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  رئَس فعبلیتْبی فزٌّگی   

 :اخالق ٍ تْذیت:الف

  ُخلس2ِثزگشاری خلسبت هذیز، کبدر ٍ اسبتیذ ّز هب 

  ِثزگشاری خلسبت اخالق عوَهی ثزای طالة ثب حضَر حدت االسالم ایوبًی ّز ّفت

 خلس1ِ

  ّز ثزگشاری خلسبت اخالق ٍیژُ هذیز،کبدر ٍ اسبتیذ ثب حضَر حدت االسالم اسکٌذری

  خلسِ 1ّفتِ 

 ثزگشاری اخالق ٍیژُ طالة سبل اٍل ثب حضَر خبًن حسیٌی ٍ خبًن ثبغی 

 :عتزت ٍ قزآى کبًَى فعبلیتْبی:ة

 ثزگشاری هسبثقبت حفظ قزآى کزین،تجیبى، اضزاق ٍ ًسین 

 ثزگشاری کالس حفظ قزآى کزین 

 ثزگشاری هسبثقِ حبفظبى یک خشء هذرسِ ای 

 ثزگشاری کالس هتزخوی قزآى کزین هقذهبتی 

 ثزگشاری هسبثقِ هتزخوی قزآى کزین 

 ِثزگشاری کالس هتزخوی قزآى کزین پیطزفت 

 ًصت آیبت قزآى کزین ٍیژُ ّز کالس 



 کزین قزآى تالٍت ثب صجحگبّی هزاسن ثزگشاری

 صجحگبّی خَاًی،ٍرسش ،ادعیِ(رٍاًخَاًی)

 

 :هزاسن ٍ ًطست ّب:ج

 ثب حضَر استبد فزّبدکیبیی (ع)افتتبحیِ ّوشهبى ثب خطي هیالد اهبم رضب 

 گزاهیذاضت ّفتِ دفبع هقذس ثب حضَر آقبی گَدیٌی 

 ثب حضَر خبًن  (س)ٍ حضزت سّزا (ع)خطي سبلزٍس اسدٍاج حضزت علی

 خْبى ثخطی

 ثشرگذاضت رٍس عزفِ ٍرٍس هجبّلِ ثب حضَر حدت االسالم هلکی 

 ٍیژُ ثزًبهِ خطي عیذ غذیزخن ثب حضَر خبًن قْزهبًی 

 ّفتِ کتبة ٍ کتبة خَاًی ثب حضَر حدت االسالم عسگزی 

 ّفتِ پژٍّص کبرگبُ هقبلِ ًَیسی، آهَسش استفبدُ اس ایٌتزًت 

 ّفتِ ثسیح ثب حضَر هسئَلیي سپبُ ٍ هبدر ضْیذ رضب پٌبّی 

  آثبى13ضزکت در راّپیوبیی  

 دی در تبالر ًژاد فالح ثب حضَر حدت  9 ضزکت در ّوبیص ثشرگذاضتزٍس

 االسالم سعیذی



  ًطست راّکبرّبی خذة خَاًبى ثِ سوت دیي ثب حضَر حدت االسالم

 حسیٌی

 :ًطزیبت:ذ

 (س)تْیِ اٍلیي ًطزیِ هذرسِ ثب عٌَاى حضزت سیٌت 

 

 ثزٍضَر آییي طلجگی ٍیژُ آغبس سبل تحصیلی 

 :اردٍ:د

  اردٍی طلیعِ حضَر  ٍیژُ توبهی طالة در تبالر ًژاد فالح 

 :ثزگشاری هسبثقبت:ر

 (دام عشُ)هسبثقِ کتبة سجک سًذگی اس دیذگبُ هقبم هعظن رّجزی 

 (رُ)هسبثقِ کتبثخَاًی ضْیذ هطْزی 

 (س)ٍیژُ ضْبدت حضزت رقیِ (ع)هسبثقِ چْل حذیث اهبم حسیي 

 



 :ثْذاضت:س

 دعَت اس پشضک کبرضٌبس ثب هَضَع ایذس ٍ ثیوبری ّبی سًبى 

 فضبسبسی هذرسِ ثب ثزٍضَر ّبی ثْذاضتی اعن اس سزطبى سیٌِ، ایذس... 

 :عبم الوٌفعِ:م

 دیذار اس خبًجبساى ثب ّذف تزٍیح فزٌّگ ایثبر ٍ ضْبدت 

 اّذاء ٍام کَتبُ هذت ثِ طالة 

 تْیِ غذای گزم ٍیژُ عیذ غذیزخن، هبُ هحزم، ارثعیي 

 کوک ّشیٌِ تْیِ خْیشیِ ٍیژُ طالة ًیبسهٌذ 

 :آهَسش هجلغیي:ٍ

 ثزگشاری دٍرُ ًقذ فزق ٍ هذاّت ثب حضَر حدت االسالم هلکی 

 ثزگشاری دٍرُ هْذٍیت هقذهبتی ثب حضَر حدت االسالم عسگزی 

 ُدٍرُ تزثیت هزثی هْذ قزآى ّوکبری ثب سپب 

 دٍرُ تزثیت هزثی ًقذ فزق ٍ هذاّت  ّوکبری ثب سبسهبى تجلیغبت 

 



 :اعشام هجلغیي:ُ

 اعشام طالة ثِ هذارس ثز اسبس طزح اهیي ٍ رٍضٌب ٍ ّدزت 

 

 

 هعزفی طالة ثِ آهَسش ٍ پزٍرش 

 اعشام اسبتیذ هجلغ ثِ داًطگبّب 

 :خلسبت داًص آهَختگبى:ی

 ِخلسبت ٍیژُ ثزای تْیِ ًطزی 

 کبرگبُ هقبلِ ًَیسی 

 حضَر طالة داًص آهَختِ در خلسبت اخالق عوَهی 

 حضَر طالة داًص آهَختِ در خلسبت اخالق ٍیژُ کبدر ٍ اسبتیذ 

 ثزگشاری کالس آهَسش خَضٌَیسی:اس دیگز ثزًبهِ ّب 

 


