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یین نامه تکمیل طرح بیانآ  
تربیت مربی معارف نماز ویژه حوزه علمیه خواهران(دوره )  

 روح و باطن است ولی يكسان همه براي آن قالب و شكل چه داد؛گر قرار هاانسان روح غذاي را نماز متعال خداوند

 که است اسالمی معارف رموز از ايگنجينه و خالصه نماز انتهاست.بی و عميق اشخاص دورنی وسعت اندازه به آن

 بر خويش وسع اندازه به معرفت اهل و است انسان اخروي و اجتماعی فردي، زندگی به ناظر آن اعمال و اذکار

 اسالمی حكومت وظايف ترينمهم از را نماز اقامه کريم قرآن اساس همين بر .اندنموده اهتمام حقيقت اين رمزگشايی

 سعی و شود فراهم فريضه اين اقامه هايزمينه جامعه، حاکمان توسط بايستمی حكومت برپايی محض به که دانسته

 .گردد برطرف آن خارجی و ذهنی موانع تا نمايند تالش و

 دينی جامعه هايشاخصه ترينمهم از يكی و بوده، الهی پيامبران هايبرنامه ترينمهم از نماز، از آنجايی که اقامه

 تأکيد اسالمی جامعه در آن کيفی و کمی توسعه برمورد سفارش اولياء و بزرگان دين بوده و  همواره آيد،می حساب به

 .دارند و داشته

طرح  خواهران در راستاي اجرايی شدنعلميه معاونت فرهنگی تبليغی حوزه لذا مرکز تخصصی نماز با همكاري 

آیین نامه تکمیل  باشد،می ميه خواهرانطالب سطح سه حوزه علميان نماز از تربيت مربی معارف  با هدف که بيان

 اميد آنكه گامی مؤثر در ترويج فرهنگ اقامه نماز در جامعه باشد. .تدوين نموده استرا به شرح  طرح بیان

 

 



 آزمون دوره مقدماتی (1
صورت دوره مقدماتی به آزمون بايست در اند میرا گذراندهدوره مقدماتی  97و  96، 95هاي طالب محترمی که در سال

 ذيل شرکت نمايند. روشمجازي و به 

 

 ( دوره مجازی2
 را خواهند داشت که براي شرکت در اين دوره به روشاجازه ورود به دوره مجازي  ،مون مقدماتیپس از آز گرانقدرطالب 

 اقدام نمايند. تاريخ مشخص شده و ازذيل 

 

 1کتاب تفسیر آِیات نماز جلد 

 آزمون منابع

 آزمون دوره مقدماتی

 های تکمیل نمازکتاب راه

 های دعوت به نماز )تألیف استاد قرائتی(کتاب شیوه

  17/5/1398 صبح روز پنجشنبه 8ساعت  از
 20/5/1398روز یکشنبه  20لغایت ساعت 

 آزمونتاریخ 

به نشانی  برای شرکت در آزمون به سایت مرکز تخصصی نماز

qunoot.net مراجعه کنید. 
 آزموننحوه شرکت در 

 

 موضوع درس نام استاد

شرکت در کالس 
 درس مجازی

 دوره آموزش مجازی

 ساعته( 34)دوره 

محمدرضا دیانتحجت االسالم   های پرتکرار نمازـ پاسخ به پرسش1 

سیدعبداهلل بحرینیحجت االسالم   ـ شیوه دعوت کودکان به نماز2 

داده شده به دی اپلیکیشن در سی
باشد. در صورت موجود می طالب

دی دانلود از عدم دسترسی به سی
 سایت قنوت

 ـ اپلیکیشن تا آسمان3

روز  20لغایت ساعت   31/5/1398 صبح روز پنجشنبه 8از ساعت 
سایت مرکز تخصصی نماز به با مراجعه به  30/8/1398 پنجشنبه

 qunoot.netنشانی 

 برگزاری دورهتاریخ 

 هاینشست در تدریس و استان اقامه نماز ستاد به مراجعه با
 مدارس آموزیدانش

 کاورزی

 مرکز سایت در موجود نامه آیین طبق ،مقاله صفحه 20 تا 15
 qunoot.netبه نشانی  نماز تخصصی

 ارائه مقاله

 

http://qunoot.net/
http://qunoot.net/
http://qunoot.net/


 دوره تکمیلی( 3
بايست در تاريخ مشخص شده در جدول ذيل می ،است شدهکه دوره تكميلی آنها به صورت حضوري برگزار  محترمی طالب

بايست از تاريخ می ،اندبه صورت حضوري برگزار نكردهرا هايی که هنوز دوره تكميلی شرکت کنند و استان آزموندر 

تاريخ مقرر طبق جدول ذيل  تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند دراين دوره را برگزار نمايند  15/9/1398 لغايت 1/7/1398

 نمايند.در امتحانات دوره تكميلی شرکت 

 

 

 ( صدور گواهی 4
 30/10/1398تا  1/10/1398و امتيازات الزم را کسب نمايند از تاريخ  کنندذکر شده شرکت  هايآزمونکه در  طالب محترمی

 آنها ارسال خواهد شد. استاناقامه نماز براي ستاد  آنها صادر و آموزش نامه پايان دورههیاگو

 

 

 

 1جلد  فرودگاه فرشتگانکتاب 

 آزمون منابع

 تکمیلیآزمون دوره 

 نماز اسرارکتاب 

 الکترونیک مفتاحکتاب 

  27/9/1398 چهارشنبهصبح روز  8از ساعت 
 30/9/1398شنبه روز  20لغایت ساعت 

 تاریخ آزمون

برای شرکت در آزمون به سایت مرکز تخصصی نماز به نشانی 
qunoot.net .مراجعه کنید 

 نحوه شرکت در آزمون

 

http://qunoot.net/

