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مقدمه: «
ــام  ــتای انج ــاجد، در راس ــور مس ــه ام ــیدگی ب ــز رس ــوزش مرک ــت آم    معاون
ــش  ــطح بین ــای س ــازی و ارتق ــرد روزآمد  س ــا رویک ــه، ب ــای محول ماموریت ه
عمومــی، دانــش نظــری و مهارت هــای تخصصــی، ضمــن ســرلوحه قــراردادن 
ایــن نکتــه کــه »مدیریــت مســجد یــک تخصــص اســت«، اقــدام بــه تدویــن 
ــی  ــا تمام ــن آموزش ه ــت. ای ــوده اس ــری نم ــم و فراگی ــی منظ ــه آموزش برنام
کارگــزاران مســاجد اعــم از ائمــه محتــرم جماعــات، خــدام و امنــای محتــرم و 
ــا برنامه هــای متنــوع آموزشــی تحــت  همچنیــن خانواده هــای شــریف آنهــا را ب
ــن فعالیت هــا در دفترچــه پیــش رو،  ــی ای ــرار خواهــد داد، کــه معرف پوشــش ق

ــردد: ــم می گ تقدی
این دفترچه متشکل از دو بخش است:

 1( معرفی برنامه ها به تناسب مخاطبین 
 2( نحوه بهره مندی از خدمات آموزشی معرفی شده 

در بخــش اول ایــن دفترچــه انــواع برنامه هــای پیش بینــی شــده در قالــب جــداول 
طبقه بنــدی شــده، بــرای ســه طیــف از کارگــزاران مســجد یعنــی ائمــه جماعــات، 
ــود  ــه می ش ــدون ارائ ــه صــورت م ــروه ب ــر گ ــای ه ــاء و خانواده ه ــدام و امن خ
کــه عالقه منــدان بــه شــرکت در هــر یــک از ایــن دوره هــا بــا مراجعــه بــه بخــش 
دوم و پــر کــردن فرم هــای مربوطــه، اقــدام بــه ثبــت نــام و شــرکت در دوره هــا 

ــد.  می نماین
اســتدعای خادمیــن شــما در مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد ایــن اســت کــه 
پــس از مطالعــه دقیــق مطالــب بخــش اول، با تکمیــل فرم منــدرج در بخــش دوم، 
نیازمندی هــای آموزشــی خویــش را اعــالم نماییــد؛ تــا پــس از فــرآوری اطالعات 
بدســت آمــده، بــا همــکاری مدیــران و کادر خــدوم نواحــی 17 گانــه، تمهیــدات 

الزم جهــت اجرایــی ســازی و بهــره منــدی از برنامه هــا، فراهــم گــردد.
                                                                                    

                                        و من اهلل التوفیق
                                                                     معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد
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معاونـــت آمـــوزش 
ـــیدگی  ـــز رس مرک
بـــه امـــور مســـاجد
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــز رس مرک
مســاجد بــا طراحــی برنامــه 
راهبــردی دو ســاله و تعییــن 
هشــت گانه،  راهبردهــای 
اصلی تریــن و محوری تریــن 
ماموریــت معاونــت آموزش 
را بدیــن شــرح اعــالم نمود.

ــای  ــعه توانمندی ه »توس
و  تخصصــی  علمــی، 
مهارتــی ائمــه جماعــات 

و کارگــزاران مســجد«
شــرح ایــن ماموریــت ناظر 
ــای  ــک از رده ه ــر ی ــه ه ب
مخاطبیــن دارای اهــداف 
ــه  ــه ب ــی می شــود ک تفصیل
ــن  اختصــار هــر یــک از ای
محورهــا تقدیــم می گــردد.

ائمه جماعات مساجد «
 اصلی ترین و محوری ترین مخاطب در معاونت آموزش، ائمه محترم جماعات 

می باشند که مدیریت مسجد بر عهده این عزیزان می باشد، لذا توسعه 
توانمندی های اعزه محترم در سه هدف ذیل پیگیری می شود.

الف( برنامه ریزی به منظور ایجاد و ارتقاء توان مهارتی و مدیریتی و توسعه 
قدرت راهبری ائمه جماعات به جهت نقش آفرینی در مدیریت مسجد و 

بالندگی در رهبری جماعت
    امــر مدیریــت مســجد و هدایــت و راهبــری جماعــت وظیفــه اصلــی 
ــه  و محــوری ائمــه جماعــت مــی باشــد. بهــره منــدی از دانــش و تجرب
ــه روزرســانی ائمــه  الزم در انجــام ایــن امــر خطیــر دینــی و تقویــت و ب
محتــرم جماعــات بــه لحــاظ علمــی و مهارتی ســومین هــدف از ماموریت 
ــه  ــات آموزشــی ب ــه خدم ــه محــور ارائ ــی باشــد ک ــوزش م ــت آم معاون

عزیــزان شــده اســت.

ب( بستر گشایی به منظور تقویت و تعمیق توان علمی و پژوهشی ائمه 
جماعات در راستای تعالی جایگاه امام

    گروهــی از ائمــه جماعــات محتــرم دارای توانمندی هــای بــاالی علمــی 
ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای دین ــات در زمینه ه ــر و تالیف ــب اث و صاح
ــی در  ــور علم ــت حض ــتعداد جه ــد و دارای اس ــا عالقه من ــند و ی می باش
نــگارش و تالیــف مقــاالت و کتــب در مســاله ها و موضوعــات فرهنگــی 

و اجتماعــی.
    بدیــن جهــت برنامه ریــزی جهــت ارائــه خدمــات علمــی، پژوهشــی و 
بهره منــدی از تالیفــات و تولیــدات ایــن عزیــزان می توانــد زمینــه مناســبی 

جهــت انجــام امــور پژوهشــی و تولیــدی مرکــز باشــد.

ج( زمینه سازی به منظور تکمیل و اتمام برنامه درسی و تحصیل ائمه 
جماعات به جهت تقویت هویت طلبگی

    الزم بــه ذکــر اســت کــه زمینه ســازی بــه منظــور اتمــام برنامــه درســی 
حــوزوی ائمــه جماعــات، مســئولیت مســتقیم مرکــز رســیدگی بــه امــور 
مســاجد نمی باشــد ولیکــن بــه جهــت ایــن کــه تکمیــل مــدارج درســی 
ــش  ــک نق ــردد بی ش ــی می گ ــت طلبگ ــای هوی ــت و احی ــث تقوی باع
بســزائی در کارآمــدی و نشــاط علمــی امــام جماعــت در ســنگر محــراب 
ــر  ــام در ام ــگاه ام ــاء جای ــد داشــت و از ســوی دیگــر باعــث ارتق خواه

مســجدداری خواهــد بــود.
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خانواده ائمه جماعات و کارگزاران مسجد «کارگزاران مسجد )خدام و امناء( «

الف( زمینه  سازی به منظور پیشرفت برنامه درسی و 
تحصیلی کارگزاران در راستای ارتقاء انگیزش کاری و 

سازمانی

ب( برنامه ریزی به منظور تقویت و تعمیق بهره معرفتی و 
عقیدتی کارگزاران در راستای وصول به شایستگی های 

کارگزار مسجد

ج( برنامه ریزی به منظور ایجاد و ارتقاء توان مهارتی و 
رفتاری کارگزاران در راستای کارآمدی در امر خدمت به 

مسجد
    امنــاء و خــدام مســجد از اصلــی تریــن ارکان کارگزاری 
مدیریــت مســجد بــوده که نقــش بســزایی در همفکری و 
همراهــی و همــکاری بــا امــام جماعــت محتــرم در تحقق 
ــته  ــد داش ــاجد می  توانن ــی مس ــی و انقالب ــداف دین اه
باشــند. توجــه بــه جهــت علمــی و مهارتــی و عقیدتــی 
ــت  ــای معاون ــه اولویت ه ــب از جمل ــن رده از مخاط ای
آمــوزش می باشــد کــه مبنــای طرح ریــزی و ارائــه 
خدمــات آموزشــی بــرای ایــن بزرگــواران گردیده اســت.

الف( طراحی و برنامه ریزی ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای 
و فرهنگی در راستای تکریم و تعالی انگیزشی، منزلتی و مهارتی 

همسران ائمه جماعات و کارگزاران مسجد
ب( طراحی و برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات آموزشی، 

فرهنگی و تربیتی فرزندان ائمه جماعات و کارگزاران مسجد به 
جهت ارتقاء و تقویت معرفتی، هویتی و رفتاری

    ســومین رده از مخاطبیــن معاونــت آمــوزش کــه بــه عنــوان 
اولویــت آموزشــی تعییــن شــده اســت خانــواده محتــرم ائمــه 
جماعــات در مرتبــه اول و خانــواده محتــرم خــدام در مرتبه دوم 

و خانــواده محتــرم امنــاء در مرتبــه ســوم مــی باشــد.
ــرم  ــه همســران محت ــه خدمــات آموزشــی ب     طراحــی و ارائ
ائمــه جماعــات می توانــد نقــش موثــری در تقویــت و تعالــی 
ــه  ــال همســران ب ــته و منشــاء حضــور فع ــزه داش ــواده اع خان
ــه  جهــت همفکــری و همــکاری در امــر خدمــت فرهنگــی ب

ــوان باشــد. ــه خصــوص در حــوزه بان مســجد ب
    ایــن امــر در مــورد خانــواده خــدام و بــا رویکــرد و 
ــواده  ــن خان ــود و همچنی ــاص خ ــی خ ــت های آموزش سیاس
امنــاء بــا اهــداف مختــص بــه ایــن گــروه برنامه ریــزی و اجــرا 

ــد. ــد ش خواه
    در محــور خانــواده لحــاظ فرزنــدان ائمــه محتــرم جماعــات 
و برخوردارســازی آنهــا از خدمــات مناســب آموزشــی، فرهنگی 
و تحصیلــی از دیگــر برنامه هــای معاونــت آمــوزش مــی باشــد 
کــه امیــد اســت در کنــار فعالیت هــا و زحمــات شایســته پدران 
ــه  ــت بنی ــدی در تقوی ــر و مفی ــت موث ــرم خدم ــادران محت و م

معرفتــی و هویتــی فرزنــدان عزیزتــان ارائــه دهیــم.



برنامـــه ها و 
ـــات  خدمــــ
آموزشــــــی
جماعـات ائمه 

آموزش های عمومی و تخصصی «
ائمه جماعات محترم عهده دار مدیریت مسجد و برخوردار از 
نقش هدایت و راهبری امت می باشند. برنامه ریزی به منظور 
ارتقاء توان مدیریتی و هدایتی در امر مسجد از اهداف طرح 
هادیان می باشد. که در دو حوزه آموزش های عمومی و 
تخصصی به ارائه خدمات می پردازد.

فعالیت های علمی «
طرح حکمت با هدف توجه به بُعد علمی و پژوهشی ائمه محترم 
جماعات و زمینه سازی رشد و ارتقاء در این زمینه طراحی گردیده 
و در هماهنگی با معاونت پژوهش حوزه علمیه و دیگر مراکز 
علمی به ارائه خدمات در این حوزه خواهد پرداخت.



برنامـــه ها و 
ـــات  خدمــــ
آموزشــــــی
جماعـات ائمه 

برنامه های تحصیلی  «
این طرح با هدف زمینه سازی جهت انجام 

تحصیلت تکمیلی و تقویت و استمرار بخشی 
ارتباط ائمه محترم جماعات با نهاد حوزه طراحی و با 
هماهنگی، نظارت و تایید معاونت آموزش و معاونت 
تبلیغ حوزه علمیه قم و تهران اجرایی سازی خواهد 

شد.

امور درسی «
این طرح با هدف انجام حمایت های درسی به منظور تکمیل و 
اتمام دروس حوزوی ائمه جماعات در همکاری و هماهنگی 
و تایید معاونت آموزش حوزه علمیه قم و تهران طراحی و در 

چهار خدمت به شرح ذیل تقدیم می گردد.
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آموزش های عمومی و تخصصی

می
مو

ی ع
 ها

ش
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آم

کلس های آموزش ناحیه ای
 برگزاری کالس های آموزشی در موضوعاتی با اولویت ستادی و نیازهای ناحیه ای از اهداف این 

خدمت می باشد که از جمله به اصول و روش های مسجدی، ارتباط با نوجوان و جوان، سواد 
رسانه ای و ... می توان اشاره نمود.

درس اخلق ناحیه ای
توجه به تهذیب و رشد اخالقی و معنوی در بهره مندی از اساتید اخالق و الگوهای طلبگی 

ضرورتی است که همگان به آن واقفند و بر اهمیت آن تاکید می ورزند. برگزاری جلسات درس 
اخالق با حضور اساتید ویژه یکی دیگر از خدمات آموزش های عمومی می باشد.

-کالس های آموزش ناحیه ای از مجموعه خدمات عمومی فراگیر می باشد که ویژه تمامی ائمه شرایط
محترم جماعات می باشد.

ملحظات

- کالس های ناحیه ای حداقل فصلی یک دوره و با مدیریت ناحیه برگزار خواهد شد.
- زمان و مکان برگزاری کالس ها ترجیحا نزدیک به محل ناحیه خواهد بود که حداقل یک هفته 

قبل اطالع رسانی خواهد شد.
- کالس ها بهره مند از حضور اساتید مجرب و برنامه های آموزشی و فرهنگی مکمل خواهد 

بود.
- برگزاری جلسات اخالق با درخواست مدیران نواحی امکان پذیر خواهد بود و معاونت 

آموزش حمایت های الزم در زمینه برگزاری را صورت خواهد داد. لذا عالقه مندان به شرکت در 
کالس های اخالق ناحیه ای در فرم دفترچه آمادگی خود را اعالم نمایند
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آموزش تخصصی بیان تفسیر با گرایش مسجد

برخی از موضوعات از اصلی ترین مساله های ائمه محترم جماعات در مواجهه با مخاطب و 
اداره مسجد و هدایت جماعت می باشد که دارای جوانب علمی و تخصصی ویژه ای نیز می 

باشند. برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های تخصصی در این موضوعات در همکاری با مراکز 
معتبر حوزوی و بهره مندی از اساتید عالی جزء اهداف این خدمت آموزشی می باشد که براساس 

زمان بندی صورت گرفته به میزان استقبال و درخواست ائمه جماعات در ماه های آتی برگزار 
خواهد شد.

آموزش تخصصی بیان احکام با گرایش مسجد

آموزش تخصصی امامت و مهدویت

آموزش تخصصی مدیریت مسجد

آموزش تخصصی فرق و ادیان

آموزش اصول برنامه ریزی فرهنگی در حوزه 
دختران و بانوان

- ثبت نام در دوره تخصصی مورد نظر از طریق فرم ثبت نامشرایط
- تعهد به حضور منظم در دوره

ملحظات

- دوره های تخصصی زیر نظر مراکز معتبر حوزوی و با ارائه مدرک انجام خواهد شد.
- هر دوره حداقل 15 جلسه دو ساعته خواهد بود.

- برخی دوره ها به صورت غیرحضوری نیز برگزار خواهد شد )امامت و مهدویت، فرق و ادیان(
- اولویت برگزاری دوره با موضوعاتی است که از جهت داوطلب به حد نصاب رسیده باشد.
- اطالعات تفصیلی در مورد مواد و متون و آزمون های هر دوره پس از ثبت نام و قبولی در 

پذیرش دوره تقدیم اعزه محترم خواهد شد.
- در صورتی که تعداد داوطلبان از یک ناحیه به حد نصاب برگزاری یک دوره باشد امکان انجام 
دوره در محل ناحیه فراهم می گردد. لذا مدیران نواحی نیز مستقاًل جهت برگزاری دوره در ناحیه 

خود می توانند اقدام نمایند.

توضیحاتموضوع
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فعالیت های علمی

توضیحاتموضوع

فراخوان آثار تالیفی ائمه جماعات
 شناسایی ائمه جماعات دارای تالیف و دریافت آثار تدوینی به منظور بهره مندی فرهنگی، آموزشی مرکز 

و تقدیر از آثار فاخر و برتر از طریق انجام داوری در قالب جشنواره آثار و تالیفات.

اشتراک خبرنامه علمی، پژوهشی، آموزشی

 معاونت آموزش با هدف اطالع رسانی آخرین اخبار و رویدادهای علمی، پژوهشی و آموزشی که به 
نحوی مرتبط با موضوع مدیریت و امامت مسجد می باشد، اقدام به طراحی یک خبرنامه در این زمینه 

نموده است. اولین شماره خبرنامه در سال جاری تقدیم خواهد شد.

دوره آموزش روش پژوهش، تحقیق و تالیف

 برخی از ائمه جماعات دارای توان اولیه تحقیق و تالیف و بعضا عالقه مند به فراگیری روش ها و تقویت 
توامندی های خود در حوزه پژوهش، تحقیق و تالیف می باشند. بدین منظور اولین دوره تخصصی و 
اختصاصی این موضوع توسط معاونت آموزش در مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار خواهد شد.

هدایت و حمایت از تدوین پایان نامه 
سطح 3 و 4 حوزوی

 راهبری عالی امور مساجد در ارتقاء و دستیابی به مسجد طراز انقالب اسالمی ناظر به پاسخگویی علمی 
و دینی به برخی از مساله ها و موضوعات اصلی در این زمینه میباشد.

چنانچه در هماهنگی با حوزه علمیه، ائمه جماعاتی که آماده ارائه پایان نامه سطح 3 و 4 خود می باشند 
مساله ها و موضوعات اصلی در امر مسجد را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب نمایند، مرکز می تواند در 
حمایت مادی و معنوی از این اقدام شایسته برنامه ریزی های الزم را صورت دهد که این خدمت ناظر به 

این امر مهم طراحی شده است.

شرایط

- برای شرکت در فراخوان آثار داشتن تالیف در قالب کتاب )اعم از چاپ شده و چاپ نشده( الزم 
می باشد.

- خبرنامه از خدمات عمومی فراگیر می باشد که برای تمامی ائمه جماعات ارسال می گردد.
- شرط بهره مندی از حمایت پایان نامه، اتمام دروس سطح 3 و 4 و برخورداری از شرایط انتخاب 

موضوع و ارائه پایان نامه براساس قوانین آموزشی حوزه می باشد.

ملحظات

- ثبت نام بابت فراخوان از طریق فرم انتهایی این دفترچه و یا مراجعه به سایت معاونت آموزش تا پایان 
آذر ماه امکان پذیر خواهد بود. با انجام ثبت نام، تماس معاونت با صاحبان اثر جهت اعالم نحوه ارسال 

اثر صورت خواهد پذیرفت.
_ به جهت محدودیت در تعداد شرکت کنندگان جهت دوره روش پژوهش و با لحاظ یک بار برگزاری 

آن در سال 94، پس از ثبت نام اولیه از طریق فرم در دفترچه، معاونت در تماس با داوطلبان، فرم دوم 
ثبت نامی را تکمیل و افراد پذیرش شده را اطالع رسانی خواهد نمود.

_ مکان برگزاری دوره روش پژوهش در شهر تهران و ساختمان آموزشی محراب خواهد بود.
_ داوطلبان محترم برای بهره مندی از حمایت در پایان نامه در فرم ثبت نام سطح تحصیلی و موضوع 

پیشنهادی پایان نامه خود را اعالم نمایند. معاونت در تماس با داوطلبان محترم در تعیین و نهایی سازی 
موضوع اقدام نموده و مراحل بعدی کار را اعالم خواهد نمود.
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برنامه های تحصیلی 
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 معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد با دعوت از حضرت آیت اهلل اراکی دو سال است که درس خارج 
فقه المسجد را صبح روزهای چهارشنبه در ساختمان آموزشی محراب برگزار می نماید. در سال تحصیلی جاری عالوه بر 
این درس، دیگر دروس فقه، اصول و تفسیر شهر تهران شناسایی و در لیست مرکز قرار گرفته است تا زمینه تحصیالت 

عالیه را برای اعزه محترم فراهم نماید.

شرایط : 
-  برخورداری از اتمام کفایتین )پایه ده حوزه( برای کسانی که درخواست ارائه گواهی آموزشی داشته باشند ضروری است. 

- حضور داوطلبانه ائمه محترم جماعات در دروس اعالم شده بالمانع می باشد.

مالحظات : 
- حضور و غیاب شرکت کنندگان به صورت منظم، انجام خواهد پذیرفت.

- پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب جهت سهولت تردد ائمه جماعات انجام خواهد شد.
- مکان و زمان برگزاری دروس خارج در سایت معاونت آموزشی قابل مشاهده است.
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 ائمه محترم جماعات به خاطر استقرار در شهر تهران عمدتاً از تحصیالت تخصصی و تکمیلی حوزه علمیه قم برخوردار 
نمی گردند. ایجاد بهره مندی از خدمات آموزشی حوزه علمیه قم و فعال سازی خط ارتباط اعزه محترم با حوزه قم از 
اهداف این خدمت آموزشی می باشد. بی شک ادامه تحصیل در رشته تخصصی تبلیغ سهم بسزایی در ارتقاء مدیریت 

مسجدی بزرگواران خواهد داشت.
- امکان تحصیل در دیگر رشته های تخصصی حوزه نیز برای عزیزان برنامه ریزی شده که برای سال تحصیلی 95 ارائه 

خواهد شد.
شرایط : 

- اتمام سطح 1 برای تحصیل در سطح 2
- اتمام سطح 2 برای تحصیل  در سطح 3
 - موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه

 - حداکثر سن 30 سال برای سطح 2 و 40 سال برای سطح 3
)شرط سنی به تعداد پایه های باالتر از سطح 1 و 2 افزایش می یابد(

- تعهد به رعایت مقررات آموزش

ملحظات:
- اعطای مدرک رسمی معتبر سطح 2 و 3 توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم صورت خواهد پذیرفت.

 - امکان تحصیل در سطح 3 و 4 تبلیغ برای این افراد فراهم می گردد.
 - اگر چه تحصیل به صورت غیرحضوری می باشد ولیکن در هر ترم یک روز توجیهی و یک روز آموزشی و رفع اشکال 

به صورت الزامی برگزار خواهد شد.

توضیحاتموضوع
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امور درسی

توضیحاتموضوع

آزمون تکمیل نواقص درسی
)دوره مقدمات و سطح(

 برخی از طالب، دوره مقدمات و یا سطوح حوزوی را به اتمام رسانده ولیکن در آزمون برخی از دروس اصلی  
یا جنبی شرکت نکرده و در نتیجه فاقد نمره می باشند. لذا پرونده تحصیلی آنها به جهت همین تک درس های 
باقیمانده دارای نقص بوده و برخوردار از گواهی اتمام سطح نمی شوند. برنامه ریزی جهت رفع نواقص پرونده 

تحصیلی موضوع این خدمت میباشد.

برگزاری کلسهای تک درس با آزمون 
اختصاصی

 برخی از اعزه، یک پایه تحصیلی آنها به خاطر یک تک درس باقیمانده از دروس اصلی حالت تعلیق و تاخیر 
پیدا کرده است و بعضا باعث توقف در ادامه تحصیل گردیده. برنامه ریزی جهت برگزاری کالس فشرده همراه با 

آزمون اختصاصی و ارتقاء به پایه باالتر موضوع این خدمت آموزشی میباشد.

برگزاری آزمونهای شفاهی
 از جمله آزمون های حوزوی جهت اتمام دوره های تحصیلی و تکمیل یک پایه درسی آزمون شفاهی دروس 

می باشد، که بعضا افراد فاقد نمره شفاهی پایه های اولی می باشند.
برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون شفاهی از دروس حوزوی موضوع این خدمت آموزشی است.

ادامه تحصیل غیر حضوری در سطح 2 و 3

 ائمه محترم جماعات به جهت تمرکز در امر مسجدداری و یا دیگر فعالیت های شغلی و سختی تردد در 
شهر تهران بعضا از ادامه تحصیالت حوزوی و تکمیل مدارج خود باز مانده اند. بهره مندی از امکان تحصیل 

غیرحضوری و فعال سازی پرونده درسی ائمه محترم جماعات استان تهران به عنوان افراد دارای شرایط، از 
اهداف این خدمت آموزشی می باشد.

- برخورداری از پرونده تحصیلی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و یا تهرانشرایط
- نبود منع آموزشی از ادامه تحصیل فرد به جهت قوانین و مقررات حوزوی.

ملحظات

- این خدمات پس از ثبت نام داوطلبان و دریافت مدارک و بررسی ارزیابی تحصیلی افراد و موافقت حوزه 
علمیه قابل اجرا برای فرد داوطلب خواهد بود.

سعی بر این است که در سال جاری اولین دوره آزمون های تکمیل نواقص به طور همزمان برای تمامی سطوح 
و پایه ها و همچنین کالسهای تک درس و آزمون اختصاصی برگزار گردد و آزمونهای شفاهی نیز حداقل دو بار 

در سال اجرا گردد.
- اطالعات تکمیلی پیرامون میزان دروس و زمانبندیهای درسی را در سایت معاونت آموزش حوزه علمیه در 

بخش غیرحضوری مالحظه و مطالعه نمایند.
- مکان برگزاری آزمون ها و کالس ها در شهر تهران و در ساختمان آموزشی محراب خواهد بود.

- برنامه زمان بندی شده آزمون های دروس و روز و ساعات برگزاری متناسب با وقت ائمه محترم جماعات 
تنظیم و به پذیرفته شدگان اعالم خواهد شد.

- برای آزمون های شفاهی عالوه بر ثبت نام در فرم ارائه شده در این دفترچه، قبل از موعد برگزاری آزمون های 
شفاهی اطالع رسانی و ثبت نام پیامکی نیز انجام خواهد شد.

- پس از اعالم موافقت و ثبت نام داوطلب در تحصیل غیرحضوری از طریق دفترچه حاضر، دریافت اطالعات 
و مدارک مورد نیاز توسط معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد انجام و اقدامات تکمیلی جهت ثبت 

نام و ادامه تحصیل صورت خواهد پذیرفت.



برنـامه هــا و 
ـــات  خدمــــ
آموزشــــــی
خـــــــدام

 
خادمین محترم مساجد به جهت نقش آفرینی ویژه و 
خاصی که در مدیریت مسجد دارا می باشند باید از 
آموزش های الزم و فنی و تخصصی در این زمینه 

برخوردار شوند که طرح کرامت به منظور این رشد و 
ارتقاء طراحی گردیده است.
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کلس آموزش های شناختی و مهارتی 
)ناحیه ای(

برگزاری کالس های آموزش ناحیه ای در موضوع آشنایی با وظایف و ماموریت های خادم، اخالق 
و آداب خادمی، سالمت و بهداشت، ایمنی و تاسیسات، امنیت و حفاظت فیزیکی  برای خدام 

بزرگوار موضوع این برنامه آموزشی است.

عضویت در سامانه آموزش پیامکی

ایجاد پل ارتباطی به جهت ایجاد انگیزش های خدمتی و ارائه نکات خرد آموزشی از طریق پیامک 
که امکان و ابزاری فراگیر و دسترس می باشد از دیگر خدمات معاونت آموزش برای خدام محترم 
است که در فواصل زمانی معین در موضوعات مورد نظر پیامک های اختصاصی و کاربردی را برای 

این عزیزان ارسال خواهد نمود.

اشتراک ویژه نامه آموزشی

به منظور برقراری ارتباط دائمی و فصلی با خدام محترم به جهت ارائه آخرین توصیه ها، آموزش ها 
و اطالعات به این رده از کارگزاران، ویژه نامه اختصاصی با لحاظ شرایط کاری و فرهنگی این قشر 

خدمت گزار طراحی و تقدیم خواهد شد.

ملحظات

- کالس های آموزشی به همت مدیران نواحی و هدایت و حمایت معاونت آموزش مرکز رسیدگی 
به امور مساجد در محل ناحیه برگزار خواهد شد.

- امام جماعت محترم در بخش فرم ثبت نام نسبت به ثبت نام خادم مسجد در برخورداری و 
شرکت وی در برنامه های آموزشی ضرورتاً اقدام نماید.

- کالس های آموزشی همراه با ارائه محتوا و بسته های آموزشی و آزمون و مسابقات برای خدام 
همراه خواهد بود.

- جهت عضویت در سامانه پیامکی شماره همراه خادم مسجد را در فرم ثبت نام به طور دقیق حتمًا 
ثبت نمایند.

- ویژه نامه خدام با لحاظ سطح سواد و نیازمندی ها و ذائقه و عالقهمندی های این بزرگواران تدوین 
و ارائه خواهد شد.

صی
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ش ه
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دوره آموزش های تخصصی کوتاه مدت

معاونت آموزش در تفاهم همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به طراحی و تاسیس رشته 
تخصصی برای خدام نموده است که بر طبق مساله ها و موضوعات طراحی شده نظام آموزشی در 

چهار بخش تک درس، پودمانی،کاردانی وکارشناسی درحال تنظیم است.
بخشی از خدام محترم دارای سطح سواد آموزشی مناسب برای حضور در بخش تخصصی 

می باشند، بدین جهت دوره آموزش های تخصصی که به صورت تک درس و تک پودمان خواهد 
بود برای داوطلبان این امر برگزار خواهد شد.

در بخش تحصیالت دانشگاهی نیز اولین دوره از خدام با یک ظرفیت 40 نفره به عنوان اولین 
ورودی مقطع کاردانی خدمت مسجد ثبت نام و پذیرش خواهند شد.

مقطع کاردانی دانشگاه در رشته خدمت مسجد

ملحظات

- دوره های تخصصی برای خدام دارای مدرک دیپلم و سقف سنی حداکثر 50 سال برگزار 
می گردد.

- دوره ها در همان موضوعات اشاره شده در آموزش های کالسی می باشد ولیکن به صورت کاماًل 
تخصصی ارائه خواهد شد.

- شرکت کنندگان در دوره های تخصصی برخوردار از گواهی معتبر دانشگاه جامع علمی کاربردی 
خواهند شد. حتی برای تک درس و پودمانی ها

- دوره اول کاردانی از طریق پذیرش و مصاحبه انجام خواهد شد و افراد پذیرفته شده برخوردار از 
حمایت مالی خواهند بود.

توضیحاتموضوع



برنـامه هــا و 
ـــات  خدمــــ
آموزشــــــی
ـــناء امــــــ

 
امناء محترم مسجد که از اقشار متدین و انقلبی مساجد می باشند دارای 

جایگاه ویژه ای در ارتقاء و وصول به جایگاه مسجد طراز می باشند و این امر 
وقتی محقق می شود که نگرش و اقدامات این بزرگواران هم سو با اهداف 

مسجد طراز انقلب اسلمی و تصمیمات مدیریت مسجد )امام جماعت( بوده 
باشد.

طرح امین به منظور تحقق این مرتبه از ارتقاء جایگاهی برای امناء محترم 
طراحی گردیده است که در مراحل بعدی خدمات تکمیلی و  آموزش های 
تخصصی هر یک از رده های امناء توسط معاونت آموزش طراحی و تقدیم 

خواهد شد.
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اشتراک ویژه نامه آموزشی
به منظور برقراری ارتباط دائمی و فصلی با امناء محترم به جهت ارائه آخرین توصیه ها، آموزش ها و 

اطالعات به این رده از کارگزاران ویژه نامه اختصاصی با لحاظ شرایط کاری و فرهنگی این قشر خدمتگزار 
طراحی و تقدیم خواهد شد.

عضویت در سامانه آموزش پیامکی
فراهم ساختن یک امکان ارتباطی فراگیر و در دسترس به منظور ارائه آموزش های کاربردی و ایجاد انگیزه 

برای امناء محترم مساجد از جمله خدمات معاونت آموزش برای گروه امناء میباشد که در فواصل زمانی 
معین در موضوعات مورد نظر پیامک های اختصاصی و کاربردی را برای این عزیزان ارسال خواهد نمود.

ملحظات

- رویکرد معاونت آموزش در ارائه خدمات آموزشی به امناء در توجه به جایگاه و نقش امنایی بودن آنها 
می باشد. لذا از حجم پایینی از خدمات آموزشی برخوردار گشته اند و انتظار می رود که نقش اصلی هدایت 

برای این بزرگواران توسط ائمه محترم جماعات صورت پذیرد.
- ویژه نامه امناء با لحاظ نکته اشاره شده به منظور توجیه و آگاهسازی این گروه از کارگزاران مسجد به نقش 
و جایگاه آنها در قبال مسجد و امامت مسجد و همچنین شایستگی ها و بایسته های خدمت به مسجد صورت 

خواهد پذیرفت.
- در بخش عضویت سامانه پیامکی به جهت فراوانی امناء محترم در سرجمع تمامی مساجد استان تهران با 
لحاظ توان مالی و فنی مرکز مستدعی است حداکثر شماره تماس سه نفر از امناء محترم را ذکر نموده و در 

مورد مابقی افراد از طریق سامانه های داخلی مسجد اقدام فرمایید.

توضیحاتموضوع



برنـامه هــا و 
ـــات  خدمــــ
آموزشــــــی
خانواده هـــا

 
خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و منشاء 

فرهنگ ، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
حمایت و هدایت به سوی جایگاه متعالی  آن سبب 
اصلح خانواده بزرگ انسانی می گردد. طرح تعالی 
با هدف تکریم و اعتلی هویتی خانواده محترم ائمه 

جماعات و کارگزاران مسجد طراحی و اجرایی 
سازی می گردد.
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خانواده ائمه 
جماعات

اشتراک ماهنامه آموزشی خانه 
خوبان

ارتقاء سطح اطالعات، دانش و مهارت خانواده ائمه محترم جماعات در موضوع خانواده و سبک زندگی 
اسالمی مساله ای است که از طریق ماهنامه خانه خوبان صورت خواهد پذیرفت که به عنوان نشریه 

آموزشی خانواده ائمه جماعات به صورت ماهانه تقدیم خواهد شد.

مسابقه کتابخوانی

در این خدمت سه کتاب ناظر به سه عضو اصلی خانواده )همسران، فرزندان دختر و پسر »نوجوان و 
جوان«( در حال طراحی و آماده سازی است که ضمن ارتقاء فرهنگ کتابخوانی بدین وسیله، آموزشی از 
اصلی ترین مساله ها در موضوع سبک زندگی را به اعضاء محترم خانواده ارائه داده و به برترین ها جوایز 

ارزنده ای تقدیم خواهد شد.

بسته خدمات حوزه ازدواج 
فرزندان 

مساله ازدواج فرزندان از دغدغه های مهم والدین است که بتوانند آگاهی و آماده سازی های الزم را برای 
فرزندان خود در ورود به یک زندگی عالی و پایدار صورت بخشند. در این خدمت از خدمات مرکز 

تالش شده در بسته آموزشی از منابع امین، معتبر و کاربردی جهت این امر مبارک بهره برده و آموزش 
الزم را برای فرزندان محترم شما فراهم نماید.

دوره آموزش تخصصی
)ویژه همسران ائمه جماعات(

همسران محترم ائمه جماعات بعضاً دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی و از نگاه دینی، فرهنگی و 
انقالبی خوبی برخوردارند که می  توانند نقش موثری در تعاون همسر خود در امر مدیریت مسجد داشته 
باشند. چنانچه این گروه از بانوان در یک دوره آموزش تخصصی به جهت نگرشی و مهارتی هماهنگ 
و توانمند در امر مسجد شوند بی شک نقش فعالی در ارتقاء مدیریت مسجد در حوزه بانوان می توانند 

داشته باشند.

ملحظات

- اشتراک نشریه خانه خوبان از خدمات عمومی فراگیر می باشد که برای خانواده تمامی ائمه محترم 
جماعات انجام خواهد شد.

- نظر بر این است برای مطالعه و بهره مندی هر چه بیشتر خانواده های محترم مسابقه از محتوای 
شمارگان ارائه شده انجام پذیرد.

- برای شرکت در مسابقه کتابخوانی در فرم ثبت نام، ضمن انتخاب خدمت آموزشی، سن مخاطب 
مدنظر خود را نیز تعیین فرمایید.

- بسته آموزشی حوزه ازدواج برای مرحله پس از عقد و قبل از ازدواج تنظیم شده است. لذا عالقه مندان 
می توانند از ابتدای بهمن ماه با ارائه مدارک الزم به ناحیه و تکمیل فرم درخواست به صورت پستی بسته 

مذکور را دریافت نمایند.
- دوره تخصصی آموزش همسران با ظرفیت محدود و برای یک دوره در سال 94 اجرا خواهد شد. لذا 
پذیرش نهایی داوطلبان شرکت در دوره پس از تماس معاونت و ارائه فرمهای تکمیلی صورت خواهد 

پذیرفت.
- شرایط حضور در دوره تخصصی 1. همسر امام جماعت مسجد بودن 2. دارای مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم باشد 3. به لحاظ سنی حداکثر 45 سال باشد.

اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خانواده خدام
خوبان

به منظور تکریم و قدردانی از زحمات همسران خدام و امناء مسجد و ایجاد و ارتقاء نگرش در همراهی 
و خدمتگزاری به مسجد ویژه نامه آموزشی خانه خوبان برای این دو گروه در یک شماره طراحی و 

تقدیم خواهد شد.
این امکان ارتباطی زمینه ارائه آموزش های الزم را به خصوص برای همسران خدام محترم که بعضاً نقش 

خادمه مسجد را دارند فراهم خواهد ساخت.  اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خانواده امناء
خوبان

توضیحاتموضوع
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نحـــــــوه 
ـــام و  ـــت ن ثب
بهره منـــدی 
خدمـــات از 

نکات قابل توجه: «
1. امــام جماعــت محتــرم ضمــن اطــالع و معرفــی خدمــات طــرح امیــن و کرامــت بــه امنــاء و خــادم مســجد، شــخصاً فــرم 

مربوطــه را تکمیــل و ارســال نمایــد.
2. چنانچــه در تکمیــل فــرم هرگونــه ســوال و یــا ابهامــی بــود می توانیــد بــا ناحیــه مربوطــه و یــا معاونــت آمــوزش مرکــز 

رســیدگی بــه امــور مســاجد تمــاس داشــته باشــید.
3. مســتدعی اســت در بخــش امنــاء و بــه خصــوص خــدام، خدمــات آموزشــی معرفــی شــده را ضــروری و الزامــی دانســته و 
ضمــن ثبــت نــام کامــل خــادم محتــرم مســجد، در بهره منــدی از خدمــات، تشــویق بــه حضــور نیــز از ســوی امامــت مســجد 

ــورت پذیرد. ص
4. برنامه هــا و خدمــات آموزشــی کــه نیازمنــد مــدارک و یــا تکمیــل فرم هــای اختصاصــی می باشــد در مراحــل بعــدی اعــالم 

و دریافــت خواهد شــد.
5. داوطلبیــن محتــرم توجــه نماینــد کــه برخــی از برنامه هــا بــه شــرطی اجرایــی خواهــد شــد کــه از حــد نصــاب الزم در 

برگــزاری برخــوردار باشــد، و اال از برگــزاری برنامــه معــذور خواهیــم بــود.
6. نهایت زمان ثبت نام، تکمیل و ارسال فرم 94/9/15 می باشد.

الف( ثبت نام پستی «
    فرم ثبت نام در انتهای دفترچه 

به صورت نمونه تکمیل شده است 
تا حضرتعالی براساس آن، نمونه 

فرم پیوستی که خالی نیز می باشد را 
تکمیل و به آدرس معاونت آموزش 

پست نمائید.

ب( ثبت نام حضوری «
    شما می توانید فرمی را که در اختیار 
دارید پس از تکمیل به دفتر ناحیه خود 

تحویل نمایید تا از طریق ناحیه برای 
معاونت آموزش ارسال گردد.

    در ضمن فرم ثبت نام جهت تکمیل و 
ارسال در نواحی 17 گانه نیز موجود می 

باشد.

ج( ثبت نام اینترنتی «
  می توانید با مراجعه به سایت معاونت 

 www.amoozesh.masjed.irآموزش
و در بخش ثبت نام اینترنتی خدمات 
آموزشی، اقدام به تکمیل فرم مربوطه 

نمایید.
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دوره آموزش تخصصی بیان تفسیر با گرایش مسجد

دوره آموزش تخصصی بیان احکام با گرایش 
مسجد

حضوری                           مکاتبه ای                        مجازیدوره آموزش تخصصی امامت و مهدویت

دوره آموزش تخصصی مدیریت مسجد

تصوف             وهابیت             عرفانهای کاذب                   بهائیت         دوره آموزش تخصصی فرق و ادیان
 اهل حق          زرتشت              مسیحیت

دوره آموزش اصول برنامه ریزی فرهنگی در حوزه 
دختران و بانوان

می
  عل

ای
ت ه

عالی
ف

عنوان کتاب:فراخوان آثار تالیفی ائمه جماعات

اشتراک خبرنامه علمی، پژوهشی، آموزشی

دوره آموزش روش پژوهش، تحقیق و تالیف

سطح و موضوع پیشنهادی:تدوین پایان نامه سطح 3 و 4 حوزوی

لی
صی

 تح
ی 

 ها
امه

برن

آقای هاشمی تبریزی              آقای هاشمی علیا               آقای رشاددرس خارج فقه
آقای اراکی                          آقای کازرونی                   آقای ری شهری

آقای هاشمی تبریزی             آقای کازرونی                    آقای رشاددرس خارج اصول

     آقای ری شهری      درس تفسیر

 سطح 2 )کارشناسی(                           سطح3 )کارشناسی ارشد(تحصیل در رشته تخصصی تبلیغ

سی
 در

ور
ام

دروس مورد نظر:آزمون تکمیل نواقص دوره )مقدمات و سطح(

دروس مورد نظر:کلس های تک درس با آزمون اختصاصی

پایه و درس مورد نظر:آزمون های شفاهی

سطح و پایه:ادامه تحصیل غیرحضوری در سطح 2 و 3

فرم ثبت نام «

نــام و نــام خانوادگــی: ....................................................................................................................................................................................................... نام مســجد: .......................................................................................................................................... نام ناحیــه: .................................................................................................................

ــت: ................................................................................................................. ــن ثاب ــراه: ...................................................................................................................................................... تلف ــن هم ــت: ..................................................................................................................... تلف ــز مدیری ــد مرک ک

نشــانی مســجد: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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توضیحات تکمیلیدرخواستنوع خدمتمحور

می
مو

ی ع
 ها

ش
وز

آم

کلس آموزش های شناختی و مهارتی )ناحیه ای(

عضویت در سامانه آموزش پیامکی

نام و نام خانوادگی خادم:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

اشتراک ویژه نامه آموزشی

صی
صا

خت
ی ا

 ها
ش

وز
آم

دوره آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تحصیل مقطع کاردانی دانشگاه در رشته خدمت مسجد

می
مو

ی ع
ش ها

وز
اشتراک ویژه نامه آموزشیآم

عضویت در سامانه آموزش پیامکی

نام و نام خانوادگی:تلفن همراه:                             

نام و نام خانوادگی:تلفن همراه:                             

نام و نام خانوادگی:تلفن همراه:                             

توضیحات تکمیلیدرخواستنوع خدمتمحور  

ت
اعا

جم
مه 

ده ائ
نوا

خا
اشتراک ماهنامه آموزشی خانه خوبان

آدرس منزل:

همسر                    دختران                     پسرانمسابقه کتابخوانی

دختران                 پسرانبسته خدمات حوزه ازدواج فرزندان

دوره آموزش تخصصی
)ویژه همسران ائمه جماعات(

دام
ه خ

واد
خان

اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خوبان
آدرس منزل:

ناء
ه ام

واد
خان

اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خوبان
آدرس منزل:

آدرس منزل:

آدرس منزل:



ان
ادی

ح ه
طر

ت
کم

ح ح
طر

درا
 ص

رح
ط

ضیه
  فی

رح
ط

توضیحات تکمیلیدرخواست  نوع خدمتمحور

ی 
ش ها

وز
آم

می
مو

ع

✔کلس آموزشهای ناحیه ای
✔درس اخلق ناحیه ای 

صی
صا

خت
ی ا

 ها
ش

وز
آم

✔دوره آموزش تخصصی بیان تفسیر با گرایش مسجد
دوره آموزش تخصصی بیان احکام با گرایش 

مسجد
✔

حضوری                           مکاتبه ای                        مجازی✔دوره آموزش تخصصی امامت و مهدویت

✔دوره آموزش تخصصی مدیریت مسجد
تصوف             وهابیت             عرفانهای کاذب                   بهائیت         ✔دوره آموزش تخصصی فرق و ادیان

 اهل حق          زرتشت              مسیحیت
دوره آموزش اصول برنامه ریزی فرهنگی در حوزه 

✔دختران و بانوان

می
  عل

ای
ت ه

عالی
ف

عنوان کتاب:✔فراخوان آثار تالیفی ائمه جماعات

✔اشتراک خبرنامه علمی، پژوهشی، آموزشی
✔دوره آموزش روش پژوهش، تحقیق و تالیف

سطح و موضوع پیشنهادی:✔تدوین پایاننامه سطح 3 و 4 حوزوی

لی
صی

 تح
ی 

 ها
امه

برن

آقای هاشمی تبریزی                  آقای هاشمی علیا              آقای رشاد✔درس خارج فقه
آقای اراکی                              آقای کازرونی                 آقای ری شهری  

آقای هاشمی تبریزی                        آقای کازرونی                  آقای رشاد✔درس خارج اصول

     آقای ری شهری      ✔درس تفسیر

 سطح 2 )کارشناسی(                           سطح3 )کارشناسی ارشد(✔تحصیل در رشته تخصصی تبلیغ

سی
 در

ور
ام

دروس مورد نظر:✔آزمون تکمیل نواقص دوره )مقدمات و سطح(

دروس مورد نظر:✔کلسهای تک درس با آزمون اختصاصی

پایه و درس مورد نظر:✔آزمون های شفاهی

سطح و پایه:✔ادامه تحصیل غیرحضوری در سطح 2 و 3

نمونه فرم تکمیل شده «

نــام و نــام خانوادگــی: ....................................................................................................................................................................................................... نام مســجد: .......................................................................................................................................... نام ناحیــه: .................................................................................................................

ــت: ................................................................................................................. ــن ثاب ــراه: ...................................................................................................................................................... تلف ــن هم ــت: ..................................................................................................................... تلف ــز مدیری ــد مرک ک

نشــانی مســجد: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

سید عباس موسوی    

میدان خراسان، خ جعفری، کوچه صفا، مسجد فاطمه الزهراسالم هللا علیها

شهید محالتیفاطمه الزهراسالم هللا علیها     

سیری در سیره علوی

فقه 3 )ماکسب( پایه 8 - اصول 6 )کفایه( پایه   9

فلسفه )پایه   9( - درایه )پایه 10(

پایه  9  -  فقه  و اصول

سطح 3 -  پایه   9

سطح 3 - نقش مساجد در نظام شهرسازی

      865470912555555566555556
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توضیحات تکمیلیدرخواستنوع خدمتمحور

می
مو

ی ع
 ها

ش
وز

آم

کلس آموزش های شناختی و مهارتی )ناحیه ای(
✔

عضویت در سامانه آموزش پیامکی

نام و نام خانوادگی خادم:✔

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

اشتراک ویژه نامه آموزشی
✔

صی
صا

خت
ی ا

 ها
ش

وز
آم

دوره آموزش های تخصصی کوتاه مدت
✔

تحصیل مقطع کاردانی دانشگاه در رشته خدمت مسجد
✔

می
مو

ی ع
ش ها

وز
اشتراک ویژه نامه آموزشیآم

✔

عضویت در سامانه آموزش پیامکی

نام و نام خانوادگی: رضا محمدیتلفن همراه:  09199999999                           ✔

نام و نام خانوادگی:   سعید حیدریتلفن همراه:  09199999999                           

نام و نام خانوادگی:  محمد عباسیتلفن همراه:  09199999999                           

توضیحات تکمیلیدرخواستنوع خدمتمحور  

ت
اعا

جم
مه 

ده ائ
نوا

خا
اشتراک ماهنامه آموزشی خانه خوبان

آدرس منزل:✔

مسابقه کتابخوانی
✔

همسر                    دختران                     پسران

بسته خدمات حوزه ازدواج فرزندان
✔

دختران                 پسران

دوره آموزش تخصصی
)ویژه همسران ائمه جماعات(

✔

دام
ه خ

واد
خان

اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خوبان
آدرس منزل:✔

ناء
ه ام

واد
خان

اشتراک ویژه نامه آموزشی خانه خوبان
آدرس منزل:✔

آدرس منزل:

آدرس منزل:

جعفر   ربیعی

میــدان خراســان، خ جعفــری، کوچــه صفــا، جنــب 
مســجد، پ 12

میــدان خراســان، خ جعفــری، کوچــه صفــا، جنــب 
مســجد، پ 12

میدان خراسان، خ جعفری، کوچه صفا، جنب مسجد، پ 12

میدان خراسان، خ جعفری، کوچه صفا، جنب مسجد، پ 12

میدان خراسان، خ جعفری، کوچه صفا، جنب مسجد، پ 12

09199999999
66555556

نمونه فرم تکمیل شده «

شماره تماس نواحی «
شماره تماسناحیه
22750295 - 22750288شهید باهنر
22116164 - 22116165شهید مطهری
77948276 - 77956006شهید بهشتی
66195030 – 66028990شهید مصطفی خمینی
55٤22088 – 55٤12٧61شهید نواب صفوی
33512110 – 33512111شهید محالتی
333٧1٤59 – 33٧٤25٤٤ – 3339٧٧66شیخ صدوق
3625300٤ – 362٧٧220شهید مدنی
36٧33911 – 36٧33912شهید مدرس
36035٧56 – 36022898شیخ کلینی
563٧9615 – 56356925شهید دستغیب
56313295 – 56320082شهید صدوقی
56٤20295 – 56٤2539٤عالمه امینی
65225802 – 6522883٤ – 6526٤٤٤6شهید اشرفی اصفهانی
65165860 – 651٤6909شهید شاه آبادی
٤6860360 – ٤68٤2211 – ٤686٤626امام موسی صدر
76310032 - 76313076عالمه طباطبایی



ارتباط باما: «
www.amoozesh.masjed.ir  :سایت معاونت آموزش
 سامانه پیامکی:  300022142215

نشانی: تهران، خیابان سعدی شمالی، پایین تر از بیمارستان امیراعلم، 
کوچه صفامنش، ساختمان آموزشی- فرهنگی محراب، طبقه اول، 
معاونت آموزش
کد پستی: 1145756511
تلفن: 66346941
دورنگار: 66347934

شماره تماس نواحی «
شماره تماسناحیه
22750295 - 22750288شهید باهنر
22116164 - 22116165شهید مطهری
77948276 - 77956006شهید بهشتی
66195030 – 66028990شهید مصطفی خمینی
55٤22088 – 55٤12٧61شهید نواب صفوی
33512110 – 33512111شهید محالتی
333٧1٤59 – 33٧٤25٤٤ – 3339٧٧66شیخ صدوق
3625300٤ – 362٧٧220شهید مدنی
36٧33911 – 36٧33912شهید مدرس
36035٧56 – 36022898شیخ کلینی
563٧9615 – 56356925شهید دستغیب
56313295 – 56320082شهید صدوقی
56٤20295 – 56٤2539٤عالمه امینی
65225802 – 6522883٤ – 6526٤٤٤6شهید اشرفی اصفهانی
65165860 – 651٤6909شهید شاه آبادی
٤6860360 – ٤68٤2211 – ٤686٤626امام موسی صدر
76310032 - 76313076عالمه طباطبایی




