
  «5آیین نامه ثبت نام دوره تابستانی احیاء »
 «1041تابستان  -مدرسه علمیه معصومیه سالم اهلل علیها قم » 

 معصومیه علمیهقم، مدرسه : محل برگزاری دوره 

 89های منتخب طالب ورودی کارگروه:  مدیریت اجرایی دوره  

 6/5/1441الی     4/4/1441 :زمان دوره      

  اطالعات تکمیلی و جزئیات دوره در افتتاحیه بیان خواهد شد. 

 از طریق لینک ثبت نام دوره تابستانی : نحوه ثبت نام 

 (طالبی که موفق به پیش ثبت نام نشده اند می توانند در ثبت نام قطعی شرکت نمایند: توجه )

http://form.masoumieh.ir/view.php?id=48180 
  توضیحات: 

 .برگزار می شود( غیرآموزشی)تکمیلی و ( رسمی)آموزشی کالس ها در دو بخش  .1

  برگزار می گردد دقیقه ای 55کالس های آموزشی هر روز در قالب دو جلسه. 

  حضوری امکان ثبت نام داردآموزشی فقط یک درس. 

  نیستارتقایی  نیازمند دارا بودن شرایط در دوره تابستانآموزشی حضوری انتخاب درس . 

 ثبت نام در دوره تابستانی مانع انتخاب درس به صورت ارتقایی ، درصورت داشتن شرایط ارتقایی

 .نمی باشد

 

 : مالحظات انتخاب درس استاد ثانی.2      

 شرکت  صورت رسمی و منظم در کالس وم بهاستاد ثانی درسی است که طلبه در نیم سال اول یا د

 .کرده ولی قبول نشده است

 انتخاب درس حضوری مانع از انتخاب دو درس استاد ثانی نمی شود. 

 انتخاب درس استاد ثانی مشروط به انتخاب درس حضوری نمی باشد. 

  ان در آن درس، امک 15درصورت انتخاب درس استاد ثانی در دوره تابستانی و عدم کسب نمره باالی

 .انتخاب هیچ درسی به صورت استاد ثانی در سال آینده وجود نخواهد داشت

 

 تذکرات: 

پس از تایید معاونت آموزش پذیرفته شدگان ؛ در دوره نمی باشد نهایی ثبت نام در سامانه به معنی پذیرش: 1تذکر

 .شوند می شناخته احیاء تابستانه دوره در کننده شرکت عنوان و شورای مدرسه، به

سقف غیبت در .)موجب حذف درس خواهد شد، حضوری آموزشیجلسه موجه در دروس  4بیش از  تغیب: 2تذکر 

 (سایر موارد نسبت به تعداد کل جلسات اعالم شده متغیر خواهد بود

 .درامکان مرخصی در طول دوره وجود ندا: 3تذکر

( طبق برنامه اعالم شده)شهریور  2داد تا مر 22امتحانات دوره همراه با امتحانات تجدیدی و ارتقایی از : 4تذکر

 .برگزار می گردد

 

 .می باشد 15و حداقل نمره قبولی دروس استاد ثانی  12حداقل نمره قبولی دروس حضوری دوره : 5تذکر

http://form.masoumieh.ir/view.php?id=48180


  عمدتاً در ذیل آورده شده و بعضی برنامه های متناسب با سیاست های ( تکمیلی)کالس های غیرآموزشی

د و تعالی طالب، امثال جلسات اخالقی بصورت عام و خاص با حضور اساتید کلی تعیین شده جهت رش

گرانقدر و یا بعضی از فوق برنامه ها در قالب نشست ها و همایش ها  برگزار خواهد شد که شیوه برگزاری 

 .اعالم می گردد این برنامه ها متعاقباً

 . درصورت به حد نصاب رسیدن دروس انتخابی، آن درس ارائه خواهد شد: 6تذکر

 .امکان انتخاب درس از دروس نیمسال اول و دروس نیمسال دوم، در دوره به صورت مستقل وجود دارد: 5تذکر

زی طلبگی در طول دوره و انتظام و تعهد به همراهی در کلیه   حسن اخالق و رعایت نظم و مقررات و: 9تذکر

 .امه های دوره ضروری استبرن

هزینه پرداختی هر یک از طالب محترم، .) متعاقبا اعالم می گرددو شرائط پرداخت آن زینه دوره ه: 8تذکر

 (شان در دوره، متغیر خواهد بود نسبت به میزان شرکت در برنامه ها و فعالیت

 

 شرائط تعلق گرفتن حجره به طالب 

 ؛  دارا بودن یکی از شرائط ذیر

 (ساعت 3روزانه ) جلسه در روز 2دوره حداقل  یآموزش یحضور در کالس ها.  1

 (جلسه در روز 2)  یلیتکم یحضور در برنامه ها. 2

 کیحداقل روزانه  نکهیابه ط وشرم)،  همکاری با کادر دورهو  ی دورههادر برنامه یک جلسه روزانه حضور . 3

  (مورد وقت بگذارد نیا یساعت برا

 با داشتن دو شرط زیر امکان واگذاری حجره  حجره هستند یمتقاض یبرنامه فرد یریگیپ یکه برا یطالب

 :وجود دارد 

 مدرسه یتوسط شورا یشخص یبرنامه علم دیتائ( الف. 1

 . مدرسه یشورا ای هیتعهدات برنامه، توسط مسئول پا یاجرا دیتائ( ب .2

 .باشند یمهزینه شرکت در دوره  کامل ملزم به پرداخت رندیگ یقرار نم یکه تحت برنامه آموزش یطالب ضمنا

 وساعات برگزاری کالس ها عناوین آموزشی
ی
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 مالحظات ساعت برگزاری استاد نام درس ردیف

 7نحو   .1
  15/04تا  11  -05/11تا  04/11 سید سلمان حسینیحجة االسالم 

  14تا   05/1  -  15/1تا  1 نظریانحجة االسالم 

  14تا   05/1  -  15/1تا  1 فرامرزیحجة االسالم    01فقه   .2

 (پژوهشی) 10تا   05/11 – 04/11تا  15/14 عالئی نژادحجة االسالم    7فقه   .3

   پیگیریدر حال  9فقه   .4

   در حال پیگیری 4فقه   .5

   در حال پیگیری 00فقه   .6

   در حال پیگیری 01فقه   .5

   در حال پیگیری 0اصول   .9

   در حال پیگیری 1اصول   .8
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 مالحظات ساعت برگزاری استاد نام درس ردیف

  متعاقبا اعالم می گردد حجة االسالم سید سلمان حسینی اصول نحوکالس   (1

 04/11تا   15/14 حجة االسالم محمد علی جوان کارگاه ادبیات پیشرفته  (2
مؤلف کتاب اعراب 

 مشکل آیات قرآن

 حجة االسالم مدرسی کارگاه جمع بندی ادبیات  (3
 15/1تا  1

 14تا   05/1 و

 

 04/11تا   15/14 االسالم دانش محمود آبادیحجة  کارگاه ادبیات، متن خوانی  (4
مؤلف کتاب 

 اربعون مقاله 

5)  
و  کالس تمهید فقه

 درآمدی بر علم فقه
 حجة االسالم زاد حسینی

باهماهنگی اعضاء 

 دوره

 

  04/1تا  15/1 حجة االسالم زاد حسینی   (تکمیلی) 0کالس فقه   (6

5)  
کارگاه منطق 

 (کاربردی)
 04/11تا  15/14 ابوالقاسمیحجة االسالم 

دو هفته آخر از 

 مرداد 6تیر تا  25

9)  
کارگاه اصول کاربردی با 

 محوریت کتاب اصول مظفر
 04/11تا  15/14 حجة االسالم نادر علی

 از هفته دوم دوره 

  04/11تا  15/14 حجة االسالم ذوقی  0و1کارگاه اصول   (8
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14)  
اندیشه طرح کلی 

 اسالمی

 حجة االسالم مهدیان 

و اساتید دفتر حفظ و نشر آثار مقام 

 معظم رهبری 
 10تا  05/11

اعطاء  همراه با 

 دوره  مدرک

  04/11تا  11 حجة االسالم حسینی نسب طرح والیت  (11
ی

رت
ها

ی م
ها
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الی
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 0پایه کالس مهارت افزائی تبلیغی    (12
با هماهنگی اعضاء 

 دوره

دوم  شروع از هفته

ساعت در کل  6)

 (دوره

 6تا 0پایه تکمیل دوره تبلیغ   (13
با هماهنگی اعضاء 

 دوره
 

14)  
و نرم افزارهای فیش  one noteآشنایی با نرم افزارهای نور ، 

 نگاری 

با هماهنگی اعضاء 

 دوره
 

  کالس روش تحصیل مطلوب  (15
با هماهنگی اعضاء 

 دوره

یا  3در طول دوره )

 (لسهج 4

 

 

 

 

 


