مصوب جلسه
مورخ 4881/8/41

نظام آموزشی مدا رس علوم دینی اهل سنت

نظام آموزشی مذارس علوم دینی اهل سنت

فصل اٍل  :هعزفی ًظام آهَسشی

ّذف اساسی هزحلِای:
تشػین چاسچَب ولی تشًاهِ آهَصؿی اّل ػٌت

اّذاف عولیاتی:
 .1تؼشیف همطغ تحلیلی ٍ طَل هذت تایؼتِ همطغ.
 .2تؼییي اّذاف ولی ٍ خلَكیات هَسد اًتظاس اص داًؾآهَختگاى.
 .3ضَاتط ٍ هشاحل پزیشؽ ٍ تحلیل داٍطلة.
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بخش اول  :اهذاف و سیاستهای برنامه
الف  -اّذاف :
 -1تشتیت فشاگیشاى اّل ػٌت آؿٌا تا هؼاسف ٍ هزاّة اػالهی ٍ پاػخگَ تِ
ًیاصّای ػوَهی اّل ػٌت.
 -2تشتیت ًیشٍّای واس آهذ دس ػشكِ خذهت تِ اػالم  ،خاهؼِ اػالهی ٍ خوَْسی اػالهی ایشاى.
 -3تشتیت داًؾ آهَختگاى هؼتذل  ،آؿٌا تِ هزاّة اػالهی ٍ هؼتمذ تِ ّوضیؼتی
هؼالوت آهیض تا ػایش هؼلواى.
 -4تمَیت هذاسع دیٌی ؿایؼتِ تِ دٍس اص افشاطی گشی ٍ ٍاگشایی ػیاػی  -اختواػی.
 -5تشخَسداسی هذاسع ػلَم دیٌی اّل ػٌت اص ًظام سػوی آهَصؿی ٍ اهىاى
سلاتت تا هشاوض آهَصؿی خاسج وـَس.
ب -سیاستّا :
 -1پایثٌذی تِ لاًَى اػاػی خوَْسی اػالهی ایشاى.
 -2تَخِ تِ هثاًی اػتمادی ٍ فمْی اّل ػٌت.
 -3حفظ ٍحذت هلی ٍ اًؼدام اػالهی ٍ تالؽ دس خْت تمشیة ٍ ّوضیؼتی پیشٍ
هزاّة اػالهی.
 - 4تْشُ گیشی اص هتَى ٍ هٌاتغ آهَصؿی هَخَد اّل ػٌت دس ػیي اػتفادُ اص
هتَى ٍ هٌاتغ خذیذ ٍ فشا هزّثی.
-5تْشُ گیشی اص ًیشٍّای اًؼاًی ّوشاُ تا ًظام اػالهی.
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بخش دوم  :مقطع تحصیلی
 -1ارسش علوی ٍ تحصیلی هقطع
تِ دلیل اّویت ًتیدِتخؾ تَدى آهَصؽّای هذاسع ػلَم دیٌی اّل ػٌت ٍ
استثاط آى تا فؼالیتّای هَسد اًتظاس اص داًؾآهَختگاى ،ایي دٍسُ تِ كَست
یىپاسچِ اص اتتذا تا اًتْا تحلیل تٌظین گشدیذُ اػت.
ایي همطغ ،هؼادل هدوَع هماطغ همذهات ٍ ػطح دس ًظام ػٌتی هذاسع ػلَم
دیٌی اّل ػٌت ،تِ حؼاب هیآیذ.
ایي همطغ اص ًظش هذاسج ػلوی داًـگاّی ،تشاتش تا دٍسُ پیَػتِ ػطح  2حَصٍی ٍ
هؼادل واسؿٌاػی هحؼَب هیؿَد .لىي اگش داًؾ آهَختِای ًتَاًذ دٍسُ سا تِ پایاى
سػاًذ دس كَستیىِ دسعّای  3ػال اص  6ػال پایاًی دٍسُ سا تا هَفمیت گزساًذُ
تاؿذ هیتَاًذ طثك آئیي ًاهِای وِ تِ تلَیة ؿَسای تشًاهِ سیضی خَاّذ سػیذ
هذسن ػطح  1هؼادل واسداًی وؼة ًوایذ.
تشًاهِ ػطح  ٍ 1هؼادل واسداًی تا تلَیة ٍ تاییذ ؿَسای تشًاهِ سیضی هذاسع ػلَم
دیٌی اّل ػٌت تؼشیف ٍ اخشاء خَاّذ ؿذ.
همطغ تحلیلی ٍ تشًاهِ آهَصؿی ّش هذسػِ پغ اص تشسػی الصم تَػط هؼاًٍت آهَصؿی
ٍ پظٍّـی دتیشخاًِ ؿَسای تشًاهِ سیضی تؼییي ٍ هدَص الصم كادس خَاّذ ؿذ.
 -2سطح پذیزش
داٍطلثاى ایي همطغ اص هیاى داًؾآهَختگاى هؼتؼذ دیپلن هیتاؿذ.
تا تَخِ تِ هحشٍهیتّای ػلوی ٍ فشٌّگی هٌاطك  ،پزیشؽ اص همطغ هتَػطِ تا
هذسن ػیىل ًیض هوىي هیتاؿذ.
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تبصزُ  :1داًؾ آهَختگاى هؼتؼذ ػَم ساٌّوایی تا  4ػال تِ ػٌَاى «پایِّای
پیؾًیاص» ،وِ تا هحتَای ًضدیه تِ دسٍع ادتیات ٍ ًگاسؽ فاسػی ،هطالؼات
اختواػی ،تیٌؾ اػالهی ٍ ػشتی دتیشػتاى دس سؿتِ ػلَم اًؼاًی تٌظین ؿذُ اػت،
خزب ٍ پغ اص گزساًذى ایي  4پایِ پیؾًیاص ،اص پایِ اٍل دس وٌاس ٍسٍدیّای دیپلن
تِ تحلیل اداهِ هیدٌّذ.
تبصزُ : 2داسًذگاى هذسن واسؿٌاػی( تِ ٍیظُ دس سؿتِّای الْیات ٍ هؼاسف
اػالهی ) تا لثَلی دس آصهَى خاف هیتَاًٌذ ٍاسد هذاسع ػلَم دیٌی ؿًَذ.
 -3طَل هذت
طَل هذت تحلیل دس همطغ ػوَهی تشای داسًذگاى هذسن دیپلن  6ػال اػتٍ ،
تشایداسًذگاىهذسنػَمساٌّوایی11ػالهیتاؿذ.
داسًذگاى هذسن واسؿٌاػی (تِ ٍیظُ دس سؿتِّای الْیات) تا لثَلی دس آصهَى خاف،
هیتَاًٌذ اص پایِ پٌدن تِ ایي همطغ ٍاسد ؿًَذ.
ً -4ام رشتِ
ًام اًتخاتی تشای همطغ (( هؼاسف اػالهی ٍ فمِ ؿافؼی )) ٍ یا (( هؼاسف اػالهی ٍ فمِ حٌفی ))
تِ تٌاػة هزّة هشتَطِ هیتاؿذ.
 -5شزایط پذیزش
.1تاتؼیت خوَْسی اػالهی ایشاى ٍ پایثٌذی تِ لاًَى اػاػی.
ً.2ذاؿتي ػَء پیـیٌِ ویفشی داٍطلة.
.3ػالهت خؼوی ،سٍاًی ٍ اخاللی.
 .4حذاوثش ػي تشای دیپلن  22ػال (تا افضٍدُ ؿذى هذت تحلیالت تاالتش یا ػشتاصی تِ ػي یادؿذُ)
ٍ تشای ػَم ساٌّوایی  17ػال.
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ً.5ذاؿتي هٌغ لاًًَی تحلیل اص ًظش ًظام ٍظیفِ.
 .6حذالل هؼذل  12تشای دیپلن هتَػطِ ٍ  14تشای ػَم ساٌّوایی.
.7لثَلی دس آصهَى ٍسٍدی.
فصل دٍم  -اّن هقزرات آهَسشی
ً .1ظام تحصیلی:
هادُ  :1تحلیل دس ایي همطغ ،تش اػاع ًظام ًیوؼالی ٍاحذی (تا اهتحاًات) اػت.
هادة :2دس ًظاام ٍاحاذی ،اسصؽ ّاش دسع تاا تؼاذاد ٍاحاذّای آى دسع ػاٌدیذُ
هیؿَد ٍ لثَلی یا ػذم لثَلی فشاگیش یه دسع ،تِ ّواى دسع هحذٍد اػت.
هادةّ :3ش ٍاحذ دسػی ًظشی ،همذاس دسػی اػت وِ هفاد آى تاِ كاَست ًظاشی دس
 16خلؼِ دسػی  61دلیمِای ،ػولی دس  32خلؼاِ ٍ وااسٍسصی ٍ وااسآهَصی دس 48
خلؼِ دس طَل یه ًیوؼال تحلیلی ٍ طثك تشًاهِ هلَب ،تذسیغ هیؿَد.
هادة :4دسٍع داسای طشح ٍ پشٍطُ ،هذت اخشای آى طشح ٍ پشٍطُ ،هتٌاػة تاا ٍاحاذ
دسػی آى ٍ تَػط اػتاد ّواى طشح ٍ پشٍطُ تؼییي هیؿَد.
ً .2امًَیسی ٍ اًتخاب درس:
هادة :5پزیشفتِ ؿذگاى هَظفٌذ دس اتتذای ّش ػال تحلیلی ،تشای ًامًَیؼای دس آى
ػال ٍ اًتخاب دسٍع تِ هذسػِ خَد هشاخؼِ ًوایٌذ .ػذم هشاخؼِ تشای ًام ًَیؼی ٍ
اًتخاب دسع تذٍى اطالع هذسػِ ٍ ػزس هَخِ ،تِ هٌضلِ اًلشاف اص تحلیل اػت.
هادة :6دس كَست تأخیش یا ػزس هَخِ طلثِ دس ًام ًَیؼی ٍ اًتخااب دسعٍ ،ی حاك
اًتخاب ٍاحذ ٍ اداهِ تحلیل دس آى ػال تحلیلی سا ًذاسد .دس ػایي حاال ،آى ػاال
تحلیلی خضء حذاوثش هذت هداص تحلیل ٍی دس آى همطغ هحؼَب هیؿَد.
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هادة :7طلثِ هَظف اػت ػزس هَخِ خَد سا دس خَدداسی اص ًام ًَیؼی ،تاا دالیال
هؼتٌذ تِ طَس هىتَب دس اٍلیي هاُ تؼذ اص آغاص ػال تحلیلی ،تاِ هذسػاِ ػلویاِ
خَد اطالع دّذ.
 .3تحصیل ّنسهاى:
هادة : 8طالب هذاسع ػلَم دیٌی اّل ػٌت ،دس یه صهاى حك ًامًَیؼی ٍ اداهِ
تحلیل دس تیؾ اص یه سؿتِ یا گشایؾ آهَصؿی دس ایي ًظام سا ًخَاٌّذ داؿت.
 .4بزگشاری درٍس:
هادة :9دسٍع (اػن اص ًظشی ،ػولی یا واسٍسصی) هیتَاًذ تِ دٍ كاَست حواَسی یاا
ًیوِحوَسی تشگضاس ؿَد .دس تشگضاسی دسٍع حوَسی ،توام ػاػات دسػی دس هحیط
آهَصؿی تشگضاس هی ؿَد ٍ دس ًیوِ حوَسی ،یاه پاٌدن ػااػات دسػای دس هحایط
آهَصؿی تشگضاس هیگاشدد ٍ طای ایاي ػااػات ،اػاتاد تاِ ساٌّواایی ٍ حال اؿاىال
هیپشداصدً .یوِ حوَسی تَدى دسٍع ،تِ تـخیق ؿَسای تشًاهِ سیضی هذاسع ػلاَم
دیٌی تؼییي هیؿَد.
هادةّ :11ش خلؼِ دسػی  61دلیمِ اػت .الصم اػت اػاتاد دسع خاَد سا تاِ ؿایَُ
هطلَب آهَصؿی تِ گًَِ ای اسائِ دّذ وِ تتَاًذ طشح دسػای سا دس آى خلؼاِ پیاادُ
وٌذ ٍ دس ػیي حال ،طلثِ سا تا ًـاط ٍ ؿاداب ًگاُ داسد.
 .5سال تحصیلی:
هادةّ :11ش ػال تحلیلی هشوة اص دٍ ًیوؼال تحلیلی اػت وِ دس آخاش ّاش ًیوؼاال،
اهتحاًات دسػی تشگضاس هیؿَد.
هادةّ :12ش ًیوؼال دسػی 4 ،هاُ (ؿاهل ّ 16فتِ دسع) اػت.
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هادة :13تؼطیالت ػال تحلیلی ،هٌحلش تِ تؼطیالت سػوی ٍ یه ّفتاِ تؼطایالت تایي
دٍ ًیوؼال تحلیلی (پغ اص پایاى اهتحاًات) اػات ٍ ،دس هااُ سهوااى  ،یاه ػاَم دسٍع،
تملیل هییاتذ.
هادة :14تمَین صهاًی ّش ػاال ،تؼیایيوٌٌاذُ تااسی دلیاك ؿاشٍع ٍ پایااى دسٍع،
اهتحاًات ٍ تؼطیالت ّشػال تحلیلی خَاّذ تَد.
هادة :15طلثِ هَظف اػت توام ٍاحذّای اسائِ ؿذُ دس خذٍل دسػای یاه ػاال سا
اًتخاب ًوایذ ٍ تش اػاع تشًاهِ صهاىتٌذی ؿذُ حشوت ًوایذ.
هادة :16تؼذاد ٍاحذّای دسػی اسائِ ؿذُ دس دٍسُ تاتؼتاًی حذاوثش ٍ 11احذ دسػی اػت.
هادة :17طالب آخشیي ػال تحلیلی اص یه همطغ ،هلضم تِ سػایت ػمف اًتخاب ٍاحذ ًیؼتٌذ.
 .6حضَر ٍ غیاب :
هادة : 18حوَس طلثِ دس توام خلؼات هشتَط تِ ّاش دسع ،الضاهای اػات ٍ ػااػات
غیثت ٍی ًثایذ اص یه پٌدن هدوَع ػاػات حوَسی آى دسع ،تداٍص وٌاذ .دس غیاش
ایي كَستً ،وشُ طلثِ دس آى دسع ،كفش هحؼَب هیؿَد.
هادةّ : 19ش پٌح خلؼِ تأخیش تیؾ اص دُ دلیمِ ،یه خلؼِ غیثت هحؼَب خَاّذ ؿذ.
هادة : 21دس كَستی وِ غیثت طلثِ دس ّش دسع ،تیؾ اص هیضاى یاد ؿذُ تاؿذٍ ،لای
غیثت اٍ هَخِ تـخیق دادُ ؿَد ،آى دسع حزف هایؿاَد اهاا سػایات حاذالل ٍ
حذاوثش ٍاحذّای دسػی دس طَل آى ػال تحلیلی تشای اٍ الضاهای ًیؼات .دس ػایي
حال ،ػال تحلیلی هزوَس ،خضء ػٌَات تحلیلی اٍ هحؼَب هیؿَد.
هادة : 21غیثت غیشهَخِ دس اهتحاى ّش دسع ،تِ هٌضلاِ گاشفتي كافش دس آى دسع
اػت ٍ غیثت هَخِ دس اهتحاى ّش دسع ،هَخة حزف آى دسع هیگشدد.
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هادُ  : 22تـخیق هَخِ تَدى غیثت دس خلؼات دسػای ٍ اهتحااى ّاش دسع ،تاش
ػْذُ هذیشیت هذسػِ ػلَم دیٌی هحل تحلیل اػت.
هادة :23طلثِ هَظف اػت تا یه ّفتِ پغ اص غیثت هذسوی دال تاش هَخاِ تاَدى
غیثت تِ آى هذیشیت اسائِ دّذ ،دس غیش ایي كَست آى غیثت ،غیاش هَخاِ هحؼاَب
خَاّذ ؿذ.
.7حذف ٍ اضافِ :
هادة :24طلثِ هیتَاًذ تا یه هاُ پغ اص آغاص ػال تحلیلی ،حذاوثش چْااس ٍاحاذ اص
ٍاحذّای آى ػال تحلیلی خَد سا حزف یا اضافِ ًوایذ.
هادة :25حذف اجباری یک درس در پایاى سال تحصیلی شاهل هَارد سیز است:
 .1غیثت هَخِ دس خلؼات دسػی یه دسع ،تیؾ اص حذاوثش غیثت هداص
 .2غیثت هَخِ دس اهتحاى یه دسع
هادة :26حزف ولیِ دسعّای اًتخاتی دس یاه ػاال تحلایلی ،تٌْاا دس كاَستی
هداص اػت وِ تٌا تِ تـاخیق ؿاَسای آهَصؿای ،طلثاِ تاِ تحلایل دس آى ػاال
تحلیلی لادس ًثاؿذ .دس ػیي حال ،ػال تحلیلی هضتَس ،خضء حذاوثش هاذت هدااص
تحلیلی طلثِ هحؼَب هیگشدد.
 .8ارسشیابی:
هادة :27طالب دس تواهی دسٍع ،تِ خض دسٍع ّفتگی اخالق ،اسصؿیاتی هیؿًَذ.
هادة :28تشگضاسی اهتحاى دس پایاى فللّای پاییض ٍ صهؼتاى ٍ ًیض دس اًتْای ػال
تحلیلی تشای ّش دسع ،الضاهی اػت.
29هؼیاس اسصیاتی پیـشفت تحلیلی ّش طلثاِ ً ،واشُ آى دسع ٍ ػاذدی تایي
هادة :
كفش تا تیؼت اػت.
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هادة :31اسصیاتی پیـشفت تحلیلی طلثِ دس ّش دسع دس پایااى فلال دسػای ،تاش
اػاع فؼالیت دس والع ،اًدام تىاالیف دسػایً ٍ ،تاایح اهتحااى پایااى ًیوؼاال
كَست هی گیشد ٍ ،اػتاد ّش دسع ،هشخاغ اسصیااتی طلثاِ دس اسصؿایاتی فلالی آى
دسع اػتً .وشُ ًیوؼال یه دسع ،تشویثی اص ً 15وشُ اهتحاى پایااى ًیوؼاال ٍ
ً 5وشُ فؼالیت دسػی والػی اػت.
هادة :31حذالل ًوشُ لثَلی دس ّش دسع ،وؼة حذالل ًوشُ ًْایی  12دس آى دسع اػت.
هادة :32طلثِا ی وِ دس دسػی هشدٍد ؿاَد یاا آى دسع سا حازف وٌاذ ،تایاذ دس
پایاى دٍسُ تاتؼتاى هدذداً اهتحاى دّذ تا اص هضایای آى دسع تتَاًذ اػاتفادُ وٌاذ،
ٍ دس كَستی وِ ٍی تاص ّن دس اهتحاى هَفك ًـَد ،تایؼتی دس ػال تحلیلی تؼاذ،
آى دسع سا اًتخاب وٌذ ٍ دس خلؼات دسػی آى ؿشوت ًوایذ.
هادة :33دس ّش حالً ،وشات ولیِ دسٍع ،اػن اص لثاَلی یاا سدی دسواسًاهاِ طلثاِ
ثثت ٍ دس هحاػثِ هیاًگیي هٌظَس هیؿَد.
 .9اعالم ًوزات:
هادة :34اػتاد هَظف اػت گضاسؽ ًوشُ ّش دسع سا حذاوثش ظشف یه ّفتِ پغ اص
تشگضاسی اهتحاى آى دسع ،تِ هذسػِ ػلَم دیٌی اػالم ًوایذ.
هادُ  :35هذسػِ ػلَم دیٌی هَظف اػت ًوشات ًیوؼال طالب سا دس ّواِ دسٍع ،پاغ اص
سػیذگی تِ اػتشاضات طالب ٍ سفغ اؿتثاّات احتوالی ،حاذاوثش دٍّفتاِ پاغ اص تشگاضاسی
آخشیي اهتحاى ّش ًیوؼال دسػی تِ دتیشخاًِ ؿَسای تشًاهِ سیضی تؼلین ًوایذ.
هادُ  : 36پغ اص اسائِ اػتشام تِ ًوشُ تَػط طلثاِ ،تلاحیح هداذد تشگاِ ،هاالن
ًْایی خَاّذ تَد.
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 .11هیاًگیي ًوزات:
هادة : 37دس پایاى ّش فلل تحلیلی ،هیاًگیي ًوشات طلثِ دس آى فلل ٍ ،هیااًگیي
ول ًوشات طلثِ دس پایاى همطغ تحلیلی ،تِ تشتیة صیش هحاػثِ هیؿَد:
هیاًگیي ًوزات (فصل تحصیلی):
مجموع نمرات دروس انتخابی آن فصل (نمرة نهایی هر درس × تعذاد واحذ فصلی آن درس)
مجموع تعذاد واحذهای انتخابی در آن فصل

هیاًگیي کل (هقطع):
مجموع نمرات دروس آن مقطع (نمرة نهایی هر درس × تعذاد واحذ آن درس)
مجموع تعذاد واحذهای مقطع

هادةً : 38وشات دسٍع دٍسُ تاتؼتاًی تٌْا دس هحاػثِ هیاًگیي ول طلثِ هٌظَس هیؿَد.
هادة : 39هیاًگیي ًوشات طلثِ دس ّش ػال تحلیلی ًثایذ ووتش اص  14تاؿذ.
 .11هشزٍطی تحصیلی:
هادة : 41دس كَستی وِ طلثِ ًتَاًذ حذالل ًوشُ  14سا دس هیاًگیي ًوشات تحلایلی
وؼة ًوایذً ،امًَیؼی اٍ تشای ػال تحلیلی تؼذ تِ كَست هـشٍط اًدام هیؿَد.
هادة :41هذسػِ ػلَم دیٌی هَظف اػت هَضَع هـشٍط تَدى طلثِ سا ّش تاس تاِ ٍی وتثااً
اطالع دّذ ٍ یه ًؼخِ اص آى سا دس پشًٍذُ آهَصؿی ٍی ثثت ًوایذ .تاا ایاي حاال ،للاَس دس
اطالع تِ ٍی یاا اظْااس تایاطالػای اٍ اص ایاي اهاش ،هااًغ اص اخاشای هماشسات ًخَاّاذ تاَد.
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هادة :42ػِ تاس هـشٍطی طلثِ دس همطغ تحلیلی ،هَخة هحشٍهیات ٍی اص اداهاِ
تحلیل دس آى سؿتِ هیؿَد.
 .12هزخصی تحصیلی:
هادة : 43تش اػاع تـخیق هذیشیت هذسػِ ػلَم دیٌی دس ؿشایط اضاطشاس  ،طلثاِ
هیتَاًذ حذاوثش یه ًیوؼال تحلیلی ،هشخلی تحلیلی تگیشد.
هادة :44تماضای طلثِ تشای اخز هشخلی تحلایلی ،تایاذ حاذالل  15سٍص پایؾ اص ؿاشٍع
ًامًَیؼی دس ّش ػال تحلیلی ،تِ ضویوِ دالیل ٍ هؼتٌذات تِ هذسػاِ ػلاَم دیٌای اسائاِ
ؿَد ٍ هذسػِ ػلَم دیٌی هَظف اػت ظشف یه ّفتِ ،تأییذ یاا سد دسخَاػات ٍی سا وتثااً
تِ ٍی اتالؽ ًوایذ.
 .13ػایش همشسات آهَصؿی دس آییي ًاهِای خذا تِ تلَیة خَاّذ سػیذ.
 . 14دس خلَف ػایش همشساتی وِ دس ایي آییي ًاهِ ًیاهذُ ٍ یا هثْن هیتاؿذ  ،تا
تؼییي تىلیف اص ػَی ؿَسای تشًاهِ سیضی تاتغ همشسات ػوَهی آهَصؿی خَاّذ تَد.
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فصل سَم – هَاد درسی
عٌاٍیي درٍس تکویلی:
هَاد دسػی هذاسع ػلَم دیٌی اّل ػٌت تا تاویذ تش حفظ هٌاتغ سػاوی هَخاَد
دس هذاسع ػلویِ ؿَافغ ٍ احٌاف تِ اًووام دسٍع ریل تشاػاع ًظاام ًیوؼاالی
ٍاحذی تَػط وویتِ ػلوای هٌتخاة ؿاَسای تشًاهاِ سیاضی حاذاوثش تاا پایااى
اػفٌذ 1387تْیِ ٍ دس اتتذای ػال  88تِ تلَیة ؿَسای تشًاهاِ سیاضی خَاّاذ
سػیذ ٍ خْت اخشاء اص طشیك دتیشخاًِ تِ دفاتش اػتاًی اتالؽ خَاّذ ؿذ.
تاسی هؼاكش ایشاى ٍ خْاى اػالم  ،سیـِّای اًمالب اػالهی ایشاى  ،آؿٌایی تاا
فشٌّگ ٍ توذى اػالهی ،خغشافیای ػیاػی خْاى اػالم  ،اخاالق ٍ هؼٌَیات ،
اخالق ٍ ػشفاى  ،تاسی تحلیلی اػاالم  ،آؿاٌایی تاا هازاّة فمْای اػاالهی ،
آؿٌایی تا هزاّة والهی اػالهی  ،آؿٌایی تا ادیاى  ،فمِ ٍ اكَل هماسى.
تذکز:
 -1تشتیة ػاالًِ اسائِ دسٍع هىول تشاػاع ًظش وویتِ ػلوای ؿاَسای
تشًاهِ سیضی تؼییي هیگشدد.
 -2دسع اخالق ٍ هؼٌَیت تش هحَس ادػیِ هأثَسُ ٍ اخالق ٍ ػشفااى غیاش
اص دسٍع ّفتگی اخالق وِ دس هذاسع هؼوَل اػت  ،اسائِ هیؿَد.
وویتِّای فَقالزوش هَظفٌذ تشًاهِ آهَصؿی هـتول تش ػشفلل دسٍع
اكلی ٍ تىویلی سا ًْایتاً تا اػفٌذ هاُ ػال  87تِ دتیشخاًِ اسائِ ٍ تشسػای
ٍ تلَیة ًْایی آى دس دػتَس واس اٍلایي خلؼاِ ؿاَسا دس ػاال  88لاشاس
خَاّذ گشفت.
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