
   7139 -89 تحصیلی سال برایپذیرش دوره تربیت مدرس نماز 

 معارف دوره یكساله تربیت مدرس نهمین، به منظور ترویج و توسعه نماز مرکز تخصصی نماز 

گزار می کند :نماز را با اهداف ذیل بر  

مدرس و مبلغ معارف نمازتربیت . 1    

مفاهیم نمازتسلط بر روشها و شیوه های کاربردی انتقال  .3       

اساتید و مبلغین فارغ التحصیل دوره توسط نهادینه کردن امر اقامه نماز در جامعه با تبلیغ و تدریس  . 4  

طبان مخا  

داشته باشند و یا فارغ  اشتغالخارج حوزه علمیه قم  به درس و ندرا به اتمام رساند پایه دهم)کتبی(برادران طلبه که 

موسسات حوزوی باشند . سایر التحصیل یکی از مراکز تخصصی حوزه علمیه قم و یا  

 موضوعات و سر فصل ها

آیات نماز. 1  

بررسی روایات نماز .2  

شیوه های دعوت به نماز . 3  

نمازاسرار . 4  

نماز و خانواده . 5  

و فرق انحرافینماز در ادیان  ..6  

راههای تکمیل نماز . 7  

شبهه شناسی نماز . 8  

کارورزی. 9  

علل ترک نماز و درمان آن. 10  

و پاسخگویی . اصول مشاوره11   

احکام و شیوه بیان آن. 12  

. آثار نماز و عواقب سستی و ترک آن13  

آداب الصاله امام خمینی)ره( -16 . فقه التربیه) مباحث تربیتی نماز از منظر فقه(15       . مسجد و مدیریت فرهنگی14  

 



 شرایط پذیرش

درس خارج یا فارغ التحصیل یکی از مراکز تخصصی حوزه علمیه قم اتمام پایه دهم و اشتغال به . 1  

سال  38حداکثر سن  . 2  

قبولی در مصاحبه . 3  

 گزینش و مصاحبه بر اساس توانایی داوطلبان نسبت به موارد ذیل می باشد: 

معارف نماز . آشنایی با1  

دقیقه ای  در حین مصاحبه برای سنجش توان داوطلب در کالسداری( 5. تبلیغ و کالسداری )ارائه بحث 2  

ادبیات عرب(–ترجمه و مفاهیم  –. آشنایی با معارف قرآن )روخوانی 3  

. سایر موارد از قبیل حفظ قرآن و نویسندگی و ...4  

تامتیازا  

  نامه پایان دوره  تربیت مدرس معارف نماز اعطای گواهی . 1

در سراسر کشور استفاده از فارغ التحصیالن در امر تبلیغ و تدریس. 2  

و اهداء کتاب مناسب کمک هزینه تحصیلی پرداخت . 3  

    زمان و ایام برگزاری کالس ها :

  روزی دو کالس 30:19تا  30:15:  کالس هازمان  شنبه تا چهارشنبه (ها : عصر) 7139ماه سالشهریور ولا از 

 زمان ثبت نام :

15/2/79تا تاریخ  14الی  9صبح ها از ساعت  همه روزه  

تماس حاصل فرمائید . 37733090جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن   

مرکز تخصصی نماز -ساختمان ستاد اقامه نماز ،70)آمار(، پالک22آدرس: خیابان صفائیه، کوی   

 توجه:

مشغول به تحصیل  7139ماه سال مهر لاونفر از پذیرفته شدگان از  50پس از مصاحبه و گزینش، تعداد  .1       

.می شوند  

. پس از گزینش نهایی، فقط به افرادی که در مصاحبه  قبول شوند  اطالع رسانی می گردد.2         


