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  مسه تعایل شأنهاب

 

 

 : مقدمه

 تخصصی ورود برای بسترسازی راستای در خراسان، علمیه حوزهاسالمی   پیشرفت الگوی و اقتصاد ورزاندیشه هیئت

 در رساله نگارش و پژوهش برای حداقلی هایتوانمندی کسب و االقتصاد فقه مباحث  به عالی سطوح طالب

را به شرح ذیل طراحی  اصول و فقه سطوح عالی  طالب برای اقتصاد یپودمان یدوره  االقتصادی، فقه موضوعات

  نموده است.

 :تعاریف

 حوزه علمیه خراسان اسالمی پیشرفت الگوی و اقتصاد ورزاندیشه هیئت: هیئت

 اقتصاد و فقه پیوسته ۴و۳ سطح و پیوسته ۳و۲ سطح آموزشی هایدوره: بلندمدت دوره

 خراسان علمیه حوزه مدیریت مرکز: مرکز

 :طرح اهداف

، مختلف علل به که یتوانمند فضالی و درس خارج مستعد طالب برای اقتصاد تخصصی هایآموزش ارائه (1

 و فقه در تمحض علت به حال عین در اما ندارند را هیئت بلندمدت هایدوره به ورود فرصت شرایط و

 ابواب در خود هایپژوهش و مطالعات تمرکز لذا و فقه ابواب از یکی در یافتن تخصص به مندعالقه اصول،

 .اندفقه اقتصادی

 زمینه در سه یا چهار حوزوی سطح رساله نگارش قصد که طالبی برای پایه، اقتصادی دانش حداقل تأمین (۲

 .دارند االقتصاد فقه

 آنها طراحی که «مالی و بانکی احکام» و «کار و کسب احکام» هایدوره مدرسین پرورش برای سازیزمینه (۳

  .است هیئت کار دستور در

)همچون، پول و بانک، بخش عمومی و ...( که با  اقتصاد تخصصی یپودمانهای دورهسازی برای ارائه بستر (۴

فقه االقتصاد و یا ورود تر تخصصیمندان به پژوهش در حوزه های برای عالقهدف تعمیق دانش اقتصادی 

 .در نظر گرفته شده است هیئتبه دوره های بلند مدت 
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 :دوره کلی شکل

 از حداقلی بسته یک گیرنده بر در که است( ساله یک و نیم) مدت کوتاه آموزشی دوره یک پودمان عمومی  دوره

 نیمسال هر طی که است شده گرفته نظر در درسی نیمسال سه در واحد ۲۴ میزان به دوره این. است اقتصادی دانش

 هشت ساعت در)هشت واحد درسی  ،فاضل )اعم از تدریس و فراگیری( طالب یاصول -یفقه اشتغاالت کنار در

دروس اقتصادی در صورت آمادگی آموزشی از  بسته. این شد خواهد ارائه ایشان به ، ظهر( از بعد  سه هفته، طی

 ارائه گردد. تر نیزتواند به طور فشردهمیوقت بیشتر برای دوره از سوی ایشان، اختصاص و شده  طالب پذیرش

 :دوره به ورود متقاضی طالبو تعهدات  شرایط

 :که است شده گرفته نظر در عالی فقه و اصول سطوح طالبفضالی درس خارج و  برای ابتدائا اقتصادی پودمان دوره

 .باشند داشته را )فقه اقتصادی( جدید مطالعاتی زمینه یک به ورود و فراگیری قابلیت و بوده جوان (1

گذاری بلندمدت سرمایه و خود ...(اجرایی و )تبلیغی،  غیرعلمی و علمی اشتغاالت سایر کاهش برای آمادگی (۲

 .باشند داشته را االقتصاد فقه در علمی و پژوهشی

 شرکت کنند. -شود تعیین می هیئتبه میزانی که توسط  – هیئتی علمی هاو برنامه هانشستدر  (۳

 به دوره این مدت طول با متناسب اقتصاد، ورزاندیشه هیئتو درخواست  نیاز صورت در شوند متعهد (۴

 .کنند خدمت هیئت این پژوهشی و آموزشی هایبرنامه

 توانندمی هیئت صالحدید ، بهباشند دیگری امتیازات دارای و شروط برخی فاقد که مندیعالقه فضالی حال، در عین

 .کنند شرکت دوره این در

 :اقتصاد ورزاندیشه هیئت تسهیالت

 تخصصی مراکزدیگر  شهریه با متناسب مالی حمایت (1

 پژوهشی فضای و الزم اطالعاتی هایبانک کتابخانه، از اعم الزم پژوهشیآموزشی و  هایزیرساخت تأمین (۲

 داخلی( گواهینامهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی )هیئت اندیشه اقتصاد یپودمان دوره مدرک اعطای (۳

 :گزینش و جذب سازوکار

های ها و ارتباطات سازمانی و علمی، و شناختبا استفاده از ظرفیت فضالی مستعد چهره به چهره شناسایی (1

فرایند گزینش  درمندان عالقهبه منظور جذب حداکثری  - عالوه بر فراخوان عمومی - کادر هیئتشخصی 

 .دوره پودمانی

های کالسشرکت در  و دعوت از ایشان برای های شناسایی شدهچهره با مرکز/هیئتکارشناس  تلفنیتماس  (۲

 توجیهی

که مخاطبان عالوه بر آشنایی با برنامه  )ترجیحاً با فاصله زمانی( علمی –برگزاری یک الی سه جلسه توجیهی  (۳

بندی و ای از مسائل علمی اقتصاد اسالمی توان جمعمشاهده نمونه ، باهیئتدوره پودمانی و اهداف 

 تری برای ورود به دوره را بیابند.گیری دقیقتصمیم
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 :تا مهلت مقرر ذیل دریافت مدارک ؛ثبت نام اولیه متقاضیان (۴

 رزومه علمی .أ

  نامه بیان اهداف .ب

 داتدو استوصیه نامه از  .ت

 های علمیدیگر گواهینامهمدارج علمی و ، )ارزیابی تحصیلی( ریزنمرات .ث

در صورت معرفی داوطلب از سوی دفتر امور نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، نیازی به  تبصره:

 طی مراحل پیشین نیست.

، یکی از هیئتمتشکل از مدیر و دبیر  جذب )که اقالً هیئتو مصاحبه توسط  ،های گزینشبررسی پرونده (5

 باشد(نماینده مرکز مدیریت می و هیئتمکار خارج هدرس اساتید 

 نام و اخذ تعهدات مراحل ثبتو طی  نهایی شدگاناعالم پذیرفته (6

 : دورهبرنامه آموزشی 

ول
ل ا

سا
یم

ن
 

 تعداد واحد عنوان درس  ردیف

 ۲ آشنایی با ریاضیات 1

 ۳ (1) کلیات اقتصاد ۲

 ۳ (۲کلیات اقتصاد ) ۳

 ۸ جمع 

 

وم
 د

ال
س

یم
ن

 

 تعداد واحد عنوان درس  ردیف

 ۴ (۲( و )1پول وبانکداری ) 1

 ۴ (۲( و )1بخش عمومی )اقتصاد  ۲

 ۸ جمع 

 

وم
س

ل 
سا

یم
ن

 

 تعداد واحد عنوان درس  ردیف

 ۳ های اقتصادیتاریخ اندیشه 1

 ۳ اقتصادشناسی روشو  تحقیق روش ۲

 ۲ ی مالیو بازارها نهادها ۳

 ۸ جمع 

 


