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 مقدمه

همواره بار مسئوليت تبيين در طول تاريخ تشيع سرمايه گرانقدري است كه  مجاهدت عالمان فاضل

 يهاملجأ و مأمن دل هميشهاين عزيزان  اند؛دوش كشيدهه و نشر دين مبين اسالم را در عصر غيبت ب

آمده از نهضت الهی بنيان وجود بهو شرايط خاص  سابقهو بی ارزشمند اند؛ تحولبوده طلبحقيقتآزاده و 

هاي علميه را بر آن داشت تا خدمات گذشته را حوزه ،سره(س)قدّ خمينیحضرت امام  ،گذار انقالب اسالمی

  بينی نمايند.را پيش یهاي نوينقالبوجود آمده، ه گسترش داده و متناسب با نيازهاي ب

 هاي اخيردر سال (حفظه اهلل) ايهخامنالعظمی اهلل م رهبري حضرت آيتمعظّ مقام حکيمانهرهنمودهاي 

و  ی مشکالت بوده،يگشابركات و گره گرايی حوزويان، موجبصو به ويژه تأكيدات ايشان بر لزوم تخصّ

براي تحصيل به صورت  مند راهفضالي مستعد و عالق جذب انديشی بزرگان حوزه برايچاره از اين رو

  .به دنبال داشته است تخصصی

از سال  ز مركز مديريت حوزه علميه خراسانمطابق مجوّ ،همين راستا مدرسه علميه عالی نواب در

 اكنون براي بيست و سومينصی آغاز نموده و هاي تخصپذيرش طالب را براي دوره 1380- 81تحصيلی 

به صورت دو و سه ساله در سطح چهار يا پنج از بين داوطلبان واجد شرايط براي يك دوره سال پياپی 

كالم فلسفه اسالمی و  فقه و حقوق ، ، فقه و اصول،  ادبيات عرب:  رشته تخصصی پنجدر )پيوسته 

 .دذيرپطلبه می (اسالمی
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 علمیه عالی نواب فی مدرسهمعرّ

عليه )علی بن موسی الرضا حضرت حضرت ثامن الحجج  مرقد وجود واسطهبه ،مشهد سمقدّ  شهر در

 «نواب به مشهور صالحیه علمیه مدرسه». است شده احداث مهمی و دمتعدّ علميه مدارس ،(السالم

عنوان يکی از آن بهساخته شده است و همواره از  صفويه يدورهي علوم دينی در مدرسه 10ميان  در

اين مدرسه  1توان، در موفقيت دانش آموختگانشود؛ گواه اين مطلب را میّصصی موفق، ياد میتخ مدارس

هاي خطير علمی و مسئوليت ،مقدّس جمهوري اسالمی اي از سرزمينيافت نمود كه هر يك در خطّه

 .را بر عهده دارند اجرايی

 و ضوير سادات و اشراف جمله از «رضوی ابوصالح» مرحوم، خيريه بناي اين موقوفات واقف 

اند ناميده« نواب يهصالح مدرسه» ،جهت دينباين مدرسه را  و بوده مشهد در سادات نقيب و نواب به بملقّ

 .معروف گرديد «نواب مدرسه»كه بعدها، به 

هزار  18يش از بهزار جلد و نيز  و هشت بيش از سیرا كه ي علميه عالی نواب ي مدرسهكتابخانه

 م رهبريمقام معظّمايش فر معّرفی نمود. هاي بسيار غنیتوان يکی از كتابخانهمیكتاب را داراست،  عنوان

 اند:فرموده ، شاهد اين سخن است. ايشانباره كتابخانه اين مدرسهدر (حفظه اهلل)

زيرا عالوه بر زيادي كتب آن هاي مدراس علميه مشهد است؛ ترين كتابخانهكتابخانه جزو مهماين »

كتب خطی نفيس در اين كتابخانه موجود است كه  700بيش از  ،هاي مدارس ديگربالنسبه به كتابخانه

 2«خط علماي بزرگ شيعه وجود دارد. ،هاها تاكنون به طبع نرسيده است و در بعضی از آنبرخی از آن

( كه با دو و سه)سطح  تخصصی در مقطعمدرسه علميه عالی نواب  زشیآمو نظامشايان ذكر است، 

 دوره طول و شکل گرفته تابستانی دورهنيز  و واحدي سالی نظاميك  برتحقيق و پژوهش همراه است، 

 باشد.سال میيا پنج  چهار در آن ، آموزشی

 

                                                           
 اند. ، از اين مدرسه فارغ التحصيل شدهطلبه  200. تاكنون بيش از  1

 .75-56، ص1365. گزارشی از سابقه تاريخی و اوضاع كنونی حوزه علميه مشهد، كنگره جهانی امام رضا)عليه السالم(، تيرماه 2
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 ف مدرسهاهدا

 ذيل خالصه نمود:دو امر  توان درمی ،را ف مدرسه علميه عالی نواباهدا

 باشند؛ «محور خدا» ،كه در تمامی شئونات زندگیاوال: تربيت طالبی 

اسالم عنصري سازنده براي ي تحصيلی خود، كه در رشته «شناساسالم  صانیمتخصّ»ثانيا: تربيت 

 .ن اسالمی باشندتمدّانقالب و ،

 عبارتست از: ،ایچنین طلبههای ترین ویژگیاینک باید دانست، مهم

 ؛اجتماعی شريعت اسالم را پياده سازد متقی باشد و در زندگی شخصی و. 1

 ؛سر مجاهدت علمی باشدراس اشزندگی.2

 ؛باشد و انقالبی شناسدشمن شناس،بصير، وظيفه. 3

 ؛باشد ويقانع و منقطع از مطامع دني. 4

 ؛از غير خداوند هراسی نداشته باشد ، شجاع باشد ودر مسير انجام وظيفه. 5

 .ها باشدعاشق خدمت به مردم و آشنا با دردها و معضالت آن. 6

 راهبرد مدرسه
توان ها میظر خويش دارد كه از اهم آنرا مدن راهبردهايی ، به يقينف خويشاهدامدرسه علميه عالی نواب براي پيشبرد 

 :به موارد ذيل اشاره نمود

 ؛و اخالقی فی الگوهاي علمیتبيين و روشنگري اهداف طلبگی و معرّ .1

 ؛پذيري نسبت به نظام اسالمیئوليتمندي و مسسازي براي دغدغهزمينه .2

 ؛ص علوم اسالمی در جهت رفع نياز جوامع اسالمی. تربيت عالمان متخص3ّ

 ؛هاي مرتبط و ايجاد قابليت علمی براي استنباطش دانش. گستر4

 ؛كاوش مباحث علمی در معارف اسالمی با هدف توليد علم.5

 ؛و نظريه پردازان انقالب)دام ظله( و رهبري  )ره( آشنا كردن طالب با منظومه فکري امام. 6

 ها.و دانشگاه علميه براي تدريس و پژوهش در مدارسص . تربيت نيروي متخص7ّ
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 تسهیالت و  مزايا
 شد: شوند، از مزايا و تسهيالت ذيل برخوردار خواهندطالبی كه در اين مدرسه مشغول به تحصيل می

 همجواري با حرم امام علی بن موسی الرضا )عليه السالم(؛ .1

 ؛ي از اساتيد توانمند حوزه و دانشگاهمندبهره .2

 هاي مباحثه به همراه اساتيد ناظر توانمند؛تشکيل گروه .3

امکان استفاده از فضاي آموزشی مجهّز از قبيل كتابخانه تخصّصی،كتاب خانه هاي مجازي،ميز مطالعه اختصاصی  .4

 يانه، اينترنت و...؛، را

واصول مركز مديريت)رشته فقه 1جايگزينی نمرات مصاحبه علمی در هنگام پذيرش بجاي امتحان شفاهی سطح  .5

مركز مديريت)تمامی رشته  3و  2وحقوق( و نيز امتحانات شفاهی مدرسه به جاي امتحانات شفاهی سطح و فقه

 ها(؛

ه فرامتنی )مباحثه غير درسی( و كانون اهل قلم )نوشتن سازي جهت رشد طالب مستعد از قبيل مباحثزمينه .6

 مقاالت سفارشی، درسنامه، كتاب و ...(؛

 عنوان استاد و استادناظر در مدارس علميه مشهد؛معرفی طالب مستعد به .7

 چاپ مقاالت برتر در نشريات مدرسه و حوزه علميه خراسان )به همراه پرداخت حق التأليف(؛ .8

 ؛التحصيالنبه فارغحوزه خراسان  2و عمومی سطح  3سطح صیتخصّعطاي دانشنامه ا .9

 ؛و دكترا در مراكز آموزش عالیعلميه حوزه  4سطحمقطع امکان ادامه تحصيل در  .10

 مدرسه؛ 4براي جذب در مقطع سطح 3اولويت قرار گرفتن فارغ التحصيالن سطح .11

 ؛خيرين طالب و ...(درس اخالق، اردو، صندوق تربيتی ) -هاي فرهنگیبرنامهمندي از بهره .12

 ؛...وام ازدواج، وام لپ تاپ ، بن كتاب و وام مسکن، شهريه،  پرداخت .13

 يابد.هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی افزايش میمالکوجود  با شهريه:تبصره
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 مدرسه  پذيرششرايط 
 گردد:و بخش تبيين مینواب در د علميه عالی يمدرسهشرايط پذيرش در 

 عمومی.  شرایط 1 

 ؛تابعيت دولت جمهوري اسالمی ايران (الف

 ؛اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسالمی ايران (ب

 ؛حوزه علميه خراساننداشتن سوء سابقه كيفري و اخالقی به تشخيص  (ج

  ؛ييد كميسيون پزشکیأاساس ت برخورداري از سالمت جسمانی و روانی بر (د

 ؛ات وظيفه عمومیرنداشتن منع قانونی از نظر مقرّ (هـ

 (ش به بعد.ه1377)متولدين سال سن 25داشتن حداكثر  (و

به حداكثر سن افزوده ت خدمت سربازي، مدّ  و دو و سه، سنوات تحصيل در سطح سنوات تدريس اساتيد اعزامی .1 تبصره

 شود.می

 شرایط اختصاصی.  2

 از حوزه علميه؛ يكدارا بودن مدرک اتمام سطح  (الف

 ؛اشتغال رسمی و تمام وقت به تحصيل در مدرسه علميه عالی نوابد تعهّ  (ب

 ؛علمی و عمومی مصاحبه ی وكتب در آزمون شدن قبول ج(
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 مدرسه های تخصصیمعرفی رشته

 باشد(می سال 4 آموزشی )طول دوره صی ادبیات عرب:(  رشته تخصّ الف

 درسنوع  تعداد واحد نام درس نوع درس تعداد واحد نام درس

 تخصصی 6 متون نظم و نثر عمومی 30 رسائل

 تخصصی 4 زبانشناسی عمومی 30 مکاسب

 تخصصی 4 فن ترجمه تخصصی 10 صرف كاربردي

 تخصصی 4 ادبيات فارسی تطبيقی تخصصی 15 نحو كاربردي

 تخصصی 2 فقه اللغه تخصصی 14 بالغت كاربردي

 تخصصی 2 لغت شناسی تخصصی 15 مکالمه عربی

 تخصصی 2 سبك ادبی تخصصی 8 اسالمیكالم 

 تخصصی 2 نقد ادبی تخصصی 8 تفسير

 تخصصی 3 دروس مهارتی تخصصی 8 فلسفه اسالمی

 عملی 6 پایان نامه تخصصی 1 عروض و قافيه

 

 باشد(می سال 5 آموزشی )طول دوره :فقه و اصول صی( رشته تخصّ ب

 درس نوع تعداد واحد نام درس نوع درس تعداد واحد نام درس

 تخصصی 3 تفسير آيات االحکام تخصصی 30 رسائل

 تخصصی 8 فقه مقارن تخصصی 30 مکاسب

 تخصصی 2 اصول الحديث تخصصی 25 كفايه

 مطالعاتی 2 مدخل علم فقه تخصصی 12 كارگاه مراجعات فقهی

 مطالعاتی 2 فلسفه فقه تخصصی 8 كارگاه مراجعات اصولی

 مطالعاتی 6 اسالمیكالم  تخصصی 4 اصول علم رجال

 مطالعاتی 2 تاريخ و كتابشناسی حديث تخصصی 3 فلسفه اسالمی

 ---- 6 دروس مهارتی تخصصی 8 قواعد الفقهيه

 عملی 6 پایان نامه تخصصی 2 اصول فقه مقارن
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 باشد(می سال 5 آموزشی )طول دوره :ج( رشته ی تخصصی فقه و حقوق

 

 باشد(می سال 4 آموزشی )طول دوره :اسالمی و کالم صی فلسفهد(  رشته تخصّ

 نوع درس تعداد واحد نام درس نوع درس تعداد واحد نام درس

 تخصصی 5 آيين دادرسی عمومی 3 مهارت

 تخصصی 4 حقوق بين الملل عمومی 3 تحقيق روش

 تخصصی 2 حقوق تطبيقی تخصصی 60 اصول فقه

 تخصصی 2 متون حقوقی تخصصی 45 فقه

 تخصصی 2 قواعد فقيه تخصصی 2 كليات علم حقوق

 تخصصی 2 تاريخ تطور فقه و اصول تخصصی 9 حقوق جزا

 تخصصی 2 رجال تخصصی 3 دادرسی كيفري 

 تخصصی 2 تفسير فقهی تخصصی 2 جرم شناسی

 تخصصی 5 حقوقی اداري و كار تخصصی 3 حقوق اساسی 

 عملی 6 پایان نامه تخصصی 14 حقوق مدنی 

 نوع درس تعداد واحد نام درس نوع درس تعداد واحد نام درس

 تخصصی 2 تاريخ اديان بزرگ عمومی 30 رسائل

 تخصصی 2 متن شناسی كالمی عمومی 30 مکاسب

 تخصصی 2 فرق و مذاهب كالمی تخصصی 34 فلسفه اسالمی

 تخصصی 2 فلسفه تحليلی تخصصی 15 حکمت متعاليه

 تخصصی 2 شيعهماثورات كالمی و فلسفی  تخصصی 12 كالم اسالمی

 تخصصی 2 تفسير كالمی و فلسفی تخصصی 7 منطق

 تخصصی 2 نقد معنويت هاي نو ظهور تخصصی 6 تاريخ فلسفه

 تخصصی 2 نقد فرقه هاي انحرافی تخصصی 4 فلسفه مشاء

 --- 17 دروس مهارتی تخصصی 4 فلسفه اشراق

 عملی 6 پایان نامه تخصصی 4 كالم تطبيقی
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 باشد(می سال 4 آموزشی )طول دوره :صی کالم اسالمی (  رشته تخصّه

 نوع درس تعداد واحد نام درس نوع درس تعداد واحد نام درس

 تخصصی 4 تاريخ فرق و مذاهب كالمی عمومی 30 رسائل

 تخصصی 2 تاريخ اديان بزرگ عمومی 30 مکاسب

 تخصصی 2 اصول روشهاي تفسير تخصصی 25 كالم اسالمی

 تخصصی 2 تفسير اعتقادي تخصصی 23 فلسفه اسالمی

 عمومی 4 روش تحقيق تخصصی 8 كالم جديد

 عمومی 6 دروس مهارتی تخصصی 6 منطق

 عملی 6 پایان نامه تخصصی 5 نقد فرق ضاله

 

 های مختلفمدرسه در واحدهای برنامهاهم بخشی از 

 پژوهشآموزش و : واحد الف

 ؛برگزاري مباحثات علمی طالب به همراه استاد ناظر .1

 هاي مختلف؛هاي پژوهشی )مقاله نويسی( براي رشتهبرگزاري كارگاه .2

 تدوين مقاالت علمی با راهنمايی اساتيد مجرّب پژوهشی؛ .3

 جذب پژوهشگران موفق در كانون اهل قلم؛ .4
 اساتيد مجرّب پژوهشی؛برگزاري جلسات مشاوره پژوهشی توسط  .5

 ؛(اساتيد علمی كشوري از هاي مختلف )با دعوتها و وروديهاي علمی براي تمامی رشتهبرگزاري نشست .6

 برگزاري كارگاه تدوين پايان نامه نويسی؛ .7
 برگزاري دوره هاي تربيت مربی پژوهشی؛ .8

، ميز مطالعه  ي علوم اسالمیوام خريد لپ تاپ، نرم افزارهااز اعم  هاي آموزشی و پژوهشیتأمين زيرساخت .9

 و....؛ ، اينترنت ، بن خريد كتاباختصاصی

 ؛دارس علميه به عنوان استاد و استاد ناظربه م معرّفی طالب برتر علمی .10

 فرهنگی : واحدب

 کارگروه تبلیغ:: 1-ب 

 ؛تسهيل در تشکيل پرونده تبليغی .1
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 ؛در فضاي مجازي( تبليغشناسی و خوانی، مقتلهاي مهارت تبليغی )سخنوري، روضهبرگزاري دوره .2

 ؛هلينهاي خانواده ويژه مجردين و متأبرگزاري دوره .3

 ؛رمضان و ...(ماه م، فاطميه، اربعين، هاي مستمر هفتگی و مقطعی )محرّريزي جهت تبليغبرنامه .4

 ؛هماهنگی با نهادهاي اعزام مبلغ جهت اعزام طالب به تبليغ .5

 )هر ماهه(. الب و كادر مدرسهقربانی و صدقه اول ماه قمري از طرف ط .6

 کارگروه خانواده:: 2- ب

 ؛كانون خواهران مدرسه علميه عالی نواب ويژه همسران طالب و كادر مدرسه .1

 ؛مهد مجازي نواب ويژه فرزندان طالب و كادر مدرسه .2

 (؛مرتبه در سال 4)مراسمات خانوادگی به صورت مناسبتی  .3

 ؛صورت مساعد بودن شرايطاردوهاي خانوادگی داخل و خارج استان در  .4

 ؛اردوي راهيان نور .5

 به لباس مقدس روحانيت، هديه ازدواج، هديه تولد و سالروز تولد فرزند هداياي فرهنگی از قبيل هديه تلبّس .6

 و...؛

 .عطاي وام ضروري فوريو إ صندوق خيرين طالب .7

 کارگروه مراسمات:: 3- ب

 .ملیهاي مذهبی و اسبتمندر  گوناگون اتمراسم برگزاري

 پذيرش مراحل

 ثبت نام:الف: 

 به صورت حضوری و اینترنتی 2140 اردیبهشت 20لغایت  1401 بهمن 29

    navvab.ir-www.h ثبت نام اینترنتی از طریق سایت:

الی  9و پنج شنبه از ساعت  18الی  9ساعت از  شنبه تا چهارشنبهداوطلبان می توانند همه روزه : حضوری نام ثبت 

 پذيرش مدرسه علميه عالی نواب جهت ثبت نام مراجعه فرمايند.به واحد  13
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 32259559 با شماره تلفنيام تعطيل، شتر، همه روزه غير از أهمچنين داوطلبان عزيز می توانند براي كسب اطالعات بي

 .تماس حاصل نمايند، واحد پذيرش  226(  داخلی 051)

 :آزمون کتبیب: 

 ردد.گمی برگزار مجازيصورت هب 14س ساعت رأ 4/3/2140 مورّخ پنج شنبهروز در  زمون كتبیآ

آزمون به صورت حضوري  به صالحديد مسئول پذيرش،،اي فراهم نباشد اگر شرايط آزمون مجازي براي طلبه:  تبصره

 گردد.خذ میاز ايشان أ علميه عالی نواب سهدر مکان مدر

  تذکر:

 باشد.میاي )تستی( چهار گزينهصورت زمون كتبی بهآ .1

 .است ضروريآزمون كتبی  امتياز %50كسب حداقل  ،مصاحبه علمی بهبراي دعوت  .2

 شود.منفی محسوب می امتيازيك  ،سه پاسخ نادرستهر  .3

 باشند:ون كتبی میشرايط زير را داشته باشند، معاف از آزم كه داوطلبانی: تبصره

 .باشد به باال 17 هاآن يك سطح كل معدل .1

 قرآن كريم باشند.حافظ حداقل نصف  .2

 داراي مقاله علمی پژوهشی يا علمی ترويجی باشند. .3

كارنامه سطح يك  براي معدل سطح يك،ميبايست  ،مصاحبه علمیهنگام  در ،بديهی است طالب معاف از آزمون كتبی 

 رائه دهند.إو براي باقی موارد، مدرک معتبر،  )كه به تأييد مركز مديريت رسيده باشد(خود 
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آزمون کتبی مواد  

 گیرد.قرار می کتبی مورد آزمون ، به انتخاب طلبه فقط یک متنمتحانی، نکته: در هر ماده ی إ

ف
دی

ر
 

 ماده

 امتحانی

 تعداد متن آزمون

 سوال

 ضریب

أ
ت

دبيا
صول 

فقه وا
 

فلسفه
 

الم
ك

فقه و حقوق 
 

              يا  دانش صرف جزائري صرف 1
           صرف ساده طباطبايی

15 2 1 1 1 1 

 1 1 1 1 2 15 قواعد النحويهيا  بن عقيلإيا  سيوطی نحو 2

يا   منطق منتظرييا  منطق مرحوم مظفر منطق 3
 المنطق التعليمی

15 1 1 2 2 1 

 سالمی )دكتر سعيدي مهر(كالم إ عقائد 4
 ستداللی استاد ربانی گلپايگانیيا عقائد إ

15 1 1 2 2 1 

 فقه 5

 

 

  

و يا الروضه  دروس تمهيديهدرسنامه فقه يا 
 البهيه

 رشته ی فقه و حقوق:

 الطالق، الشفعه،  )المتاجر، االجاره، النکاح،

الوكالة،القضاء ، الشهادات، الحجر،الحدود، 
 (القصاص، الديات،  الوصايا، االقرار

 :سایر رشته ها 
 الطالق، الشفعه،  )المتاجر، االجاره، النکاح،

القضا، الجهاد،  ، الصالة، الحج،الخمس
 (المضاربه، الوقف، الغصب،الرهن

15 1 2 1 1 2 

فقه مرحوم مظفر: تا پايان باب سابع  اصول اصول فقه 6
 مقصد سوم)تا انتهاي سيره(

 الوسيط: تا ابتداي مقصد ثامن، تعارض ادلّه
 حلقه ثانيه: تمام كتاب

15 1 2 1 1 2 

اطالعات  7

 عمومی

 تا چهارده( : فصل اول )اصل يكقانون اساسی

 (112تا 107و فصل هشتم )اصل 

10 1 1 1 1 1 
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 مصاحبه علمیج: 

طبق  ،(موارد معافيت از آزمون كتبی) اندآزمون كتبی استفاده كرده آزمون كتبی قبول شده يا از تبصرهدر  ی كهداوطلبان

 نمايند.شركت  ي علمیمصاحبه بايد در ،شده از طرف مدرسهبندي اعالم زمان

 مصاحبه ی علمی:منابع 

 گیرد.فقط یک متن به انتخاب طلبه ، مورد آزمون شفاهی قرار مینکته: در هر ماده ی امتحانی، 

اسالمیو کالم فلسفه رشته رشته کالم اسالمی و  .1  

 ماده ی امتحانی متن مصاحبه

منطق تعليمی یا )اقاي منتظري مقدم(2 و1منطق یاالمنطق )مرحوم مظفر(   منطق 

ربانی گلپايگانی( آقايعقائد استداللی ) یاكالم اسالمی)اقاي سعيدي مهر(   عقائد 

شوند )به صورت تجزيه و تركيب و اعراب گذاري متون در ضمن دروس تخصصی ارزيابی می
 انتخاب شده در مواد درسی تخصصی(

 صرف و نحو

 رشته فقه و اصول .2

 ماده ی امتحانی متن مصاحبه

الطالق، المتاجر، االجاره، النکاح، الروضه البهيه )ابواب  یادروس تمهيديه  یا فقه درسنامه

 (الصالة، الحج،الخمس القضا، الجهاد، المضاربه، الوقف، الغصب،الرهنالشفعه، 

 فقه

الوسيط یاثانيه  حلقه یااصول مظفر   اصول فقه 

اعراب گذاري متون شوند )به صورت تجزيه و تركيب و در ضمن دروس تخصصی ارزيابی می
 انتخاب شده در مواد درسی تخصصی(

 صرف و نحو

 :رشته ی فقه و حقوق .3

 ماده ی امتحانی متن مصاحبه

 )المتاجر، االجاره، النکاح، الطالق، الشفعه، الروضه البهيه  یادروس تمهيديه  یا فقه درسنامه

 (الوصايا، االقرارالحجر،الحدود، القصاص، الديات،  الوكالة،القضاء ، الشهادات،

 فقه

الوسيط یاثانيه  حلقه یااصول مظفر   اصول فقه 

شوند )به صورت تجزيه و تركيب و اعراب گذاري متون در ضمن دروس تخصصی ارزيابی می
 انتخاب شده در مواد درسی تخصصی(

 صرف و نحو
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 :رشته ادبیات عرب .4 

 ماده ی امتحانی متن مصاحبه

 صرف آقاي جزايري دانش صرف یا صرف ساده

 األديب باب رابع،، مغنیقواعد النحويه  یاابن عقيل  یاسيوطی  نحو:

 تجزيه و تركيب)در حد مطالب آموخته شده در سطح يك(

 نحو

 بالغت مختصر المعانی یاجواهر البالغه 

 

 و مصاحبه عمومی: دوره تمهیدیه. د

توان به موارد ذيل اشاره از اهداف اين دوره می خواهد شد.در صورت وجود شرايط برگزار روز  10تا 5اين دوره بين 

 كرد:

 ؛ و اساتيد آن رشته شناخت بيشتر طالب نسبت به رشته انتخابی .1

 براي ورود به رشته انتخابی؛، نياز  هاي پيشاستفاده از كالس .2

 استفاده از مشاوره عمومی و فردي نسبت به رشته تخصصی انتخاب شده؛ .3

 پذیرش جدول زمان بندی

 زمان موضوع

 20/2/2140الی  29/11/1140 ثبت نام

 4/3/1402 برگزاری آزمون کتبی

 اواخر خرداد اعالم نتايج آزمون كتبی

 بالفاصله بعد از اعالم نتايج كتبی تعيين زمان مصاحبه

 1402تیر  22الی  10 مصاحبه

 اواخر تير اعالم نتايج نهايی

 گرددمتعاقبا اعالم می دروه تمهيديه

 ، ابتدای خیابان شیرازی، مدرسه علمیه عالی نواب(علیه السالم)حرم مطهر امام رضا  ، مشهد مقدس: نشانی

 (051) 32259559 تماس: تلفن 

  www.h-navvab.ir  آدرس وب سایت:

@pazireshnavab  

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

