
 

 

  



 

 

 معرفی مدرسه
مدرسه علمیه عالی نواب، با قدمت سیصد ساله اش همواره از مراکز مهم و درخور توجه طالب علوم دینی بوده 

های چشم گیری داشته تاکنون در حوزه های آموزشی و پژوهشی فعالیت  0831است. این مدرسه از سال 

است. به طوری که همه طالب و اساتید بر این مطلب اذعان دارند که این مدرسه یکی از مدارس موفق مشهد 

 می باشد.

 ه.ق، با هزینه خویش ساخته است. 0131واقف این بنا، مرحوم میرزا صالح نقیب رضوی، مدرسه را در سال 

اصلی خود که همان تربیت و آموزش طالب علوم اسالمی می  مدرسه علمیه عالی نواب عالوه بر ادای رسالت

، در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حضور فعال داشته و در مواردی نیز تاثیرگذار باشد

 و آیت اهلل واعظ طبسی حفظه اهلل تعالیآیت اهلل خامنه ای  له می توان به رهبر معظم انقالب حضرتبوده که ازجم

که از محصلین و اساتید به نام این مدرسه بودند و در پیروزی انقالب اسالمی نقش بسزایی داشتند،  رحمه اهلل

 اشاره کرد.

رهبر معظم در سال های اخیر نیز مسئولین، اساتید و طالب مدرسه کوشیده اند تا با تحقق بخشیدن به منویات 

، زید عزهو مدیر عالی حوزه خراسان آیت اهلل مصباح عاملی  حفظه اهلل تعالیانقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 

 تحول اصولی را در حوزه علمیه از نظر کمی و کیفی ایجاد نمایند.

فلسفه  فقه و حقوق ،رشته: ادبیات عرب، فقه و اصول، پنجدر  8و2طالب این مدرسه هم اکنون در سطح 

یش ترجمه بالغی، فقه مقارن، کالم رشته: ادبیات عرب با گراپنج در  4اسالمی و کالم اسالمی و در سطح 

 مشغول به تحصیل می باشند. و فلسفه اسالمی  مقارن و کالم جدید

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 اهداف مدرسه

 دو امر ذیل خالصه نمود: توان درمی ،را ف مدرسه علمیه عالی نواباهدا

 باشند؛ «خدا محور» ،که در تمامی شئونات زندگیاوال: تربیت طالبی 

عنصری سازنده ی تحصیلی خود، که در رشته «شناسمتخصّصانی اسالم »ثانیا: تربیت 

 .ن اسالمی باشندبرای انقالب و تمدّ

 ای، عبارتست از:های چنین طلبهترین ویژگیاینک باید دانست، مهم

 ؛متقی باشد و در زندگی شخصی، اجتماعی و طلبگی، شریعت اسالم را پیاده سازد .0

 ؛شان سراسر مجاهدت علمی باشدزندگی .2

 ؛شناس و انقالبی باشدشناس، دشمنبصیر، وظیفه. 8

 ؛قانع و منقطع از مطامع دنیوی باشد. 4

 ؛در مسیر انجام وظیفه، شجاع باشد و از غیر خداوند هراسی نداشته باشد. 5

 ؛ها باشدعاشق خدمت به مردم و آشنا با دردها و معضالت آن .1

 . از نشاط جوانی و سالمت جسمانی برخوردار باشد؛7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راهبرد مدرسه
ها را مدّنظر خویش دارد که از اهم آن راهبردهایی ، به یقینف خویشاهدامدرسه علمیه عالی نواب برای پیشبرد 

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی

 ؛فی الگوهای علمی و اخالقیتبیین و روشنگری اهداف طلبگی و معرّ .0

 ؛پذیری نسبت به نظام اسالمیئولیتمندی و مسسازی برای دغدغهزمینه .2

 ؛ص علوم اسالمی در جهت رفع نیاز جوامع اسالمی. تربیت عالمان متخص8ّ

 ؛های مرتبط و ایجاد قابلیت علمی برای استنباطدانشرشته های تخصصی و ش . گستر4

 ؛معارف اسالمی با هدف تولید علم رشته های تخصصی مباحث علمی درعمیق کاوش .5

 ؛اسالمی کردن طالب با منظومه فکری امام و رهبری و نظریه پردازان انقالب. آشنا 1

 ها؛و دانشگاه حوزه علمیهتخصصی مدارس  مراکز و ص برای تدریس و پژوهش در. تربیت نیروی متخص7ّ

 . تربیت و تامین پژوهشگر و محقق در زمینه علوم اسالمی؛3

 امتیازات مدرسه
 حوزه علمیه خراسان 4اعطای مدرک تخصصی رسمی سطح  .0

 بهره مندی از اساتید توانمند حوزه و دانشگاه و فضای آموزشی مجهز .2

 وزشی و پژوهشیدی از کتابخانه تخصصی و مشاوره آمبهره من .8

 امکان جذب به عنوان مدرّس در حوزه های علمیه و مدرسه علمیه عالی نواب .4

 علمیه عالی نوابمقاالت در نشریات حوزه علمیه خراسان و مدرسه  امکان انتشار .5

 امکان عضویت در کارگروه های پژوهشی مدرسه علمیه عالی نواب .1

 اعطای کمک هزینه آموزشی .7

 اعطای کمک هزینه پژوهشی .3

 

 



 

 شرایط جذب و پذیرش

 شرایط عمومی پذیرش:

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران .0

 به جمهوری اسالمی ایرانالتزام عملی  .2

 صالحیت جسمی و اخالقی .8

 به تشخیص حوزه علمیه خراسان نداشتن سوء سابقه .4

 نداشتن منع قانونی از نظر مقررات نظام وظیفه .5

 نداشتن اشتغال به تحصیل بصورت تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز دیگر .1

 سال خواهد بود. 5تا  8طول مدت تحصیل با احتساب تکمیل رساله،  تذکر:

 شرایط اختصاصی پذیرش:

از مؤسسات آموزش  رشته تقاضا شده یا کارشناسی ارشد تخصصی مرتبط با 8دارا بودن مدرک سطح  .0

 عالی حوزوی در رشته تخصصی مربوطه

در صورت دارا بودن مدرک غیرمرتبط با رشته، با احراز صالحیت شخص، توسط گروه علمی  تبصره:

 مدرسه و تایید گروه علمی مرکز مدیریت، امکان تحصیل در رشته تقاضا شده وجود خواهد داشت.

 رسمی و تمام وقت تحصیلی در حوزه علمیهاشتغال  .2

 قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی رشته مربوطه .8

 تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت .4

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراحل پذیرش

 زمان بندی پذیرش:

صورت حضوری یا اینترنتی از طریق ه ب 1049اردیبهشت  94الی  1041بهمن  92  ثبت نام:

 navvab.ir-www.hسایت 

 اردیبهشت امکان پذیر میباشد 81دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سایت مدرسه در تاریخ  تذکر:

 1049 نیمه اول خرداد آزمون کتبی:

 برگزاری آزمون کتبی منوط به تکمیل ظرفیت است.تذکر: 

 متعاقبا اعالم خواهد شد. مصاحبه:

اهیابی به مصاحبه علمی الزم جهت رمون کتبی عمومی و تخصصی درصد نمره در آز 71کسب حداقل  کر:تذ

 است.

 مدارک الزم برای مصاحبه علمی:

 فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

 دو قطعه عکس پشت نویسی شده

 تخصصی یا کارشناسی ارشد 8اصل و کپی مدرک سطح 

نیم سال اول  داوطلبانی که در زمان ثبت نام، مدرک تخصصی آنها آماده نیست، باید حداکثر تا آغازتبصره: 

 سال تحصیلی مدرک را ارائه نمایند.

 )کارشناسی و کارشناسی ارشد( 8و2ارائه ریزنمرات مقاطع سطح 

 مبنی بر صالحیت علمی و اخالقی تحصیل در سطح چهار 8تاییدیه از دو استاد تخصصی سطح 

 ...(سایر گواهی های الزم برای امتیازات مصاحبه )تالیفات، مقاالت، فعالیت علمی و 

 

 

 

http://www.h-navvab.ir/


 

 منابع آزمون کتبی
 

 

 

 

 

 

 منابع ضریب مواد ارزشیابی

 نهج البالغه 80نامه  2 ادبیات عرب آزمون عمومی

آزمون تخصصی رشته 

ادبیات عرب با گرایش 

 ترجمه بالغی

 شرح شافیه ابن حاجب 2 صرف

 متن الفیه ابن مالک 2 نحو

 شرح مطول )تفتازانی( 2 بالغت

 کریمقرآن   81جزء  2 ترجمه

 مناجات منظوم امیر المومنین علیه السالم/ قصیده هائیه ازریه / تائیه دعبل 8 متون نظم و نثر عربی

 منتخب خطبه ها و حکمت ها و نامه های نهج البالغه

 آزمون تخصصی

 رشته فقه مقارن

 حجیۀ ألفاظ، ظواهر قطع،حجیۀ:سادس کفایه مرحوم آخوند )مقصد 2 اصول فقه

 و أدلۀ تعارض :ثامن استصحاب/ مقصد:سابع خبرواحد/ مقصد

 أمارات(

 فقه عامه أصول

 حکیم-مقارن

 و ذرایع فتح مرسلۀ، إستحسان،مصالح قیاس،:أول تمهیدیۀ )باب بحوث 2

 سدها(

 (از کتاب البیع تا شروط المتعاقدینمکاسب شیخ انصاری )  3 فقه

 الضرر، التعاد، ایروانی)قواعد-دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه 

 ید( الحرج،

 جلد اول –محمدجواد مغنیه  -الفقه علی المذاهب الخمسه 

 اسالمی )بحث آشنایی با فقه اهل سنت(  –مدخل علم فقه 

 آزمون تخصصی

 رشته کالم مقارن

 کشف المراد از مقصد ثالث به بعد/ االلهیات سبحانی 4 کالم اسالمی

 فرمانیان -گلپایگانی/ فرق تشیع و تسننربانی  -کالم مقارن 4 کالم مقارن

 نهایه الحکمه 2 فلسفه

 آزمون تخصصی

 رشته کالم جدید

سبحانی/ کالم جدید  –کشف المراد از مقصد ثالث به بعد/ االلهیات  4 کالم اسالمی

 خسروپناه -

 نهایه الحکمه 2 فلسفه

 االشارات و التنبیهات 2 منطق

آزمون تخصصی رشته 

 اسالمیفلسفه 

 5و4شرح اشارات نمط  _نهایه الحکمه _شواهد الربوبیه 8 فلسفه

 کشف المراد از مقصد ثالث به بعد 2 کالم

 حکمه االشراق_جوهر النضید 2 منطق



 

 

 سرفصل دروس رشته تخصصی ادبیات عرب

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد عنوان درس

 2 معانی و بیان فارسی 06 دروس عمومی

 1تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی

 )پیشنیاز(
 4 منظورشناسی زبان 4

 2 1نقد و تحلیل متون 2 )پیشنیاز( 1دستور زبان فارسی

 2 2نقد و تحلیل متون 2 )پیشنیاز( 1سبک شناسی زبان فارسی

 4 1روش شناسی و نقد ترجمه 2 (بدیع فارسی )اختیاری

 4 2شناسی و نقد ترجمهروش  2 2تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی

 2 مکاتب و نظریه های ترجمه 2 2دستور زبان فارسی

 11 رساله 2 2سبک شناسی زبان فارسی

 114 جمع  



 

 کالم جدیدسرفصل دروس رشته تخصصی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفصل دروس رشته تخصصی کالم مقارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد عنوان درس

 5 1حکمت متعالیه 41 دروس عمومی

 5 2حکمت متعالیه  3 )پیشنیاز(منطق قدیم 

 5 3حکمت متعالیه 5 )پیشنیاز( 1فلسفه اسالمی

 4 1مسائل کالم جدید 5 )پیشنیاز( 2فلسفه اسالمی

 2 2مسائل کالم جدید 5 )پیشنیاز( 3فلسفه اسالمی

 4 3مسائل کالم جدید 2 1مبانی فلسفه دین

 11 رساله 2 2مبانی فلسفه دین

 111 جمع 4 فلسفه غرب

 تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد عنوان درس

 2 1مقارن  کالم 41 دروس عمومی

 2 2کالم مقارن  4 )پیشنیاز( 1فلسفه اسالمی

 4 3کالم مقارن  4 )پیشنیاز( 2فلسفه اسالمی

 2 4کالم مقارن  4 )پیشنیاز( 3فلسفه اسالمی

 2 شبهه شناسی 4 )پیشنیاز( 4فلسفه اسالمی

 2 1نقد و مناظره  2 کالم اشاعره )پیشنیاز(

 2 2 نقد و مناظره 2 کالم معتزله )پیشنیاز(

 11 رساله 2 تاریخ تحلیلی پیامبر و خلفا

 160 جمع 2 نقد و بررسی فرق انحرافی



 

 فلسفه اسالمی سرفصل دروس رشته تخصصی 

 فقه مقارنرشته تخصصی سرفصل دروس 

 

 تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد عنوان درس

 2 1حکمت متعالیه  06 دروس عمومی

 2 2حکمت متعالیه  2 )پیشنیاز(فلسفه مشاء 

 2 3حکمت متعالیه  2 )پیشنیاز(فلسفه اشراق 

 2 4حکمت متعالیه  4 )پیشنیاز(فلسفه غرب 

 2 5حکمت متعالیه  4 عرفان نظری )پیشنیاز(

 2 0متعالیه حکمت  4 بررسی نظام های فلسفی اسالمی )پیشنیاز(

 2 1حکمت متعالیه  2 1دستاوردهای حکمت متعالیه 

 2  1حکمت متعالیه  2 2دستاوردهای حکمت متعالیه 

 114 جمع 11 رساله

 عنوان درس
تعداد 

 واحد
 تعداد واحد عنوان درس

 4 مبانی کالمی اجتهاد در فریقین 24 اصول فقه مقارن

 3 مذاهب فقهی 24 فقه استداللی مقارن

درک متون عربی با تاکید بر 

 )پیشنیاز(فقه
 4 متون فقه اسالمی به عربی معاصر 4

مبانی رجالی و حدیث شناسی 

 )پیشنیاز(1فقهی فریقین 
 4 نظام قضائی و اصول دادرسی تطبیقی 3

 4 2قواعد فقه فریقین  2 )پیشنیاز(شناخت سلفیه 

 2 روش ها و مکاتب فقهی معاصر 4 )پیشنیاز(فلسفه علم حقوق 

 2 فقه سیاسی معاصر 4 )پیشنیاز( 1قواعد فقه فریقین 

 161 جمع  


