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 تاریخ تصویب :
 مالحظات :



 :مقدمه
نام « برادر قرآن»است که به حق  علیه السالمامیرالمؤمنین  سخنان نغز و گهربارپایان از ای بیگنجینهالبالغه کتاب شریف نهج

ی اسالمی است که با دستورها و ترین اثر جاودانهگرفته است. این خورشید درخشان بعد از قرآن کریم بهترین و عظیم

نمایاند. چنانکه رهبر معظم انقالب خوبی مسیر تهذیب و خودسازی را به هر انسان جویای سعادت میبه  ،مضامین بلند خود

 فرماید: می

  خواهم هشدار بدهم. ما این توجه را امروزه کمالبالغه پیدا کنیم میما باید به نهج ی توجهی کهمن درباره» 

  مردم ما، محققین ما، در این کتاب هست یا هنوز برایپایانی دانیم چه گنجینه معرفت بیداریم،مثل اینکه نمی

  کنم که این کتاب،نظیر به طور کامل کشف نشده است. تأکید میاهمیت دستیابی به منبع عظیم این کتاب بی

  ی اسالمی ما به آننشدنی است و امروز هم بیشتر از همیشه ملت ما و جامعهنظیری است، تمامی بیگنجینه

  «. ما امروز به این کتاب احتیاج داریم. نیازمند است

و به  به عنوان یکی از مراکز وابسته به آستان پر نور حضرت کریمه اهل بیت  مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت 

به منظور ایجاد زمینه  های اسالم ناب محمدیعنوان ارائه دهنده الگوی هویتی عملی شیعی، متکی بر اصول و ارزش

البالغه با ضوابط آموزشی های آموزش ترجمه و مفاهیم نهجیافتن به این هدف نورانی اقدام به برگزاری دورهبرای دست 

 الذکر نموده است.ذیل

 

 

 

 

 

 

  



 کلیات (الف

 ف( هد1ماده 

و خودسازی در سایه و تربیت  علیه السالمایجاد زمینه انس با کالم گهربار امیرالمؤمنین البالغه و آشنایی با اکثر موضوعات نهج 

 آن؛ساز های انسانآموزه

 ثبت نام( شرایط 2ماده 

  1دیپلمدارا بودن مدرک 

 ارائه مدارک ثبت نام 

  ( انتظار از فراگیران دوره4ماده 

 این کتاب شریفترکیبات بسیاری از آشنا شده، بتوانند  البالغهنهج مهم رود با معانی واژگاناز فراگیران این دوره انتظار می

 را به صورت روان ترجمه نمایند.

 ب( مشخصات آموزشی دوره 

 کالس : الگوی برگزاری ( 5ماده 

 گردد:قالب های زیر اجرا میاز  یمتناسب با شرایط درخواستی فراگیران و تأیید گروه علمی مربوط در یک ،هاکالس

 تعداد نفرات در هرکالس زمان هر جلسه قالب اجراي دوره

 نفر 24تا  20 دقیقه 75 سه جلسه در هفته

 

  

                                                           

 شود.کالس بندی ها بر اساس سن و مدرک تحصیلی متقاضی انجام می. 1 



 محتوای آموزش ( 6ماده 

 

 قبولی در هر دوره شرط ورود به دوره بعد است. (7ماده 

 

  

تعداد نفرات 

 در هرکالس

میزان 

تدریس 

در هر 

 جلسه

 متن آموزشی مؤلف تعدادجلسات
سبك 

 آموزشی

 نفر 24تا  20

هر جلسه 
یک 
 درس

 16جلسه )هر جلد  36
جلسه آموزش و دو جلسه 

 آزمون(

گروه تدوین 
متون آموزش 

ترجمه و 
مفاهیم 

 البالغهنهج

 جلد 2ها ( البالغه ) حکمتدرسنامه نهج

بر اساس 
واژگان 
 پرکاربرد

هر جلسه 
یک 
  درس

 16جلسه )هر جلد  36

جلسه آموزش و دو جلسه 

 آزمون(

 جلد 2ها ( البالغه ) نامهدرسنامه نهج

 

هر جلسه 
یک 
 درس

 16جلسه )هر جلد  36

جلسه آموزش و دو جلسه 

 آزمون(

 جلد 2ها ( خطبهالبالغه ) درسنامه نهج



 ج ( آزمون

 گردد.آزمون کتبی برگزار میو پایان هر جلد  نیمهدر  (8ماده 

 حضور در آزمون میان دوره است. ،شرط شرکت در آزمون پایانی هر جلد( 9ماده 

 می باشد. 20از  15 ر آزموننمره قبولی د (10 ماده

های مجدد فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی نشوند فقط یک بار مطابق ضوابط مجاز به حضور در آزمون( 11ماده 

 باشند.می

 شود.صادر می در پایان دوره هر بخش گواهینامه( 12ماده 

 شود.میمعدل نمرات پایان هر جلد به عنوان نمره نهایی در گواهینامه ثبت ( 13ماده 

  

 

رسیده و در  به تصویب              توسط  /        /  بوده و در تاریخ  تبصره بدونو  ماده 13این آیین نامه مشتمل بر 

 ابالغ گردیده است.                 توسط  /          /  تاریخ 

 


