
 سمه تعالی با

 قدر تهران ةالیلمؤسسۀ شمیم ل

 

 ح رشدطر 
 وزویحدروس  موزش تکمیلیآ اهمراه ب ئریاندیشه استاد علی صفایی حامنظامبتنی بر  آموزشییتیترب  ۀدور 

 ورتضر 
 با توجه به

 ؛بر حقیقتار بدر  ، طالب و تسلیم مستعد یهاوجود مهره .1
 ؛کینزد  ۀندیکشور در آ یدیکل یهاتیئولمس یجهت تصدمتخصص و متعهد هایی انسان تربیت نیاز به .2
 ؛هیعلم  یهاشده در حوزهمطرح   یموجود در مباحث علم ءخال .3
 ؛مسائل و مشکالت موجود در جامعه در پاسخگویی به  یحائر  ییصفا  یاستاد عل ۀشیاندنظام  ۀالعاد فوق تیظرف .4
 ؛جامعههای موجود در بدعت و  تاشبه .5
 ؛و هماهنگ و جامع  جم فکری منسیک نظام   طالب و نخبگان کشور به ازین .6
 ؛مؤسسۀ شمیم لیلةالقدر تهراند در  جوموظرفیت  .7

مستتعد  جوانان   یبرا را «طرح رشد» عنوان   تربیتی باو  یعلمای دوره،  منظور تربیت نیروهایی توانمندبه  بر آن شدیم تا
 .جرا کنیم و ا یطراح  بانی و معارف اسالمیم مند  نظامبه فراگیری   دمنهو عالق

 ش اجراور 
، یحتائر   ییصتفا  یمرحتوم استتاد علت  شتهینظتام اندتبیتین  و    ویحوز   یلیوس تکمائه در ضمن ار ،  ح طر در این    :جامع طرح  

میتد بته ا .ایم کتردههم رافت و دانشجویان طالب یبرا را لفهای مختدر زمینه یعلم ۀگو و مباحثو گفتبسترهای الزم جهت  
 .کنند ایفاءحسن و انح بهخود را  و اجرایی یغیتبل ظیفۀو داین طرح، بتوانن کنندگان درشرکتمۀ اینکه ه

روز  سته  بته صتورت فشترده در  «رشتد  ح طتر »  هایو برنامته  هاکالس  ،در طول هفته  جویانو دانش  طالب  لۀشغبا توجه به م
فرصتت  چنتین مهو  ندنداشته باشت  انیو دانشجو  طالب  یا دانشگاه  حوزه    هایرنامها و بهکالس  باتداخلی    د تانگرد یارائه م
یم ائته ختواهار عنتوان شت   با فشرده ساعت کالس  14 ،هر هفته در  بنابراین   ؛د راهم شوف  انفراگیر   بیشتری برای  ۀمطالع
 ببینید.توانید بعدی می  حاتصف  را در  ترم اولۀ هفتگی برنام کرد.

یی ۀ استتاد علتی صتفادیشتنظتام انۀ  بتار ه در ی کتهتایکالس  و  «رآنق  تدبر در»کالس    طرح، فقطن  : در ایطالب  ویژۀ  طرح 
 شد. ائه خواهندهستند، ار   ائریح

 سال اول  یلیبرنامه تحص

 تعداد واحد پایان  شروع تحصیلی  ترم
 14 13۹۹اسفند2۹ 13۹۹آبان24 ترم اول 

 6 14۰۰رشهریو 1 14۰۰خرداد1 تابستان  ترم
 14 14۰۰دی3۰ 14۰۰شهریور15 دومترم 



 ةالقدر لشمیم لی  ۀسسمؤ 

 

 دوره اصلی ینقوان
 ؛کننددا ر پیحضو هاو کالس  هابرنامه ظم درمنصورت که بهند اموظفان فراگیر  .1
 ؛ندباشه  مطالعه داشت یپ، هار کالسقبل از حضور د ند اموظففراگیران  .2
 ؛فعال داشته باشند یضور ح  ،در مباحثات نداموظففراگیران  .3
 ؛صورت مجازی برگزار نخواهند شدها بهکدام از کالسچهی .4
 ؛شد س، آن درس حذف خواهددر غیبت بی  از سه جلسه در هر صورت   در   .5
 .تابستان استقل نمره در ترم اول و ترم   حداخذ  وم، منوط به ارم د در تشرکت  .6

 مزایا
 ؛ومانت هزار6۰۰ هزینۀ تحصیلی به مبلغ ماهیانهکمک دریافت .1
 خواهد شد. رکسهزینۀ تحصیلی کمکی از مبلغ ،با نظر استاد ها،غیبتمیزان   با توجه به: 1 ۀتبصر      
 .یافت خواهند کردر د هزینۀ تحصیلیکمکزار تومان ه3۰۰، کنند، ماهیانهکت میر ب شۀ طال در طرح ویژ  که افرادی: 2 ۀتبصر      
 ؛باحثهطالعه و مجهت مشب ۸ تاصبح ۹روزه از ساعت همه، شمیم لیلةالقدر مؤسسۀ یکیز یف  یاستفاده از فضا .2
 ؛رانلیلةالقدر ته م مؤسسۀ شمیمعتبر از  ۀنامیگواهدریافت  .3
 .«طرح رشد»شگاه و  دان زه وزمان در حوهم  ل  یتحص مکانا .4

 نامتط ثبشرای
 بانی و معارف اسالمی مبتنی بر اندیشۀ استاد علی صفایی حائری؛مندان به فراگیری مو عالقه طالب، دانشجویان .1
 ؛مباحث اسالمیبا   آشنایی مقدماتی .2
 .صاحبۀ حضوریدر منمرۀ قبولی حداقل کسب  .3

 نامرک ثبتامد
 ؛ملیکارت پی کو   اصل .1
 ؛(تمام صفحات)امه ناسنش یو کپ اصل .2
 ؛قطعه عکس  دو .3
 .تحصیلیمدرک  آخرین  کپیاصل و   .4

 نامروش ثبت
بته آدرس  شتب۸تتا  صتبح۹از ستاعت   ،13۹۹نآبا23    تا  13۹۹آبان17  خیاز تار   توانندیم  «طرح رشد»نام در  ثبت  انیمتقاض
 .کنندمراجعه   «القدرةلیلشمیم  ۀسسؤم»، دومۀ طبق ،1۰پالک   ،نوروز ۀکوچ،  ن یفرورد 12  ابانیخ ،انقالب دانیم ،تهران
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 ............. .......... : ...........ختاری                                    سمه تعالي اب                                                    ةالقدرلشمیم لی  ۀسسمؤ 

 ء امضا                                                                                                                طالب ژۀ طرح وی                                  طرح جامع

                                                                                                                 

 ح رشد طر  کنندگان در نام ت ثبمشخصات 
 فردیات مشخص

 :نام خانوادگی :نام

 /         /       :   تاریخ تولد :ملی کد :نام پدر

 آدرس محل سکونت:

      رهن          لکما       أجرستم     کن: وضعیت مس

 فن همراه:تل ثابت:  تلفن

 ۀ ایتا:شمار  تلگرام:ۀ  شمار 

  معاف      مولشم     پایان خدمت    م وظیفه :ظاوضعیت ن
                                                          ....................... نوع معافیت                                                   

    فوت همسر      متارکه     هلأمت    مجرد  :لأهوضعیت ت
 ................. د فرزندانا تعد                                 

 حصیلیمشخصات ت

 ویحوز 
 سال ورود  زویحو کد نام مدرسه  رشته تحصیلی  تحصیلی  پایه

     

 ی دانشگاه
 سال ورود  شمارۀ دانشجویی  دانشگاهنام  صیلی رشته تح  حصیلی ع تمقط

     

 ئریفایی حاص میزان آشنایی با نظام اندیشۀ استاد علی

 شده:های مطالعهابتعداد کت    خیلی زیاد                یادز           متوسط                 کم                خیلی کم            : میزان تسلط

 :شدههای مطالعهکتاب امیاس

 فردیهای توانایی
 شده:های مطالعاتی گذراندهدوره

 
 های خارجه:اننایی با زبمیزان آش

 
 ای:هر زمینه رهای فردی دمهارت

 
 یتی و تشکیالتیهای فرهنگی و تربفعالیت

 فعالیت نوع  مسئولیت  ت محل فعالی

   

 
  

 

 عكس  جدرمحل 



 مؤسسۀ شمیم لیلةالقدر

 

 در این جدول چیزی ننویسید.:  جهتو       داوطلب: ادگیانو خ نام و نام

 امتیاز امتیاز(  ۱۰۰) ضوریصاحبۀ حان در مهای ارزیابی داوطلب شاخصه

 ز(امتیا ۲۰) :. میزان طلب و تسلیم۱

 

 امتیاز( ۲۰) :حائری . میزان آشنایی با استاد علی صفایی۲

 

 امتیاز( ۱۰): درسی. معدل ۳
 

 امتیاز( ۱۵): منداناندیشایر س آشنایی با . میزان  ۴

 

 امتیاز( ۲۰) :أهل. وضعیت ت۵

 

 امتیاز( ۱۵) :های خاص. مهارت۶

 

 توضیحات تکمیلی:

 
 
 
 

  امتیازها عمو مج



 لیلةالقدر شمیم مؤسسۀ

 

 طرح رشد اول    ترم  نامۀ هفتگیبر 

 

 

 

 .«ژۀ طالبیح وطر »کنندگان د ر نامثبتشده برای های ارائهدرس* 

 داشته باشند.ۀ باال، حضور در برنامشده ارائههای س، باید در تمامی کال«در »طرح جامع کنندگاننامثبتتوجه: 

 هادوشنبه
 * غهای بلو شرح کتاب نامه

 1۹:3۰تا  1۸:۰۰

 * تدبر در قرآن

 21:۰۰تا  1۹:3۰

 هاشنبهچهار 
 تدبر در قرآن* مباحثۀ 

 1۹:۰۰ا ت 1۸:۰۰

 * نظام فکریباحثۀ م

 2۰:۰۰تا  1۹:۰۰

 * نظام فکری

 21:3۰تا  2۰:۰۰

 ها شنبهپنج

 بیات  اد مباحثۀ

 ( صرف و نحو)

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰

 باحثۀ  م

 صول فقه مظفر ا 

 1۰:۰۰تا  ۹:۰۰

 ادبیات 

 )صرف و نحو( 

 12:۰۰تا  1۰:۰۰

 اصول فقه مظفر 

 15:3۰تا  14

 تفسیر حدیث 

 17:3۰تا  15:3۰


