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دروس خارج موضوع شناسی احکام فقهی-1

دوره کوتاه مدت-2

دوره تکمیلی-3

آموزش ضمن خدمت همکاران-5

غذای حاللدوره های پودمانی-4

وزارت دفاع

مدارس علمیه

ویژه تلبس



برگزاری دروس خارج 

موضوع شناسی 



یهمدرسه فیضدر موسویانحجت االسالم و المسلمین موضوع شناسی احکام اقتصادی -1



یهمدرسه فیضحجت االسالم و المسلمین دغاغله در موضوع شناسی ژالتین های خوراکی -2



پردیسانمسجد امام حسن عسکریحجت االسالم و المسلمین فالح زاده در موضوع شناسی احکام عبادی -3



ردیسانمسجد امام حسن عسکری پحجت االسالم و المسلمین جواهری در موضوع شناسی احکام قضایی -4



ردیسانمسجد امام حسن عسکری پحجت االسالم و المسلمین علوی در موضوع شناسی احکام اقتصادی -5



ادامه،در

مدت دوره کوتاه

موضوع شناسی در 

مؤسسه 







جلسه13در حجت االسالم عشایری توسط « عرف و موضوع شناسی»تدریس مباحث -1



(جلسه12)علویحجت االسالم و المسلمین توسط« موضوع شناسی احکام اقتصادی و معاملی»-2



(جلسه10)حجت االسالم و المسلمین فالح زاده توسط« موضوع شناسی احکام عبادی»تدریس-3



جلسه6حضرت آیت اهلل عابدی      و      حجت االسالم و المسلمین بیات  « درآمدی بر علم موضوع شناسی»-4



(جلسه10)حجت االسالم و المسلمین مختاری توسط «روش تحقیق در موضوع شناسی»-5



برگزاری امتحانات

95/10/29الی 95/10/25







(جلسه10)حجت االسالم و المسلمین جباران توسط «موضوع شناسی احکام فرهنگی هنری »-1



(جلسه8)حجت االسالم و المسلمین ظهیری توسط «اصول و مبانی علم موضوع شناسی»-2



(جلسه10)حجت االسالم و المسلمین جواهری توسط «موضوع شناسی احکام قضایی»-3



(جلسه10)حجج اسالم بیات، رادحسینی، طالبی، علیزاده، جهانی توسط «کارگاه روش تحقیق»-4



(جلسه10)حجج اسالم بیات، رادحسینی، طالبی، علیزاده، جهانی توسط «کارگاه روش تحقیق»-4



(جلسه8)حجت االسالم و المسلمین زارعی سبزواری توسط «قواعد فقهی»-5



آموزش های ضمن 

خدمت



میتوسط حجت السالم و المسلمین صرا« سیری در حکمت های نهج البالغه»برگزاری درس اخالق ، -1



توسط جناب استاد صحرایی« فنون اداری»کالس -2



دوره تکمیلی



توسط حجت االسالم و المسلمین ظهیری« مبانی موضوع شناسی»کالس -1



توسط جناب حجت االسالم و المسلمین بهداروند« روش تحقیق»کالس -2



دوره غذای حالل



(  .براستى كه او دشمن آشكار شماست. شيطان، پيروى نكنيد( وسوسه انگيز)از آنچه در زمين، حالل و پاكيزه است بخوريد و از گامهاى ! اى مردم)

(168-بقره)



استاتیاطالعوعلوممهم ترينازبهداشتیوغذايینظامدست اندركارانبرایطهارتوحليتمبانیومسائلباآشنايی:دورههدفوضرورت

بيانیدارایروزمسائلبهآگاهعلمی،وفقهیمسائلبهعالماساتيدازمی بايستفقهیمسائلومبانیآموزشزمينهدرباشد؛ايشاناختياردربايدكه

.نموداستفادهروشنتدريسروشوشيوا

مجربساتيدابه عنوانبزرگواراناينتاگردد،برگزارمهماينجهتعلميهحوزهفاضلطالبوكارشناسانبرایتخصصیدوره هایاستضروریلذا

آموزشِبِمناسوسهلروشیفقهی،وعلمیاتقانرويه،وحدتباوگيرندقراراستفادهموردغذايینظامكارشناسانبهحاللمسائلآموزشجهت

.پذيردصورتحاللمبانیومسائلكشوریِ

ضرورت و هدف دوره



مبانی . نظری موضوع شناسی1

آشنايی با جايگاه مؤسسه و مركز حالل. 2

مطهرات و نجاسات. 3

اطعمه و اشربه. 4

اطعمه و اشربه در فقه مقارن. 5

خوراكی های حيوانی. 6

پرندگان و حشرات. 7

تذكيه. 8

فرآورده. های گوشتی وارداتی9
خوراكی. های گياهی، صنعتی و مواد مخدر01
آشاميدنی. ها11
دروس مهارتی. 21

اصول و روش. گويیهای تدريس احكام و پاسخ31

فرآيند برگزاری دوره. 41

هزينه های دوره. 51

اللدوره تربیت مربی غذای حسرفصل های هرست ف





افتتاحیه 

حاللغذای دوره 

1395/9/24







ادامه،در





صید و ذباحه: موضوع



اطعمه و اشربه:موضوع



«تدریس و بیان احکامروش »و« مطهرات و نجاسات»: موضوع 



مبانی نظری موضوع شناسی:موضوع



داروها: موضوع

فرآورده های گوشتی خارج از کشور: موضوع



«آشنایی با مؤسسه و مرکز حالل»: موضوع«آشامیدنی ها»و « خوراکی های گیاهی و صنعتی»: موضوع





بازدید دانش پژوهان 

از مراکز تولیدی



























امتحانات







آموزش فقه االقتصاد      

در وزارت دفاع











ویژه تلبس






