


 







 
برگزاري مصاحبه  
هاي علمي اخالقي  

قبول شدگان آزمون 
  3كتبي سطح

 
 
  
  



 دعوت به همكاري از اساتيد مجرب حوزه و دانشگاه 
3جهت تدريس دروس سطح  

 زاده باقی رضا•

 1345:متولد•

 قم علمیه حوزه اسالمی کالم 4سطح•

 و الهی پیشین علم :دکتری نامه پایان موضوع•
 انسان اختیار

  سپاه سیاسی عقیدتی مسئول :اجرایی سوابق•
  اسالمی قرهنگ دفتر مسئول ، شهریار پاسداران
 گروه مدیر ، آشتیان واحد اسالمی آزاد دانشگاه
  اقامه ستاد عضو ، آشتان واحد اسالمی معارف

 .... و آشتیان واحد اسالمی آزاد دانشگاه نماز

 ، اراک های دانشگاه در تدریس:تدریس سوابق•
  در همچنین  و ساوه  ، کرج ، قم ، آشتیان
 کرج ، آشتیان ، قم علمیه ی ها حوزه

 و دانشگاه در راهنما استا :پژوهشی سوابق•
 پایان بیست از بیش داووری و  علمیه حوزه

 2سطح نامه

 رضا باقی زاده

 اسکندری مسلم•

 1330 متولد•

 حوزه اصول و فقه 4 سطح•
 قم علمیه

 :دکتری نامه پایان موضوع•
 االسالمی الفقه فی االحتکار

 سال 20 از بیش  :تدریس سوابق•
 دانشگاه و حوزه در تدریس

 جماعت امام :فرهنگی سوابق•
 86 سال در کشوری موفق

 

 

 

 

 

 

 

 مسلم اسکندری

 گلدار احمد•

 1342:متولد•

  امام دانشگاه از اسالمی کالم و فلسفه دکتری•
 (ع)صادق

  معرفت بر تحلیلی:دکتری نامه پایان موضوع•
 متعالیه حکمت بر شناسی

 تدریس جشنواره برگزاری مجری:کاری سوابق•
 قم استان عربی و  دینی  برتر

   مصاحبه) استاد گزینش خانه دبیر با همکاری•
 -خارج به اعزام دکترا دانشجویان و  اساتید با

 عربی و قرآن دینی دروس اعتالی ستاد عضو
 ...... و قم استان

  های دانشگاه در تدریس :تدریس سوابق•
 اسالمی آزاد ،دانشگاه تهران معلم تربیت

  آموزش و تحقیقات کرج،موسسه هنر ،دانشگاه
 نیرو وزارت به وابسته مدیریت

 

 

 
 احمد گلدار



 برگزاري امتحانات ميان ترم در آذرماه 
حضوري و غير حضوريمه ي، نو امتحانات شفاهي دوره هاي حضوري   



براي ارزيابي اساتيد و تدريس  3معرفي دانش آموختگان سطح 
2در مقطع سطح  

سمیرا 
 مهدوی

مجوز   
 :تدریس

 منطق* 

فاطمه زارع 
مجوز 
:تدریس  

 فقه* 

شهال مظاهری  
مجوز 
:تدریس  

 نحو* 

حدیثه زنگنه  
مجوز 
:تدریس  

 علوم قرآن* 

ندا خاکباز  
مجوز 
:تدریس  

تفسیر و  * 
 علوم قرآن

زهره انجام  
نجم الدینی  

مجوز 
:تدریس  

زن در اسالم * 
 و تاریخ

طاهره 
مجوز عزیزی 

:تدریس  

نظام سیاسی  * 
 و قانون اساسی



 3تشكيل شوراي كميسيون خاص جهت درخواست طالب سطح
...نسبت به تمديد سنوات و مرخصي و  



ارائه راهكارهاي آموزشي در نشست فصلي مركز مديريت استان توسط 
 معاون آموزش موسسه آموزش عالي زينبيه در حضور معاون آموزش مركز قم

 المپياد علمي
 تغییر زمان المپیاد علمی طالب•

غيبت 
 كالسي

 کاهش میزان غیبت های کالسی طالب•

كاهش واحد 
 هاي درسي  

 3و 2کاهش واحد های درسی سطح•

 تدوين كتاب
 تدوین کتابهای حوزه به صورت پژوهش محوری•

 انتشار مجله
 انتشار مجله علمی تخصصی جهت چاپ مقاالت طالب و اساتید حوزه•



در سامانه اساتيد  3تكميل مشخصات اساتيد سطح  



در رشته هاي تفسير و  93-94اعالم پذيرش براي سال تحصيلي 
 فقه و اصول و كالم در دوره هاي حضوري و غير حضوري  





92-93سال تحصيلي  –ارائه برنامه هفتگي  نيمسال دوم   



مبني بر انتخاب واحد  3اطالع رساني پيامكي به طالب سطح
  92-93نيمسال دوم 



 مشاوره تحصيلي در زمينه انتخاب واحد و انجام امور مربوطه



92-93برگزاري امتحانات نيمسال اول   
دوره هاي حضوري و غير حضوري   



و ارائه دروس نيمسال دوم92-93ثبت نمرات نيمسال اول   



جهت مجوز تدريس 3ارزيابي اساتيد سطح   
(اساتيد و ارسال به مركزتدريس تهيه فيلم از كالس هاي )  




