مالک های تشخيص «نيروهای جهادی» مؤسسه قرآنی عصرظهور اراک  -اسفندماه سال 1396
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فقط همسنگران عزیزی در این امتیازدهی لحاظ خواهند شد که در کالس تفسیر شرکت می کنند.
در انتهای هر دوره از کالس تفسیر ،امتیاز شرکت کنندگان در این کالس بر اساس معیارهای جدول زیر محاسبه خواهد شد.
همسنگرانی که دست کم  60امتیاز از جداول زیر ،به دست بیاورند به عنوان «نیروی جهادی مؤسسه» شناخته خواهند شد.
امتیاز نهایی افراد در کاربری شخصی ایشان در سایت ،اعالم می شود .بنابراین هیچ کس به جز مدیر مؤسسه از امتیاز افراد مطلع نخواهد شد.
در پایان هر دوره ،بر روی سایت مؤسسه ،امکانی به وجود خواهد آمد که همه افراد بتوانند در بخش های مشخص شده در جدول ،به خود امتیاز بدهند.
به منظور تشویق برگزیدگان ،نام و نام خانوادگی و امتیاز  10نفر اول نیروهای جهادی برادران و خواهران در هر دوره ارزیابی در تابلو اعالنات نصب خواهد شد.

الف) طرح آیه های فراموش شده (هر دوره کالس تفسیر)
امتیاز امتیاز دهنده
عنوان
30
مدیر مؤسسه
حضور در هر جلسه کالس تفسیر  5 :امتیاز
30
خود شخص
پایبندی به تکالیف ویژه (قرارگاه)  -باالتر از  90درصد
پایبندی به تکالیف ویژه (قرارگاه)  -بین  80تا  90درصد 28
خود شخص
پایبندی به تکالیف ویژه (قرارگاه)  -بین  70تا  80درصد 26
خود شخص
پایبندی به تکالیف ویژه (قرارگاه)  -بین  60تا  70درصد 24
خود شخص

ب) حضور و فعالیت مداوم
ردیف
عنوان
 1حضور در مراسم هیأت طی دوره منطبق با کالس تفسیر
 2فعالیت مداوم در یکی از معاونت های مؤسسه یا هیأت
 3حضور در برنامه های گروهی ،تفریحی ،اردویی و ...

ردیف
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5

توضیحات بسیار مهم
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دو مورد امتیازدهی در بخش (الف) :حضور در کالس تفسیر و تکالیف قرارگاه
تکالیف ویژه قرارگاه بر روی سایت مؤسسه ،قابل مشاهده است.
لطفا بر اساس میزان پایبندی به انجام تکالیف ،فقط یکی از امتیازهای ردیف  2تا  5را به خود اختصاص دهید.
سقف نهایی امتیاز کسب شده برای افراد در بخش (الف)  60امتیاز است.

توضیحات بسیار مهم
امتیاز
1تا16
1تا8
1تا6

ج) طرح رفیق راه (کالس های مفاهیم)
امتیاز
عنوان
فارغ التحصیل (دارای گواهینامه سطح  9کتاب استاد وکیل) 10
10
فارغ التحصیل (دارای گواهینامه سطح  6کتاب درسنامه)
7تا9
قرآن آموز فعال سطح  7تا ( 9دوره عالی)
4تا6
قرآن آموز فعال سطح  4تا ( 6دوره متوسطه)
1تا3
قرآن آموز فعال سطح  1تا ( 3دوره مقدماتی)

امتیاز دهنده
مدیر اجرایی هیأت
معاونت مربوطه
معاونت گردشگری

امتیاز دهنده
معاونت آموزش
معاونت آموزش
معاونت آموزش
معاونت آموزش
معاونت آموزش

*
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سه مورد امتیازدهی در بخش (ب) :حضور در مراسم هیأت ،فعالیت مداوم در فعالیت ها و حضور در برنامه های گروهی
امتیاز مسئولین و اعضای واحدها توسط معاونت مربوطه اختصاص خواهد یافت.
امتیاز معاونین توسط مدیر مؤسسه ،اختصاص خواهد یافت.
سقف نهایی امتیاز کسب شده برای افراد در بخش (ب)  30امتیاز است.

توضیحات بسیار مهم
*
*
*
*
*

در این بخش ،فقط یک امتیاز به شخص تعلق می گیرد:
یا فارغ التحصیل دوره های کتاب استاد وکیل یا درسنامه است و یا قرآن آموز فعال دوره های جاری مؤسسه است.
بر اساس این که کدام یک از موارد به قرآن آموز تعلق می گیرد ،امتیاز محاسبه خواهد شد.
سقف نهایی امتیاز کسب شده برای افراد در بخش (ج)  10امتیاز است.
شرکت در هر سطح کالس مفاهیم ،یک امتیاز دارد به شرط شرکت در آزمون پایان دوره و کسب امتیاز قبولی.

نیروی جهادی مؤسسه به پاس تالش های خود در راستای نقش آفرینی در «جنگ نرم» و حضور فعال و مداوم در راستای نیل به اهداف متعالی مؤسسه ،مشمول امتیازات زیر خواهد بود:
 (7سهمیه ویژه جهت همراهی اعضای خانواده ،همکاران ،دوستان و  ...در اردوهای تشویقی

 (1عضویت در پژوهشکده عالمه طباطبایی
 (8عضویت در صندوق وام قرض الحسنه مؤسسه (به سبک صندوق های خانوادگی و فامیلی)
 (2حضور در لیست اردوهای تشویقی (مشهد مقدس ،راهیان نور و )...
 (9ارائه وقت مشاوره اختصاصی با مدیریت مؤسسه در زمینه های مختلف (اعتقادی ،تحصیلی ،ازدواج ،اشتغال و )...
 (3حضور در لیست برنامه های تفریحی و گروهی (سینما ،پارک ،شهربازی ،سالن فوتسال ،استخر و )...
 (4صدور معرفینامه دندانپزشکی ویژه مطب جناب آقای دکتر رفیعی (برادران) و سرکار خانم دکتر اعتماد مقدم (خواهران)
 (5حضور در لیست اردوهای علمی  -پژوهشی یک تا چند روزه (دوره های تخصصی ،دیدار با اندیشمندان ،نمایشگاه کتاب و )...

 (6صدور معرفینامه جهت بهره مندی از شرایط ویژه در دعاوی حقوقی در دفتر وکالت سرکار خانم مظفری و آقای اسالمی راد

