
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 معراج و شرکت در دوره نام ثبت راهنمای و نامهآیین

 ند نکته مهم: چ

 نیستند. مدرسه جماعت امام اکنون هم که استطالبی  برای دوره این( 1

 گواهی دارای که کرد خواهد انتخاب کسانی بین از را خود جدید نیاز موردمدارس  جماعت امام بعد به( 1399) دی ماه  تاریخ این از پرورش و آموزشتبصره: 

 .باشند دوره این در قبولی

 .نماینداولویت با کسانی است که امتیاز باالتری در دوره کسب حضور بیش از ظرفیت استان،  بت نام ودر صورت ث( 2

 .باشدمی 14 ،دوره آزمونقبولی در  حداقل نمره( 3

 : های دورهسرفصل

 ؛آموزان به نمازهای جذب دانششیوه( 1

 ؛مهارت کالسداری جذاب و سخنرانی کوتاه( 2

 های بیان احکام؛ها و شیوهآشنایی با قالب( 3

 ؛اصول و قواعد مشاوره دینی در مدرسه( 4

 ؛های تبلیغ چهره به چهرهآشنایی با روش( 5

 ؛های پاسخگوییآموزان و روشدانش روزشبهات  االت وؤآشنایی با س( 6

 با  قوانین و اصول کار در مدرسه. شنایی طالب( آ7

 

 

 

 ثبت نام:شرایط 

 برادر و مدرک سطح دو برای طالب خواهر؛برای طالب  یکسطح  حداقل مدرک داشتن( 1

مستثنی و با حداقل از این شرط  سال سابقه امامت جماعت مدرسه را دارند طالب محترمی که یک ،ها: در مناطق محروم و شهرستانتبصره

 شرکت نمایند. توانند در دوره ثبت نام ومیحوزوی  چهار پایه تحصیلی

 عنوان امام جماعت؛به آمادگی برای حضور در مدارس ( 2

 سال. 18 حداقل سن( 3

 :نام محل ثبت

  www.qunoot.net(  به آدرس سایت قنوت) سایت مرکز تخصصی نماز

 تماس حاصل نمایید.( 025-37833208تلفن با شماره در ساعات اداری دوره  هایکالس )در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام و حضور در

 نحوه برگزاری آزمون دوره: 

پس از پایان دوره در همین درگاه امکان دریافت  و .شودبرای شما نمایش داده می شرکت کامل در جلسات هر سرفصلپس از  آزمون برای هر کالس        

 گواهی دوره فراهم است.

 (شودبرگزار میآفالین همه کالسها به صورت  و باشدشرط ورود به مرحله بعد موفقیت در آزمون آن می)

 :مزایا

 ؛دوره پایان گواهی اعطای (1

 .پرورش و آموزش مدارس جماعت امام عنوان به جذب در اولویت (2

http://www.qunoot.net/

