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 .1توصیههای مهم به داوطلبان گرامی:
 .1ثبت نام تمامی مقاطع تحصیلی مدرسه باقرین (علیهما السالم) از طریق پایگاه اطالع رسانی مدرسه به آدرس

http://baqerain.ir

انجام می شود .اطالع رسانی مربوط به این دوره و پذیرش آن نیز از طریق همین پایگاه اطالع رسانی و کانال اطالع رسانی مدرسه
باقرین در پیامرسان ایتا به آدرس  https://eitaa.com/madresehbagherainانجام می شود.
 .2جهت کسب اطالعات بیشتر و یا در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ثبت نام در مورد دوره جامع حکمت و عرفان مدرسه باقرین
(علیهما السالم) و امور مربوط به پذیرش (فقط خواهران) ،بین ساعات  11-12با شماره  11213141311تماس حاصل فرمایید و یا جهت
دوره های تمهیدی و عمومی با آدرس  @hekmat_bagherainو جهت دوره تخصصی با آدرس  @EmamReza5در پیامرسان ایتا
مکاتبه نمایید.
 . 3از آنجا که اطالع رسانی ممکن است در برخی مراحل توسط سامانه پیام کوتاه موسسه صورت گیرد ،الزم است پیامک تبلیغاتی
تلفنهمراه داوطلب گرامی مسدود نشده نباشد.

 .2معرفی دوره جامع حکمت و عرفان مدرسه علمیه باقرین (علیهما السالم)
معرفی مدرسه علمیه باقرین (علیهما السالم)
مدرسه علمیه باقرین (علیهما السالم) مدرسه علوم اسالمی ویژهی خواهران است که تحت اشراف مستقیم استاد گرانقدر آیتاهلل سیدیداهلل
یزدان پناه (حفظه اهلل تعالی) اداره می شود .فعالیت این مدرسه در حال حاضر در حوزه حکمت و عرفان اسالمی متمرکز است و اهدافی
همچون تربیت متخصص ،استاد و پژوهشگر در حوزه حکمت و عرفان اسالمی ،پیاده سازی معارف حکمی و عرفانی در سبک زندگی
اسالمی و تربیت مدیران توانمند علمی را دنبال می کند.
مدرسه باقرین (علیهما السالم) به سنت مرسوم حوزوی و به صورت جهادی اداره شده و توسط خود اعضاء ،مدیریت می شود.
تمامی کالس های این مدرسه در بعد از ظهر و در محل مسجد آیتاهلل جوادیآملی واقع در قم ،خ انقالب ،کوچه چهارم ،فرعی سوم
برگزار می گردد.

معرفی دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی
دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی دورهای آموزشی پژوهشی است که ورودی آن طلبه مبتدی در دانشهای فلسفه و عرفان است و
خروجی آن متخصص فلسفه و عرفان است.
این دوره به صورت حضوری و در دو روز در هفته و در مکان مسجد آیت اهلل جوادی آملی واقع در خیابان انقالب ،کوچه چهارم برگزار
می شود.
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این دوره شامل مقاطع زیر است:
 -1مقطع تمهیدی :اولین مقطع از دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی با محوریت کتاب بدایه الحکمه است .طول مدت این دوره یک
سال می باشد .عالوه بر کتاب بدایه الحکمه ،مواد درسی دیگری تحت عنوان دروس پشتیبان با عناوین (منطق ،تاریخ فلسفه ،فلسفه
فلسفه و ...برخی کتب عرفانی سلوکی) نیز برگزار می گردد.
 -2مقطع عمومی :دومین مقطع از دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی با محوریت کتاب نهایه الحکمه است .همچنین دروس پشتیبان
این مقطع شامل عناوینی چون طبیعیات حکمت مشاء (با محوریت کتاب اشارات) و نمط هشتم و نهم کتاب اشارات می باشد.
 -3مقطع تخصصی :سومین مقطع از دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی است که به سه مکتب مشاء ،حکمت اشراق و حکمت متعالیه
و نیز عرفان (در سطح اولیه) با محوریت کتاب های اشارات ،حکمت اشراق ،اسفار و اصول و مبانی عرفان نظری می پردازد .طول مدت
این دوره سه سال می باشد.
الزم به تذکر است که در صورت فراهم بودن شرایط ،مقطع پیشرفته تری نیز برای این دوره مد نظر است که اجرا خواهد شد.
مدرسه باقرین (علیهم السالم) در حال حاضر دارای سه دوره تحصیلی در سه مقطع تحصیلی است .مقطع اول متشکل از خواهرانی است
که دوره های عمومی را به بیان رسانده و از سال تحصیلی آینده دوره تخصصی (با محوریت کتاب اسفار) را آغاز خواهند کرد .مقطع دوم
متشکل از خواهران ورودی پائیز  1311است که در حال حاضر مشغول به تحصیل در دوره عمومی با محوریت کتاب نهایه و نیز طبیعیات
کتاب اشارات هستند .و مقطع سوم متشکل از خواهران ورودی سال پائیز  1311است که با تحصیل کتاب بدایه الحکمة ،مقطع تمهیدی
را به پایان رسانده و از سال آینده دوره عمومی (با محوریت کتاب نهایة الحکمة) را آغاز خواهند کرد.
این مدرسه در سال آینده ،جهت تکمیل ظرفیت دوره های مذکور ،اقدام به پذیرش دواطلبان می نماید .همچنین با توجه به درخواست
های مکرر و عدم امکان پذیرش حضوری دوره جدید ،دوره تمهیدی جهت مشتاقان ورود به عرصه حکمت و عرفان اسالمی در سال
آینده به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
نکته مهم :پذیرش در هر یکی از مقاطع فوق ،به معنای پذیرش برای تمامی مقاطع نمی باشد بلکه پذیرش در مقطع بعدی بر اساس
موفق بودن در ارزیابی مقطع قبل و در صورت نیاز ،مصاحبه مجدد صورت میپذیرد .همچنین در صورت وجود ظرفیت ،قابلیت پذیرش
جدید در ابتدای هر مقطع وجود دارد البته به شرط قبولی در مصاحبه ،تعهد به گذراندن دروس پشتیبان مقطع قبل به صورت غیرحضوری
و دارا بودن سائر شرائط الزم برای آن مقطع.

 .3مراحل پذیرش
 -1تشکیل پرونده:
متقاضیان شرکت در مقطع تمهیدی دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی که واجد شرایط مندرج در این دفترچه هستند ،الزم است با
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی مدرسه به نشانی http://baqerain.ir

نسبت به تکمیل پرونده اقدام نمایند.

مهلت ثبتنام در تمامی مقاطع تحصیلی مدرسه باقرین (علیهما السالم) از  11/3/11الی  11/4/31می باشد.
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 -2قبولی در مصاحبه:
با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت های اجتماعات ،زمان و نحوه انجام مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد.

 .4شرایط الزم جهت شرکت در دوره جامع حکمت و عرفان اسالمی
 -1شرایط عمومی:
تعادل شخصیتی ،فکری و سیاسی ،عقیده و التزام به والیت فقیه ،حسن رفتار و تعامل با دیگران ،زیّ طلبگی ،استعداد الزم برای تحصیل،
نظم و انضباط ،انگیزه واشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی ،باورمندی نسبت به هویت طلبگی ،اهتمام به دستورات شریعت و امور
عبادی.

الزم به تذکر است که ضروری است که تمامی داوطلبان گرامی جهت ثبت نام مبلغ  111111ریال (ده هزار تومان) به کارت به شماره
 ۵131۵11421155411به نام موسوی شال واریز نمایند.

 -2شرایط اختصاصی:
الف) مقطع تمهیدی

 اتمام حداقل سطح یک حوزه علمیه خواهران و یا تعهد به گذراندن دروس ادبیات عرب و منطق قبل از شروع دوره (جهت دواطلبانغیرحوزوی).
 -قبولی در مصاحبه (در فصل دوم جزئیات ذکر شده است)

ب) مقطع عمومی:
 همه شرایط دوره تمهیدی قبولی در امتحان بدایه الحکمه تعهد به گذراندن دروس پشتیبان ارائه شده در مقطع تمهیدیج) مقطع تخصصی

 قبولی در امتحان نهایه الحکمه -قبولی در امتحان شرح اشارات و یا تعهد به فراگیری آن
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 .5مصاحبه
مواد مصاحبه

 .1مقطع تمهیدی:

نوع مصاحبه

مقطع

جزئیات

مواد
قرآن

سطح 1

عقاید

آموزش عقاید استاد مصباح یزدی

منطق

المنطق مرحوم مظفر

ادبیات عرب

متن خوانی متون درسی

قرآن

علمی
سطح 2

تشخیصی
تربیتی

–

عقاید

بدایه المعارف االلهیه ،آِیت اهلل خرازی

منطق

المنطق مرحوم مظفر

فقه

شرح لمعه

اصول

اصول فقه مرحوم مظفر

فلسفه

درآمدی بر فلسفه اسالمی شهید مطهری

ادبیات عرب

متن خوانی متون درسی

 .1بررسی صالحیت های عمومی ،اخالقی ،تحصیلی و سیاسی – اجتماعی
 .2بررسی توانمندی ها و مهارت های عمومی
 .3بررسی گرایش ها و عالیق
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 .6مقطع عمومی:


مصاحبه شفاهی بدایه الحکمه برای افراد جدید الورود



احراز موفقیت در ارزیابی تحصیلی و انضباطی مقطع تمهیدی و در صورت نیاز مصاحبه مجدد برای شرکت کنندگان
مقطع تمهیدی



خواهرانی که در دوره تمهیدی شرکت نداشته اند ،موارد مصاحبه تمهیدی را نیز باید شرکت کنند.

 .7مقطع تخصصی:


مصاحبه شفاهی نهایة الحکمة



مصاحبه شفاهی شرح اشارات
( در صورتی که داوطلبی کتاب شرح اشارات را فرانگرفته باشد و در مصاحبه کتاب نهایة الحکمة قبول شود ،به شرط تعهد به
فراگیری شرح اشارات ،می تواند در مقطع تخصصی مشغول به تحصیل شود).

مقررات اجرای مصاحبه:
 .1هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه برای کسانی انجام خواهد شد که پرونده آنها کامل باشد.
 .2تعیین زمان مصاحبه برای هر نفر فقط یکبار ممکن است و غیبت ،انصراف و ترک جلسه مصاحبه (به استثناء موارد مشکل و حادّ)
موجب انصراف از دوره میشود.

نکته مهم:
اعالم نتایج پذیرش نسبت به افراد جدید الورود بر اساس جمع بندی امتیازات سوابق تحصیلی ،مصاحبه علمی و مصاحبه تشخیصی-
تربیتی انجام میشود.
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