به نام خدا

آيين نامه آموزشي طرح رفيق راه (کالس های مفاهيم) ويژه خواهران
مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت عصر ظهور

الف) کليات
* طرح رفیق راه به منظور آشنایی عالقمندان با ترجمه و مفاهیم آیات قرآن کریم برگزار می گردد.
* منبع تدریس در این طرح ،کتاب آموزش مفاهیم قرآن نوشته استاد معظم جناب آقای مسعود وکیل است.
* کتاب یاد شده شامل  9سطح است که در هر سطح 8 ،درس ( 7درس آموزشی و یک درس خودآزمایی) گنجانده شده است.
* در هر ترم آموزشی ،یکی از مجلدات کتاب یاد شده در قالب هشت جلسه تدریس می شود.
* هر جلسه آموزشی در قالب  99دقیقه برگزار می گردد.
* در صورت تقاضای قرآن آموزان ،امکان برگزاری کالس به صورت هفته ای دو جلسه نیز وجود دارد.
* در  54دقیقه نخست ،کتاب آقای وکیل تدریس خواهد شد.
* در  54دقیقه پایانی هم مباحث بسیار مهم ،مفید و کاربردی با عنوان «جنگ معیارها» تقدیم قرآن آموزان خواهد شد.
* «جنگ معیارها» در قالب  power pointارائه و امکان طرح شبهات و گفت و گوی چهره به چهره فراهم شده است.
* «جنگ معیارها» ابداع ویژه مؤسسه عصر ظهور است که در سایر مؤسسات قرآنی ،بدین شکل ،بی سابقه است.
ب) شرايط ثبت نام
* شهریه ثابت هر ترم ،مبلغ  250...تومان می باشد که بسته به عملکرد قرآن آموز« ،کاهش» یا «افزایش» می یاید.
 .1تخفيف های ويژه (کاهش شهريه)

* حضور در کالس تفسیر
* امتیاز آزمون 099
* حضور کامل در یک دوره
* حضور از یک خانواده
* امتیاز آزمون بین  99تا 099

 00999تومان
 00999تومان
 00999تومان
 00999تومان
 00999تومان

 .2جريمه (افزايش شهريه)

* امتیاز آزمون کمتر از 94
* غیبت غیرموجه بیش از یک جلسه
* غیبت موجه بیش از دو جلسه
* حضور در آزمون معوق

 40999تومان
 40999تومان
 40999تومان
 40999تومان

 .3نکات تکميلي

* مراد از امتیاز حضور در کالس تفسیر در «تخفیف های ویژه» ،حضور باالی  4جلسه در هر دوره از کالس تفسیر است.
* در بخش «تخفیف های ویژه» قرآن آموز می تواند از حداکثر  5تخفیف مختلف استفاده نماید.
* شهریه پرداختی کلیه قرآن آموزان در سطح  0برابر و به میزان مبلغ اعالم شده ( 040999تومان) است.
* بدیهی است کسر یا اضافه شدن به شهریه ،از ابتدای سطح  0اِعمال خواهد شد.
ج) نحوه سنجش قرآن آموزان
 .1امتيازهای کلي

* امتیاز حضور در کالس
* امتیاز آزمون پایان دوره
* امتیاز نهایی قرآن آموز
* امتیاز اعالم شده قرآن آموز

( 2.. :که تا  ،2.5قابل افزایش خواهد بود).
1.. :
 :جمع دو امتياز فوق تقسيم بر 3
 :محاسبه توسط استاد با توجه به جميع شرایط حضور و آزمون
1

 .2امتيازهای ويژه

* بدون غیبت در طول دوره

 :اضافه شدن  5امتياز به امتياز کلي حضور

 .3شرايط مجاز فارغ التحصيلي در هر دوره

* استفاده از سقف حداکثر  0جلسه «غیبت موجه» در طول دوره
* استفاده از سقف حداکثر  54دقیقه «تأخیر موجه» در طول دوره
* کسب دست کم  99امتیاز از «آزمون پایان دوره»
* کسب دست کم  94امتیاز از بخش «امتیاز اعالم شده»
 .4تعريف موجه و غيرموجه

* غیبت موجه :قرآن آموز بین  05ساعت تا یک ساعت قبل از شروع کالس ،غیبت خود را به اطالع معاون آموزش برساند.
* تأخیر موجه :قرآن آموز دست کم یک ساعت قبل از شروع کالس ،تأخیر خود را به اطالع معاون آموزش برساند.
* غیبت غیرموجه :قرآن آموز ،غیبت خود را تا پیش از شروع کالس به اطالع معاون آموزش نرساند.
* تأخیر غیرموجه :قرآن آموز ،تأخیر خود را تا پیش از شروع کالس به اطالع معاون آموزش نرساند.
 .5تشويق های عمومي

* در صورت حضور همه قرآن آموزان در یک جلسه 2 ،نمره به برگه آزمون پایان دوره همه افراد ،اضافه خواهد شد.

* اگر این روند مبارک ،تکرار شود به ازاء هر جلسه 0 ،نمره اضافه خواهد شد .مثال) اگر قرآن آموزان یک دوره 0 ،جلسه
تجربه حضور همه افراد را داشته باشند 6 ،نمره به برگه آزمون پایان دوره آنان اضافه خواهد شد.
 .6شرايط خاص برای غيبت موجه بيش از  2جلسه

* آسیب دیدگی شدید مثل تصادف ،شکستگی و . ...
* درگذشت یکی از بستگان درجه یک
* سفر زیارتی حج تمتع یا عتبات عالیات
 .7شرايط خاص برای غيبت در جلسه آزمون پايان دوره

* عالوه بر موارد سه گانه یاد شده ،فقط شامل همزمانی روز و ساعت امتحانات پایان ترم دانشگاه خواهد بود.
 .8شرايط حذف از دوره

* غیبت موجه بیش از دو جلسه
* تأخیر موجه بیش از  54دقیقه
* امتیاز پایین تر از  94در بخش «امتیاز اعالم شده»

* امتیاز آزمون کمتر از 99
* غیبت غیرموجه بیش از یک جلسه
* تأخیر غیرموجه بیش از  09دقیقه
د) نکات تکميلی
 .0همه خواهران عالقمند می توانند در این دوره ثبت نام نمایند و محدودیت خاصی در این زمینه وجود ندارد .گرچه اولویت
با خواهران  04تا  04ساله است.
 .0عزیزانی که در کالس تفسیر مؤسسه شرکت می کنند در اولویت ثبت نام قرار دارند.
 .0مهم ترین شرط برگزاری دوره جدید ،ثبت نام قطعی «دست کم  07نفر»برای شرکت در کالس های سطح یک است.
 .5ثبت نام قطعی زمانی انجام می شود که قرآن آموز ،پس از ثبت نام اولیه در سایت و دریافت تأییدیه های الزم ،شهریه را
نیز واریز کرده باشد.

هس
چش
م هب راه حضور همه عالقمندان تیم ...
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