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�كیش گفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریت حوزه های علمیه
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت اندیشکده
فروردین  1401شمسی
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مقدمه
و  علمیــه  حوزه هــای  عظیــم  رســالت  و  رفیــع  جایــگاه 
روحانیــت شــیعه، در راهنمایــی بشــر بــه  ســوی تعالــی و کمــال 
و وصــول بشــر بــه حیــات طیبــه ایمانــی و قرآنــی جریــان زالل 
ــخ در جامعــه بشــری ایجــاد نمــوده  ــت را از همــاره تاری معنوی
اســت و از زمــان غیبــت حضــرت بقیة اللــه االعظــم هریــک 
از روحانیــون و علمــای بــزرگ از دیربــاز اختــران تابناکــی 
بوده انــد کــه نــور هدایــت را از منشــأ خورشــید امامــت و معارف 
اهل بیــت، فــراراه آحــاد جامعــه اســامی قــرار داده انــد. 
ایــن نقش آفرینــی پیامبرگونــه طــاب افــزون بــر محوریــت 
ــذ و  ــارت ناف ــی و مه ــر توانای ــت، ب ــش و معرف ــد، دان ــوا، زه تق
مؤثــر ایشــان اســتوار بــوده اســت و اینــک در ایــن فراز حســاس 
و خطیــر از تاریــخ فرهنــگ و تمــدن بشــری، بهره گیــری از 
انــواع مهارت هــای مــدرن و علــوم کاربــردی و تجربیــات کهــن 
ــردی  ــوی بشــری و افزایــش مهــارت و توانمندی هــای کارب و ن
ــزار جــدی  ــه  عنــوان عامــل پیشــرفت حوزه هــای علمیــه و اب ب
هرچــه  فرهنگــی  گوناگونــی  عرصه هــای  در  رقابــت  بــرای 

ــد. ــروری می نمای ــتر ض بیش
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تحقــق ایــن هــدف بــزرگ مبتنی بــر ترســیم مدلی مناســب 
ــرای اجــرا در حوزه هــای علمیــه اســت  ــه  عنــوان نقشــه راه ب ب
و مرکــز آموزش هــای مهارتــی و کاربــردی بــا ایــن الگــو امــکان 
ــرایط  ــر دن ش ــازی و فراهم ک ــت و تصمیم س ــایی و مدیری شناس

و الزامــات آن بــه  طــور دقیــق و شــفاف را پیــدا خواهــد نمــود.
فراهم کــردن ســاختارها و نمادهــا و ترســیم درختــواره 
»دانــش و مهــارت« ســبب ایجــاد شــناخت و همگرایــی و درک 
ــردی و مهارتــی می گــردد و پیامــد  مشــترک آموزش هــای کارب
ــود. آن، پیشــرفت و بالندگــی آموزش هــای حــوزوی خواهــد ب
اگرچــه اکنــون برخــی از رشــته های آموزشــی از قبیــل 
در  و...  روان شناســی  مدیریــت،  حقــوق،  سیاســی،  علــوم 
بعضــی مراکــز تخصصــی دایــر اســت و فراگیــران مشــغول 
بــر  امــا درعین حــال  رشــته ها می باشــند،  آن  در  تحصیــل 
پایــه بررســی های کارشناســانه ای کــه توســط اســاتید فــن 
ــوان  ــه  عن ــل ب ــته ها تبدی ــی از آن رش ــه، عناوین ــورت گرفت ص
ــای  ــب آموزش ه ــه در قال ــت ک ــده اس ــردی ش ــی و کارب مهارت
کوتاه مــدت، کاربــردی و مهارتــی بــرای تمامــی حوزویــان 
قابل ارائــه می باشــد. در مجمــوع، تــاش مرکــز بــر ایــن بــوده 
ــرای  ــی ب ــده، حت ــی احصاش ــای مهارت ــن کارگاه ه ــه عناوی ک
ــت  ــز از جذابی ــوزه نی ــی ح ــته های تخصص ــان رش دانش پژوه
ــی  ــای مهارت ــا را در عرصه ه ــد و آن ه ــوردار باش ــژه ای برخ وی
ــی و  ــه چگونگ ــه البت ــد ک ــد نمای ــود، توانمن ــه خ ــورد عاق م
ــات  ــون مصوب ــتی همچ ــناد باالدس ــتر در اس ــات آن پیش الزام
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شــورای عالــی1 و منشــور حوزه هــای علمیــه2 نیــز اشــاره  شــده 
ــت. اس

ــورد  ــای م ــاختار مهارت ه ــو س ــم، الگ ــش رو داری ــه پی آنچ
نیــاز طــاب و فراگیــران حــوزوی اســت کــه بــا تکیــه بــر 
تجربه هــای پیشــین و مشــارکت متخصصــان و صاحب نظــران 

ــت. ــده اس ــم گردی ــه تنظی ــت عرص ــوزوی در هش ح
ــطح  ــه س ــی در س ــردی و مهارت ــای کارب ــر: آموزش ه تذک
آموزشــی طراحــی  شــده اســت: ســطح مقدماتــی، ســطح 
عناویــن  از  برخــی  برگــزاری  مربــی.  تربیــت  و  تکمیلــی 
کاربــردی و مهارتــی در مقطــع تکمیلــی و تربیــت مربــی بــرای 
اولویــت دارد کــه  مرکــز آموزش هــای کاربــردی و مهارتــی 
مقطــع تکمیلــی بــا »*« و تربیــت مربــی بــا »**« مشــخص  

ــت. ــده اس ش

مهارت هــای  »ایجــاد  علمیــه:  حوزه هــای  عالــی  شــورای   848 مصوبــه   .1
اساســی پژوهــش، تدریــس و تبلیــغ«.

ــلف  ــنت های س ــظ س ــه: » حف ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــه 952  ش     مصوب
ــه«. ــان و جامع ــی مخاطب ــای دین ــر نیازه ــخ گوبودن در براب ــح و پاس صال

. منشور حوزه های علمیه:  2
تدویــن  و  طراحــی  دانش آموختــگان:  و  طــاب  امــور  سیاســت های   5 بنــد 
هــدف  بــا  ویــژه حوزویــان  کاربــردی  مهارتــی  آموزش هــای  نظــام جامــع 

بــا نیازهــای جامعــه و نظــام آموزشــی؛ آنــان  متناسب ســازی تــوان 
بنــد22 سیاســت های آموزشــی: طراحــی نظــام جامــع آموزش هــای کاربــردی و 

مهارتــی و هنــری براســاس کارویژه هــای روحانیــت؛
نیــاز  مــورد  متــون  و  ســرفصل ها  تدویــن  آموزشــی:  سیاســت های  بنــد18 

کاربــردی؛ آموزش هــای 
بنــد 28 سیاســت های تبلیغــی: اهتمــام بــه افزایــش مهــارت ارتباطــی و تبلیغــی 

. ب طا





فصل اول

 کلــیــــات
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اهداف
نهادینــه، نظام منــد و هدفمندکــردن آموزش هــای مهارتــی و . 1

ــه؛ ــای علمی ــف حوزه ه ــطوح مختل ــردی در س کارب

توانمندســازی و ارتقــای علمــی – مهارتــی حوزویــان اعــم . 2

و  شــاغل  دانش آموختــگان  کارکنــان،  مدیــران،  طــاب،  از 

آنــان. خانواده هــای  و  غیرشــاغل 

اصول حاکم 
توانمندســازی و ارتقــای علمــی – مهارتــی حوزویــان اعــم . 1

و  شــاغل  دانش آموختــگان  کارکنــان،  مدیــران،  طــاب،  از 

غیرشــاغل؛

مهارتــی . 2 آموزش هــای  هدفمندکــردن  و  نظام منــد  نهادینــه، 

ــب  ــه در قال ــای علمی ــف حوزه ه ــطوح مختل ــردی در س و کارب

ــیوه های  ــه ش ــی( ب ــت مرب ــی و تربی ــی، تکمیل ــای )مقدمات دوره ه

آمــوزش حضــوری و غیرحضــوری؛

تدوین برنامه جامع آموزش های مهارتی؛. 3

کمــک بــه خوداتکایــی و خودکفایــی فعــال و متناســب بــا شــئون . 4

روحانیت.
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سیاست ها

ــع . 1 ــری و مراج ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه رهنموده ــزام ب الت

ــتی؛ ــناد باالدس ــم( و اس ــت برکاته ــد )دام ــام تقلی عظ

ــات . 2 ــا و اقتضائ ــه ضرورت ه ــت ب ــه و عنای ــنجی واقع بینان نیازس

محیطــی؛

کید بر هویت رسالت مدار و ارزشی حوزه های علمیه؛. 3 تأ

توجــه بــه لــزوم افزایــش کارآمــدی حوزه هــای علمیــه در ســطح . 4

؛ معه جا

ــه و زی . 5 ــای علمی ــدس حوزه ه ــگاه مق ــئون و جای ــت از ش صیان

طلبگــی؛

ــردی و . 6 ــای کارب ــدرس آموزش ه ــی و م ــت مرب ــر تربی ــد ب کی تأ

مهارتــی؛

بهره گیری حداکثری از صفوف در اجرای دوره ها؛. 7

و . 8 نویــن  ابزارهــای  و  روش هــا  فناوری هــا،  از  بهره گیــری 

کارآمــد و تجربه هــای موفــق ســایر مراکــز و نهادهــا؛

ــپاری . 9 ــرای برون س ــاش ب ــی و ت ــه صرفه جوی ــدی ب ــه ج توج

هوشــمندانه و بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــای درون و بــرون 

مرکــز؛

آموزش هــای . 10 کان  یــزی  برنامه ر و  هماهنگــی  بــر  کیــد  تأ

ــتادی  ــای س ــایر واحده ــا س ــل ب ــری از تداخ ــی و جلوگی مهارت

حوزه هــای علمیــه و مراکــز همســو.
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ــت . 11 ــمی معاون ــی رس ــه آموزش ــه برنام ــدم ورود ب ــر ع ــد ب کی تأ

ــوزش؛ آم

ــی و . 12 ــن مهارت ــی در عناوی ــت دروس اقتضائ ــتفاده از ظرفی اس

ــردی؛ کارب

ــردی . 13 ــای کارب ــز آموزش ه ــارت مرک ــی و نظ یاب ــه ارز ــام ب اهتم

ــا همــکاری معاونــت آمــوزش؛ ب

کیــد بــر هماهنگــی در اجــرای دوره هــا بــا ســایر معاونت هــا . 14 تأ

در خصــوص عناویــن مهارتــی مرتبــط؛

ــوزه در . 15 ــی ح ــون درس ــن مت ــد تدوی ــت واح ــتفاده از ظرفی اس

ــی؛ ــون مهارت ــن دروس و مت تدوی

کیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت گروه هــای علمــی معاونت هــای . 16 تأ

ــرفصل ها،  ــن س ــوزوی در تدوی ــات ح ــز و مؤسس ــتادی و مراک س

انتخــاب اســاتید و متــون مهارتــی مرتبــط؛

کیــد بــر بهره گیــری از اســاتید رســمی حــوزه در مراکــز . 17 تأ

ــی. ــن مهارت ــا عناوی ــط ب ــی مرتب تخصص

تعاریف
اهــم عناویــن و اصطاحــات مرتبــط بــا درختــواره بــه 

شــرح ذیــل اســت:

الف- مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی:

ــت؛  ــان اس ــالت آن ــاوی رس ــواًل ح ــز معم ــذاری مراک نام گ
عنــوان مرکــز آموزش هــای کاربــردی و مهارتــی حوزه هــای 
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علمیــه، ذهــن را بــه دو گونــه از آموزش هــا معطــوف می کنــد:
آموزش های کاربردی:

 آموزش هـای کاربـردی بـه آن دسـته از آموزش های دانشـی 
اطاق می شـود که به عنوان مسـائل آموزشـی نزدیک به مهارت 
)تمهیـد( در آمـوزش مهارت هـا اسـت و بـه صـورت کوتاه مـدت 
)کمتـر از یک ترم درسـی( ارائـه می گردد. یادگیری این مسـائل 

دانشـی، الزمـه آموختن مهارت ها اسـت.
آموزش های مهارتی:

آموزش هــای  از  دســته  آن  بــه  مهارتــی  آموزش هــای   
ــاق  ــی( اط ــرم درس ــک ت ــر از ی ــدت )کمت ــمند و کوتاه م روش
ــران  ــه فراگی ــون ب ــارت و فن ــش مه ــب افزای ــه موج ــود ک می ش

ــردد. ــه می گ ــی ارائ ــورت کارگاه ــه ص ــوده و ب ب
ب- کارگاه: 

ــاگردان   ــتاد  و  ش ــن  اس ــی  بی ــوزش  تعامل ــک روش  آم ی
ــارت  در   ــب  مه ــش  و  کس ــال  دان ــدف  انتق ــا ه ــه  ب ــت  ک اس

ــود. ــاص  انجــام  می ش زمینــه ای خ
ج-کالس:

ــش و  ــال دان ــدف انتق ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــی آموزش روش
کســب مهــارت بــا محوریــت اســتاد اجــرا می شــود.

د- دوره:

مجموعــه ای از چنــد کاس یــا کارگاه آموزشــی اســت 
کــه متعلمیــن را بــه آگاهــی و مهــارت در مقطعــی خــاص 

می رســاند.
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هـ ــ دوره مقدماتی

بــه دوره ای اطــاق می شــود کــه در آن مباحــث مقدماتــی 
دانشــی یــا مهارتــی خــاص ارائــه می گــردد.

وــ دوره تکمیلی: 

ــی  ــه دوره ای اطــاق می شــود کــه در آن مباحــث تکمیل ب
ــه می گــردد. ــا مهارتــی خــاص ارائ دانــش ی

ز ــ دوره تربیت مربی: 

بــه دوره ای اطــاق می شــود کــه در آن فراگیرانــی کــه 
دوره هــای مقدماتــی و تکمیلــی را بــا  موفقیــت ســپری کــرده  
باشــند، بــه  مرحلــه  شایســتگی  و توانایــی انتقــال  مهــارت  و 

ــند. ــران  می رس ــه  دیگ ــش ب دان





فصل دوم

مهارت های 
عمومی طالب
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برخـی عناویـن مهارتی بـرای عموم طاب ضـروری به نظر 
می رسـد، زیرا مخاطبیـن آن ها چنین مهارت هایی را از ایشـان 
انتظـار دارنـد و نداشـتن مهارت ممکن اسـت کارایی طاب در 
عرصـه جامعـه را تحت الشـعاع قـرار دهد. از این جهـت عناوین 
دوره مهارت هـای عمومـی بـرای طاب در نظر گرفته  شـده که 
قبـل از پرداختـن بـه درختـواره دوره های کوتاه مـدت کاربردی 

و مهارتـی بدان اشـاره می کنیم.
ایــن مهارت هــا بــه دو دســته الزامــی و غیــر الزامــی تقســیم 

ــوند: می ش

مهارت  های عمومی الزامی 
ایــن مهارت هــا بــرای عمــوم طــاب الزامــی اســت و علــت 
ــی  ــی فعل ــام آموزش ــه در نظ ــت ک ــن اس ــا ای ــودن آن ه الزامی ب
ــده  ــده نش ــا ... دی ــد ی ــاری و جدی ــه ج ــه در برنام ــاب، چ ط
اســت؛ بنابرایــن  الزم اســت طــاب ایــن دوره هــای مهارتــی را 

آمــوزش ببیننــد.

مهارت های عمومی غیرالزامی
 از آن جــا کــه برخــی عناویــن مهارتــی در برنامــه آموزشــی 
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جــاری و جدیــد حــوزه اعــم از بلندمــدت و کوتاه مــدت وجــود 
ــای  ــی، مهارت ه ــای عموم ــی از مهارت ه ــن رو برخ دارد، ازای
ــود  ــی موج ــن مهارت ــا عناوی ــده اند ت ــوب ش ــی محس غیرالزام
ــه  در برنامــه آموزشــی حــوزه تکــرار نشــود، البتــه می تواننــد ب
ــن رو  ــند، ازای ــا باش ــل آن ه ــی و مکم ــای تکمیل ــوان دوره ه عن
ــاوه  ــد ع ــود می توان ــد خ ــب صاح دی ــدارس حس ــران م مدی
ــن  ــوزه، ای ــی ح ــام آموزش ــود در نظ ــی موج ــن مهارت ــر عناوی ب
ــزار  ــاب برگ ــرای ط ــاز ب ــب نی ــز حس ــی را نی ــای مهارت دوره ه

ــد. نماین
مـوارد زیر جهـت اجرایی شـدن دروس غیرالزامی پیشـنهاد 

می گردد:
1. استفاده از ظرفیت 128 ساعت دروس اقتضایی؛

2. اســتفاده از ظرفیــت آمــوزش غیرحضــوری مهــارت 
ــاب؛ ــه ط خان

ــود  ــی موج ــیابی دروس غیرالزام ــیوه ارزش ــر در ش 3. تغیی
در دروس رســمی حــوزه بــه نحــوی کــه آزمــون دروس همــراه 

بــا کار عملــی باشــد؛
4. افــزودن ســاعات درســی دروس مذکــور بــه صــورت 

تغییــر دروس بــه قالــب نظــری- عملــی.
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جـدول مهارت هـای عمومی الزامـی: )در طـرح تفصیلی 
مجری و شـیوه اجرا نیز تعریف شـده اسـت که به دلیل اختصار 

در این نسـخه حذف گردیده اسـت(.
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 م
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روش تفکر خاق و انتقادی، مباحثه، 
صحیح خوانی و ...(

16128
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ته

مهارت های زندگی - سبک زندگی 
اسامی              )ازدواج، تربیت فرزند و 

تقدیر معیشت(
16128

3

شی
وه

�ژ

16128روش تحقیق مقدماتی و نگارش علمی

آشنایی با اینترنت و ابزارهای كاربردی و 
فضای مجازی ) با رویکرد �ژوهشی(

16128

مهارت های عمومی رایانه و تلفن 
همراه

16128

16128آموزش سواد رسانه

4

غی
بلی

ت

16128كاس داری تبلیغی

16128فن رثا و قرائت ادعیه

16128مهارت امربه معروف و نهی از منکر

5

سی
سیا

ی 
اع

م
جت

16128بایسته های طلبه انقابیا

16128روش تحلیل سیاسی 

16128مدیریت مسجد طراز انقاب اسامی
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زمان اجرای حضوری)�پیشنهادی(:
ــاق، دوره 	  ــی، دروس اخ ــاق آموزش ــت دوره میث ــتفاده از فرص اس

ــغ و...؛ ــدو تبلی تلبــس، دوره آموزشــی ب

استفاده از فرصت بین دو ترم؛	 

استفاده از پنج شنبه ها و ایام تعطیل؛	 

استفاده از فرصت تابستان.	 

)در طـرح  جـدول مهارت هـای عمومـی غیـر الزامـی: 
تفصیلـی مجـری نیز معین شـده اسـت کـه به دلیـل اختصار 

در ایـن نسـخه حـذف گردیده اسـت(.

عنوان كارگاهردیف

ساعت

دانشگاهیدیكپلمسیکل

1

روخوانی، روان خوانی ) تصحیح 
قرائت نماز(

16128

16128روش بیان احکام

روش محاسبه خمس، زكات و ارث 
و سایر دیون دینی

2

16128آداب معاشرت و ارتباط مؤثر

16128راهنمایی و مشاوره مقدماتی

2
مهارت تهیه محتوای تبلیغی 
)مطالعه، فیش نویسی و ...(

16128

4

مهارت اقامه نماز، كفن ودفن میت 
و اجرای مراسم عزا و وفات

16128

مهارت های خواندن خطبه عقد و 
اداره مجالس شاد

16128
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4

16128روش سخنرانی دینی

شیوه های �اسخ به �رسش های 
دینی

16128

16128فعالیت های گروهی و جهادی

شیوه اجرا )�پیشنهادی(:
1. استفاده از ظرفیت 128 ساعت دروس اقتضایی؛

2. اســتفاده از ظرفیــت آمــوزش غیرحضــوری مهــارت 
ــاب؛ ــه ط خان

ــود  ــی موج ــیابی دروس غیرالزام ــیوه ارزش ــر در ش 3. تغیی
در دروس رســمی حــوزه بــه نحــوی کــه آزمــون دروس همــراه 

بــا کار عملــی باشــد؛
4. افــزودن ســاعات درســی دروس مذکــور بــه صــورت 

تغییــر دروس بــه قالــب نظــری عملــی.





فصل سوم

عرصه ها و عناوین کارگاه های 
کاربردی و مهارتی
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آموزش های کاربردی و مهارتی در 
هشت عرصه ذیل ارائه می گردد:

آموزش های کاربردی
و مهــارتی

وی عرصه آموزش های حوز

وهش عرصه پژ

عرصه تهذیب و تربیت

عرصه تبلیغ

عرصه بین الملل

عرصه سیاسی و اجتماعی

عرصه مدیریت و اجرا

عرصه هنر، رسانه و فضای مجازی
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عرصه آموزش

دوره های کاربردی
1. ادبیات کاربردی

صرف کاربردی )شیوه های تقویت متن خوانی عربی(؛1. 1

ــل، و ...( . 2 ــی، لع ــی)اذ، اذا، عس ــردی ادوات شناس ــو کارب نح
ــل، و ...؛2 ــخ، جم نواس

فصاحــت و باغــت کاربــردی) شــیوه های تقویــت متن نویســی . 3
3 عربی(؛ 

2. اصول و فقه کاربردی
اصطاحات اصول؛4. 1

قواعد فقهیه )القواعد الفقهیه آیت الله مکارم شیرازی(؛. 2

ــکام . 3 ــی، اح ــاله آموزش ــرد** )رس ــکام پرکارب ــا اح ــنایی ب آش

...(؛ و  نمــوداری، 

موضوع شناسی احکام؛. 4

منبع شناسی فقه و اصول و روش اعتبارسنجی منابع.. 5

3. علوم قرآنی
مفاهیم قرآن؛. 1

سیدهاشــم  الصــرف  قســم  العربیــه  )علــوم  ابــواب،  معانــی  افعــال،   .  1
. ) نی ا حســینی طهر

ــرح  ــق، ش ــینی طهرانی؛ الحدائ ــم حس ــم النحــو سیدهاش ــه قس ــوم العربی . عل  2
ــدی. ــین محم ــی محمدحس ــی؛ متن خوان ــیدعلی خان مدن ــه س صمدی

. اصول الباغه از  احمد امین شیرازی.  3
. اصطاحات االصول آیت الله مشکینی، تأثیر نظرات اصولی در فتاوا.  4
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فنون ترجمه قرآن؛. 2

آشنایی با مناهج تفسیر؛. 3

قصص قرآنی.. 4

4. علوم حدیث
آشنایی با منابع روایی**؛. 1

علوم نهج الباغه**؛. 2

آشنایی با کتب ادعیه )صحیفه سجادیه  و ...(؛. 3

آشنایی با کتاب »کافی«؛. 4

فقه الحدیث )عام و خاص، ناسخ و منسوخ(.. 5

5. منطق و فلسفه کاربردی
منطق کاربردی )استدالل، مغالطه و ...(؛. 1

یخ تطورات علم فلسفه؛. 2 تار

شناخت مکاتب فلسفی اندیشمندان اسامی؛. 3

شناخت مکاتب و نظرات فلسفی غرب.. 4

6. کالم و عقاید کاربردی
خداشناسی )شناخت و معرفی آیات انفسی و آفاقی(؛. 1

معرفی ادیان )مسیحیت، یهود، زردشت، ادیان شرقی(؛. 2

ــا . 3 ــنایی ب ــیعه، آش ــت ش ــات حقانی ــیوه های اثب شیعه شناسی)ش

ــبهات و ...(*؛ ش

مهدویت)شیوه های اثبات مهدویت، آشنایی با شبهات و ...(*؛. 4

یان های مدعی مهدویت**؛. 5 جر

نقــد . 6 بــا شــبهات،  آشــنایی  اثبــات،  والیت فقیه)شــیوه های 

نظــرات(**؛
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ــل . 7 ــه، اه ــت، صوفی ــت، بهائی ــرق و مذاهب)وهابی ــناخت ف ش

ــق(؛ ح

نقد عرفان های نوظهور و کاذب؛. 8

دوره های مهارتی:

7. برنامه ریزی تحصیلی*
روش انتخاب رشته و گرایش تخصصی در حوزه؛. 1

روش انتخاب استاد )هدایت تحصیلی(؛. 2

مهارت تحصیل فناورانه )استفاده از فناوری آموزشی(*.. 3

8. تفسیر قرآن
روش تدبر در قرآن.. 1

9. قرائت صحیح قرآن
روخوانی و روان خوانی قرآن**؛. 1

تجوید **.. 2

10. ضرورت های تحصیلی
یر نویسی(؛. 1 روش تبدیل گفتار به نوشتار )تقر

روش و آداب مباحثه؛. 2

روش پیش مطالعه؛. 3

روش خاصه نویسی؛. 4

روش جستجو در منابع*؛. 5

مهارت صحیح خوانی )عمیق خوانی، تندخوانی و ....(؛. 6

مهارت تست زنی.. 7

11. مهارت های آموزشی مرتبط با حوزه 
مهارت جذب به حوزه های علمیه؛. 1
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یس در دروس سطح عالی و خارج*؛. 2 مهارت تدر

مهارت طراحی سؤاالت دروس حوزوی؛. 3

یس در مدارس علمیه.1. 4 روش تدر

ــه  ــه آن ب ــده، ارائ ــوزش داده ش ــب آم ــت مطال ــای تثبی ــی راه ه ــه یک 1. ازآن جاک
ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــش تحصیل ــارت در بخ ــن مه ــت، ای ــس اس ــورت تدری ص



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

درختواره دوره های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه36

عرصه �ژوهش
دوره های کاربردی

12. سبک شناسی پژوهشی
روش پژوهش در علوم حوزوی؛. 1

علــوم . 2 )روان شناســی،  انســانی  علــوم  در  پژوهــش  روش 

...(؛ و  یــت  مدیر اجتماعــی، 

13. تنطیم محتوا
آئین نگارش فارسی*؛. 1

مقاله نویسی عمومی؛. 2

شــناخت انــواع مقاله نویســی) علمــی پژوهشــی،* علمــی . 3

فرهنگــی،* فرهنگــی ترویجــی،** مقالــه isi،* مقالــه isc*(؛ 

آشنایی با فرایند تولید کتاب؛. 4

دوره های مهارتی
14. مهارت کشف مسئله )مسئله یابی(

شیوه های آینده پژوهشی )معرفی نرم افزار MIC MAC (؛. 1

روش های نیازسنجی؛. 2

 روش آسیب شناسی*؛. 3

مهــارت تحلیــل مفهومــی، تحلیــل گزاره هــا و تحلیــل شــبکه ای . 4

؛ متن

15. مهارت استفاده از منابع و ابزارهای نوین
روش استفاده از منابع دیجیتالی)نرم افزارها(؛ . 5
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روش استفاده از کتابخانه ها؛ . 6

روش استفاده درگاه های مجازی مراکز علمی.. 7

16. مهارت جمع آوری محتوا )دیجیتال(
مهارت های عمومی کار با رایانه؛  . 1

روش پژوهش فناورانه*؛. 2

روش اســتفاده از نرم افزارها)فیش نویــس تبلیــغ، فیش نــگار و . 3

...(*؛

روش کاربرد نرم افزار spss **؛. 4

مهارت نمایه زنی؛. 5

روش استناد و کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی. . 6

17. مهارت جمع آوری محتوا )سنتی(
مهارت مطالعات میدانی**؛. 1

مهارت مطالعات کتابخانه ای**؛. 2

مهارت تجربه نگاری؛. 3

مهارت مصاحبه؛. 4

روش فیش نویسی*؛. 5

خاصه نویسی و گزارش نویسی**؛. 6

درسنامه نویسی، طرح درس نویسی؛ . 7

مهارت طراحی پرسشنامه؛. 8

 مهارت نمایه زنی؛. 9

18. تنطیم محتوای مکتوب)تحقیق-پایان نامه(
نگارش تحقیق درسی؛. 1

نگارش تحقیق پایانی؛. 2
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نگارش پایان نامه *.. 3

19. مهارت فرایند تولید مکتوب 
تبدیل پایان نامه به کتاب؛. 1

استانداردهای تولید مجله علمی.. 2

20. ویراستاری 
ویراستاری علمی؛. 1

ویراستاری فنی؛. 2

تصحیح متون و نسخ خطی.. 3

21. مهارت ارائه محتوا )شفاهی(
روش ارائه در کنفرانس ها و همایش ها؛. 1

روش ارائه در کرسی های نقد و نظر**؛. 2

روش ارائه به صورت سخنرانی علمی.. 3
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عرصه تهذیب و تربیت

دوره های کاربردی
22. اخالق کاربردی

شیوه های تعمیق باور و ایمان؛. 1

آشنایی با آیات انفسی و آفاقی؛. 2

آشنایی با سیره علمای اخاق.. 3

23. جریان شناسی عرفان
یان شناسی عرفانی و اخاقی**؛. 1 جر

آشنایی با علمای اخاق معاصر*؛. 2

آسیب شناسی کتب سیره اخاقی و عرفانی علما.. 3

24. دشمن شناسی
شیطان شناسی )مالی، شهرت و شهوت( **.. 1

دوره های  مهارتی
25. مهارت های سلوک معنوی

بایسته های مشاورگرفتن؛. 1

روش انتخاب استاد اخاق؛. 2

گاهی و عزت  نفس*؛. 3 مهارت خودآ

شیوه های کشف استعداد**؛. 4
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ــف و . 5 ــاط ضع ــا و نق ــا، تهدیده ــناخت فرصت ه ــیوه های ش ش

قــّوت خــود؛

مهارت مراقبه.  . 6

26. مهارت های مدیریت فردی 
مهارت تصمیم گیری*؛. 1

مهارت مسئولیت پذیری؛. 2

یت استرس*؛. 3 مهارت مدیر

یت خلق منفی؛. 4 مهارت مدیر

یــت عواطــف و غرایز)خشــم، فشــار روانــی، . 5 مهارت هــای مدیر

یــزه جنســی(؛ غر

یت زمان.. 6 مهارت مدیر

27. مهارت های جسمی
یزی ورزشی(؛. 1 مهارت های رشد جسمی1 )ورزش و برنامه ر

اسب ســواری، . 2 )مهــارت  جســمی2  رشــد  مهارت هــای 

شــنا(؛ و  تیرانــدازی 

مهارت تغذیه سالم.. 3

28. مهارت های شخصیتی
مهارت ارتباط با خود؛. 1

مهارت تمرکز و تقویت حافظه؛. 2

گاهی و عزت نفس*؛. 3  مهارت خودآ

مهارت تفکر سالم و تفکر خاق*؛. 4

مهارت تقویت اراده؛. 5

مهارت تفکر نقاد*.. 6



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

41 درختواره دوره های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه

29. مهارت های اجتماعی
یستن*؛. 1 مهارت شادز

مهارت تغییر و اصاح رفتار؛. 2

مهارت کار جمعی و گروهی*؛. 3

مهارت همدلی و کار جهادی*؛ . 4

یزی و استفاده از اوقات فراغت.. 5 مهارت برنامه ر

30. مهارت های طلبگی
طلبگــی، . 1 انگیــزه  )تقویــت  تحصیلــی  مهارت هــای 

مطالعــه  یــزی،  برنامه ر و  زمــان  یــت  مدیر هدف گــذاری، 

مؤثــر(؛

مهــارت اســتفاده از لبــاس مقــدس روحانیــت )انتخــاب لبــاس، . 2

رنــگ و بســتن عمامــه(؛

بایســتگی های . 3 مهــارت زی طلبگــی »آراســتگی ظاهــری و 

تعمــم«**؛

مهارت بیان درس اخاق در مدارس علمیه؛. 4

مهارت مشاوره به طاب )هدایت تحصیلی ( *.. 5

31. مهارت های قرآنی
مهارت انس با قرآن؛. 1

مهارت قرائت قرآن؛. 2

مهارت حفظ قرآن**.. 3

32. مهارت های عبادی
مهارت مداومت بر نماز اول وقت؛. 1

مهارت خشوع و خضوع در نماز؛. 2
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مهارت برگزاری نماز جماعت؛. 3

روش محاسبه خمس و زکات؛. 4

مهارت انس با مفاتیح و ادعیه مأثوره؛. 5

مهارت توسل به معصومین؛. 6

مهارت ادعیه خوانی.. 7

33. مهارت مربوط به نجوم
مهارت استهال ماه؛. 1

مهارت استفاده از ابزارهای رصدخانه؛. 2

شناخت  نجوم و صور فلکی؛. 3

مهارت تعیین اوقات شرعی؛. 4

مهارت جهت یابی؛. 5

مهارت قبله یابی.. 6

34. گیاه پزشکی با رویکرد طب سنتی
راه های پیشگیری و درمان سنتی؛ . 1

آشنایی با خواص گیاهان؛. 2

آشنایی با کمک های اولیه امدادی*؛. 3

آشنایی با مفردات غذائی، دوایی و دارویی.. 4

35. مهارت های مرتبط با محیط  زیست
یت بهداشت و سامت؛. 1 مدیر

کنترل بیماری های واگیردار و غیرواگیردار؛. 2

ــاب، . 3 ــط)آب و فاض ــت محی ــردی در بهداش ــای کارب مهارت ه

خــاک، هــوا و...(؛

مهارت پرورش حیوانات اهلی و رعایت حقوق آن ها.. 4
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36. مهارت های مربوط به ازدواج
ــاب . 1 ــای انتخ ــا ماک ه ــنایی ب ــر )آش ــاب همس ــارت انتخ مه

همســر و شــیوه های احــراز آن(**؛

آموزش های قبل از ازدواج**؛. 2

مهارت های دوران عقد؛. 3

یت خانواده**؛. 4 مهارت مدیر

زوجیــن، . 5 نقش هــای  بــا  زوجین)آشــنایی  ارتبــاط  مهــارت 

مــرد(**؛ و  زن  تفاوت هــای 

تعارضــات . 6 و  مســئله  )حــل  اختــاف  حــل  مهارت هــای 

زندگــی(؛

مهارت محبت ورزی به خانواده؛ . 7

مهارت وساطت در ازدواج؛. 8

مهارت انتخاب شغل؛. 9

مهارت ارتباط با خویشاوندان؛. 10

مهارت های پیشگیری از طاق**.. 11

37. مهارت های تربیت فرزند
بایسته های فرزندآوری )جمعیت(؛. 1

مهارت های دوران بارداری؛. 2

مهارت های تربیت کودک؛ . 3

مهارت های ارتباطی با جوان و نوجوان**.. 4

38. مهارت های اجتماعی
آداب معاشرت*؛. 1

مهارت های مراقبت از سالمندان؛. 2
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مهارت شهروندی؛. 3

مهارت امربه معروف و نهی ازمنکر؛. 4

مهارت آپارتمان نشینی؛. 5

مهارت انتخاب شغل؛. 6

شیوه های فعالیت  گروهی )همدلی و ارتباط مؤثر( **؛. 7

مهارت هم آوایی و بایسته های آن؛. 8

آشنایی با کمک های اولیه امدادی*؛. 9

مهارت اخاق حرفه ای روحانیون شاغل سازمان ها*.. 10
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عرصه تبلیغ 

دوره های کاربردی
39. مقدماتی تبلیغ

مخاطب شناسی؛ . 1

ابزارشناسی تبلیغ؛. 2

سبک شناسی خطابه و خطبا؛. 3

فرصت های فضای  تبلیغی؛. 4

آشنایی با نهادهای تبلیغی؛. 5

بایسته های استفاده از منابع قرآنی و روایی در تبلیغ؛. 6

روان شناسی تبلیغ؛. 7

جامعه شناسی تبلیغ؛. 8

آشنایی با آداب و رسوم اقوام ایران)مردم شناسی(.. 9

40. آشنایی با مسجد
مسجد طراز اسام و انقاب اسامی**؛. 1

جایگاه و احکام مسجد در اسام؛. 2

ساختار سازمانی مسجد؛. 3

بایسته های حقوقی مسجد.. 4

41. آسیب شناسی تبلیغ و مبلغان
ین نقاط ضعف تبلیغ و مبلغان؛. 1 آشنایی با مهم تر

ین نقاط قوت؛ . 2 آشنایی با مهم تر

بایسته های تبلیغ و مبلغان؛. 3
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راهکارهای رسیدن به تبلیغ مطلوب؛. 4

آداب معاشرت مبلغ؛. 5

بایسته های مبلغ انقابی*؛. 6

آشنایی با سیره و روش تبلیغی علمای سلف؛. 7

آشنایی با روش های تبلیغ مخالفین**.. 8

42. آشنایی با مسیحیت در ایران
یان شناسی مسیحیت در ایران *؛. 1 جر

روش های تبلیغی مسیحیت؛. 2

آشنایی با ساختار درون دینی مسیحیت.. 3

43. آشنایی با یهود در ایران
یان شناسی یهودیت در ایران *؛. 1 جر

آشنایی با ساختار درون دینی یهودیت*؛. 2

آشنایی با صهیونیسم و اسرائیل*.. 3

44. آشنایی با بهائیت در ایران
یان شناسی بهاییت در ایران؛ . 1 جر

روش های تبلیغی بهائیان*؛. 2

آشنایی با ساختار درون دینی بهائیت.. 3

45. اطالعات کاربردی درباره دین اسالم
یان شناسی اسام هراسی؛. 1 جر

آشنایی با مذاهب اسامی در ایران*؛. 2

آشنایی با فرق در ایران*.. 3



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

47 درختواره دوره های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه

دوره های مهارتی 

46. مربی  در تبلیغ
مهارت تصحیح قرائت نماز؛. 1

مهارت اجرای مسابقات دینی؛. 2

مهارت طراحی بازی های تربیتی*؛. 3

مهارت ارتباط با کودکان و نوجوانان.. 4

47. مبلغ یار در تبلیغ
یم**؛. 1 روش آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کر

روش آموزش تجوید**؛. 2

بایسته های بیان احکام مبتابه*؛. 3

روش آموزش کودک و نوجوان*؛. 4

روش تشکیل گروه تواشیح و همخوانی قرآنی؛. 5

روش کار با کاغذ و قیچی*.. 6

48. مهارت مسجدداری
یت مسجد**؛. 1 مدیر

روش جذب جوانان به مسجد؛. 2

مهارت جذب منابع مالی مسجد*؛. 3

مهــارت ایجــاد پیونــد میــان مســجد و ســایر نهادهــای فرهنگــی . 4

)هیئــت  امنــا، کانــون مســاجد، پایــگاه بســیج و ...(؛

روش هــای جذاب ســازی برنامه هــای فرهنگــی مســجد )بــا . 5

ــر(؛ ــت و منب ــاز جماع ــر نم ــد ب کی تأ
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49. سخنرانی
روش سخنرانی دینی**؛. 1

روش سخنرانی شاد**؛. 2

روش ایجاد انگیزه در خطابه دینی؛. 3

یک احساس مخاطب؛. 4 روش تحر

روش اقناع اندیشه مخاطبان در خطابه؛. 5

روش تولید محتوای منبر؛. 6

روش های سخنرانی نوین )روش سخنرانی تد و ...(؛. 7

مهارت خطبه خوانی؛. 8

مهارت روایتگری سیره شهدا**.. 9

50. کالس داری
روش کاس داری کودک و نوجوان**؛. 1

روش کاس داری تبلیغی**؛. 2

روش کاس داری بانوان؛. 3

شیوه های اداره جلسات پرسش و پاسخ.. 4

51. احکام عملی مبتالبه**
روش محاسبه خمس**؛. 1

روش محاسبه زکات و سایر دیون دینی؛. 2

روش ترویج فرهنگ پرداخت خمس و زکات*؛. 3

روش آموزش وضو و نماز.. 4

52. موضوع شناسی احکام
موضوع شناسی احکام عبادی؛ . 5

موضوع شناسی احکام اقتصادی؛ . 6
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موضوع شناسی احکام حقوقی؛ . 7

موضوع شناسی احکام فرهنگی اجتماعی؛ . 8

موضوع شناسی احکام تغذیه؛ . 9

موضوع شناسی احکام پزشکی. . 10

53. تبلیغ چهره به چهره
مهارت استفاده از زبان بدن؛. 1

روش ایجاد صمیمیت و تأثیرگذاری بر مخاطب؛. 2

بایسته های ظاهری مبلغ؛. 3

روش ارتباط با مخاطبین و گروه های مختلف؛. 4

روش ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطب**.. 5

54. توانمندی های خاص در تبلیغ 
مهارت برگزاری جشن تکلیف؛. 6

مهارت اجرای خطبه عقد؛. 7

مهارت وساطت در ازدواج؛. 8

مهارت اصاح ذات البین؛. 9

روش اردوداری و کاروان داری؛. 10

مهارت اقامه نماز، کفن  و دفن میت؛. 11

مهارت برگزاری مجالس ختم و وفات؛. 12

روش مشاوره عمومی؛. 13

یان سازی و گفتمان سازی تبلیغی*؛. 14 مهارت جر

شیوه های پاسخ به شبهات پرکاربرد **؛. 15

مهارت تبلیغات انتخاباتی؛. 16

مهارت پیوست نگاری فرهنگی؛. 17
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مهارت تبلیغ میان گردشگران *؛. 18

مهارت اداره جلسات پرسش و پاسخ با پیروان ادیان*؛. 19

مهارت ظرفیت سازی تبلیغی؛ . 20

مهارت مناظره بین المذاهب؛. 21

ــام، . 22 ــدان نظ ــدان )معان ــان و معان ــا مخالف ــه ب ــارت مواجه مه

ــب و...(**؛ ــن و مذه دی

مهارت استفاده از زبان ایما و اشاره )ناشنوایان(.. 23

55. سبک زندگی 
شخصیت شناسی*؛. 1

تقدیر معیشت و اقتصاد؛. 2

آیین همسرداری؛. 3

آشنایی با حقوق زن و مرد؛. 4

آشنایی با حقوق فرزندان؛. 5

آشنایی با حقوق والدین؛. 6

مبانی و اصول تربیت**.. 7

56. تربیت مربی کودک و نوجوان**
مهارت استعدادیابی کودک و نوجوان؛. 1

مهارت تقویت خاقیت؛. 2

مهارت مشاوره کودک و نوجوان**.. 3

57. مهارت ارتباط با اقشار تأثیرگذار
بیوت مراجع و بزرگان دینی؛ . 1

معلمان، اساتید دانشگاه و دانشجویان؛. 2

مراکز علمی و آموزشی و سازمان ها و نهادها؛. 3
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کارشناســان . 4 و  یــان  مجر یتی ها،  ســلبر فرهنگــی،  فعــاالن 

صداوســیما؛

روحانیون مذهبی و فرقه ای )مولوی ها، ماموستاها و ...(.. 5

58. مهارت ارتباط با اقشار عمومی 
مسجدی ها و هیئتی ها؛. 1

یان، کسبه، رانندگان و ...؛ . 2 بازار

جوانان*؛. 3

عشایر؛. 4

سالمندان؛. 5

معلوالن جسمی؛. 6

ناشنوایان.. 7

59. مهارت های مرتبط با خانواده
وساطت و انگیزه سازی برای ازدواج*؛. 1

مشاوره زوجین قبل از ازدواج و دوران عقد*؛. 2

یت خانواده**؛. 3 مدیر

پیشگیری از خشونت و پرخاشگری در خانواده*؛. 4

محبت ورزی به خانواده )آیین همسرداری(؛. 5

بایسته های فرزند آوری )جمعیت، نوزادداری و ...(**؛. 6

ارتباط مؤثر بر خویشاوندان.. 7

60. مهارت تبلیغ در اماکن مختلف
مسجد و حسینیه؛. 1

ــواحل . 2 ــح عمومی)س ی ــن تفر ــارک و اماک ــازار، پ ــاژها و ب پاس

ــا(؛ ی در
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فرهنگ سراها و مراکز هنری؛. 3

یخی و ...(*؛. 4 یحی )بناهای تار اماکن گردشگری و تفر

بقاع متبرکه و امامزادگان؛. 5

مترو و پایانه های مسافربری؛. 6

مناطق بحران فرهنگی؛. 7

زندان و کانون اصاح و تربیت*؛. 8

کمپ های اعتیاد*؛. 9

خانه سالمندان؛. 10

پادگان ها و مراکز نظامی*؛. 11

ادارات دولتی؛ . 12

بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی؛. 13

هال احمــر، . 14 دانشــگاه ها،  خوابگاه های)آموزش وپــرورش، 

کمیتــه امــداد و ...(؛

مناطق جنگی**؛. 15

مناطق محروم و دورافتاده؛. 16

مناطق بحران زده )سیل، زلزله، شیوع بیماری(؛. 17

آرامستان ها*؛. 18

عتبات عالیات؛. 19

بیت الله الحرام و مدینه )روحانیون حج(؛. 20

اعتکاف و سایر مناسبت های مهم مذهبی. . 21

اجتماعـی  آسـیب های  بـا  مرتبـط  مهارت هـای   .61
)مـددکاری(

ایجاد اشتغال پایدار**؛. 1
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ینی روستایی )اشتغال های خرد(؛. 2 روش کارآفر

اردوهای جهادی )مناطق محروم(**؛. 3

ارتبــاط مؤثــر بــا مددجویــان )کمیتــه امــداد، بهزیســتی، ســازمان . 4

حمایــت از زندانیــان و ...(*؛

جذب منابع پایدار )وقف(*؛. 5

ین و ...(*.. 6 جذب منابع مالی )خیر

62. مهارت های مرتبط با آسیب های خانواده
حل اختاف )حل مسئله و تعارضات زندگی(؛. 1

پیشگیری از طاق**؛. 2

مواجهه با خانواده طاق**؛. 3

مواجهه فرزندان با طاق والدین؛. 4

ارتباط مؤثر با فرزندان طاق؛. 5

مواجهه با زنان مطلقه؛. 6

زمینه سازی ازدواج افراد مطلقه.. 7

63. مهارت های مرتبط با مفاسد اخالقی 
تبلیغ میان بزهکاران )سارقان، شاربان خمر، و ...(؛. 1

تربیت جنسی نوجوانان و جوانان*؛. 2

مهارت تبیین آفات فساد اخاقی؛ . 3

درمان وسواس*.. 4

64. روش های تبلیغ در مناطق حاشیه نشین 
ایجاد اشتغال های پایدار )خرد و روستایی(؛. 1

ترویج مناسک و مناسب دینی در مناطق حاشیه نشین؛. 2

تبیین احکام، قانون و حقوق حاشیه نشینی؛. 3
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حمایت از حقوق شهروندی حاشیه نشینان؛. 4

فرهنگ سازی در مناطق حاشیه نشین.. 5

65. مهارت های مرتبط با اعتیاد
مهارت شناخت عائم و نشانه های اعتیاد*؛. 1

مهارت ترک سیگار؛. 2

مهارت تبلیغ میان انجمن های دوازده قدمی*؛. 3

مهارت پیشگیری از اعتیاد**؛. 4

مهارت چگونگی برخورد با معتاد.. 5

66. روش تبلیغ  حجاب و عفاف 
مهارت ارتباط مؤثر با بدحجابان*؛. 1

مهارت طراحی لباس محجوب*؛. 2

مهارت مشاوره به والدین افراد بدحجاب*.. 3

67. مهارت های امامت جمعه و جماعت
مهارت امامت جمعه؛. 1

مهارت امامت محله و مدرسه.. 2

68. مرثیه خوانی و مداحی
مهارت برگزاری مجلس عزای اهل بیت؛. 1

روش ذکر مصیبت و روضه خوانی**؛. 2

مهارت مداحی و نوحه خوانی**؛. 3

مهارت قرائت ادعیه.. 4
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عرصه بین الملل

دوره های کاربردی
69. اطالعات کاربردی در عرصه بین الملل

احکام تبلیغ در کشورهای خارجی؛. 1

بایسته های اخاقی و رفتاری در مواجهه با سایر ملل؛. 2

آشنایی با حقوق شهروندی و آداب دیپلماسی جهانی.. 3

70. وضعیت عمومی جهان 
ــارج از . 1 ــران در خ ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــا وضعی ــنایی ب آش

ــور ؛ کش

آشنایی با کشورهای شرق آسیا؛. 2

آشنایی با روسیه؛. 3

آشنایی با کشورهای عربی و خاورمیانه؛. 4

آشنایی با اروپا؛. 5

یقا؛. 6 آشنایی با آفر

یکای شمالی*؛. 7 آشنایی با آمر

یکای جنوبی.. 8 آشنایی با آمر

بین المللــی  نهادهــای  و  ســازمان ها  وضعیــت   .71
)خارجــی(

آشنایی با سازمان ملل متحد* )سیاسی(؛. 1

)فرهنگــی- . 2 یونیســف*  و  یونســکو  ســازمان  بــا  آشــنایی 

؛ ) عــی جتما ا
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آشنایی با سازمان بهداشت و دارو*)فرهنگی- اجتماعی(؛. 3

سازمان صلیب سرخ جهانی)فرهنگی- اجتماعی(؛. 4

یست)فرهنگی- اجتماعی(؛. 5 سازمان محیط  ز

آشنایی با سازمان حقوق بشر)فرهنگی- اجتماعی(؛. 6

آشنایی با پیمان ناتو)نظامی(.. 7

72. اطالعــات کاربــردی از وضعیــت ســازمان ها و 
) بین المللی)داخلــی  نهادهــای 

آشنایی با سازمان فرهنگ و ارتباطات؛. 1

آشنایی با جامعة المصطفی العالمیة؛. 2

آشــنایی بــا رایزن هــای فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران . 3

تابعــه(؛ مجموعه هــای  و  خارجــه  )وزارت 

یب مذاهب اسامی.. 4 آشنایی با مجمع جهانی تقر

73. آشنایی با معاهدات و اسناد و قوانین
آشنایی با سند 2030**؛. 1

آشنایی با سند حقوق بشر*؛. 2

یست و ... .. 3 آشنایی با سند محیط  ز

74. آشنایی با مسیحیت در سطح جهانی
یان شناسی مسیحیت در جهان*؛. 1 جر

روش های تبلیغی مسیحیت؛. 2

آشنایی با ساختار درون دینی مسیحیت.. 3

75. آشنائی با یهود در سطح بین الملل
یان شناسی یهودیت در جهان*؛. 1 جر

آشنایی با ساختار درون دینی یهودیت*؛. 2
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آشنایی با صهیونیسم و اسرائیل*.. 3

76. آشنایی با بهائیت در سطح بین الملل
یان شناسی بهاییت در جهان؛. 1 جر

روش های تبلیغی بهائیان*؛. 2

آشنایی با ساختار درون دینی بهائیت.. 3

ــالم ( در  ــان )اس ــارۀ ادی ــردی درب ــات کارب 77. اطالع
ســطح بین الملــل

یان شناسی اسام هراسی؛. 1 جر

آشنایی با مذاهب اسامی در سطح بین المللی*؛. 2

آشنایی با فرق در سطح بین المللی*.. 3

ادیان شرقی
آشنایی با ادیان شرقی )هندی(*؛. 1

آشنایی با ادیان شرقی)چینی(*؛. 2

آشنایی با ادیان شرقی )سایر(*.. 3

دوره های مهارتی
78. مهارت نشر کتاب در سطح بین الملل

مهارت تألیف دایرة المعارف؛. 1

مهارت ترجمه کتاب های  دینی *؛. 2

ــان . 3 ــودکان و نوجوان ــرای ک ــی ب ــای دین ــف کتاب ه ــارت تألی مه

ــی؛ خارج

مهارت تألیف کتاب های دینی برای مستبصران؛. 4

مهارت نشر مقاالت علمی بین المللی*؛. 5
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79. مهارت تبلیغی در سطح بین الملل
مهارت راه اندازی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای؛. 1

مهارت تبلیغ میان گردشگران خارجی*؛. 2

مهارت اداره جلسات پرسش و پاسخ با پیروان ادیان*؛. 3

مهارت ظرفیت سازی تبلیغی در عرصه بین المللی؛. 4

مهارت برگزاری مسابقات بین المللی؛. 5

مهارت برگزاری همایش و اجاس های بین المللی؛. 6

مهــارت شــرکت در اجاس هــا و همایش هــای بین المللــی . 7

ظرفیت هــا(*؛ و  )آیین هــا 

یت مراکز اسامی خارج کشور؛. 8 مهارت مدیر

مهارت مناظره بین المذاهب؛. 9

مهــارت مواجهــه بــا مخالفــان و معانــدان خارجــی )معانــدان . 10

نظــام، دیــن و مذهــب و...(**؛

مهارت مشاوره مذهبی مسلمانان خارج کشور*.. 11



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

59 درختواره دوره های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه

عرصه اجتماعی و سیاسی

دوره های کاربردی
80. نظام سیاسی کشور

مبانی والیت مطلقه فقیه**؛. 1

اندیشه حضرت امام خمینی*؛. 2

3 ..*اندیشه حضرت امام خامنه ای

81. قوانین و حقوق کلی نظام
قانون اساسی*؛. 1

حقوق )جزایی و کیفری مبتابه(؛. 2

اسناد باالدستی نظام؛ . 3

شناخت مبانی بیانیه گام دوم انقاب؛ . 4

شناخت سند تحول آموزش وپرورش؛. 5

شناخت سند الگوی اسامی – ایرانی پیشرفت.. 6

82. نهادهای حکومتی و نظامی
شناخت قوه مقننه؛. 1

یه؛. 2 شناخت قوه مجر

شناخت قوه قضائیه؛. 3

شناخت نهادهای وابسته به نظام )شورای نگهبان و ...(؛. 4

شناخت مجلس تشخیص مصلحت نظام؛. 5

شناخت مجلس خبرگان رهبری؛. 6

 شناخت ساختار و تشکیات نظامی در ایران؛ . 7



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

درختواره دوره های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه60

شــناخت ســازمانی عقیدتــی سیاســی در نهادهــای نظامــی . 8

ــران. ای

83. احزاب سیاسی
یان شناسی احزاب پس از انقاب*؛. 1 جر

یان شناسی احزاب اصاح طلب؛. 2 جر

یان شناسی احزاب اصولگرا؛. 3 جر

یان شناسی فمینیسم در ایران؛. 4 جر

یسم.. 5 یان شناسی سکوالر جر

84. جامعه ایرانی
آشنایی با فرهنگ، آداب  و رسوم اقوام ایرانی؛. 1

مردم شناسی در ایران.. 2

85. دشمن شناسی
ابزارهــا و روش هــای دشــمنی دشمنان)شــیوه ها، ابزارهــا و . 1

دشــمن(**؛ زمینه هــای 

راه های عمومی مقابله با دشمنان )بصیرت(.. 2

ــاد،  ــالق، اعتی ــی )ط ــه ایران ــی جامع 86. آسیب شناس
ــت و ...( جمعی

یشه های طاق؛. 1 عوامل و ر

مسائل حقوقی طاق*؛. 2

اعتیاد و مواد شناسی؛. 3

انجمن های ترک اعتیاد؛ . 4

مواد اعتیادآور جدید؛. 5

 راهکارهای پیشگیری از اعتیاد**؛. 6
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مسائل مرتبط با جمعیت و قتل جنین؛ . 7

شناخت مبانی حقوقی و اصول حجاب و عفاف اسامی.. 8

87. جریان شناسی در حوزه و روحانیت
یان شناسی سیاسی )نفوذ(؛. 1 جر

بایسته های طلبه انقابی؛. 2

یان شناسی فقهی و اصولی در حوزه؛. 3 جر

یان شناسی عرفان در حوزه؛. 4 جر

یان شناسی تفسیری در حوزه؛. 5 جر

یان شناسی اخباری گری در حوزه؛. 6 جر

یسم در حوزه*.. 7 سکوالر

دوره های مهارتی
88. مهارتی مرتبط با نظام

روش پاسخ به شبهات والیت فقیه**؛. 1

روش پیشنهاد طرح و الیحه و قانون؛. 2

مهارت تصدی نمایندگی مجلس شورای اسامی؛. 3

مهارت مطالبه گری از مسئوالن؛. 4

مهارت تنظیم دادخواست حقوقی؛. 5

مهارت تصدی پست های عقیدتی و سیاسی؛. 6

مهارت مکاتبات و نامه نگاری اداری*؛. 7

مهارت تدوین آیین نامه های اداری؛. 8

در عرصه هــای . 9 و ظرفیت شناســی حضــور طــاب  فرصــت 

اجتماعــی؛
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ــاع . 10 ــام و اجتم ــای نظ ــاب در عرصه ه ــی ط ــور اجتماع حض

ــته ها(. ــا، بایس ــوت، تهدیده ــف، ق ــاط ضع )نق
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عرصه مدیریت و اجرا

دوره های کاربردی
89. علوم کاربردی مدیریت در عرصه های مختلف 

ــی، . 1 ــت آموزش ی ــته های مدیر ــت و بایس ی ــی مدیر ــناخت مبان ش

ــی و ...؛ ــی، فرهنگ پژوهش

ــه . 2 ــی، جامع ــورای عال ــای علمیه)ش ــاختار حوزه ه ــناخت س ش

ــوزه و ...(؛ ــت ح ی ــین، مدیر مدرس

قوانین و آیین نامه های حوزه های علمیه؛. 3

ــه خواهــران، . 4 شــناخت مراکــز همســوی حــوزوی )حــوزه علمی

ــر تبلیغــات، ســازمان تبلیغــات، مرکــز خدمــات و ...(؛ دفت

دوره های مهارتی.. 5

90. مدیریت در ادارات
مهارت روابط عمومی و ارتباطات سازمانی*؛. 1

بودجــه، . 2 از  دفــاع  بودجــه،  بودجه نویسی)پیشــنهاد  مهــارت 

یــت مصــرف بودجــه و ...(؛ مدیر

مهارت چشم انداز نویسی، برنامه نویسی و طرح نویسی؛. 3

مهــارت آیین نامه نویســی )سیاســت گذاری، قانون گــذاری و . 4

...(؛

مهارت کار تشکیاتی؛. 5

مهارت جذب منابع مالی )دولتی و غیر دولتی(؛. 6
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مهارت جذب نیروی انسانی*؛. 7

مهارت تصمیم گیری؛. 8

یرساخت؛. 9 یت ز مهارت مدیر

مهارت حل تعارضات اداری؛. 10

یت در بحران؛. 11 مهارت مدیر

مهارت شبکه سازی اداری؛ . 12

ــور اداری . 13 ــت در ام ــه مثب ــی ب ــت منف ــل موقعی ــارت تبدی مه

ــت(. ــه فرص ــد ب ــل تهدی )تبدی

ــی،  ــی، پژوهش ــوزوی )آموزش ــز ح ــت مراک 91. مدیری
ــی( ــی، سیاس فرهنگ

یت منابع انسانی*؛. 1 مدیر

یت تبلیغ و امور فرهنگی*؛. 2 مدیر

یت راهبردی )استراتژیک(؛. 3 مدیر

یت پژوهشی؛. 4 مدیر

یت آموزشی مدارس علمیه؛. 5 مدیر

یت تهذیب و تربیتی؛. 6 مدیر

یت امور طاب؛. 7 مدیر

یت مدارس علمیه؛. 8 مدیر

یت مراکز تخصصی؛. 9 مدیر

تولیت موقوفات و توسعه موقوفات حوزوی؛. 10

یت عمرانی مراکز حوزوی*؛. 11 مدیر

اداره دفاتر مراجع، علما و بزرگان حوزوی؛. 12

یت خوابگاه های حوزوی؛. 13 مدیر
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یت مجتمع های علمی و پژوهشی حوزوی.. 14 مدیر

92. مدیریت مراکز غیرحوزوی
یت مهدکودک**؛. 1 مدیر

ــطه اول و . 2 ــتان، متوس ــرورش )دبس ــدارس آموزش وپ ــت م ی مدیر

دوم(**؛

یت مدارس امین )نوع یک(**؛. 3 مدیر

یت مؤسسات فرهنگی - هنری؛. 4 مدیر

یت در مراکز نظامی؛. 5 مدیر

یت مراکز مجازی و فناوری؛. 6 مدیر

یت انتشارات؛. 7 مدیر

یه ای )مراکز نیکوکاری(*.. 8 یت مراکز خیر مدیر
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عرصه هنر، رسانه و فضای مجازی

دوره های کاربردی
93. ســواد دیجیتــال )ســواد رســانه، ابزارهــای رســانه، 

محتــوای الکترونیــک، ارتباطــات اجتماعــی(
شناخت ابرسازمان های رسانه ای*؛. 1

انواع رسانه و کارکردهای آن ها؛. 2

رسانه و جنگ نرم و ... **؛. 3

ظرفیت های رسانه؛. 4

مخاطب شناسی در رسانه؛. 5

آسیب شناسی رسانه ها**؛. 6

امنیت در رسانه و ابزارهای رسانه ای.. 7

94. مبانی و اصول رسانه
مفاهیم رسانه )فرهنگ اصطاحات(؛. 1

فقه رسانه*؛. 2

مبانی حقوقی و اخاقی در رسانه*؛. 3

فلسفه رسانه. . 4

95. مسائل کاربردی فضای مجازی
قواعد و اصول حاکم بر فضای مجازی؛. 1

یزی در فضای مجازی؛. 2 سیاست گذاری و برنامه ر

شبکه های مجازی؛. 3

یابی و مارکتینگ؛. 4 آشنایی با کسب وکارهای رسانه ای، بازار
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پایگاه های اینترنتی )وباگ، سایت و ...(؛. 5

شبکه های اجتماعی )فیس بوک، اینستاگرام و ...( **؛. 6

شبکه های پیام رسان)تلگرام، سروش، ایتا و ...( *.. 7

96. مسائل کاربردی هنر
فلسفه هنر؛. 1

مبانــی شــاخه های هنری)داستان نویســی، شــعر، . 2 اصــول و 

نمایشــی(. مجسمه ســازی، 

game 97. مسائل کالن بازی و
مسائل کان درباره بازی های رایانه ای؛ . 1

سیاست های حاکم بر بازار جهانی بازی ها*؛. 2

سازمان ها و نهادهای متولی بازی در ایران*؛. 3

ارث . 4 یدوفــروش،  )خر رایانــه ای  بازی هــای  فقهــی  مســائل 

اکانــت، نشــر بــازی و ...(؛

ارتباط گیم با اقتصاد، امنیت، سیاست.. 5

98. مسائل کاربردی بازی
آشنایی با پلتفرم ها و ابزارهای هر دسته از بازی؛. 1

ژانر، دسته و سبک شناسی بازی ها*؛. 2

فرصت های تربیتی بازی ها؛. 3

بازی هــای . 4 تربیتــی  تهدیــدات  و  ناهنجاری هــا  آســیب ها، 

رایانــه ای.
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دوره های مهارتی

99. مهارت های رسانه)رادیو، تلوزیون و ...(
مجری گری رسانه ای؛. 1

یال**؛. 2 نقد و تحلیل فیلم و سر

نقد و تحلیل برنامه های تلویزیونی؛. 3

نویســندگی رادیویــی )برنامــه، قصــه، متــن ادبــی، قصــه و . 4

*؛  )... و  داســتان 

نویسندگی برنامه های تلویزیونی؛. 5

کارشناس مذهبی رسانه؛. 6

یت شبکه های ماهواره ای.. 7 راه اندازی و مدیر

100. مهارت های رسانه )نشر-روزنامه(
تولید پیام دینی برای نشر در رسانه؛. 1

گزارش نویسی خبری) متنی، صوتی و تصویری(؛. 2

مهارت مصاحبه رسانه ای )صوتی و تصویری(؛. 3

مهارت تحلیل و یادداشت نویسی.. 4

101. مهارت های رایانه 
مهارت استفاده از word و تایپ ده انگشتی*؛. 1

مهارت استفاده از پرده نگار powerpoint **؛. 2

3 ..indesingn مهارت کار با

102. فضای مجازی
مهارت طراحی سایت و وباگ و ارائه محتوا در آن ها؛. 1
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ــه و آی گــپ و . 2 ــا و ســروش، بل مهــارت اســتفاده از تلگــرام، ایت

ــه محتــوا در آن هــا؛ ارائ

ــه . 3 ــنتاگرام و ارائ ــکا، ایس ــوک، روبی ــتفاده از فیس ب ــارت اس مه

ــوا**؛ محت

مهارت استفاده از توییتر و کورا  و ارائه محتوای دینی**؛. 4

مهارت استفاده از آپارات و یوتویوپ و ارائه محتوای دینی.. 5

103. مهارت کار با نرم افزارهای چندرسانه ای
مهارت کار با فتوشاپ**؛. 1

یتور؛. 2 مهارت کار با ایلوستر

مهارت کار با کورل؛. 3

مهارت کار با ادیوس*؛. 4

یمیر*؛. 5 مهارت کار با پر

مهارت کار با افتر افکت*؛. 6

مهارت کار با پروشو و ... .. 7

104. مهارت برنامه نویسی
برنامه نویسی تحت وب php و ...*؛. 8

برنامه نویسی اندروید و ios ...*؛. 9

برنامه نویسی تحت ویندوز؛. 10

ــل و . 11 ی ــر، آنر ــم میک ــی، گی ــازی )یونیت ــی و بازی س برنامه نویس

.)...

105. مهارت تبلیغی در فضای مجازی
روش پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات در فضای مجازی؛. 1

روش مناظره در فضای مجازی؛. 2
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مهارت سخنرانی چندرسانه ای.. 3

106. مهارت نویسندگی
نگارش داستان کوتاه، بلند و رمان**؛. 1

خاطره نویسی، سفرنامه نویسی، زندگی نامه نویسی و ...؛. 2

مهارت قصه نویسی؛. 3

مهارت قصه گویی**؛. 4

مهارت طنزنویسی*؛. 5

مهارت اقتباس**.. 6

107. مهارت های مرتبط با شعر
سرودن شعر1 )نو، نیمایی، سپید(؛. 1

سرودن شعر2 )شعر سنتی(؛. 2

سرودن شعر کودک و نوجوان؛. 3

در . 4 شــعرخوانی  شــعری،  متــون  )نمونه خوانــی  شــعرخوانی 

ــل و مجالــس(. محاف

108. خوشنویسی )درشت نویسی و ریزنویسی (
مهارت نستعلیق؛ . 1

مهارت شکسته نستعلیق؛. 2

مهارت ثلث و نسخ.. 3

109. گرافیک و اینفوگرافی *
مهارت طراحی اینفوگرافیک، فلوچارت و ...؛. 1

مهارت تولید عکس نوشته؛. 2

تولید عکس های متحرک gif؛. 3

ساخت پادکست.. 4
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110. عکاسی
مهارت عکاسی هنری؛. 1

مهارت عکاسی مستند، خبری و ... .. 2

111. طراحی و نقاشی
مهارت طراحی؛. 1

مهارت نقاشی )رنگ و روغن، سیاه قلم و ...(.. 2

112. نمایشنامه نویسی
مهارت نویسندگی در رادیو؛. 1

مهارت نوشتن نمایشنامه تلویزیونی؛. 2

مهارت نوشتن نمایشنامه صحنه.. 3

113. فیلم نامه نویسی*
مهارت فیلم نامه نویسی داستانی، سینمایی و ...؛. 1

مهارت نگارش فیلم نامه مستند؛. 2

یونویسی بازی های رایانه ای(.. 3 بازی نامه نویسی )سنار

114. فیلم و سریال
مهارت تهیه کنندگی در رادیو، تلویزیون، تئاتر؛. 1

مهارت دکوپاژ؛. 2

مهارت کارگردانی در تلویزیون، سینما و ...؛. 3

فیلم برداری؛. 4

تدوین فیلم؛. 5

صدابرداری و صداسازی در فیلم؛. 6

یتوری؛. 7 گویندگی و نر

پردازی؛. 8 نور
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مستندسازی؛. 9

ساخت پویانمایی دوبعدی و سه بعدی؛. 10

کلیپ سازی و فتوکلیپ؛. 11

موشن گرافیک و رئال موشن؛. 12

پویانمایی؛. 13

نقد و تحلیل فیلم و ... .. 14


