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ی، نیاازی قبل از معرفی شیوۀ ارزیابی تذکر این نکته ضروری است که در هیچ یک از مراحل ارزیاب

ی را در به حفظ مطالب نیست و حفظ کردن ، نه امتیازی را در برداشته و نه عدم آن ، کسار امتیااز

.پی خواهد داشت 

ی در هم زمان با دوره مقدماتی مبلغین و در چهار تارم متاوال( ره)طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری 

.  گردددو دوره برگزار می

ترم سوم و چهارم: دوره دوم -ترم اول و دوم: دوره اول 

های الزامی و اختیاری در هر دوره در جدول مطالعاتی مشخص شده است کتاب.

تهیاه و یاا از % 20توانند کتب الزامی را از ستاد اندیشه مطهار باا تخفیاف ویا ه مبلغین محترم می

.امکانات بخش امانی ستاد استفاده نمایند

عاه های الزامی و اختیاری در دو ترم متوالی مشخص و متوسا  مطالاین مرحله کتابدر : اولدوره 

.در طول هر ترم بر اساس صفحات کتب تعیین شده است

: شیوه انمۀ ارزیابی 



صااحبه ارائه گزارش مطالعاتی، آزمون، تلخایص و م: ارزیابی مبلیغن در پایان دوره اول به صورت 
.گرددبرگزار می

ارائه گزارش مطالعاتی. را باه مبلیغن محترم موظفند هر ماه فارم گازارش مطالعااتی خاود: 1
ه، بنادی مشاخص شاداقل برنامه مطالعاتی طبق طرح زماانرعایت حد. مسئول طرح ارائه دهند
باشدمالک ارزشیابی می

آزمون . را گردد و اعضا موظفند پاسخنامه هار کتاابهمراه با هر کتاب برگه آزمون ارائه می: 2
.همراه با گزارش مطالعاتی به مسئول طرح ارائه نمایند

تلخیص. 3
:ندهر یک از اعضاء باید یکی ازکتابهای زیر را در دوره اول به عنوان کتاب تلخیص برگزی

یکی از کتب الزامی دوره اول1.

( 1ج)اسالم و نیازهای زمان 2.

نبرد حق و  باطل3.
غیبیامدادهای 4.

های فوق، امتیاز کل هار یاک از اعضاا باه واحاد اماور  در پایان دوره اول بعد از برگزاری آزمون
. مبلغین اعالم خواهد شد

:شیوه انمه ارزیابی دوره اول 



.داشتخواهدتشویقیامتیاز4اکثرحداختیاریمطالعات:1تبصره

.داردیتشویقامتیازیکتلخیص،برایاختیاریهایکتابازیکیانتخاب:2تبصره

.استاولدورهدرامتیاز15حداقلکسبدوم،دورهبهورودالزمه:3تبصره

عذرصورتدرواستالزامیمطهراندیشۀهفتگیهایکالسدرشرکت:4تبصره

.شوداستفادهجلساتCDازبایدطرحمسئولتأییدباموجه

مصاحبه . 4
هر کدام از اعضای طرح پس از آن که کتب الزامی مشاخص شاده در دوره اول را بار 

یا یکای ای که توس  مدیر علمیاساس سیر پیشنهادی مطالعه نمودند، باید در مصاحبه

.  شود، شرکت کنند از اعضای هیئت علمی ستاد  برگزار می

ن را داشاته و این مصاحبه بیشتر جنبۀ آشنایی با سطح آگاهی و نوع بینش دانش پ وهاا

. شود در آن از متن آثار استاد به صورت حفظی چیزی پرسیده نمی



ول هر های الزامی و اختیاری در دو ترم متوالی مشخص شده و متوس  مطالعه در طاین مرحله کتابدر 
.ترم بر اساس صفحات کتب تعیین شده است

:شیوه نامۀ ارزیابی دوره دوم 
ه و ارزیابی مبلغین در پایان دوره دوم به صاورت ارائاه گازارش مطالعااتی، آزماون، تلخایص، مصااحب

.گرددکنفرانس برگزار می
یص در گیرد و عناوین تلخاارائه گزارش مطالعاتی، آزمون ، تلخیص و مصاحبه مانند دوره اول انجام می

:این دوره عبارتند از
یکی از کتب الزامی دوره دوم. 1

سیری در نهج البالغه. 2

توحید. 3

نبوت. 4

معاد. 5

:  دومشیوه انمه ارزیابی دوره



کنفرانس . 5
ومودهنانتخابراشدهتلخیصهایکتابازیکیبایدفردها،کتابخالصۀتحویلازپس

.دهدارائهکنفرانسصورتبهراآن
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