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 دروس عمومی .1
 

 اهداف ساعت عنوان درس ردیف

 160 فقه 1
تا آخر شناخت استداللی مسائل مهم فقه طبق برنامه مركز مدیریت در سطح سه )از القول فی ماهیةالعیب 

 مکاسب(

 320 اصول 2
االصول از  شناخت استداللی مباحث مهم اصولی طبق برنامه مركز مدیریت در سطح سه )جلد اول كفایة

 ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم(

 عربی معاصر 3
16 +32 

 نظری عملی
 با رشتههای مرتبط گیری از متون عربی جدید در زمینهتقویت توان بهره

 روش تحقیق پیشرفته 4
16 +32 

 نظری عملی

های تحقیق و كیفیت های مرتبط با فقه و اصول، از طریق آموزش روشتقویت توان تحقیق و پژوهش درحوزه

 برداری از ابزار و منابعبهره

  576 جمع

 

 

 . دروس تخصصی2
 

 اهداف درس ساعت عنوان درس ردیف

 96 1فقه تکمیلی  1
هایی تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم و نکات تخصصی عبادات، از كتاب فقه استداللی با ارجاع به كتابشناخت 

 مانند مسالک شهید ثانی، مستمسک آقای خویی و فقه آقای مغنیه

 48 2فقه تکمیلی  2
به  شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم و نکات تخصصی قضا و شهادات، از كتاب فقه استداللی با ارجاع

 هایی مانند مسالک شهید ثانی، مستمسک آقای خویی و فقه آقای مغنیهكتاب

 48 3فقه تکمیلی  3
شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم و نکات تخصصی نکاح و طالق، از كتاب فقه استداللی با ارجاع به 

 هایی مانند مسالک شهید ثانی، مستمسک آقای خویی و فقه آقای مغنیهكتاب

 32 4تکمیلی فقه  4
هایی شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم و نکات تخصصی ارث، از كتاب فقه استداللی با ارجاع به كتاب

 مانند مسالک شهید ثانی، مستمسک آقای خویی و فقه آقای مغنیه

 توان تدریسحل فرازهای پیچیده و رفع اشکال از متن كتاب آموزشی )شرح لمعه( به منظور كسب  64 متون درسی فقه 5

6 
تاریخ، ادوار و مکاتب 

 فقه
32 

افزاری( مهم فقه ها، آثار و منابع )مکتوب و نرمآشنایی با چگونگی پیدایش، سیر تطور، علل تحول، شخصیت

 امامیه و اهل سنت، همراه با معرفی مدارس مهم فقهی

 زمینة موضوعات و مسائل فقهی های جدید درها و پژوهشآشنایی با آراء، دیدگاه 32 موضوعات جدید فقهی 7



 اهداف درس ساعت عنوان درس ردیف

 روش تدریس احکام 8
نظری  32+16

 عملی

بندی و بیان احکام شرعی، همراه با آشنایی عملی با مباحثی مانند مناسک های الزم جهت دستهكسب مهارت

 یابی، اوقات شرعی و ذبححج، كفن و دفن، قبله

 و شرایطِ آنشناخت استداللی قواعد مهم فقهی و حدود  48 قواعد فقهیه 9

 ترین مباحث اختالفی فریقین در باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکامبررسی مهم 32 فقه مقارن 10

 شناخت مبانی، ساختار، قلمرو و رئوس ثمانیة علم فقه و تبیین چگونگی ارتباط آن با سایر علوم 32 فلسفه فقه 11

 32 تاریخ اصول فقه 12
افزاری( ها، آثار، مکاتب و منابع )مکتوب و نرمتطور، علل تحول، شخصیت آشنایی با چگونگی پیدایش، سیر

 اصول فقه

13 
 اصول تکمیلی

 3 و 2 و 1
96 

االمکان غیر تکراری نسبت به رسائل و كفایه( و نکات تخصصی شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم )حتی

 هایی مانند الوسیطحلقة ثالثه با ارجاع به كتاب

 48 درایهرجال و  14
شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نکات تخصصی رجال و درایه، همراه با معرفی مجامع مهم 

 افزاری( رجال و درایهروایی و منابع مهم )مکتوب و نرم

15 
 1فنون و روش تدریس 

 2و 

نظری  32+ 64

 عملی

یک درس، متناسب با گرایش مرتبط، به ها و فنون تدریس و چگونگی طراحی، اجرا و ارزیابی شناخت روش

 صورت كارگاهی

 های قرآنی و روایی در زمینة آداب و رفتار مشترك و مختص معلم و متعلمشناخت آموزه 32 اخالق مدرّسی 16

 سنجش و ارزشیابی 17
16 +8 

 نظری عملی
 صورت كارگاهی گیری یادگیری متعلمان بهها و مراحل سنجش و اندازهآشنایی با اصول، قواعد، روش

 تکنولوژی آموزشی 18
16 +8 

 نظری عملی

گیری از مواد، وسائل و های طراحی و اجرای فرآیند یادگیری عمیق، مؤثر و پایدار با بهرهآشنایی با روش

 تجهیزات آموزشی به صورت كارگاهی

 عملی 32+32 كاروزی تدریس 19
توسط طلبهاز طریق تدریسموضوعات مرتبط با  های نظریدر باب روش و فنون تدریس،به كاربستن آموخته

 گرایش

20 
اصول و فنون مشاوره و 

 راهنمایی

نظری  32+16

 عملی
 هایمشاوره و راهنمایی آموزشیهای مختلف در باب مبانی، اصول، فنون و روشآشنایی با دیدگاه

 48 شناسی عمومیروان 21

علل رفتارهای او، ضمن آشنایی با مباحثی مانند دستگاه شناخت مسائل مربوط به روان انسان و توصیف و تبیین 

عصبی، انگیزش و هیجان، ادراك حسی، یادگیری، هوش، حافظه، رشد، شخصیت، سازگاری و اختالالت 

 رفتاری

 نامهپایان 22
192 

 عملی
 تتبع كافیها، همراه با نقد، بررسی و ارائة پژوهشی جامع در موضوعات مرتبط با رشته، با تأكید بر مهارت

  1216 جمع

  

 


