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كــه بــرق امیــد  كنــون لمــس مى كنــم  »مــن جریانــى را ا
را در قلبــم بیــش از پیــش روشــن مى كنــد و آن اینكــه مى بینــم 
كــرده  كــه دوره دانشــگاهى را طــى  عــده اى از جوانــان بــا ایمــان ما
گواهینامــه دانشــگاهى  كردن انــد و عن قریــب  ــا مشــغول طــى  و ی
طلبــه  اصطــاح  بــه  كــه  مى كننــد  مشــورت  مــن  بــا  مى گیرنــد، 
كــه  شــوند و علــوم اســامى را بیاموزنــد. برخــى چنــان بى تاب انــد 
كننــد و بــه جــاى  مى خواهنــد تحصیــات دانشــگاهى را متوقــف 
ــد... در حقیقــت اینهــا  ــه تحصیــل علــوم اســامیه بپردازن آنهــا ب
حلقــه رابــط علــوم اســامى و علــوم عصــرى هســتند و ایــن پیونــد 
ــه اســامى مى گــردد.« ــارور شــدن بیشــتر فرهنــگ پرمای مباركــى اســت، ســبب ب
                        مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج 24، ص: 76

شــهادتش  از  قبــل  مدتــى  مطهــری(  )اســتاد  »ایشــان 
حــوزه  بــه  كــه  لیسانســیه هایى  از  مدرســه ای  داشــت  قصــد 
مى آینــد تشــكیل بدهــد و آنهــا را تبدیــل بــه ایدئولوگهــای ایــن 
نهضــت اســامى نمایــد و اقداماتــى هــم انجــام داده بــود؛ اّمــا 
كــرد و ایــن خســارت بزرگــى بــود.« كار را متوقــف  شــهادت او ایــن 
شهید آیت اهلل دكتر بهشتى
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نظــارت  و  اشــراف  بــا  مهــدی؟جع؟  حضــرت  علمیــه  مــدارس 
یكــرد  حجــت االســام و المســلمین محمدجــواد نظافــت یــزدی و بــا رو
تربیــت جامــع طــاب، از مجموعه هــای آموزشــى باســابقه و شــناخته 
كــه مــورد توجــه و عنایــت بســیاری  شــده حــوزه علمیــه خراســان اســت 
از علمــا و بــزرگان حــوزه علمیــه اســت. دســت انــدركاران ایــن مجموعــه 
آموزشــى از ابتــدای تأســیس نخســتین مدرســه، مرامنامــه جامعــى را در 
حوزه هــای مدیریتــى، آموزشــى، پژوهشــى و تربیتــى بــا هــدف پــرورش 
»طلبــه متقــی، متخلــق، متفقــه در دیــن، مجاهــد، بصیر، دردآشــنا و کارآمد« 

تدویــن و ســرلوحه فعالیت هــا قــرار دادنــد. 
برخــى از راهبردهــای مدیریتــی منــدرج در مرامنامــه عبــارت اســت 
طلبــه،  بــه  بخشــى  عــزت  و  تكریــم  طــاب،  بــا  تنگاتنــگ  ارتبــاط  از: 
اســتفاده از طــاب در مدیریــت امــور، نظــارت مســتقیم و غیرمســتقیم و 

ارتبــاط مؤثــر بــا خانواده هــای طــاب.
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ــردی  كارب ــری و  ــق یادگی ــور، تعمی ــش مح ــوزش پژوه ــه آم ــام ب اهتم
مهارت هــای  آمــوزش  ســرعت،  و  دقــت  اصــل  آموخته هــا،  ســازی 
قرآنــى،  اندیشــه  و  قــرآن  بــا  انــس  بــرای  بسترســازی  نیــاز طلبــه،  مــورد 
ــر نهج الباغــه و  كیــد ب ــا تا ــع روایــى ب ــا مناب ــرای آشــنایى ب زمینه ســازی ب
یكــرد تربیتــى در آموزش هــا، از جملــه راهبردهــای آموزشــی و پژوهشــی  رو

مجموعــه اســت.

رشــد  بــه  اهتمــام  بــه  مى تــوان  نیــز  تربیتــی  راهبردهــای  بخــش  در 
اخاقــى و معنــوی طــاب و مصون ســازی آنــان در مقابــل لطمــات و 
آفــات، پــرورش روحیــه نقــادی و آزاداندیشــى، حفــظ و تقویــت نشــاط 
ــر  ــرورش تفك ــادی و پ ــه جه ــت روحی ــاد و تقوی ــمى، ایج ــامت جس و س

انقابــى و احســاس مســئولیت نســبت بــه نظــام اشــاره نمــود. 

شــعبه 3 مــدارس علمیــه حضــرت مهــدی؟جع؟ ویــژه دانش آموختگان 
کــز آمــوزش عالــی، بــه منظــور جذب و پــرورش دانشــگاهیان عاقه مند  مرا
بــه تحصیــل در حــوزه علمیــه و بــا مدیریــت حجــت االســام محمــد الهی 
ــا بررســى های بــه  گردیــد. ب خراســانی در تیــر مــاه ســال 1392 راه انــدازی 
كــز آمــوزش  عمــل آمــده از نیازهــا و اقتضائــات طــاب دانش آموختــه مرا
ــه  ــن برنام ــج، تدوی ــى رای ــه آموزش ــول در برنام ــرورت تح ــى و درک ض عال
كار  کــز آمــوزش عالــی در دســتور  آموزشــی ویــژه طــاب دانش آموختــه مرا
گرفــت و بــا آغــاز فعالیــت رســمى مدرســه، برنامــه آموزشــى تحّولــى  قــرار 

گذاشــته شــد. بــه اجــرا 

شــاخص های برنامــه آموزشــی مدرســه بــه دو دســته شــاخص های 
بخــش  در  میشــود.  تقســیم  محتوایــى  شــاخص های  و  ســاختاری 
كارآمدتــر  منابــع  از  اســتفاده  بــه  میتــوان  ســاختاری،  شــاخص های 
ترتیــب  و  توالــى  آموزشــى،  متنــوع  قالب هــای  از  اســتفاده  آموزشــى، 
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كوتاهــى  كتفــا بــه مقــدار الزم مــواد و متــون درســى،  آموزشــى مناســب، ا
از  بــا اســتفاده  قابــل توجــه روزهــای درســى  افزایــش  و  دوره مقدمــات 
كــرد. جامعیــت در تعلیــم علــوم و معــارف  ظرفیــت تــرم تابســتانى اشــاره 
ــه آمــوزش  ــى و حدیثــى، اهتمــام ب ــداوم دروس قرآن گســتره و ت اســامى، 
كام اســامى و  كارآمــد و روزآمــد فقــه و اصــول، توجــه ویــژه بــه دانــش 
مهمتریــن  از  نیــز  معاصــر  عربــى  زبــان  آمــوزش  و  اعتقــادی  مباحــث 

اســت. برنامــه  محتوایــی  شــاخص های 

گــون  گونا كــه از دانشــگاه های  داوطلبــان پذیــرش در ایــن مدرســه 
پــس از  كارشناســى ارشــد و دكتــری هســتند،  كارشناســى،  و مقاطــع 
كتبــى اختصاصــى مدرســه شــركت مى كننــد.  ثبت نــام اولیــه، در آزمــون 
كســب نمــره قبولــى آزمــون، بــه مصاحبــه دعــوت مى شــوند و  در صــورت 
پــس از ارائــه ســوابق علمــى و فرهنگــى و تكمیــل فــرم مصاحبــه مكتوب، 
مجموعــه  مى كننــد.  پیــدا  حضــور  شــفاهى  مصاحبــه  جلســه  در 
ی  امتیــازات داوطلــب در مقایســه بــا ســایر داوطلبــان، امــكان حضــور و
ــان دوره تثبیــت و بررســى  ــا پای در دوره تثبیــت را مشــخص مى ســازد. ب
ی بــه عنــوان طلبــه  وضعیــت علمــى و اخاقــى داوطلــب، حضــور و

مدرســه قطعــى مى گــردد.
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بــا  مدرســه  ایــن  دســتاوردهای  و  اقدامــات  مهمتریــن  از  برخــى 
از: اســت  عبــارت  تأســیس،  از  ســال  پنــج  از  كمتــر  گذشــت 

1. برگــزاری بیــش از 40 نشســت مشــورتی بــا صاحبنظــران و اســاتید 
حــوزه و دانشــگاه؛ از جملــه آقایــان:

حجــت االســام و المســلمین دکتــر عبدالحســین خســروپناه 
)عضــو هیــأت امنــای دفتــر تبلیغــات اســامى حــوزه علمیــه 

قــم و رئیــس مؤسســه پژوهشــى حكمــت و فلســفه ایــران(،

ســبحانی  محمدتقــی  دکتــر  المســلمین  و  االســام  حجــت 
حــوزه  اســامى  تبلیغــات  دفتــر  پژوهشــى  اســبق  )معــاون 

بیــت؟مهع؟(، اهــل  كام  پژوهشــكده  مدیــر  و  قــم  علمیــه 

کاظــم طباطبایــی )مدیــر  حجــت االســام و المســلمین ســید 
پژوهشــگاه علــوم و معــارف حدیــث قــم(

دکتــر رضــا حبیبــی )رییــس ســابق مركــز تدویــن متــون درســى 
كارگــروه تدویــن برنامــه آموزشــى نویــن حــوزه  حــوزه و عضــو 

علمیــه قــم(، 

حجــت االســام و المســلمین مجتبــی زارعــی )جانشــین مركــز 
امــور نخبــگان و اســتعدادهای برتــر حــوزه علمیــه قــم و عضــو 

كارگــروه تدویــن برنامــه آموزشــى نویــن حــوزه علمیــه قــم(، 

نــوری  زاده  عالــم  محمــد  المســلمین  و  االســام  حجــت 
گــروه اخــاق پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامى و   )مدیــر 
ــوزه  ــون ح ــدد پیرام ــاالت متع ــب و مق كت ــف  ــگر و مؤل پژوهش

روحانیــت( و 
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حجت االســام و المســلمین دکتر امیر غنوی )مســئول اســبق 
مركــز تالیــف كتــب درســى جامعه المصطفــى العالمیه(، 

حجــت االســام و المســلمین مستشــاری )معــاون امــور دفاتر، 
اســاتید و مبلغــان نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاهها(،

حجــت االســام و المســلمین ملکــی )مدیــر مدرســه علمیــه 
كــز آموزش عالى(،  معصومیــه قــم ویژه طاب دانشــآموخته مرا

مدرســه  )مدیــر  قاســمیان  المســلمین  و  االســام  حجــت 
كــز  ویــژه طــاب دانش آموختــه مرا تهــران  علمیــه مشــكات 

عالــى(، آمــوزش 
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حجت االســام و المســلمین اعتمادی )مدیر مدرســه علمیه 
كز آموزش عالى(،  ی 2 تهران ویژه طاب دانش آموخته مرا مرو

مدرســه  )مدیــر  طباطبایــی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
قــم(،  شــهیدین  علمیــه 

مدرســه  )مدیــر  موســوی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
ی »بنیــان  علمیــه عبدالعظیــم شــهر ری و طــراح برنامــه حــوزو

مرصــوص«(.

طــاب  ویــژه  حــوزه  عمومــی  مقطــع  آموزشــی  برنامــه  تدویــن   .2
اهــداف  نظــری،  مبانــی  شــامل:  عالــی؛  آمــوزش  کــز  مرا دانش آموختــه 
آموزشــی،  جــداول  محتوایــی،  و  ســاختاری  شــاخص های  آموزشــی، 

تحصیلــی. برنامــه  و  درســی  ســرفصل های 

در  طلبــه  غیردرســی  علمــی  نیازهــای  جامــع  ســند  تدویــن   .3
آن. تحقــق  بــرای  یــزی  برنامه ر و  مختلــف  قالب هــای  و  ســطوح  حوزه هــا، 

کارکردهــای محصــان  گاهی هــا، توانایی هــا و  4. تدویــن فهرســت آ
آمــوزش  کــز  مرا دانش آموختــه  طــاب  ویــژه  حــوزه  التحصیــان  فــارغ  و 

ــی. عال

فــن آوری  از  اســتفاده  بــا  چندمرحلــه ای  و  نظام منــد  پذیــرش   .5
الکترونیــک و طراحــی فرم هــای مصاحبــه مکتــوب، مصاحبــه شــفاهی و 

مشــخصات علمــی و فرهنگــی داوطلبــان.

6. تشــکیل شــورای طــاب بــا حضــور منتخبــان تمــام دوره هــای 
تحصیلــی مدرســه بــرای رصــد و پیگیــری دغدغه هــا و مطالبــات طــاب 

یابــی برنامه هــای مدرســه. و مشــارکت در طراحــی، اجــرا و ارز
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فرهنگــی،  علمــی،  اخــاق،  طلبگــی:  کارگروه هــای  تشــکیل   .7
مطالعــات. و  معیشــت  خانــواده،  ورزش،  تبلیــغ،  سیاســی، 

کلیــه تجهیــزات،  گــذاری مدیریــت داخلــی مدرســه شــامل  8. وا
خوابــگاه، تغذیــه، امــور مالــی و خدمــات بــه خــود طــاب. 

گیــر دروس اصلــی بــا حضــور اســاتید  10. ســنجش های علمــی فرا
متفــاوت.

ــاس  ــر اس ــی ب ــون مهارت گ گونا ــای  کارگاه ه ــزاری  ــزی و برگ ی 11. برنامه ر
جــدول جامــع مهارت هــای مــورد نیــاز طلبــه.
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12. تشــکیل پرونــده تربیتــی بــرای طــاب شــامل نقــاط قــوت، نقــاط 
ضعــف، فرصت هــا و تهدیدهــای تربیتــی.

13. ارزشــیابی جامــع ســاالنه طــاب بــا در نظرگرفتــن شــاخص های 
گــون علمــی، اخاقــی، انضباطــی و تشــکیاتی. گونا

14. دیــدار بــا مراجــع معظــم تقلیــد و علمــای برجســته حــوزه علمیــه 
گلپایگانــی، ســبحانی، خلخالــی،  آیــات: صافــی  همچــون حضــرات 
کــی و  یــد، شــب زنده دار، تحریــری، ارا ســیدان، مدرســی، مــددی، مروار

هــادوی تهرانــی.  

15. برگــزاری دروس نهــج الباغــه و صحیفــه ســجادیه بــا حضــور 
اســتاد فرزانــه حجــت االســام و المســلمین نظافــت یــزدی.

16. برگــزاری کرســی های درس اخــاق بــا حضور اســاتیدی همچون 
حضــرات آیــات و حجــج اســام: حائــری شــیرازی، شــیخ محمدباقــر 
کبــر تهرانــی، شــیخ مهــدی زمانــی، شــیخ حســین  تحریــری، شــیخ علــی ا

دســت پروری و ســید عبــاس علــوی.

17. برگــزاری سلســله برنامه هــای معنــوی »شــبی در حــرم« و بیتوتــه 
در فضــای اختصاصــی دارالقــرآن حــرم مطهــر و تجربــه شــیرین مناجــات و 

شــب زنــده داری در جــوار مضجــع نورانــی ثامــن الحجــج علیــه الســام.  

18. برگــزاری بیــش از 30 نشســت »پاتــوق طلبگــی« بــا موضوعــات 
متنــوع و بــا حضــور اســاتید حــوزه و دانشــگاه؛ از جملــه: حجــج اســام 
بحرینــی،  انصــاری  قاســمیان،  ملکــی،  رجایــی،  مستشــاری،  غنــوی، 

فقیــه اســفندیاری، حائــری و حســینی زهــان.

19. برگــزاری نشســت های تحلیلــی فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
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بازســازی  »رونــد  انــرژی«،  مصــرف  »الگــوی  همچــون:  موضوعاتــی  بــا 
 ،»88 انتخابــات  از  بعــد  حــوادث  »مدیریــت  حــرم«،  اطــراف  بافــت 
و  گنابــادی  و »دراویــش  اســامی«  »کارنامــه چهــل ســالگی جمهــوری 

کارشــناس.    گلســتان هفتــم« بــا حضــور اســاتید 

20. برگــزاری سلســله نشســت های »همســفران« بــا حضــور طــاب 
کارشــناس خانــواده همچــون حجــج  و همسرانشــان و ســخنرانی اســاتید 
اســام راشــد یــزدی، عدالتیــان، داوودی نــژاد، اســکندری و دکتــر حبشــی. 

کرســی های  کرســی های آزاداندیشــی و برگزاری  21. تدوین آیین نامه 
متعــدد آزاد اندیشــی بــا موضوعاتــی همچــون: »حضــور فعــال طــاب در 

فضــای مجــازی«، »کنســرت در مشــهد« و »الــزام حکومتــی حجــاب«.
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طــاب  و  دانشــجویان  صمیمانــه  نشســت های  برگــزاری   .22
تشــکیل  و  مدرســه  در  دانشــگاه ها  منتخــب  دانشــجویان  حضــور  بــا 

گفتگــو. و  بحــث  حلقه هــای 

پیرامــون  طــاب  و  مســؤوالن  رایزنــی  نشســت های  برگــزاری   .23
تهدیدهــا. و  فرصت هــا  آســیب ها،  امتیــازات،  و  مدرســه  یــت  مأمور

برای آشنایی بیشرت با مدرسه میتوانید به پایگاه اینرتنتی 
»مفتاح پورتال« به نشانی:

meftahportal.ir
مراجعه منایید


