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 علیهااهللسالمجامعه الزهرا  آزاد حوزه دفتر

 

 0011 سال در آزاد حوزه هایدوره اطالعیه

 

 .نیست واحدی ترمی روش به و شودمی برگزار مدت بلند و مدت کوتاه صورت دو به آزاد حوزه هایدوره – 1

 .هستند برگزاری قابل تابستان حتی سال تمام در هادوره – 2

 .شد خوهد ارائه درس دو تا یک بین زمانی هر در لذا و است پژوهشی – آموزشی هایکارگاه صورت به هادوره کلیه – 3

 ایامض به موظف مطالعه از پس پژوه دانش و باشد، می خود تحصیلی شیوه یا متناسب های نامه آیین دارای آزاد حوزه – 4

 .شد خواهد حذف دوره از نباشد موجه و باشد داشته آنها از تخلفی چنانچه و است آن

 شود.می اجرا مربوطه اساتید سوی از مصوب طرح طبق که است مختلفی دروس شامل دوره هر – 5

 شود.می داده دوره در شرکت گواهی پژوهان دانش به – 6

 شود.می تشکیل مجازی و حضوری صورت دو به آزاد حوزه دروس – 7
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 توانندمی  است، آمدهجامعه الزهرا علیهاالسالم  پذیرش لینک در که دانشگاهی رشته 71 از یکی داشتن با که کسانی – 8

 .کنند شرکت

 

 0011 بهارآزاد در  حوزه آموزشی هایدوره

 استاد دوره نام دوره 

 سائلی علی آقای والمسلمین االسالمحجت استاد تمدنی فقه 1

 گلگیری خانم حاجیه استاد والنظر الحجاب فی الفقهیه دراساتال 2

 توحیدی خانم حاجیه استاد مطهری شهید معرفتی منظومه 3

 توحیدی خانم حاجیه استاد فطری عقاید اصول 4

 توحیدی خانم حاجیه استاد قرآن معارف در افزایی دانش دوم گروه 5

 توحیدی خانم حاجیه استاد کالم در افزایی دانش دوم گروه 6

 نحو و صرف در تحقیق و بازخوانی 7
  گرامی خانم سرکار

 (مجازیبه صورت )

 عربی ترجمه فنون 8
 گرامی خانم سرکار استاد

 (مجازیبه صورت )

 - (ع)تبی اهل سیره و تاریخ تخصصی دوره نیاز پیش علوم 9

 سجادیه صحیفه تفسیر و شرح 11
 بهروز االسالم والمسلمین ادیبحجت استاد

 (مجازیبه صورت )
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  آزاد حوزه هایدوره در نام ثبت  شرایط

 شود.می انجام نام ثبت تلفنی یا حضوری بصورت 1411 سال ابتدای از هادوره کلیه ـ

 .باشدمی 4 سطح اتمام یا اشتغال به نیازمند خارج درس دروس _ 4 یا 3 سطح طلبه و 2 سطح داشتن ـ

 هادوره نامه آیین اجرای به تعهد ـ 

 قدوسی 16/1 اتاق  – 12 تا 8 ساعت روز هر  32112182 – 32112181: تلفن

 

 


