
تحصیل در مراکز تخصصی فقهی مقطع خارج نسبت به دورس آزاد رایج در  و امتیازاتویژگی هاتعدادی از بیان 

 حوزه و مراکز غیر تخصصی

 استاد و شاگرد متاسفانه این ارتباط .وجود گفتگو و مفاهمات علمی در مراکز تخصصی بین شاگرد و استاد  .1

متقابل با استاد موجب رشد استاد و طلبه می باشد . ما از  یدر دروس آزاد وجود ندارد . سوال و گفتگو

طالب محترم می خواهیم که کلمه به کلمه جلوی استاد سوال بگذارید و چراهای زیاد داشته باشید. نگویید 

 مطلب روشن است بلکه باز اشکال و سوال و جواب کنید تا مساله و ابعاد دیگر آن نیز روشن تر شود.

یادداشت نکند . پس از پایان درس در  یبه باید در کالس حضور داشته باشد و چیزتقریر نویسی : طل .2

فرصت مناسب در همان روز یا شبش با فکر وتلقی خودش مطالب استاد را بنویسد . طلبه باید ذهن خودش 

تاکید  این مساله در مراکز تخصصی مورد. را فعال کند نه اینکه خبرنگار باشد و کلمه کلمه استاد را بنویسد

 است

اد خارج شرکت داشته باشد ولی زمراجعه به منابع و متون : ممکن است طلبه ای ده سال در دروس آ .3

 متاسفانه حتی یک بار به کتابی نظیر فوائداالصول یا حاشیه اصفهانی مثالً اصال مراجعه نداشته باشد !!

 دن در کالس می باشد و حق ندارندر مراکز تخصصی طالب موظف به مراجعه به متون و فهم دقیق وارائه آ

 به فهم استاد خود یا تقریرات موجود دیگر اکتفا کند.

بحث را عوض کرده  ،اتخاذ مبنا : در مراکز تخصصی استاد نباید تا طلبه در یک موضوعی اتخاذ مبنا نکرده .4

قه نظر خود را طلبه باید در یک ور و بحث، د. در انتهای هر موضوعنمای به ارائهو موضوع جدید را شروع 

 به استاد بدهد و در صورت نیاز استدالل خود را نیز در برگه بنویسد.
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