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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 اهی ورودیرچه آزموندفت 
 دار اإلعالم ملدرسة اهل البیت مؤسسه 

 1044-1041سال تحصیلی 

 
 

 اسالمی با رویکرد سلفی ژپوهیکالم  رشته 
 3و2 مقطع سطح
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 
 

 :رحمة الله علیهحضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
 هاى فتنه و جاسوسى مبدلدر جهان به کانون تیکه امروز مراکز وهاب نندیبیمسلمانان نم مگر
 و کنندیم جیرا ترو ىیکاآمری اسالم و  انیاسالم ابوسف ت،یّطرف اسالم اشراف کیاند که از شده

ت سنّرا اهل ی... وهابگذارندیخوار مجهان کاىیآمر ،شیسر بر آستان سرور خو ،گریاز طرف د
 ما آنها را قبول ندارند. یهمه برادرها م،یما قبول ندار نکهیهم قبولشان ندارند، نه ا

 ای:خامنهالعظمی رهبر معظم انقالب، حضرت آیت الله 
است.  تیوهاب دیدست پل نیکرده، عبارت از هم زیوحدت تجه هیعل کایمرآى که آن دست امروز،

 جامعه نیدر ب - لیمثل اسرائ - گاهىیپا جادیرا براى ضربه زدن به وحدت اسالم و ا تیاز اول، وهاب
وجود آوردند تا داخل رؤساى نجد را به نیو ا تیها به وجود آوردند. حکومت وهابمسلمان

و حاکم  مسلمان دیاسالمى، مرکز امنى داشته باشند که به خودشان وابسته باشد. شما با ىامعهج
.آن که با دشمنان اسالم دشمن است، او در خط اسالم است دیبشناس جانیاسالمىِ واقعى را هم از ا

دوستى است، او در خط کفر است.  نیباشد و مباهى به او آن که با دشمنان اسالم دوست مى
 هیقض نینسبت به ابه وجود آمده است. ... مردم را  نیمسلم نیاختالف ب جادیبر مبناى ا ت،یوهاب

 .دیآشنا و متوجه کن

 کارم شیرازی:م  العظمی  حضرت آیت اللهمرجعیت عالیقدر، 
کردند.   جیافکنى و سوء استفاده از مسلمانان در منطقه بسرا براى تفرقه ونیاسالم، وهاب دشمنان

ر طول اسالم د نیمب نیاز مشکالت و چالش هاى بزرگى است که د کىی تیفرقه وهاب شیدایپ
 یبرا قیقاامروز ح کهنیآن عقب افتاده است... با توجه به ا لهیخود با آن روبرو شده و به وس خیتار
چراکه  .ستتر شده انسبت به سابق آسان زیتفکر ن نیشده، مبارزه با ااز مردم جهان روشن یاریبس

 دهیه چالش کشب ریتکف شهیاند. اگر ستیچ ریبه همگان نشان داد ثمره تکف ت،یهمه جناداعش باآن
 .تر خواهد بودآسان اریها بسبا آن زین یکیزیو ف یشود، مبارزه نظام
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 

 

  
 

 

 

 معرفی مؤسسه داراإلعالم

اهلل  تیحضرت آ قدریمرجع عال تیبا حما السالم همیعل تیالبداراإلعالم لمدرسة اهلمؤسسه 

 ی،  با هدف شناخت، نقد افکار انحراف1331دامت برکاته در سال  یرازیمکارم ش یالعظم

متخصص و  یروهاین تیو ترب عیحقه تش دیعقا جیدفاع و ترو ،یسلف یهاانیو جر تیوهاب

 ن،یققو مح دینظران برجسته و اساتاز صاحب یامتعهد در جهت مقابله با آنان به همت عدّه

 .کردد را آغاز خو تیدر عرصه آموزش، پژوهش و نشر، فعال

 مدآکار یپژوهشگران تی، با هدف ترب1311از سال  داراإلعالم مؤسسه یآموزش یهادوره

 تیو هو میاز حر یو دفاع علم یپاسدار ت،یوهاب ژهیوبه ،تکفیری یهاانینقد جر نهیدر زم

 نهاده شد. انیبن ،یواد نیبه شبهات ا ییگوو پاسخ عیتش

شده آغاز  دوره در آن 2 آغاز و تا کنون 1313شعبه مشهد از سال پیوسته  3و2 دوره سطح

 ست.در حال اجرا و
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 اهی آموزشی:دورهفی ر  مع 
 

 
 پیوسته 3و2سطح پژوهشی دوره آموزشیالف( 

ت طالب عالوه بر شناخ «سلفی پژوهی» شیبا گرا «اسالمی کالم» سه و دوسطح مقطع در 

 یو اعتقاد یرفک ی، مبانالسالم همیعل تیو کالم اهل ب عیّتش یو مسائل اعتقاد یمبان یاستدالل

مکتب اهل  تیاثبات حقان ییقرار داده و توانا یابیرا شناخته و مورد نقد و ارز تیفرقه وهاب

 یقیتطب یبررس و لیدر حدّ تحل قیو تحق تیبه شبهات وهاب ییالسالم و پاسخ گو همیعل تیب

 ح سهدانشنامه سط افتیموفق به در ان،یکنند و در پا یم دایمباحث را پ نیا سیو تدر

 شوند. یم شیگرا نیدر ا اسالمیکالم 

  اهداف

 تیبر اساس قرآن و معارف اهل ب یو مسائل اعتقاد یمبان یشناخت استدالل .1

 دفاع از آن؛توانمندی السالم و  همیعل

وان ت تیو تقو تیوهابهای سلفی و جریان یانحراف یهادگاهیشناخت و نقد د .2

 به شبهات مرتبط؛ ییپاسخگو

هت ج یساز نهیو زم یقیتطب یو بررس لیدر حدّ تحل قیتوان تحق شیافزا .3

 ؛ تینقد وهاب شیکالم با گرا نهیدر زم فیگسترش پژوهش و تأل

 ؛تینقد وهاب شیمرتبط با گرا و مبلّغاستاد  تیترب یبرا یساز نهیزم .4
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 ینظام آموزش

و  3حداقل  ،نامهانیبدون احتساب پا ،است. طول دوره یحضور رشته نیا یآموزش نظام

 سال است. 4حداکثر 

 

 رشیپذ طیشرا

حوزه  مصوب یهانامه نییبر اساس آ ی،و اخالق یعموم یهاتیاحراز صالح .1

 ؛علمیه

 ؛حوزه علمیه سطح دو دانشنامهرا بودن اد .2

و  یحوزو یمراکز آموزش عال ریهمزمان در سا لیعدم اشتغال به تحص .3

 ی؛دانشگاه

 های گزینشی و علمی؛مصاحبهآزمون کتبی و  در موفقیت .4

 آموزشی و رعایت قوانین داخلی مؤسسه. اتمام دوره بر یمبن کتبی تعهد .5
 

 امتیازات و مزایا

 تبلیغ تخصصی؛مهیا نمودن فضای مناسب جهت آموزش، پژوهش و  .1

 ات تخصصی مؤسسه؛یدر نشر، پژوهاندانشعلمی مقاالت انتشار .2

 ای؛تأمین منابع تخصصی کتابخانه .3

 ؛برگزاری اردوهای علمی در مناطق تلفیقی )شیعه و سنّی( .4

 حوزه علمیه؛ 3سطح و تخصصی اعطای دانشنامه رسمی .5

 ؛مؤسسهامکان فعالیت علمی در مؤسسه، پس از پایان دوره و در صورت نیاز  .6

 تحصیلی؛ مناسب هزینهکمک اعطای .7
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 :پیوسته 3و2الزامات آموزشی دوره سطح

 ؛و استادیاران استادان یِکالسهمه جلسات حضور منظم و فعال در  .1

 در ماه؛ساعت  111به میزان  ،سسهؤدر معلمی مفید حضور  .2

 ؛تقریرات کالسیو تکالیف انجام  .3

 ؛حضور فعال در حلقه مباحثات .4

 ؛کتبی در هر ماه در آزمون شرکت  .5

 ؛سالنیمهر پایان شفاهی در  آزموندر  شرکت .6

 ؛طول دوره اردوهای علمیِ شرکت در .7

 ؛ی علمی الزامیهانشست و هاهمایشحضور در  .3

 ؛( در طول دوره تحصیلنامه آموزشبر اساس آیینعلمی ) مقاالتتدوین  .1

 .اعالم آموزشانجام تکالیف تابستانه، در صورت  .11

وارد باال،  در مرحله اول، موجب تذکر و در صورت تکرار، باعث جدا التزام نداشتن به م

 شدن از برنامه آموزشی است.
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 پذریشجزییات 
 

 

 :کتبیتخصصی منابع آزمون الف( 

 :پیوسته 3و2 سطح

 نویسنده عنوان کتاب 

 آیت اهلل شیخ جعفر سبحانی المحاضرات فی االلهیات 1

 جعفر سبحانیآیت اهلل شیخ  وهابیتدرسنامه نقد  2

 منابع آزمون  افتیدر یچگونگ

 یمرکز تخصص تیسا قیاز طر ،آزمونتخصصی منابع  هیجهت ته توانندیم داوطلبان

 یبه نشان مشهد داراالعالم

  http://mashhad.darolelam.ir/formpaziresh. 

و کانال معاونت پژوهش موسسه داراالعالم شعبه مشهد به آدرس 

https://eitaa.com/PJdarolelam 
 مراجعه نمایند.

 ثبت نام و شیوه مهلتب. 

 بهبا مراجعه  ،1411 اردیبهشت 5تا  1311اسفند  15تاریخ از های آموزشی،برنامهنام ثبت

        یبه نشانمشهد داراالعالم یمرکز تخصص تیسا

http://mashhad.darolelam.ir/formpaziresh   
 .شودانجام می و ورود اطالعات درخواستی

 

 ( زمان و مكان آزمون ج

 موسسه داراالعالم تیسا قیاز طر نیبصورت آنال 15ماه ساعت  بهشتیارد 3چهارشنبه 

http://mashhad.darolelam.ir/formpaziresh
https://eitaa.com/PJdarolelam
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 (اهبیتنـقد و)م داراإلاـلع سهمؤس ه پذریش دفترـچ

 

 
  :پیوسته 3و2آزمون سطح تذکرات

 صصیتخمنابع  ای و با لحاظ ضریب برای، به صورت چهارگزینهپیوسته 3و2سطحآزمون ـ 

 . است

ـ در  شود.پاسخ صحیح حذف می 1جواب غلط،  4منفی است و به ازای هر  امتیازآزمون دارای ـ 

صورت، به شیوه مجازی صورت مهیا بودن شرایط، آزمون به صورت حضوری و در غیر این

 برگزار خواهد شد.

 :گزینشی و علمی ( مصاحبهد

مؤسسه در سایت  1411خرداد 1 شنبهشدگان در مرحله اول )آزمون کتبی( اسامی قبول

بندی، دعوت به مصاحبه شدگان، طبق جدول زمانپذیرفتهدرج خواهد شد. داراإلعالم 

 گزینشی و علمی خواهند شد.
 

 ( اعالم نتیجه نهایی:هـ

 شود.اعالم می  1411 اوایل تیربه یاری خداوند متعال، نتیجه نهایی 

 

 :«تیتثباختبار و »دوره و( 

ماهه، 3ها شده باشد، در یک دوره داوطلبانی که موفق به قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

شرکت خواهند کرد. هدف اصلی برگزاری این دوره، « اختبار و تثبیت»به عنوان 

 ،است. از سوی دیگر و انگیزشی استعدادی ،داوطلب از نظر توان علمیخوردن محک

فرصتی است برای داوطلب، که با فضای آموزشی و پژوهشی مؤسسه بیشتر آشنا شده و 

 اشد.داشته ب آن را یا انصراف ازتحصیل گیری قطعی نسبت به ادامه فرصت تصمیم

ه مؤسس یپژوه رسمبه عنوان دانش ،ندینما یسپر تیدوره را با موفق نیکه ا یافراد

  خواهند شد. رفتهیپذداراإلعالم 


