آئیي ًبهِ آهَسشی هزاکش آهَسش هذاحی

ثبسوِ تعبلی

هقذهِ
تأویسات هىطض همبم هقؾن ضّجطی ٍهطارـ فؾبم تملیس ثط ضطٍضت سبهبى ثرطی اهرط هرسا ی ٍ هطاسرن
آئیٌی وطَض ضسبلتی ٍیژُ ضا ثط زٍش ًْبزّب ٍزستگبّبی هتَلی اهَض فطٌّگی ٍزیٌی وطَض ثرِ ذػرَظ
سبظهبى تجلیغبت اسالهی لطاض زازُ است.ضّجط هقؾن اًمالة زض ایي ظهیٌِ هی فطهبیس:
" ثبیس ثِ تسضیذ سوت هسا ی اّل ثیت وِ ٍالقب یه هٌػت است  ،یه حغَضی پیسا وٌس ....یره رسٍزی
پیسا وٌس وِ ثساًیس چِ وسی هساح است ٍهمسهبت وبض هسا ی اش چمسض است ،چمسض ضقط هری زاًرس ،چمرسض
هی تَاًس ثرَاًس ؟ ٍیه هطوعی ثبضس وِ ایٌْب ضا ثب ایي ذػَغیبت تطریع ثسّس ٍتبئیس وٌس 1"...

زض ایي ضاستب ثب تَرِ ثِ ثٌس سَم اظ هبزُ پٌزن  ٍ 2ثٌس چْبضم اظ هبزُ ضطن اسبسٌبهِ رسیرس سربظهبى

3

تجلیغبت اسالهی وِ ثِ تَضیح همبم هقؾن ضّجطی ضسیسُ ٍزض ىن لبًَى هی ثبضس ٍّوچٌیي ثب فٌبیت ثرِ
هػَثِ رلسِ  603ضَضای فبلی اًمالة فطٌّگی (فػل اٍل ثٌس ّبی 4 )5 ٍ2؛ سبظهبى تجلیغربت اسرالهی
ثیص اظ زیگطاى سٌگیٌی ایي ضسبلت ٍ ٍؽیفِ ضا ثطزٍش ذَز ا سبس ًوَز .لصا ضًٍس اهَضی وِ زضسبلْبی
اذیط اظ سَی ایي سبظهبى غَضت پصیطفتِ است ظًزیط ُ الساهبتی ضا تطسین هی ًوبیس وِ ًْبیتب ثِ سبذت
یه سبهبًِ هٌغمی  ،وبضثطزی ٍّسفوٌس رْت ًیل ثِ ّسف یبز ضسُ ثبال هٌتْی ذَاّس گطزیس .
زضّویي ضاستب ٍ زضوٌبض الساهبتی چَى تبسیس وبًَى هسا بى استبًی ٍضْطستبًی  ،ثِ زلیل ا سبس ًیبظ
ثِ ٍرَز هطاوعی ترػػی رْت آهَظش فلوی ٍاستبًساضز ٌّط ٍفي هسا ی زض استبًْب " ،آئییي ًبهیِ
آهَسشی هزاکش آهَسش هذاحی " ثِ ضطح هٌسضد زضایي هتي اضائِ هی گطزز تب ثػَضت آظهبیطی اررطا
گطزز .
پیطبپیص اظ اضائِ ًمغِ ًؾطات هطفمبًِ ّوىبضاى هحتطم زضازاضت ول تجلیغبت اسالهی استبًْبی وطَض ثب
ّسف غٌبثرطی ثیطتط ثِ ایي آئیي ًبهِ استمجبل ٍتطىط هی ًوبئین .
چٌذ تذکز:
 -1زض ایي آییي ًبهِ ،تٌْب ثِ شوط اغَل اوتفب ضسُ است .لصا زض هرَاضزی ورِ اضربضُ ای ًطرسُ اسرت
تػوین گیطی ثط فْسُ هسیط هطوع آهَظضی است لىي تغییط اغَل ٍ یب تفسیطی هغبیط ثب اغرَل ٍاّرساف
آییي ًبهِ ،هزبظ ًیست.

- 1کتبة طتْدگبى ّطتبیشگزاى اُل ثیت
 - 2هبدٍ پٌجن اُذاف طبسهبى  ،ثٌذ طْم :گظتزع کوی ّکیفی تجلیغبت دیٌی هزدهی ّثزاًگیختي احظبص هظئْلیت ػوْهی درقجبل
اطالم ًّظبم هقذص جوِْری اطالهی ایزاى
- 3هوبدٍ ششن ّظبیف طبسهبى ،.ثٌذ چِبرم) تبطیض هزاکش ّهْطظبت فزٌُگی ٌُ،زی،آهْسشیْاطالع رطبًی تخصصی ثَ هٌظْر
تبهیي هحتْا ّهٌبثغ اًظبًی السم
 - 4فصل دّم ثٌذ  :2/4ثزًبهَ ریشي ثَ هٌظْر ارتقبء کیفیت هذاحي ّ آشٌبطبسي هذاحبى ثب طیزٍ سًذگبًي ّ هزاثي ّ هقبتل ائوَ
هؼصْهیي(ع)
ثٌذ  :5ایجبد طبس ّ کبرُبي هٌبطت جِت طبهبًذُي ّ تقْیت ُیأتِبي هذُجي ،هذاحبى ،هذیحَ طزایبى ّ ًِبدُبي هتصذي اهز
ػشاداري

 -2هسئَالى ارطایی ،اسبتیس  ،هسضسبى ٍ "فطاگیط"اى  ،هلعم ثِ ضفبیرت ٍ اررطای ایري آیریي ًبهرِ
ّستٌس.
 -4الظم است هطاوع آهَظضی هسا ی" ،فطاگیط"اى ضا اظ آغبظ تحػیل ثب هَاز ایري آیریي ًبهرِ آضرٌب
سبذتِ آى ضا ثِ اعالؿ ایطبى ثطسبًٌس.
 -6زضهَاضز اثْبم ٍاذتالف  ،هطرـ ضفـ اذتالف ٍیب تفسیط هَاز ٍثٌرسّبی ایري آئریي ًبهرِ ازاضُ ورل
تطىلْبی زیٌی ٍهطاوع فطٌّگی هی ثبضس.
فصل اٍل
تعبریف
هبزُ  -1مرکس آموزش مداحی تطىیالتی است وِ ثب اّساف اًتفبفی ٍیب غیط اًتفبفی ثب هسئَلیت
ا ضربظ میمی ٍیب مَلی ٍ ثب هزَظ سبظهبى تجلیغبت اسالهی ثطای آهَظش ٌّط ٍزاًص هسا ی فقبلیت
هی ًوبیس.
هبزُ  .2هطوع آهَظش هسا ی العاهب تطىیالت هستمل ًجَزُ ثلىِ هیتَاًس ثِ فٌَاى یىی اظ ثرطْبی هٌسضد
زض چبضت تطىیالتی وبًَى ّبی فطٌّگی تجلیغی تحت ًؾبضت ازاضُ/ازاضُ ول تجلیغبت اسالهی زض ّط
ضْطستبى ٍیب استبى فقبلیت ًوبیٌس .
هبزُ-3مداح ثِ ضرػی گفتِ هی ضَز وِ زضهطاسن هصّجی ٍآئیٌی زضهسح ٍیب ضحبء پیامبر اکرم(ص) واهل
بیت آى ضطت ذػَغبً سبالض ضْیساى سیي ثي فلی(ؿ) ثب لحي ٍغَت گیطا ٍرصاة ثِ لطائت ضقط ،
زیىلوِ ٍیب سبیط سجىْبی ازثی ثب تىیِ ثط هتَى غحیح ٍهستٌس هی پطزاظز.
هبزُ  -4زضایي آئیي ًبهِ ثِ اضربغی وِ پس اظ حجت ًبم ثِ گصضاًسى زٍضُ ّبی آهَظضی ایي هطاوع السام
ًوَزُ اًس فراگیر گفته می شود
هبزُ -5واحد درسی ،هست ظهبى تسضیس یه هَضَؿ زضسی هػَة وِ ثِ هست یه سبفت ًٍین
زضّفتِ (ضبهل  10زلیمِ استطا ت) زضعَل یه تطم آهَظضی هستوط تطىیل ضَزضا یه ٍا س زضسی
گَیٌس.
هبزُ  -6دوره آموزشی یب ّطتطم تحػیلی هسبٍی ثب ّ 12فتِ (سِ هبُ) وِ زضآى والسْبی آهَظضی
ثطگعاضهی ثبضس.
تبصره :هست اهتحبًبت پبیبًی ٍظهبى حجت ًبم رعٍ هست آهَظش هحسَة ًوی ضَز.

هبزُ -7زضٍس هَضز ًؾط زض سِ سغح آهَظضی ثب فٌبٍیي (سطح عمومی ،سطح ویژه ودوره تربیت
مدرس مداحی ) اضائِ ذَاّس گطزیس.
تبصره :ایي آئیي ًبهِ هطثَط ثِ سغح فوَهی ثَزُ ٍآئیي ًبهِ سغَح ثقسی هتقبلجب اضسبل ذَاّس گطزیس.
فصل دٍم
اّذاف آئیي ًبهِ آهَسشی
هبزُ -7اّساف تسٍیي ایي آئیي ًبهِ فجبضتٌس اظ :
 )1-7اضائِ یه ًؾبم آهَظضی هٌؾن رْت ارطا ی ّوبٌّگ زضتوبم استبًْب
 ) 2-7هقطفی سطفػل ّب ٍزضٍس آهَظضی هسا بى هتٌبست ثب ًیبظّب ٍهمتضیبت ضٍظ ربهقِ
- )3-7ثستط سبظی الظم رْت اضتمبء هٌضجظ سغح زاًص هسا بى اّل ثیت
 )4-7ظهیٌِ چیٌی رْت وبّص آسیت ّبی هطاسن آئیٌی

فصل سَم
سهبًجٌذی دٍرُ ّب(هزحلِ پبیِ)
هبزُ -8ثطًبهِ ّبی آهَظضی هسا ی زض چْبض زٍضُ سِ هبِّ ارطا هی ضَز وِ عی آى ّط"فطاگیط"هزوَفب
ٍ60ا س آهَظضی العاهی ٍٍ 8ا س اذتیبضی ضا ثبیسثب هَفمیت پطت سط ثگصضاًس.
هبزُ  -9ولیِ "فطاگیط"اى زض ّطتطم آهَظضی سالل  ٍ 12ساوخط ٍ 18ا س آهَظضی هی تَاًس اًتربة
ًوبیٌس
هبزُ -10زض آذطیي زٍضُ تحػیلی" ،فطاگیط"اى اظ ضفبیت ضطط اًتربة سالل ٍ 12ا س هقبف ّستٌس ٍ
زضغَضتیىِ "فطاگیط" ثطای فطاغت اظ تحػیل تٌْب یه زضس ثبلیوبًسُ زاضتِ ثبضس ،ثب ًؾط هسیط هطوعٍ
تبییس استبز هطثَط ،هی تَاًس اهتحبى آى زضس ضا زض عَل زٍضُ اظ عطیك هقطفی ثِ استبز ثگصضاًس
هبزُ  -11ساوخط ظهبى گصضاًسى زضٍس هٌسضد زضایي آئیي ًبهِ زٍ سبل هی ثبضسٍچٌبًچِ "فطاگیط" ثِ
زالیل ضرػی ٍاهَضی وِ هطثَط ثِ هطوع ًیست ًتَاًس ایي زضٍس ضازض هست تقییي ضسُ ثب هَفمیت
ثگصضًس اظ هطوع اذطاد هی ضَز.
هبزُ  -12فطاگیطاى پس اظ لجَلی زضآذطیي زٍضُ ٍگصضاًسى ّوِ ٍا سّبی تقییي ضسُ هَفك ثِ زضیبفت
"گواهی نامه مداحی پايه" ذَاّس گطزیس.
فصل چْبرم
ارسیبثی
هبزُ -13اضظیبثی پیططفت "فطاگیط" ثط اسبس هیعاى ضَض ٍ فقبلیت زض والس ،اًزبم تىلیف زضسی ٍ
ًتبیذ اهتحبًبت پبیبى زٍضُ غَضت هی گیطز ٍ استبز ّط زضس هطرـ اضظیبثی "فطاگیط" زض آى زضس است.
هبزُ :14هقیبض اضظیبثی پیططفت تحػیلی "فطاگیط" ًوطُ زضس است ٍ ًوطات "فطاگیط" زض ّط زضس
ثػَضت فسزی ٍ ثیي غفط تب ثیست تقییي هی ضَز.
هبزُ  :15سالل ًوطُ لجَلی زض ّط زضس  12است ٍچٌبًچِ "فطاگیط" زض ّط یه اظ زضٍس العاهی هطزٍز
ضَز ،زض اٍلیي فطغت ،هلعم ثِ تىطاض آى است .ثب ایي بل ًوطات ولیِ زضٍس افن اظ لجَلی ٍ ضزی زض
وبضًبهِ "فطاگیط" حجت ٍ زض هحبسجِ هیبًگیي هٌؾَض هی ضَز.
هبزُ :16اگط"فطاگیط" زض یه زضس اذتیبضی هطزٍز ضَز ،ثِ ربی آى زضس هی تَاًس اظ رسٍل زضٍس
اًتربثی زض ثطًبهِ هػَة ،زضس اذتیبضی زیگطی ضا اًتربة کند

هبزُ- 17هیبًگیي ًوطات "فطاگیط" زض ّیچ زٍضُ تحػیلی ًجبیس ووتط اظ  12ثبضس ،زض غیط ایٌػَضتً ،ربم
ًَیسی "فطاگیط" زض زٍضُ آهَظضی ثقس ،ثِ غَضت هططٍط ذَاّس ثَز
هبزُ-18زض غَضتی وِ هیبًگیي ًوطات "فطاگیط" زضزٍ زٍضُ افن اظ هتَالی یب هتٌبٍة ،ووتط اظ  12ثبضس زض
ّط هط لِ ای وِ ثبضس ،اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم هی ضَز.

فصل چْبرم
حضَر ٍغیبة
هبزُ - 19زض غَضت اضغطاضّ ،ط"فطاگیط" هی تَاًس تب ّ 2فتِ ثِ پبیبى ّط زٍضُ تحػیلی فمظ یىی اظ
زضسْبی ذَز ضا صف وٌس ،هططٍط ثطآًىِ تقساز ٍا سّبی ثبلیوبًسُ ٍی اظ ٍ 12ا س ووتط ًطَز
هبزُ  20صف ولیِ زضسْبی اذص ضسُ زض یه زٍضُ تحػیلی  ،تٌْب زض غَضتی هزبظ است ن "فطاگیط"
لبزض ثِ ازاهِ تحػیل زض آى زٍضُ ًجبضس
هبزُ -21غیجت غیط هَرِ زض اهتحبى ّط زضس ثِ هٌعلِ گطفتي ًوطُ غفط زض اهتحبى آى زضس است ٍ
غیجت هَرِ زض اهتحبى ّط زضس هَرت صف آى زضس هی گطزز.
هبزُ -22تطریع هَرِ ثَزى غیجت زض رلسبت زضس ٍ زض اهتحبى ثط فْسُ هسیط هطوع آهَظضی است
هبزُ  -23ضَض "فطاگیط" زض توبم رلسبت هطثَط ثِ ّط زضس العاهی است ٍ سبفبت غیجت "فطاگیط" زض
ّط زضس ًجبیس اظ یه چْبضم هزوَؿ سبفبت آى زضس تزبٍظ وٌس ،زض غیط ایٌػَضت ًوطُ "فطاگیط" زض آى
زضس غفط هحسَة هی ضَز
فصل پٌجن
هزخصی ٍتزک تحصیل
هبزُ"- 24فطاگیط" هی تَاًس ثطای  2زٍضُ آهَظضی هتَالی یب هتٌبٍة اظ هطذػری تحػریلی اسرتفبزُ
وٌس.
هبزُ  :25ت مبضبی هطذػی تحػیلی ثبیس ثػَضت وتجی ،سالل زٍ ّفتِ لجل اظ ضطٍؿ ًبم ًَیسری ّرط
زٍضُ ،تَسظ "فطاگیط" ثِ هسیط هطوع تسلین گطزز.
هبزُ -26تطن تحػیل ثسٍى وست اربظُ اظ هرسیط هطوعاًػرطاف اظ تحػریل هحسرَة هری ضرَزٍ .
"فطاگیط" هٌػطف اظ تحػیل  ،ك ازاهِ تحػیل زضآى زٍضُ ضا ًساضز.
هبزُ -27زض هَاضز استخٌبیی وِ "فطاگیط" تطن تحػیل ذَز ضا هَرِ هی زاًس ،ثبیس زالیل آى ضا سالل
یه هبُ لجل اظ پبیبى ّوبى زٍضُ اضائِ زّسٍ .زض غَضت تبییس ،آى زٍضُ رعٍ هطذػی تحػیلی ٍی هحسَة
هی ضَز.
فصل ششن
سزفصلْبی ٍدرٍس آهَسشی
هبزُ -28زضٍس آهَظضی وِ ثطای فطاگیطاى زضًؾط گطفتِ ضسُ است فجبضتٌس اظ فجبضتٌس اظ:

الف-تبریخ اسالم  1ضبهل (ظًسگبًی پیبهجط اسالم اظ رَاًی تب ض لت ثب تبویس ثط زٍضاى هسیٌِ )
ة -تبریخ اسالم  2ضبهل(تبضید ظًسگبًی فبعوِ ظّطا ٍ ضطت فلی (ؿ) زضظهبى یبت پیبهجط،زٍضاى ذلفب،
زٍضُ ىَهت ضطت اهیط(ؿ)ٍ -رٌگْبی سِ گبًِ تبضْبزت ضطت )
د -تبریخ اسالم  3ضبهل (تبضید ظًسگبًی هقػَم چْبضم ٍپٌزن ٍضطن ،ضیطِ یبثی ًْضت فبضَضاٍثِ
هَاظات آى تبضید ذلفبی اهَی ٍهطٍاًی )
ز -تبریخ اسالم  4ضبهل(تبضید ظًسگبًی هقػَم ّفتن تب چْبضزّن ٍثِ هَاظات آى تبضید ذلفبی فجبسی تب
اًتْبی غیجت غغطی)
ُ-هفبّین قزاى (1ضبهل زضٍسی وِ عی آى ثب آهَظش تطروِ لغبت ٍ فجبضات لطآًی ٍ پبضُ ای اظ ًىبت
غطفی ثِ فطاگیطاى عطح ،آًْب لبزض ذَاٌّس ثَز سٍز  %50اظ ولوبت لطآى ضا تطروِ ًوبیٌس.
ٍ-هفبّین قزاى( 2ضبهل زضٍسی وِ عی آى ثب آهَظش تطروِ لغبت ٍ فجبضات لطآًی ٍ پبضُ ای اظ ًىبت
غطفی ثِ فطاگیطاى عطح ،آًْب لبزض ذَاٌّس ثَز سٍز  %50اظ ولوبت لطآى ضا تطروِ ًوبیٌس
س-هفبّین ادعیِ (ضبهل زضٍسی وِ عی آى ثب آهَظش تطروِ لغبت ٍ فجبضات ازفیِ هطَْض ًؾیط زفبی
وویل ،ظیبضت فبضَضا ،زفبی تَسل،زفبی ًسیِ ٍ پبضُ ای اظ ًىبت غطفی ثِ فطاگیطاى عطح ،آًْب لبزض
ذَاٌّس ثَز سٍز  %60اظ ولوبت لطآى ٍ ازفیِ یبزضسُ ضا تطروِ ًوبیٌس
ح-احکبم ضبهل زضٍسی ثب هَضَؿ هسئلِ تملیس  ،ا ىبم ًوبظروبفت ٍهسزس  ،ا ىبم هسبفط ،غٌب
،هَسیمی ٍهسبئل ظیبضت  ،آضٌبیی ولی ثب هسئلِ ذ ٍاستغبفت  ،ا یبء ضت لسضٍ ،سبیط ا ىبم هَضز ًیبظ
هسا بى-ا ىبم هطثَط ثِ فعازاضی
ط-عقبیذ  ( 1ضبهل آهَظش زضٍس افتمبزی ثب هَضَؿ ذسا ضٌبسی  ،فسل الْی  ،زیي  ٍ،ی ٍضطٍضت آى
هقبز)
ی -عقبیذ ( 2ضبهل زضٍسی پیطاهَى اغَل افتمبزی ضیقِ اظ رولِ اهبهت  ،فلن ٍفػوت اهبم،غیجت،
اًتؾبض،ضرقت ،هفَْم ٍضطایظ ضیقِ ٍالیت فمیِ  ،ىن ٍفتَا
ن -اخالق هذاحی(ضبهل زضٍسی زضذػَظ آسیجْبی اذالق هسا ی ًؾیط زضٍك ،ضیب  ،ضلبثت هٌفی،
ضْطت علجی ،اًتسبة وصة ثِ ائوِ  ،غیط هستٌس ذَاًی  ،هسئلِ اذص ٍرِ ً ،ؾن ،ا تطام ثِ اسبتیس،
ٍٍ....ضاّْبی ضفـ آى)
ل -آشٌبیی ثب دستگبّبی هَسیقی ( ضبهل زضٍسی ثب هَضَؿ زستگبّْبٍ گَضِ ّبی هَسیمی ًؾیط زبظ
 ،سِ گبُ  ،چْبض گبُ  ،ثیبت ٍ ...ٍ ،فٌَى آٍاظ رْت اًتربة هلَزی هتٌبست ثب هطاسن هصّجی)
م-آشٌبیی ثب ادثیبت ٍ اٍساى شعزفبرسی (ضبهل زضٍسی زضثبضُ لَافس زستَضی  ،آضٌبیی هرتػط ثب هتَى
همبتل فبضسی ،سجه ّبی ضقط فبضسی،آضٌبیی ثب اٍظاى فطٍضی )
ى -آشٌبیی ثب احبدیث ضبهل زضٍسی پیطاهَى اًَاؿ سیج  ،وتت اغلی ٍهطَْض ضٍایی ضیقِ  ،ضطایظ
ٍغال یتْبی الظم ثطای استفبزُ اظ ا بزیج ،اضائِ ثرطی اظ فمبیس ضیقِ زضلبلت ا بزیج
س -تبریخ هذاحی ٍشعز آئیٌی ؛ ضبهل زضٍسی زضذػَظ سیط هسا ی زضتبضید ضیقِ ،ضبفطاى ٍاضقبض
آئیٌی آى
ؿ -تبریخ ٍآسیت شٌبسی هٌبسجتْبی دیٌی (ثطضسی سیط تحَل هطاسن آئیٌی ٍاًَاؿ آسیجْبی آى ،هسئلِ لوِ
 ،همبتل تحطیفی ،هطاسْبی ثی اغل ٍغیط هفیس  ،سجىْبی رسیس –فَایس ٍهضطات-

ف-هذیزیت ّیئت ( آضٌبسبظی هسا بى ثب اغَل بون ثط ّیئت ٍٍیژگی ّبی هسیط ّیئت ٍ،ؽبیف اٍ
،لَاًیي سبظهبى تجلیغبت زضثبضُ ّیئبت ٍ)...
ظ -جزیبىشٌبسی فزٌّگی -اعتقبدی فزق( 1ضبهل زضٍسی زضثبضُ فمبیس ٍثطذی اظا ىبم اّل سٌت –
فطلِ ّبیی وِ زضایطاىّ -ستٌس  ،اضبضاتی زضثبضُ ٍضقیت تجلیغی ٍّ ،بثیت ٍزیگط اًطقبثبت زاذل اسالم
وِ زضاستبًْب وطَض غب ت ًفَشًس)...
ق -جزیبىشٌبسی فزٌّگی -اعتقبدی فزق( 2ضبهل زضٍسی زضثبضُ فمبیس ًٍیع اضبضاتی زضثبضُ ٍضقیت
تجلیغی ٍ ثطذی اظا ىبم ازیبى غیط اسالم ًٍیع فطلِ ّبی ًَؽَْضی وِ زضایطاىّ -ستٌس ً ،ؾیطثْبییت ،
فطفبًْبی وبشة ،هسلىْبی ًَؽَْض ٍهقٌَیت گطا ٍ)...
ض -فٌَى عولی هذاحی( 1تسضیس فولی ضٍضْبی ضطٍؿ ،ازاهِ ٍذتن هسا ی هتٌبست ثب ظهبى ٍهىبى
،آهَظش سجىْبی هرتلف فعازاضی ،هَلَزی ،هزبلس ذتن ٍ)...
ش -فٌَى عولی هذاحی(2تسضیس فولی ضٍضْبی ضطٍؿ ،ازاهِ ٍذتن هسا ی هتٌبست ثب ظهبى ٍهىبى
،آهَظش سجىْبی هرتلف فعازاضی ،هَلَزی ،هزبلس ذتن ٍ)...
ت -فٌَى عولی هذاحی( 3تسضیس فولی ضٍضْبی ضطٍؿ ،ازاهِ ٍذتن هسا ی هتٌبست ثب ظهبى ٍهىبى
،آهَظش سجىْبی هرتلف فعازاضی ،هَلَزی ،هزبلس ذتن ٍ)...
ث -فٌَى عولی هذاحی(4تسضیس فولی ضٍضْبی ضطٍؿ ،ازاهِ ٍذتن هسا ی هتٌبست ثب ظهبى ٍهىبى
،آهَظش سجىْبی هرتلف فعازاضی ،هَلَزی ،هزبلس ذتن ٍ)...
خ -رٍخَاًی ٍرٍاًخَاًی قزاى (ضبهل آهَظضْبیی وِ عی آى هربعت ثب عطیمِ غحیح ضٍذَاًی لطآى
وطین آضٌب ضَز ٍ پس اظ عی زٍضُ ثِ عَض ًسجی ذَاٌّس تَاًست ،لطآى وطین ضا ثِ غَضت غحیح ٍ
ضوطزُ لطائت ًوبیٌس)
ش-فصیح خَاًی قزاى (ضبهل سلسلِ زضٍسی وِ عی آى هربعت ثتَاًس ولوبت لطآى وطین ضا پطت سطّن
ٍ ثِ غَضت ًسجتبً ضٍاى ثب ضفبیت ًحَُ ٍلف ثط آذط فجبضات لطآًی ثرَاًس( .ضٍاىذَاًی) .طٍفی ضا وِ ثب
ظثبى فطثی تلفؾی هتفبٍت ثب ظثبى فبضسی زاضًس ثغَض هتوبیع تلفؼ ًوبیٌس (تزَیس زض سًوبظ) .وس ٍ سَضُ
ٍ اشوبض ًوبظ ضا ّن اظ ًؾط افطاة ٍ ّن اظ ًؾط تلفؼ طٍف ،ثِ زضستی لطائت ًوبیس).
ػ -هقتل شٌبسی –ضبهل تبضیرچِ همبتل ٍهیعاى ٍحبلت آًْب اظ همتل اثی هرٌف تب همبتل رسیس –آسیت
ضٌبسی همبتل –
ض-هقتل خَاًی(عولی)
غ -آشٌبیی ثب اهبکي سیبرتی (ضبهل زضٍسی زضثبضُ هىبًْبی ظیبضتی ،طهیي ضطیفیي ،افتبة همسسِ
ٍهطبّس هططفِ)
اة-آشٌبئی ثب ادثیبت ٍاشعبر ٍالئی هحلی (ضبهل زضٍسی زضثبضُ ازثیبت ٍاضقبض ٍالئی وِ زض گَیص
هحلی هطزم استبى ربضی ثَزُ است هخال زضآشضثبیزبى ایي زضس ثب هحَضیت ظثبى تطوی  ،زضوطزستبى
ظثبى وطزی ٍ) ....
اج -اًذیشِ ّبی سیبسی اهبم ٍ رّجزی(ضبهل هجب خی پیطاهَى اغَل ٍهجبًی اًمالة اسالهی ،ضئَس
ًمغِ ًؾطات اهبم ضا ل ٍ،غیت ًبهِ اهبم ٍ ضئَس ًؾطات همبم هقؾن ضّجطی ثب تبویس ثط زیسگبّْبی
فطٌّگی)

فصل پٌجن
هبزُ -29هَاز زضسی ٍتقساز ٍا سّب ثِ ضطح رسٍل شیل هی ثبضس:
ردیف

نبم درس

تعذاد واحذ

هنبع پیشنهبدی تذریس

1

تبریخ اسالم1

2

تبریخ تذهیهی اطالو –دکتز جعفز
شٓیذی

2

تبریخ اسالم2،

2

3

تبریخ اسالم،3،

2

4

تبریخ وشنبسبیی هقبتل

2

5

روخوانی ورونخوانی *

2

هالحظبت

خالصّ فزٔغ اثذیت-اطتبد جعفز
طجذبَی
طیزِ پیشٕایبٌ –يٓذی پیشٕایی
طیزِ پیشٕایبٌ –يٓذی پیشٕایی؛
سَذگبَی ايبو دظیٍ ْبشى رطٕنی
يذالتی
تتًّ انًُتٓی-شیخ عجبص لًی
حبرهللا ،دظیٍ عُذنیت
تذزیف شُبطی عبشٕرا -؛ عبشٕرا
پژْٔی يذًذ صذتی
کتبة آيٕسع رٔخٕاَي ٔ رٔاَخٕاَي
«َٕر» (تأنیف آلبيبٌ :يذًذ خٕاجٕي،
ادًذ دبجي شزيف) – کتبة آيٕسع
رٔخٕاَي لزآٌ کزيى تأنیف
دجتاالطالو عهي دجیجي

خٕاَذٌ رٔاٌ ٔ صذیخ لزآٌ
کزيى را ثب تهفظ صذیخ دزٔف
لزآٌ کزيى ٔ ًَبس ( 01دزف
يتًبيش انًخزج) ،پض اس طي
دٔرِ

6

فصیح خوانی قراى*

2

کتبثٓبي آيٕسع تجٕيذ پبيّ يبَُذ
دهیـﮥانمزآٌ ()0

تجٕيذ پبيّ شبيم( :يخبرج
دزٔف دْگبَّ  -صفبت
اطتعالء ٔ اطتفبل  -لهمهّ -
نیٍ  -ادکبو تفخیى ٔ تزلیك -
ذ ٔ -لف
يیى ٔ ٌَٕ طبکُّ – ي ّ
ٔ اثتذاء ٔ طکت

7

هفبهین قراى 1

2

کتبة «آيٕسع يفبْیى لزآٌ» ،تأنیف
آلبي يظعٕد ٔکیم (ج)2ٔ0

 آيٕسع تزجًّ نغبت ٔعجبرات لزآَي ٔ َکبت صزفي

8

هفبهین قراى 2

2

کتبة «آيٕسع يفبْیى لزآٌ» ،تأنیف
آلبي يظعٕد ٔکیم (ج)2ٔ0

 آيٕسع تزجًّ نغبت ٔعجبرات لزآَي ٔ پبرِ اي اس
َکبت صزفي

9

هفبهین ادعیه

2

10

احکبم

2

11

عقبیذ 1

2

آيٕسع عمبیذ –َبصز يکبرو شیزاسی،
آيٕسع عمبیذ –يذًذ تمی يصجبح

12

عقبیذ 2

2

آيٕسع عمبیذ –َبصز يکبرو شیزاسی،
آيٕسع عمبیذ –يذًذ تمی يصجبح

13

آشنبیی بب دستگبههبی

آيٕسع تزجًّ نغبت ٔ عجبرات
ٔپبرِ اي اس َکبت صزفي ادعیّ
يشٕٓر
رطبنّ 01يزجع

4

ُْز يزحیّخٕاَي  -0يٓذي
ايیٍفزٔغي

هوسیقی(عولی)
14

اخالق هذاحی1

2

کتبثٓبی اخاللی يشٕٓر -نٕنٕ
ٔيزجبٌ يذذث َٕری

15

آشنبیی ببادبیبت فبرسی و

2

طجک شُبطی يذًذ تمی ثٓبر
ادثیبتآيیُي -عهي يعهى

اوزاى شعری
16

تبریخ هذاحی و شعرآئینی

2

1

رطبَّ شیعّ-يذظٍ دظبو

شیعی
17

هذیریت هیئت *

2

يُٓذطی يجذد ْیئبت يذْجی-
لبطى ٔاحمی؛

18

تبریخ وآسیب شنبسی

2

تذزیف شُبطی عبشٕرا -؛ عبشٕرا
پژْٔی يذًذ صذتی
رطبَّ شیعّ-يذظٍ دظبو

هنبسبتهبی دینی

آطیت شُبطی دیُی درَٓضت
عبشٕرا-اطتبدريضبَی

19

فنوى هذاحی (عولی)1

4

20

فنوى هذاحی (عولی)2

4

21

فنوى هذاحی –هولودی -

4

(عولی)3
22

فنوى هذاحی –هقتل

4

خوانی (عولی)4
23

هقتل خوانی(عولی)

2

24

آشنبیی بب اهکنه زیبرتی*

2

صزاط انٓذایّ،دظیٍ ثبلزی

25

آشنبیی بب احبدیث

2

عهى انذذیج ،يذًذ کبظى شبَّ چی

26

جریبىشنبسی فرهنگی-

سیج پژٍّى رلس یىن تألیف :هْسى
هْطیعى

4

اعتقبدی فرق1

يهم َٔذم جعفز طجذبَي ،
فزق ٔ يذاْت کاليی رثبَی
گهپبيگبَی ،عهی
آشُبيی ثب فزق ٔ يذاْت
رضب ثزَجكبر اطاليی

27

جریبىشنبسی فرهنگی-
اعتقبدی فرق2

28

*

آشنبئی بب ادبیبت واشعبر
هحلی*

4

4

آفتبة ٔطبیّ ْب -يذًذ تمی فعبنی

29

انذیشه هبی سیبسی اهبم

4

ٔصیت َبيّ دضزت ايبو-کتبة اَمالة
اطاليی ٔریشّ ْبی آٌ-

و رهبری
30

حوع

67

ٔادذ اختیبری ٔ- 00ادذ انشايی 01

* عاليت درٔص اختیبری

فصل ششن

ثجت ًبم
هبزُ  -30ضطایظ ٍهطا ل حجت ًبم زضزٍضُ ّبی آهَظضی
هطا ل ضطوت زضزٍضُ ّبی اهَظضی ثِ تطتیت شیل هیجبضس:
حجت ًبم ٍزضذَاست فضَیت
تطىیل پطًٍسُ
ثطضسی ٍتبئیس
هبزُ  -31ضطایظ حجت ًبم :
س الل تحػیالت زیپلن یب هقبزل آى ثِ تبئیس ٍظاضت آهَظش ٍپطٍضش
فسم اضتْبض ثِ فسك
سالل سي 18سبل ٍ ساوخط  50سبل
هبزُ"- 32فطاگیط" هَؽف است زض ّط زٍضُ آهَظضی ،زض ظهبًی وِ هطوع آهَظضی افالم هری وٌرس ،ثرطای
ازاهِ تحػیل ٍ اًتربة ٍا س هطارقِ وٌس .فسم هطارقِ "فطاگیط" ثطای ًبم ًَیسی ثرسٍى اعرالؿ ٍ فرصض
هَرِ ،زض یه زٍضُ آهَظضی ثوٌعلِ اًػطاف اظ تحػیل است .زض غَضت تبذیط ثرسٍى فرصض هَررِ ،رك
اًتربة ٍا س ٍ ازاهِ تحػیل ضا زض زٍضُ آهَظضی ًساضزٍ .لی آى زٍضُ آهَظضی رعٍ هست هزبظ تحػیل ٍی
هحسَة هی ضَز
هبزُ -33هساضن الظم رْت حجت ًبم زضزٍضُ آهَظش هسا ی :
فطم تىویل ضسُ حجت ًبم
2لغقِ فىس
فتَوپی ضٌبسٌبهِ
فتَوپی وبضت هلی
فتَوپی هسضن تحػیلی وِ ثِ تبئیس هطوع ثطاثط ثب اغل ثبضس
فصل ّفتن
کبدر آهَسشی
هبزُ-34هسیط هطوع هَؽف است ساوخط تالش ذَز ضا رْت رصة ٍثىبضگیطی اسبتیس هجطظ رْت آهَظش
هَاز زضسی یبز ضسُ ثىبضگیطز.
هبزُ  -35ضطایظ فوَهی اسبتیس فجبضتٌس اظ:

 )1ثطذَضزاضی اظ غال یتْبی اذاللی ٍفسم اضتْبض ثِ فسبز
 )2ثطذَضزاضی اظ ؽَاّط اسالهی هتٌبست ثب ضأى یه هسضس
 )3ثطذَضزاضی اظ غال یتْبی فلوی هتٌبست ثب زضس هَضز ًؾط
 )4هتبّل ثَزى ثطای تسضیس زضوالسْبیی وِ هطثَط ثِ ذَاّطاى است
تجػطُ  :زضذػَظ والسْبی فولی ذَاّطاى غطفب اظ اسبتیس ذبًن ثبیس استفبزُ ضَز

هبزُ  -36ضطایظ ترػػی هسضسیي ثب تَرِ ثِ هَضَؿ تسضیس ثِ تطتیت ظیط ذَاّس ثَز:
 زضٍس ًؾطی  :وبضضٌبس اضضس زض ضضتِ ّبی زاًطگبّی هتٌبست ثب هَضَؿ تسضیس ٍیب هسضنهقتجط هقبزل  ٍ-زض غَضت زاضتي هسضن فَق لیسبًس زض ضضتِ هطثَعِ  5 ،سبل سبثمِ وبض تسضیس
زاضتِ ثبضٌس
زضٍس فولی  :ثطذَضزاضی اظ غال یت فولی ٍهْبضت وبفی ثِ تبئیس وبًَى هسا بى استبى ،ازاضُ ول اضضبز
اسالهی ٍسبیط زستگبّْبی شی ضثظ ٍ یب 5سبل سبثمِ تسضیس زضس هَضز ًؾط ٍیب زضٍسی وِ اظ یه
گطٍُ هَضَفی هحسَة ضَز زض هطاوع آهَظضی زٍلتی
ایي آئیي ًبهِ زض  36هبزُ ٍ 3تجػطُ زضتبضید  88/3/20ثِ تػَیت ضسیس ٍ پس اظ اثالك ثِ ازاضات ول
تجلیغبت اسالهی زضاستبًْب لبثل ارطا هی ثبضس.
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