
 

  بسوِ تعبلی

 اعتقادی مسائل فقهی و پاسخگوی کارشناستزبیت عمومی دورة  بزگزاری فزاخوان

دٍسُ عوَهی ، (علیها اهلل المالزهراء )سجامعةهعبًٍت فشٌّگی تبلیغی ی پبسخ بِ سؤاالت دیٌی، صیشهجوَعِ اداسُ ،تعبلیبب عٌبیت حضشت حق

بب سٍیکشد آهَصضی ٍ پژٍّطی  اعتقبدی،بِ هسبئل ی یفقْی ٍ پبسخگَهسبئل بِ  ی یپبسخگَتشبیت کبسضٌبس پبسخگَیی سا دس گشایص ّبی 
 آیذ.  ط جْت ضشکت دس دٍسُ دعَت بِ عول هییذ. اص ٍاجذیي ضشایًوب بشگضاس هی

 ببضذ: ٍسُ بِ ضشح ریل هیدضشایط الصم جْت پزیشش 

  :شزایط عمومی

 فقیِاعتقبد ٍ التضام بِ ًظبم جوَْسی اسالهی ٍ ٍالیت  .1

 سالهت جسن ٍ سٍح .2

 سضبیت ٍلی یب ّوسش بِ ضشکت هٌظن دس دٍسُ تب پبیبى آى. .3

 .بِ ضئًَبت طلبگی بَدى هقیّذ .4

  .التضام بِ سعبیت ضَابط ٍ قَاًیي دٍسُ .5

 :شزایط اختصاصی 

ل ئپبسخگَیی بِ هسبگشایص بشای  اصَل ٍ فقِ ًبهِ سطح سِ سضتِ یب اضتغبل بِ تذٍیي پبیبىفقِ ٍ اصَل  سضتِ 3داضتي هذسک سطح  .1
 فقْی 

 سطح ًبهِ پبیبى تذٍیي بِ اضتغبل یبّب(  )توبم گشایص اسالهیٍ فلسفِ  ّب( )توبم گشایص اسالهی کالم  ّبی سضتِ 3 سطح هذسک داضتي .2
  اعتقبدی هسبیل بِ پبسخگَیی گشایص بشای ّب ایي سضتِ سِ

 

  :تبصره

 هَاسد ریل قببل پزیشش است:دس  بِ ببال، 11ّبی غیش هشتبط بب هعذل سضتِ 3هذسک سطح  -
 سبل تذسیس  2الف( استبد آهَصش بب سببقِ 

 ة( هبلغِ بب سببقِ پبسخگَیی دس هشاکض هعتبش بب گَاّی هشکض هشبَطِ
 

 پزیشفتِ ضذى دس هصبحبِ علوی  .3

 سبل  44حذاکثش سي  .4

  



 

 ضْشیَس 2 هشدادهبُ لغبیت 25اص  مهلت ثبت نام:

دس سبهبًِ تبلیغی بِ ًطبًی  ثبت ًبم ٍ تکویل فشم (علیها اهلل الم)س ءالزهرا ةجامع هشاجعِ بِ سبیت نحوه ثبت نام:

http://tabligh.jz.ac.ir  

   

 تذکز:

 کٌذ. کبسگیشی طالة هحتشم دس اداسُ پبسخگَیی ایجبد ًویدس ب (علیها اهلل الم)سءالزهرا ةجامعبشای ، تعْذی ضشکت دس دٍسُ عوَهی  -

 گشدد. بِ صَست هجضا بشگضاس هی  جْت ّش گشایص اهبعٌبٍیي هطتشک ّبی دٍسُ عوَهی بب  کبسگبُ -

 گشدد. هی سسبًی هکبى ٍ صهبى هصبحبِ هتعبقبب اطالع -

                            

 

 

 

 علیها(اهلل سالمجامعةالزهراء )

 معاونت فرهنگی تبلیغی

 اداره پاسخ به سؤاالت دینی
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