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ٌة  َ ق  مم طان ن
ُ م َقة نِمن رم م ُُکِّ فن َر ِمن َ ق  ال ن َ ُروا اَکفًَّة فَََلم ن ْنم َ وَن ِلن

ُ ِمن ؤم ُ
م
َو ما اکَن اْل

ُروا  ذن نم ُ نن َو ِلن ی 
ُُها ِفن ادلِّ

قَّ ََتَ َ حمَذُروَن ِلن َ ُهمم ت  مم لََعلَّ ن َلْیم ُعوا إن
ذا َرج َ َمُهمم إن  ََقم

 (   211سوره وتبه)      آیه 

 

فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی  :امام خميني

این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم 

 برای معضالت جواب داشته باشیم.و بتوانیم 

 

 

 

ما باید فقه اسالمی را در جامعه پیاده کنیم. فقه اسالمی مشتمل  :مدظله العاليمقام معظم رهبری

بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً؛ سیاسیاً؛ عبادیاً؛ نظامیاً و اقتصادیاً؛ 

 فقه اهلل االکبر این است.
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 مقدمه 

موسسل  نلالی ف ل  و ن لوال اسل می  )نجل  ا  تالالی فو(ل  الهی و در ظل  نااالاح رتلوح وللی ن لو با توفیق

در تخ لله یللاه ف هللی و  روالل   و مح  للا  بورللوردار اا توا للایی تولیلل  ن لل ف یهللا   توبیلل بلل  مارللور 

طل   وا(ل  الواار در سل  بلی  اا  1044-1041 ی یبلواه سلات تح ل ،اسل می و  رلاال اما ( مورد  یاا

 :می  ماا پذاوش اق اال ب  م طع ذا  

  14و  9)پاا  تمهی ه   .1

   نمومی رارج .2

   :رات  6در  تخ  یرارج  .3

  اد    لف   اقت 

 )   زا  للللف 

    ف   را واده 

  ف   سیاسی 

 ف   قتا 

 ف   ماام ح 

 مقطع تمهيدی:پذیرش الف( 

  مااا . ثب   االم طع  اا در  رسا ا  می توا ا میاتماال ب   1044 اهواور اوترا تا رود ک  پاا  یشت  ی ا داوط ب

 شرایط اختصاصي مقطع تمهيدی :

   1044تا اهواور  8اتماال کام  پاا. 

   ؛1و پاا   1در سطح  11داات  ما ت ر اق  

 باالتو م ارک بواه سات 24و سیک  م رک دار  گا  بواه سات 32: س  ر اکثو. 

  و ط    خب  و استا اد بوتو رواه، اا امتحا  کتبی مااف می بااا . 1و پاا  1در سطح  19ما ت باالتو اا دار  گا  

 : عموميخارج پذیرش مقطع ب( 

 .ا ا  در اا  م طع ثب   اال  مااا پاا  دی  تح ی ی رود را ب  اتماال رسا  ه ا   می تور اق  ک  ی ا وط باد
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  عمومي:خارج مقطع  شرایط اختصاصي    

  1044تا اهواور  ح نالی رواهسطکام  اتماال. 

  در سطح نالی. 11 داات  ما ت ک  ر اق 

 باالتو م ارک بواه سات 23 سیک ، م رک دار  گا  بواه سات 32: س  ر اکثو. 

  بااا .و ط    خب  و استا اد بوتو رواه، اا امتحا  کتبی مااف می پاا  اوت  14در  19دار  گا  ما ت باالتو اا 

 تمهيدی و خارج عمومي ثبت نام  

س می ب   داوط با ثب   اال  .1 س  نالی ف   و ن وال ا س ساما   پذاوش مو سر  شا ی تو  www.reg.mfos.ir    صورح ب

 . باا اااتو تی می 

 .داا  روای ادام   11/1/1044تا اووع و  12/11/99ثب   اال اا اما   .3

نملومی دنلوح و ن ملی یلاه کسا ی ک  آامو  کتبی را با موف یل  گذرا ل ه ا ل  پل  اا آاملو  کتبلی (هل  م لارب   .3

 می او  .

 مقطع تمهيدی و خارج عموميآزمون 

 آزمون کتبي و منابع امتحاني 

بوگلزار  34/1/1044روا (مال   ملور  بل  صلورح متموکلز « تمهیل ه و م طلع رلارج نملومیم طلع »آامو  کتبلی  .1

 . اودمی 

 مح  آامو : متااقباً ان ال  می اود.

سللاما   پذاوش در بخک کارح طواق اا  18/1/1044اللاب  چهارروا  10اما  درااف  کارح ورود ب  ( سلل  اا سللان   .2

 . اس آامو  قاب  درااف  

 کارح آامو  با مشخ اح اااساام  یمخوا ی داات  باا  .اط ناح ما رج در دق  اود  .3

 سللخ  الکتوو یک کارح آامو  در  )ارای  الزامی اسلل .در روا آامو   کارح م ی وب  ( سلل   ورودکارح مواه دااللت  ی .4

  ت ف  یمواه کافی اس .

 :مقطع تمهيدیامتحاني منابع 

 آزمون کتبی:

 تشریحی - )چاپ کنگره( : مکاسبقهف .1

  66ص« التنبیه علی امور»تا  ،7ص « بیع»اول  : از 3ج. 

  041ص« السابع: ضمان القیمی بالقیمه»، تا 081ص«بالعقد الفاسداحکام المقبوض »از :  3ج. 

 

http://www.reg.mfos.ir/
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 تشریحی - شیخ انصاری )چاپ کنگره( اصول: رسائل .3

  60 ص «باالحتیاط القول ادله »تا ، 9ص « المقصد الثالث فی الشک» از :  2ج. 

  254 ص هفتم تنبیه پایان تا ،090ص  « امور علی التنبیه ینبغی » استصحاب، تنبیهات ابتدای از:  3ج. 

 .محدوده اعالم شده در آزمون کتبی :علمیمصاحبه 

 منابع امتحاني مقطع خارج عمومي:

   :آزمون کتبی

 تشریحی - شیخ انصاری )چاپ کنگره(فقه: مکاسب . 0

   007ص «تاخیر خیار» تا ،000 ص «شرط خیار»از :  5ج. 

  88 ص«فاسد شرط حکم » تا ،05 ص «شرط صحت شروط» از : 6 ج. 

 تشریحی - )چاپ کنگره( اصول: کفایه. 2

 20ص «  اول دلیل انسداد»  تا،  88ص  «  مباحث امارات » از : 2ج. 

 070ص  « آخر استصحاب » تا  ،002ص «تنبیهات استصحاب »  از : 2ج. 

 محدوده اعالم شده در آزمون کتبی. مصاحبه علمی:

 

  تخصصي خارج مقطع پذیرش( ج

 ن قما  موسس ، اا رارج در اصوت و ف   رارجسات  0 ر اق  گذرا    اا پ  ک  دارد ارت اص پژویا ی دا ک ب  بو ام  اا  

 .یستا  تخ  ی یاه ف   بو ام  ب  ورود

 

 : تخصصي های فقه داوطلبان اختصاصي شرایط

 باالتو م ارک بواه سات 26 سیک  و م رک دار  گا  بواه سات 24 س  ر اکثو. 

  اصوت و ف   رارج درس موفق ساب   سات 0 ر اق 

  قبولی در م ارب  یاه وروده 
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 طع خارج تخصصيمقثبت نام 

 

صورح اااتو تی ب    www.reg.mfos.ir. ثب   اال داوط با  توسر ساما   پذاوش موسس  نالی ف   و ن وال اس می ب   شا ی 1

 می باا .

 ادام  روای  داا .  11/1/1044اووع و تا  12/11/99. اما  ثب   اال اا 3

  .ا تخا  می  ماا در ساما   ت اضی، رات  مورد  رو رود را . م2
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 باسمه تعالی

 راهبرد کالن آموزشی و پژوهشی موسسه عالی فقه و علوم اسالمی

ری مدظهل م رهب  ام معظ  حت ارشاف مق   ت 

 تی( و با هدف تربیالعالظله)مدیمقام معظم رهبر نظر مبارکبا  ،یفقه و علوم اسالم یمؤسسه عال

به  و کمکامروز بشری و جامعه  ینظام اسالم یفقه یازهایبه ن ییگوپاسخبرای متخصص  هانیفق

 سیتأس یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماعفقه مختلف  یهادر عرصه نینو یهاهیعلم و نظر دیتول

علمی و در چهارچوب نظام  ندهینو و زا یعلم انیجر شیدایپ نیازمندهدف  نیشده است. تحقق ا

ائل با مس یبرخورد انفعال یبه جا حوزه های علمیه کهیاگونهبهاست،  هیعلم یهاحوزهمتقن  یآموزش

م و اسال شریعتحل مسائل جامعه و نظام، بر اساس  یبرا ایتازه به باز کردن مسیرهایمستحدثه، 

 بیندیشند.السالم(  همی)علتیبمکتب اهل

حضرت امام)ره(  یهاشهیبر اند یمبتن یراجتهاد جواه بر مبنای یتخصص یهافقهمدرسه  یاندازراه

به اهلل( و بزرگان حوزه)حفظهم دیمراجع تقل دگاهیو رهبر معظم انقالب)مدظله( و همسو با د

منظورتربیت فضالی برجسته ای که توان تولید علم و نظریۀ فقهی در زمینه مسائل مورد ابتالی جامعه 

تحقق هدف فوق مورد توجه این موسسه قرار  و نظام اسالمی را داشته باشند از راه کارهای موثر برای

 گرفته است.

ی برا یو پژوهش یآموزشریزی برنامهفقه و علوم اسالمی اقدام به مؤسسه بر اساس راهبرد فوق، 

تمام توان خود برنامه، طالب از آغاز ورود به دوره خارج،  نیاست. مطابق انموده  یتخصص هایفقه

 ییوانات برای دست یافتن به از،یمورد ن یهادانشول و سایر فقه و اص یریفراگتحصیل و صرف را 

قاطع می که با موفقیت پژوهان. دانشمی نمایند یفقه یتخصص یهادر عرصهو تولید علم پژوهش 

 یهاپژوهشبه عرصۀ « دورۀ عالی پژوهشی»با ورود به  یاجتهاد هیبنآموزشی را طی نمایند با کسب 

  .تولید علم و نظریه را در خود به فعلیت خواهند رساندگام نهاده و توان  یفقهعمیق 
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 النیفارغ التحص یهایتوانمند

 یهایبه توانمند ،یاله اتیعنااستمداد از با موسسه  یو پژوهش یآموزش یهادوره النیفارغ التحص

 :دست خواهند یافت لیذ

 ؛یو مسائل مستحدثه در حوزه تخصص یاستنباط احکام فقه ی* توانمند  

 د؛یجد یموضوعات مستحدث و مسائل فقه لی* توان تحل  

 متعارف و مستحدث؛ یابواب و مباحث فقه یاجتهاد سی* تدر  

 مرتبط با تخصص؛ یهادر حوزه فی* پژوهش و تأل  

 ؛ینظام اسالم ازیو مقررات مورد ن نیقوان هیمشارکت در ته یی* توانا  

 .یگوناگون نظام اسالم یادهانه یفقه یحضور مؤثر در شوراها ی* توانمند  

 تحصیلی نظام 

 خواهد نینو یهاوهیاز ابزارها و ش یریگحوزه و با بهره یمؤسسه، همسو با نظام آموزش ینظام درس 

ه بدانش پژوهان  یابیدست یول نبودهمورد نظر مؤسسه  ب،طال یبرا یمدارک دانشگاه نیتأم .بود

فقه های رشته  ریآنها در مس تیو هدا 4و  3سطوح  یهارساله نیتدو و حوزه یعلمعالی مدارج 

 .پژوهان به عمل خواهد آمدبوده و حمایت های الزم از دانش تاکیدمورد  یتخصص

 :به این شرح می باشد مؤسسه یو پژوهش یآموزش یزیردر برنامه اصول مورد توجه

 بر دروس فقه و اصول در طول دوره؛ ی* تمرکز جد

 به فقه؛ یتخصص کردی* رو

 پژوهش در تمام مقاطع؛ اهتمام به امر* 

 ؛یمرتبط با رشته فقه تخصص کی* آموزش دروس آکادم
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 تیو تقو ازیمورد ن یدروس عموم ی، دروس مبانی اندیشه اسالمی،حوزو یلی* آموزش دروس تکم

 الزم؛ یو پژوهش یآموزش یهامهارت

 ؛تابستان ایاماز  دیو استفاده مف التیبه حداقل رساندن تعطو تمام وقت  یعلم تی* فعال

 مناسب. یو پژوهش ینمودن امکانات آموزش* فراهم

 رشیپذ استیس

ز مطلوب است و ا ی  تیشخص یهایژگیو یطالب مستعد، پُرتالش و دارا رشیمؤسسه، پذ استیس

 ی،وحر ی وجسم یوقت و پُرحجم خواهد بود، به آمادگتمام یامدرسه، برنامه یلیآنجا که برنامه تحص

 یصتخص هایفقه کوشانه در عرصهسخت یتالش علم یبرا یقو زهیو انگ یخانوادگمناسب  طیشرا

 هیهو ت یرشد علم یبسترها یسازمؤسسه، در قبال تالش مجدّانه طالب، به فراهم نی. استا ازمندین

 در حد ممکن انشیهاآنان و خانواده یبرا یو اخالق یتیمناسب ترب یفضا جادیو ا یامکانات الزم ماد

 . باشدیو متعارف حوزه متعهد م

 برخوردار باشند: لیذ طیاز شرا دیفوق، داوطلبان حضور در مؤسسه با استیبر اساس س

 ی و صالحیت های الزم فکری و اخالقیاسالم یو التزام به نظام مقدس جمهوراعتقاد *   

 ؛یتخصص کردیبا رو یمتمرکز فقه برای کار ییو توانا * دارا بودن انگیزه   

 مؤسسه؛ یهادر برنامه منضبطجهت حضور فعال و  ی* آمادگ  

 خارج از مؤسسه؛ یو علم ییاجرا یهاتی* عدم اشتغال به فعال  

 نظام آموزشی

می شوند و پس از اتمام  رشیپذعمومی مقطع خارج  یبراو یا  01و  9برای پایه های پژوهان، دانش

 پس از اتمامفارغ التحصیالن  می شوند.« الی فقه های خارج تخصصیمدرسه ع»این دو مقطع، وارد 

 در مؤسسه «یهمکار پژوهش»به عنوان پذیرش شده و  عالی پژوهشیدوره آموزشی، برای یک مقاطع 

 .های ناظر به تولید علم در عرصۀ تخصص فقهی خود خواهند پرداختبه پژوهش
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  آموزشی و پژوهشیمقاطع 

 است: لیمؤسسه، به شرح ذ یلیمقاطع تحص

 یدی. مقطع تمه0

د ورو یطالب مستعد براآماده سازی  به منظور یول شود؛یمؤسسه، از دوره خارج آغاز م یاصل برنامه

 نیاست. در اتاسیس شده  9 هیپااز طالب برای پذیرش  «یدیمقطع تمه» ،خارج مؤسسهبه دورۀ 

 ازیمورد ن یهاو مهارت هیو پا یعموم ،یلیحوزه فقه و اصول، دروس تکم یمقطع، دروس جار

 .شودیآموزش داده م

 ی. مقطع خارج عموم2

 یک یو ط شوندیمپذیرش  «عمومی مقطع خارج»مقطع تمهیدی برای ورود به طالب پس از اتمام   

گرفته و آماده استنباط و اجتهاد را فرا  یمبان اصول و فقهخارج ساله با شرکت در دروس  4 دوره

 و عبادات ی ازو ابواب بودهروزه مقطع، همه نی. درس خارج فقه در اشونددوره تخصصی میورود به 

به صورت درس   -به صورت منقّح  -زی. درس خارج اصول نمعالت در این دروس ارائه خواهد باشد

 . یابددر  این مقطع آغاز، و تا آخر مقطع خارج تخصصی ادامه میهرروزه 

  یلیدروس تکم

انند م ،یلیدروس تکم آنها،برنامه، به فقه و اصول محدود نبوده و عالوه بر  نیدر ا ازیمورد ن یهادانش

فلسفه علوم  و یبا مبانتحلیلی و نقادانه  ییهمچون آشنا نیادیفلسفه و دروس بن ر،یو رجال، تفس هیدرا

 شهیاند یو نسبت آنها با مبان دیجد یهادانش  نهیشیپ بارا پژوهان تا دانششده  ینیبشیپ جدید نیز

حترم تا طالب م شودیمقطع ارائه م نیدر ا زین یتخصص یهابا رشته یی. دروس آشنای آشنا سازدنید

عالوه بر این، دروس عمومی شامل آموزش عربی  ، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.کافی یبا آگاه

 ا رشتهمرتبط ب یر حد فهم متون تخصصد یسیزبان انگل شآموز نیو همچنمعاصر،  ادبیات فارسی 

 و نیز آموزش مهارت های پژوهشی مورد نیاز از برنامه های این مقطع می باشد.

مقطع از آن دفاع  انیحوزه اقدام و تا پا3نامه سطح انیمقطع نسبت به نگارش پا اینطالب محترم در 

 خواهند نمود.
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 ی. مقطع خارج تخصص3

ت به مدکه « تخصصیمقطع خارج »به عمومی مقطع خارج دانش پژوهان پس از اتمام موفقیت آمیز  

. درس خارج فقه در های دایر به تحصیل ادامه می دهندو در یکی از رشته فقهسال ادامه دارد وارد  4

درس،  نی. ااشدبیشده متمرکز ممرتبط با رشتۀ انتخاب یفقه یابواب اختصاص یریمقطع بر فراگ نیا

 . شودیبا مسائل مستحدثه ارائه م قیو تطب محورشبه صورت پژوه

 یمقطع خارج تخصص یآموزش برنامه

 خواهد بود: لیمقطع، به شرح ذ نیا یلیبرنامه تحص

 تا پایان یک دوره خارج اصول)به مدت هشت سال( درس خارج اصول ۀ* ادام

را  یلیمرتبط با رشته تحص ی مرحله، طالب، ابواب متعارف فقه نی* درس خارج فقه  مشترکات. در ا

محور خواهند گذراند. مقصود از فقه روزه در درس خارج، به صورت پژوهشبا شرکت همه

اب فقه کتآن رشته مانند مباحث مطرح شده در  یابواب فقه انیمشترکات، مسائل و مباحث مشترک م

 نیاست که در ا ذکر انیاش است.در ابواب معامالت  اهلل()حفظه یکاظم حائر دیس اهللتیالعقود آ

محدود نبوده و مسائل و  یشده، به فروعات متداول در کتب متعارف فقهدرس، مباحث  مطرح

 . ردیگیمورد بحث قرار م زیموضوعات مستحدث ن

ر فقه شرکت، و د ایمانند اجاره، وکالت، رهن و  ی.مرتبط با رشته تخصص یفقه اختصاصیابواب  *

 د بود.نخواهدر هر رشته  قیو تحق بحثمحور نیز  و قصاص اتیابواب  حدود، د زیجزا ن

ها شدان نیپژوهان بر اکه دانش یدر حد ،یمرتبط با رشته فقه  تخصص کیدوره دروس آکادم کی* 

آن رشته  ساناز کمک کارشنا دیدانش جد یهامسائل مرتبط با حوزه لیفهم و تحل یبرا و افتهیتسلط 

 ساعت ارائه می شود. 8تا  6در هفته دروس  نیباشند. ا ازینیب
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 و خارج یدیپژوهش در مقطع تمه

پژوهان و لزوم اهتمام به دانش یعلم یتوانمند یدر ارتقا یپژوهش یهاتیبا توجه به نقش مهم فعال

 شده است: یزیرو خارج برنامه یدیدر مقطع تمه لیذ یپژوهش برنامه ل،یتحص نیآن از مراحل آغاز

وان ت شیدر مقطع خارج، افزا ژهیودروس فقه واصول، به ریهدف از نوشتن تقر .دروس ریالف. تقر  

با  دیاب ریتقر رو،نی. ازاباشدیم یعلم قیمطالب عم لیقدرت فهم و تحل تیمراجعه به منابع و تقو

و نه  ؛طالب باشد ریه، حاصل فهم و تقربحث صورت گرفته و نوشت یمراجعه به متون و منابع اصل

 استاد. انینگارش ب

و خارج، انجام تحقیقات مرتبط با دروس  یدیدر مقاطع تمه .مرتبط با مباحث درس قیب. تحق   

ط با فقهی یا اصولی مرتب قیدر هر سال تحصیلی، چند تحق کهیاگونهبه باشد؛یم دیروزانه مورد تاک

دیدگاه  نییتب ه،شامل: تتبع در اقوال و ادل دیبا یشده، توسط طالب انجام شود. تحقیق  درسدروس  ارائه

و  شودیم یابیارز دیتوسط اسات ها،قیتحق نیها و بیان ثمره عملی با رعایت قواعد تحقیق باشد. ا

 .گرددیآنها با حضور طالب برگزار م یجلسات نقد و بررس

 ینیبشیحداقل یک مقاله علمی در هر سال، با تأکید بر جنبه نوآوری آن، پ دیتول ی.ج. ارائه مقاله علم  

علمی  قابل قبول، باید از نظر شکلی و ساختاری  یمقاالت، ضمن واجدبودن محتوا نیشده است. ا

 برخوردار باشند. یمقاله علم ینیز از استانداردها

 در این مقطع صورت می گیرد.حوزه  4سطح  ۀنام انیپانگارش و دفاع از ه:   

 پژوهشی ی. مقطع عال4

 یمقطع عال»ساله موسسه فارغ التحصیالن برای  8ساله تخصصی، برنامه آموزشی  4پس از اتمام دوره 

 دیتولناظر به  یهاپژوهش انجام ییساله، توانا 2 پذیرش می شوند و در یک دوره تقریبی «پژوهشی

باحث مدر  قیبر بحث و تحقعمدتا مقطع  نیدر اها پژوهش .به فعلیت می رسانندرا خود  هیعلم و نظر

 متمرکز خواهد بود. یتخصص ۀمرتبط با رشت ی نوظهور فقه

، با . پژوهشگرانشودیمحور ارائه مو موضوع یمقطع، به صورت کامالً پژوهش نیدر ا کار فقهی

 ،می دهند. با پایان این مرحلهانجام تعیین شده موضوعات  یروبر مبرّز، پژوهش را  دیاسات تیهدا
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خصصی در عرصۀ ت هیعلم و نظر دیتولاجتهاد و  ییتواناپژوهشگران پرتالش و سخت کوش به کسب 

 نایل می گردند.

 یپژوهش یهاهسته.5

 وبر اساس هدف موسسه عالی فقه و علوم اسالمی که تربیت اندیشمندان دارای توانایی تولید علم 

با هدف فراهم کردن شرایط کار « اندیشکدۀ فقه معاصر»نظریه در عرصۀ فقه های تخصصی است 

پژوهشی تاسیس خواهد شد تا پژوهشگرانی که  یمقطع عالممتاز  النیالتحص فارغعمیق علمی برای 

ریتی یاند به پژوهش پیرامون معضالت فقهی نظام اجرایی و مدبه توانایی تولید علم و نظریه دست یافته

 یصتخص یهامسائل و موضوعهای مختلف  پرداخته و نظریات راهگشایی را ارائه کنند. ج اا در بخش

 یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یو نهادها ینظام اسالم یفقه یازهایها، بر نمورد پژوهش در هسته

 خواهد شد.  فینظام تعر یتیحاکم یبا نهادها میمتمرکز بوده و در ارتباط مستق

  یفرهنگ امور

بوده و بزرگان  عهیش هیعلم یهاحوزه تیاز ارکان هو ربازیاز د ت،یاخالق و معنو یرشد و تعال 

و  تازشیورع و تقوا، پ ،یاخالق بیدر عرصه تهذ وستهیدرخشان آن، پ خیدر طول تار هیعلم یهاحوزه

ورد م ،یو معنو یقاخال بیو تهذ تیراستا، امر ترب نیاند. در همبوده مانیا طالب و مردمان با یمقتدا

 د بود:خواه لیذ یدر مؤسسه، بر محورها یو فرهنگ یتیترب یهاتیفعال .می باشدمؤسسه  نیاهتمام ا

که با هدف  یو معنو یدرس اخالق و مراسم عباد یمانند برگزار ،یـ معنو یاخالق یهاتی* فعال

 ود؛شیآنان انجام م یهاطالب و خانواده انیدر م ،یحق تعال یو بندگ یمعنو هیروح یگسترش و ارتقا

 تیتقو زیطالب، و ن یشناختو روان یتیترب تیو هدا ییو مشاوره، شامل راهنما یتیترب یهاتی* فعال

 آنان؛ یو اجتماع یفرد یهامهارت

 خود و یطالب برا یـ مذهب یفرهنگ یهاتیاز فعال تیو حما تیشامل هدا ،یفرهنگ یهاتی* فعال

نشاط و  شیجهت افزا یورزش یهاو برنامه یو انقالب یمراسم مذهب یمانند برگزار شان،یهاخانواده

 ان؛شیا یهاهطالب و خانواد یاحتیو س یارتیز یسفرها زیها و کارمندان و نطالب و خانواده ییایپو
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ها طالب و خانواده یو دانش یفکر یتوانمند یکه با هدف ارتقا یو مطالعات یآموزش یها* فوق برنامه

توان درک و  یو ارتقا یسبک زندگ یهامهارت ،ینیو معارف د ریمختلف، مانند: تفس یهانهیدر زم

 .شودیم یزیربرنامه یـ انقالب یاسیو س یاجتماع ،یمسائل فرهنگ لیتحل

مسران فرزندان و ه یو فرهنگ یتیبه امور ترب ژهیطالب. توجه و یهاخانواده یتیـ ترب ی* امور فرهنگ

ائه : ارلیاز قب یمؤسسه است و شامل موارد یتیـ ترب یفرهنگ یهاتیمحترم طالب مدرسه، از اولو

 یحیرتف یورزش و اردوها ،ییافزامهارت یهاکالس ،یتیو ترب یمشاوره، آموزش مباحث اخالق

 .باشدیم

 حمایت ها

طالبی که تمام وقت خود را صرف برنامه های علمی موسسه می کنند از شهریه عمومی موسسه و 

نیز شهریه اختصاصی مدرسه برخوردار می شوند. عالوه بر آن، کارانه پژوهشی به ازاء تولیدات خود 

 در بخش تحقیق و پژوهش به آنان تعلق می گیرد. 

 


