ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭘﺮﻧﺪ
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  89-88ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﯾﺮی آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺖ
ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﯾﺮی ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮی ،ﻓﺮدی ﻓﻌﺎل و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل وﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺬﻫﺒﯽ رادﯾﻮ ﺟﻮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رادﯾﻮ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎج
آﻗﺎ ﺧﺪﯾﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و دارای ﻣﺪرک اﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و داﻧﺸﺠﻮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن دروس ﺟﻨﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼس آﻣﻮزش راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﮐﻼس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در دو ﮔﺮوه ؛
روزﻫﺎی زوج ﮐﻼس ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روزﻫﺎی ﻓﺮد دوره آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻫﺮ واﺣﺪ ﯾﮏ ﻫﺎل ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺗﺨﺘﻪ واﯾﺖ ﺑﺮد اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  700ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻃﻼب؛
اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ
ﻃﻼب دور روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮای ورزش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ واﺣﺪ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ واﺣﺪ دارای ﯾﮏ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس و ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻼب
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻪ اﺗﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺮه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ  3ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻮد.

