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 سال است.نیم ششو حداكثر 
 . شرایط پذیرش7ماده 
 های عمومی و اخالقی؛احراز صالحیت (1

 ؛اتمام سطح دو ) كتبی و شفاهی پایه هشتم( (2

 .مصاحبهقبولی در سنجش  (3

 عناوین و مشخصات کلی دروس
 ساعات عنوان ردیف

 256 دروس پیش نیاز 1

 624 دروس عمومی 2

 984 دروس تخصصی  3

 192 پایان نامه 4

 2056 جمع کل ساعات

 نيازدروس پيش.1
 هدف ساعت  عنوان درس ردیف

 وروایات تفسیرقرآن های صحیح فهم وشناخت مبانی، قواعد، مراحل و روش 32 روش فهم قرآن و روایات 1

 32 كلیات تربیت دینی 2
واره تربیت دینی و مسائل مهم آن با های تربیتی و تربیت دینی، و تبیین نظامآشنایی با پیشینه، منابع و گرایش

 عنایت به موضوع نماز

 16 شناسی و تبلیغروان 3
 پیام و ابزار انتخاب منظور آنان، به بر گذاریاثر هایها و شیوهروانی مخاطبان و راهروحی و خصوصیّات شناخت 
 مناسب

 16 شناسی و تبلیغجامعه 4
های اجتماعی برای موفقیت شناسی به ویژه خصوصیات و طبقات، نهادها و گروهآشنایی با مباحث علم جامعه
 بیشتر در انجام رسالت تبلیغی

 32 روان شناسی عمومی 5
باحثی مانند: دستگاه مانسان و توصیف و تبیین علل رفتارهای او، ضمن آشنایی با شناخت مسائل مربوط به روان 

 ت رفتاریعصبی، انگیزش و هیجان، ادراك حسی یادگیری، هوش،حافظه،رشد، شخصیت، سازگاری و اختالال

6 
های بیان ها و مهارتروش

 احکام
16+32 

 نظری ـ عملی
به ا احکام مبتلیبو بیان احکام شرعی، همراه با آشنایی عملی بندی های الزم جهت دستهترین مهارتكسب مهم

 و مستحدثه نماز

 های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آشنایی با ابزارهای نوین ارتباطی و شبکه های اجتماعی و تاثیرات آن در جریان 16 یآشنائی با ابزارهای نوین ارتباط 7

 اصول، فنون، روشها و مراحل مشاوره و راهنماییشناخت  16 اصول كلی مشاوره و راهنمائی 8

 روش تدریس 
16 +32 

 غیداری و ارزشیابی با رویکرد تبلیها و فنون كالسایجاد توان مهارت تدریس با آموزش روش نظری ـ عملی

  256 جمع ساعات

نیاز را در مراكز علمی طالب دانش آموخته سطح دو علوم اسالمی با گرایش تبلیغ و طالبی كه دروس پیش تبصره:

 ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل

                                                           
 دروس دیگر ندارد. ثیری در قبولی یا ردأت ،شود و قبولی یا رد در یک درسهر درس به صورت مستقل ارزیابی می ،ر این نظام. د1



 . دروس عمومی2
 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 شناخت استداللی مسائل مهم فقه طبق برنامه مركز مدیریت در سطح سه 160 فقه 1

 شناخت استداللی مباحث مهم اصولی طبق برنامه مركز مدیریت در سطح سه 320 اصول 2

 عربی معاصر 3
16 +32 

 نظری ـ عملی
 گیری از متون عربی جدید در حوزه مباحث نمازایجاد توان بهره

 روش تحقیق تخصصی 4
16 +32 

 نظری ـ عملی
های تحقیق روش تقویت توان تحقیق و پژوهش در مسایل نماز و به صورت مقارن با آموزش

 و كیفیت بهره برداری از ابزار و منابع

 روش تدریس پیشرفته 5
16 +32 

 نظری ـ عملی
داری و ارزشیابی به صورت ها و فنون كالسارتقاء توان مهارت تدریس با آموزش روش

 كارگاهی

  624 جمع ساعات

 دروس تخصصی .3
 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

116 آیات نماز  1
بندی و موضوع شناسی آیات و شناخت و بررسی جایگاه نماز در قرآن به همراه طبقه

بررسی سیر نزول آنها

232آیات نماز   2
و نماز قرآن كریم در موضوعاتی مانند: اهمیت، آثار و آداب ترین آیات تفسیر مهم

بررسی آراء مفسران در خصوص آنها

 32 3آیات نماز   3
و و ترك نماز  یعواقب سستقرآن كریم در موضوعاتی مانند: ترین آیات تفسیر مهم

و بررسی آراء مفسران در خصوص آنها با تأكید بر تفسیر ساختاری نماز آیات االحکام 
 آیات نماز

132فقه الحدیث نماز   4
بندی احادیث نماز در مجامع مهم شناسی و طبقهشناخت و بررسی موضوعات، گونه

روایی شیعه

 32  2فقه الحدیث نماز   5
ترین موضوعات آن همراه با شناخت محتوایی روایات مربوط به نماز بر اساس مهم

 هاشرح و تفسیر برخی از آن

32فلسفه عبادت  6
ترین مبانی هستی شناختی، خداشناختی و انسان شناختی عبادت و بررسی مهم شناخت

آن چیستی و چرایی 

32آداب نماز  7
مانند: باطنی نماز  آداب و و... داب وضو، اذانمانند: آ آداب ظاهریو بررسی شناخت 

 و... خضوع، خشوع

32آثار نماز  8
شناخت آثار و كاركردهای نماز در ابعاد مختلف زندگی انسان به همراه بررسی چگونگی 

اثر بخشی و كارآمدی آن

132اسرار نماز   9
 بر مقدمات نماز و اذكار افعال، اسرارِ تحلیل به همراه نماز جزاءفلسفه تشریع نماز و ا شناخت
روایات و آیات اساس

 های رسیدن به سرّ نمازو راه نماز تعقیبات و مقارنات اسرار تحلیل و شناخت 32 2اسرار نماز   10

32نماز در ادیان و مذاهب  11
ترین مهمهمراه با نقد و بررسی  و مذاهب اسالمی كیفیت نماز در ادیان الهیشناخت 
ادله آنها



 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

12  
آراء اندیشمندان غربی در 

 خصوص نماز
32 

ترین آراء و نظریات اندیشمندان غربی در خصوص نماز و موضوعات شناخت مهم
 ترین آراءپیرامونی آن به همراه ارزیابی و نقد مهم

32 1آسیب شناسی اقامه نماز   13
ترین به همراه بررسی مهم و... نماز مانند ریا، سمعه اقامه های فردیشناخت آسیب

هادرمان آن پیشگیری و هایروش

32 2آسیب شناسی اقامه نماز   14
و... به همراه  های اجتماعی مرتبط با اقامه نماز مانند تظاهر، تساهلشناخت آسیب

هادرمان آن پیشگیری و هایروشترین بررسی مهم

  1های دعوت به نماز شیوه  15
16 +32 

 نظری ـ عملی
نوجوانان به  های دعوت كودكان واصول، مراحل و شیوهترین مهمبررسی و شناخت 

 سنی آنهاهای ویژگی ضمن بررسینماز 

 2های دعوت به نماز شیوه  16
16 +32 

 نظری ـ عملی
 ساالن  به نمازهای دعوت جوانان و میانبررسی و شناخت اصول، مراحل و شیوه

 سنی آنهاهای ویژگی ضمن بررسی

  32 1فقه نماز   17
)بر اساس كتاب  نمازمربوط به  مربوط به مقدمات مجموعه احکام و مسائل شناخت

 (العروة الوثقی و تحریر الوسیلة

  32 2فقه نماز   18
 ركنی غیر و ركنی از اعم نماز واجبات به مربوط مسائل و احکام مجموعه شناخت
 العروة الوثقی و تحریر الوسیلة( كتاب اساس بر) نماز به مربوط

  32 3فقه نماز   19
العروة )بر اساس كتاب  مربوط به نمازهای غیریومیه مجموعه احکام و مسائل شناخت

 (الوثقی و تحریر الوسیلة

 عبادی -مشاوره تربیتی   20
16 +32 

 نظری ـ عملی
با عبادی ر تربیتی و و راهنمایی در امو مشاوره یهاروشترین و مهم شناخت اصول

 نماز تأكید بر

32خانواده و نماز   21
اعضای وظایف ترین مهمشریح ت نقش خانواده در استقرار فرهنگ نماز وشناخت 

 خانواده نسبت به نماز

 32 و نماز شناسی تربیتیروان  22
و  شناسی تربیتی و موضوعات مربوط به آناصول و مبانی روانترین مهمشناخت 

 نقش نماز در رفع مشکالت تربیتی

 روش پاسخ به شبهات  23
16 +32 

 نظری ـ عملی
گویی به شبهات دینی های كارآمد در خصوص پاسخترین قواعد و روششناخت مهم

 های الزم به صورت كارگاهیبه منظور كسب مهارت

 32 امامت جماعت و مدیریت مسجد   24
 ترینبه همراه بررسی مهمهای امامت جماعت ها و مهارتدانشترین مهمشناخت 

 مدیریت مسجددر ها و آداب روش

 روش تبلیغ و سخنرانی  25
32+32 

 نظری ـ عملی
های كارآمد تبلیغ و سخنرانی به منظور كسب شناخت قواعد، آداب، مراحل و روش

  های الزم به صورت كارگاهی مهارت

 روش بیان احکام نماز  26
16 +32 

 نظری ـ عملی
های های كارآمد در بیان احکام شرعی به منظور ارتقاء مهارتشناخت قواعد و روش

 الزم به صورت كارگاهی 

مأخذ شناسی نماز   27
8+16 

عملی -نظری 
و تحلیل  اعتبارسنجی به همراه شناسی منابع نمازگونه و توصیفی و تحلیلی بررسی
ترین آنهامهم ییمحتوا

 سمینار  28
32 

 عملی
وضعیت نماز در شبهات جدید نماز و  :بررسی مسائل و موضوعات روز نماز مانند

 كشورهای اسالمی 

 پایان نامه  29
192 
 عملی

موضوعات یکی از ارائه یک پژوهش جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در 
 معارف نماز

)بدون احتساب جمع ساعات 

 نامه(پایان
984  

 


