاسخگویی به پرسش .7

  .تربیت طلّاب مستعد جهت شرکت در سطوح باالتر .8

  ها سیاست. 4مادة 

  طلّاب؛ معنوي و اخالقی تعالی به اهتمام .1

  اهتمام به تقویت استقالل فکري و اعتماد به نفس در مسائل علمی و مهارتی؛ .2

  و دفاع از عقائد شیعۀ امامیه؛ اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی .3

 هاي آن؛ اهتمام به تقویت مبانی نظام اسالمی و ترویج ارزش .4

                                         

به تصویب رسیده بود، که پس  19/7/90، مورخ )دورة پنجم(ها،  کمیتۀ بررسی و تصویب رشته 18در جلسۀ   788این مصوبه قبالً به عنوان مصوبۀ . 1

  .تغییر یافت 926، به مصوبۀ )دورة ششم(هاي علمیه  شوراي عالی حوزه 81از اصالح مطابق تصمیم جلسۀ 
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آموزشی، ضمن اهتمام  کمک استفاده از ابزار تدریس و ارزشیابی و کارآمد هاي روش از گیري بهره بر تأکید .5

  هاي حوزوي؛ به سنّت

  روز؛ مقتضیات و نیازها به توجه و آموزشی، پژوهشی، مهارتی هاي برنامه پویایی بر تأکید .6

  علمی؛ اصول بر مبتنی تدریس ارائۀ طلّاب در توانمندسازي بر تأکید .7

  حوزه؛ مختلف سطوح در آموزشی جاري هاي تربیت مدرس با برنامههاي  هماهنگی برنامه به اهتمام .8

  محور؛ پژوهش آموزش بر تأکید .9

  آموزشی؛ استاندارد و مهم منابع از استفاده بر تأکید .10

 تأکید بر شناسایی طلّاب مستعد؛ .11

  .تخصصی دروس کنار در آن بر نظارت و اصول و فقه دروس به اهتمام .12

  ضرورت. 5مادة 

  دینی بر فهم دقیق احکام شرعی و استفاده از اساتید متخصص، متخلّق و توانمند؛هاي  تأکید آموزه .1

  هاي علمیه در تربیت و تأمین اساتید توانمند، متخلّق و اندیشمند؛ رسالت حوزه .2

  .هاي تدریس نیاز طلّاب و مدارس علمیه کشور به اساتید متخصص، متخلّق و آشنا با مبانی علمی و مهارت .3

  :اجراي دورة تربیت مدرس دو طرح وجود داردبراي  :تبصره

  مدت؛ هاي کوتاه هاي تخصصی در دوره التحصیالن رشته هاي تدریس به فارغ آموزش مهارت .1

هـاي   التحصـیالن سـطح دو عمـومی در دوره    هاي تدریس به فـارغ  آموزش دانش تخصصی همراه با مهارت .2

  .بلندمدت

هاي تخصصی و عدم پذیرش اعـزام بـه    التحصیالن رشته هر و کمبود فارغها به اساتید ما به دلیل نیاز شدید شهرستان

الزم است پس از گذشت ده سال از اجراي این . شهرستان توسط اکثر آنها، در این برنامه راه دوم انتخاب شده است

  .گیري شود برنامه با توجه به شرایط تصمیم

  نظام آموزشی. 6مادة 

نامـه، حـداقل شـش و     طول دوره بدون احتساب پایـان . استحضوري و  1درسیسالی،  نیمنظام آموزشی این رشته 

  .سال است حداکثر هشت نیم

   

                                         

 .دروس دیگر ندارد ثیري در قبولی یا ردأت ،در یک درس شود و قبولی یا رد هر درس به صورت مستقل ارزیابی می ،ر این نظامد .1
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  شرایط پذیرش. 7مادة 

  هاي مصوب؛ نامه هاي عمومی و اخالقی بر اساس آیین احراز صالحیت .1

  به باال؛ 16دارا بودن مدرك علمی سطح دو با معدل  .2

 .قبولی در آزمون ورودي و مصاحبۀ علمی .3

  عناوین و مشخصات کلی دروس. 8مادة 

 

  ساعت  عنوان ردیف

  576 دروس عمومی 1

  1216 دروس تخصصی 2

  1792 جمع کل

  

  عناوین و مشخصات تفصیلی دروس . 9مادة 

  1دروس عمومی .1
 اهداف  ساعت  عنوان درس ردیف

 160 فقه  1
فی از القول (شناخت استداللی مسائل مهم فقه طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه 

 )تا آخر مکاسب العیب ھیةما

جلد اول (شناخت استداللی مباحث مهم اصولی طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه  320 اصول 2
 )النواهی تا پایان جلد دوم فی االصول از ابتداي المقصد الثانی  یةکفا

   32+ 16 عربی معاصر 3
  نظري عملی

 هاي مرتبط با رشته گیري از متون عربی جدید در زمینه تقویت توان بهره

روش تحقیق  4
 پیشرفته

16 +32   
  نظري عملی

هاي مرتبط با فقه و اصول، از طریق آموزش  تقویت توان تحقیق و پژوهش درحوزه
 برداري از ابزار و منابع هاي تحقیق و کیفیت بهره روش

  576 جمع

  

  دروس تخصصی. 2

  اهداف درس  ساعت   عنوان درس  ردیف

  96  1فقه تکمیلی  1
عبادات، از کتاب فقه استداللی با  مباحث مهم و نکات تخصصی ط برتسلّ شناخت تکمیلی و

  مستمسک آقاي خویی و فقه آقاي مغنیههایی مانند مسالک شهید ثانی،  ارجاع به کتاب

  48  2تکمیلی فقه  2
قضا و شهادات، از کتاب فقه  مباحث مهم و نکات تخصصی ط برتسلّ شناخت تکمیلی و

مستمسک آقاي خویی و فقه آقاي هایی مانند مسالک شهید ثانی،  استداللی با ارجاع به کتاب
  مغنیه

نکاح و طالق، از کتاب فقه  مباحث مهم و نکات تخصصی ط برتسلّ شناخت تکمیلی و  48  3فقه تکمیلی  3

                                         

از دروس عمومی این رشته حذف  "روش تدریس"شود، درس  این رشته ارائه می تخصصیدر دروس  "فنون و روش تدریس"از آنجا که درس . 1

  . شده است
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  اهداف درس  ساعت   عنوان درس  ردیف

مستمسک آقاي خویی و فقه آقاي هایی مانند مسالک شهید ثانی،  استداللی با ارجاع به کتاب
  مغنیه

  32  4فقه تکمیلی  4
ارث، از کتاب فقه استداللی با  مباحث مهم و نکات تخصصی ط برتسلّ شناخت تکمیلی و

  مستمسک آقاي خویی و فقه آقاي مغنیههایی مانند مسالک شهید ثانی،  ارجاع به کتاب

  64  متون درسی فقه 5
به منظور کسب توان ) شرح لمعه(حلّ فرازهاي پیچیده و رفع اشکال از متن کتاب آموزشی 

  تدریس

تاریخ، ادوار و  6
  مکاتب فقه

32  
مکتوب و ( و منابع ها، آثار تشخصی ل،علل تحو ر،تطو سیر آشنایی با چگونگی پیدایش،

  فقهیمهم مدارس همراه با معرّفی  ،ته و اهل سنّمهم فقه امامی) افزاري نرم

موضوعات جدید  7
  فقهی

  مسائل فقهی در زمینۀ موضوعات وهاي جدید  ها و پژوهش ی با آراء، دیدگاهیآشنا  32

8 
روش تدریس 

  احکام
32+16 

  نظري عملی
با آشنایی عملی با  بندي و بیان احکام شرعی، همراه هاي الزم جهت دسته کسب مهارت

  ذبحو  یابی، اوقات شرعی دفن، قبله کفن و حج، مناسک مانند مباحثی

  شناخت استداللی قواعد مهم فقهی و حدود و شرایط آن  48  قواعد فقهیه 9

  ترین مباحث اختالفی فریقین در باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام بررسی مهم  32  فقه مقارن 10

  32  فلسفه فقه 11
با سایر آن  ارتباطو تبیین چگونگی فقه علم  ۀمبانی، ساختار، قلمرو و رئوس ثمانی شناخت

  علوم

  32  تاریخ اصول فقه 12
مکتوب و ( ها، آثار، مکاتب و منابع تشخصی ل،علل تحو ر،تطو سیر آشنایی با چگونگی پیدایش،

  اصول فقه) افزاري نرم

  اصول تکمیلی 13
  3و  2و  1 

96  
 )االمکان غیر تکراري نسبت به رسائل و کفایه حتی( مباحث مهم ط برتسلّ تکمیلی وشناخت 

  هایی مانند الوسیط حلقۀ ثالثه با ارجاع به کتابو نکات تخصصی 

  48  رجال و درایه 14
همراه با  رجال و درایه،مباحث مهم کاربردي و نکات تخصصی  ط برتسلّ شناخت تکمیلی و

  رجال و درایه )افزاري مکتوب و نرم(مهم  منابعو مجامع مهم روایی  معرفی

فنون و روش  15
 2و  1تدریس 

64 +32 
  نظري عملی

ها و فنون تدریس و چگونگی طرّاحی، اجرا و ارزیابی یک درس، متناسب با  شناخت روش
 گرایش مرتبط، به صورت کارگاهی

 آداب و رفتار مشترك و مختص معلّم و متعلّمهاي قرآنی و روایی در زمینۀ  شناخت آموزه  32 اخالق مدرسی 16

  8+ 16 سنجش و ارزشیابی 17
  نظري عملی

گیري یادگیري متعلّمان به صورت  ها و مراحل سنجش و اندازه آشنایی با اصول، قواعد، روش
 کارگاهی

  8+ 16 تکنولوژي آموزشی 18
  نظري عملی

گیري از  مؤثّر و پایدار با بهره هاي طراحی و اجراي فرآیند یادگیري عمیق، آشنایی با روش
 مواد، وسائل و تجهیزات آموزشی به صورت کارگاهی

  عملی 32+32 کاروزي تدریس 19
 طریق تدریساز  تدریس، توسط طلبهدر باب روش و فنون  هاي نظري آموختهبه کاربستن 

 گرایشموضوعات مرتبط با 

20 
اصول و فنون 

 مشاوره و راهنمایی
32+16 

  نظري عملی
راهنمایی مشاوره و  هاي روش، اصول، فنون و مبانیهاي مختلف در باب  آشنایی با دیدگاه

 آموزشی

21 
شناسی  روان

 عمومی
48  

شناخت مسائل مربوط به روان انسان و توصیف و تبیین علل رفتارهاي او، ضمن آشنایی با 
هوش، حافظه، مباحثی مانند دستگاه عصبی، انگیزش و هیجان، ادراك حسی، یادگیري، 

 رشد، شخصیت، سازگاري و اختالالت رفتاري

  192 نامه پایان 22
  عملی

 بررسی نقد، با همراه ها، مهارت بر تأکید با رشته، با مرتبط موضوعات در جامع پژوهشی ارائۀ
 کافی تتبع و

    1216  جمع
 


