بسم اهلل الرحمن الرحیم
آشنایی با طرح علوم حوزوی مصباح
طرح آموزش علوم حوزوی مصباح ،یک گام به سوی در دسترس قرار دادن علوم حوزوی (ادبیات عرب ،فقه و اصول ،قرآن
و روایت ،فلسفه و کالم) برای بخش وسیعی از نخبگان دانشگاهی است که توانایی تحصیل همزمان علوم دانشگاهی و
حوزوی را دارند و قصد دارند پس از اتمام مقطع تحصیلی دانشگاهی خود برای تحصیل علوم حوزوی وارد مدرسه علمیه
مشکوة علی بن موسی الرضا (علیه السالم) شوند .این دسته عزیزان در صورت کسب صالحیت های الزم که در ادامه به آن
ها اشاره خواهد شد می توانند ادامه تحصیل خود را به صورت رسمی از پایه های باالتر شروع کنند .از دیگر مخاطبان طرح
عزیزانی هستند که تمایل به آشنایی با علوم حوزوی را دارند ولی به هردلیلی امکان تحصیل رسمی در حوزه های علمیه وجود
ندارند می توانند از شرکت در دوره آزاد طرح مصباح بهره مند شوند.
طرح مصباح متشکل از دو دوره ی دو ساله می باشد که هر دوره آن معادل یک پایه تحصیالت رسمی حوزه مشکوة می باشد
و داشنجویان محترمی که قصد ورود به طرح را دارند می بایست با توجه به زمان اتمام تحصیالت دانشگاهی خود نسبت به
زمان ورود به طرح تصمیم بگیرند.
........................................................................................................................................................
مزایای طرح
 .1آشنایی با علوم اسالمی و منابع آن به خصوص قرآن و روایات
 .2استفاده بهینه از دوره زمانی تحصیل در دانشگاه برای یادگیری دروس حوزوی
 .3استفاده از ایام تعطیل در طول سال تحصیلی برای شرکت در کالس های مجازی
 .4ادامه تحصیل از پایه های باالتر در صورت قبولی در مدرسه علمیه مشکوة علی بن موسی الرضا (ع)
متقاضیان محترمی که قصد ورود به حوزه علمیه مشکوة علی بن موسی الرضا (علیه السالم) را دارند برای تطبیق دروسی که
در طرح مصباح گذرانده اند و شروع تحصیل از پایه های باالتر ،باید دوره اول و یا دو دوره طرح مصباح را به پایان رسانده
باشند .لذا افرادی که قصد ادامه تحصیل از پایه های باالتر در مدرسه علی بن موسی الرضا (ع) را دارند باید با در نظر گرفتن
زمان اتمام دروس دانشگاهی خود تصمیم به ورود به طرح بگیرند.
تبصره  :1در صورت قبولی درحوزه علمیه مشکوة علی ابن موسی الرضا (علیه السالم) ،قبل از اتمام کامل یکی از
دوره های طرح مصباح ،تنها امکان معاف شدن از شرکت در دروس گذرانده در طرح مصباح طبق قوانین مدرسه وجود
خواهد داشت و ادامه تحصیل از پایه های باالتر مقدور نخواهد بود.

تبصره  :2در صورت تمایل به ورود به دیگر مدارس مجتمع حوزه ای صدر (طرح مشکوة)  -چه قبل از اتمام دوره
های طرح مصباح و جه بعد از اتمام آن ها -هرگونه تطبیق درسی فقط به تشخیص مجموعه مدیریتی همان مدرسه خواهد بود
و مجموعه مصباح فقط در صورت ورود به مدرسه علمیه علی بن موسی الرضا (ع) (تهران  -پالیین) متعهد خواهد بود.
 .5امکان تحصیل گروهی و بهره مندی از تخفیف ثبت نام در طرح
اگر جمعی از دانشجویان تصمیم به شرکت در طرح به صورت گروهی دارند با تشکیل گروه های متشکل از حداقل  11نفر و
ضمن اختصاص یک استاد راهنما مخصوص گروه و امکان برنامه ریزی جمعی متناسب با شرایط گروه  ،از تخفیف
در هزینه های تحصیل در طرح مصباح برخورداد خواهند بود.
........................................................................................................................................................
تحصیل آزاد در طرح
طالب محترمی که تنها قصد آشنایی با دروس حوزی دارند و قصد ادامه تحصیل در مدرسه علمیه مشکوة علی بن موسی
الرضا (ع) را ندارند ،می توانند در دوره آزاد در این طرح شرکت کنند.
متقاضیان محترم دوره آزاد از پشتیبانی علمی و استاد راهنما بهره مند نخواهند بود و صرفا می توانند از کالس های موجود در
طرح بهره مند بشوند .دروس گذرانده شده توسط این دسته از افراد ثبت نخواهد شد و پرونده تحصیلی برای آنان تشکیل نمی
گردد.
همچنین هزینه تحصیل در دو ره آزاد به دلیل عدم نیاز استاد راهنما و پشتیبان ،به میزان نصف هزینه تحصیل رسمی خواهد بود.
........................................................................................................................................................
برنامه علمی
برنامه علمی طرح مصباح معادل برنامه علمی پایه اول و دوم طرح مشکات میباشد.
........................................................................................................................................................
طول دوره
برنامه علمی طرح مصباح شامل دو دوره دو ساله می باشد که هر دوره آن معادل برنامه یک سال تحصیلی طرح مشکات
شامل چهار نیمسال و یک دو ترم تابستان می باشد.

مدت زمان گذراندن هر دوره از ابتدای ثبت نام حداقل یک سال و حداکثر دو سال با توجه به شرایط و توان متقاضیان و تنها
در صورت موافقت استاد راهنمای دوره می باشد.
نحوه ارزیابی
.1آزمون ها
پس از پایان هر جلسه آموزشی ،یک آزمون مختصر از محتوای آموزشی همان جلسه طراحی شده است که طالب برای
دسترسی به جلسه بعدی درس و ثیت حضور خود در جلسه ،ملزم به کسب نمره قبولی در آن آزمون می باشند.
.2تمارین و آزمون های هفتگی
برای بعضی از دروس در پایان هر هفته تمارین و آزمون هایی طراحی شده است که توسط سایت و یا اساتید پشتیبان نمره
دهی خواهد شد و در کارنامه طالب محترم ثبت می گردد.
 .3شرکت در کالس های رفع اشکل و مباحثه:
داوطلبین طرح مصباح الزم است در هر نیمسال در کالس های رفع اشکال و جلسات مباحثه در قالب گروه های درسی به
صورت مجازی یا حضوری شرکت نمایند.
.4آزمون پایانی کتبی و شفاهی
در پایان هر درس یک آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی از کل جلسات آن درس از طالب محترم گرفته خواهد شد.

شرایط ادامه تحصیل به صورت رسمی در حوزه مشکوة علی بن موسی الرضا (ع)
 .1احراز شرایط عمومی ورود به حوزه های علمیه
همه قوانین ورود به حوزه که از طرف مرکز مدیریت حوزه های علمیه ابالغ شده است از قبیل محدودیت های سنی ،معافیت
و  ...از شروط ورود به مدرسه علمیه مشکوة علی بن موسی الرضا (ع) می باشد.
 .2قبولی در آزمون و مصاحبه مجتمع حوزه ای صدر

مصاحبه و آزمون ورودی مدارس علمیه مشکوة که به صورت یکپارچه زیر نظر مجتمع حوزه صدر برگزار می شود تنها راه
ورود به مدرسه مشکوة امام رضا (ع) می باشد که ورود طالب محترم طرح مصباح نیز مستلزم قبولی در این آزمون و مصاحبه
می باشد.
بدون شک کسب صالحیت های علمی و عملی در طرح مصباح برای طالب این طرح به عنوان گزاره های مثبت در قبولی
افراد در مصاحبه تاثیر گذار خواهد بود.
 .3رعایت فاصله حداکثر  11ماه از آخرین آزمون دروس هر گروه
برای موثر واقع شدن دروس گذرانده شده در طرح مصباح توسط متقاضیانی که در مدرسه علمیه مشکوة پذیرفته میشوند،
نباید از تاریخ آخرین آزمون مربوط به گروههای درسی نُهگانه ،بیش از  11ماه گذشته باشد .در غیر این صورت طلبه باید در
آزمون مجدد آن درس شرکت کند و امتیاز الزم را کسب کند.
به عنوان مثال هنگام آغاز سال تحص یلی مدرسه مشکوة که معموال مردادماه هر سال میباشد ،برای طلبهای که دوره اول را به
اتمام رسانده است ،نباید بیش از  11ماه از آزمون درس «حل تمرین نحو  »2در گروه ادبیات گذشته باشد .برای گروههای
دیگر هم به همین ترتیب عمل میشود.
........................................................................................................................................................
هزینه تحصیل
هزینه مصوب برای ورودی های سال تحصیلی  1311-1411برای هر واحد درسی مبلغ  51هزار تومان برای هر نیمسال می
باشد.
همچنین در صورت ثبت نام گروهی طبق شرایطی که قبال گفته شد طالب محترم از تخفیف  21تا  31درصدی بهره مند
خواهند شد.
........................................................................................................................................................
قوانین آموزشی
 .1شرکت در تمام کالس های مجازی
تنها عزیزانی قادر به ادامه تحصیل در نیمسال های بعد خواهند بود که کل دروس را مشاهده کرده باشند و در آزمون ها و
تمارین و امتحانات پایانی نمره قبولی را کسب کرده باشند.

 .2اتمام دروس هر نیمسال
متقاضیان طرح مصباح فقط در صورت اتمام تمام دروس نیمسال و کسب نمره قبولی در تمام دروس و معدل کل نیمسال،
امکان اخذ دروس نیمسال بعدی را خواهند داشت.
 .3نمره قبولی
کسب حداقل نمره  12در هر درس و معدل  14در کارنامه نیمسال برای ادامه تحصیل در مصباح ضروری می باشد.
 .4امتحان جبرانی
در صورت عدم کسب نمره قبولی در درس ،طالب محترم مجاز به یک بار شرکت در امتحان جبرانی خواهند بود.
........................................................................................................................................................
انصراف از طرح
پس از ثبت نام قطعی در طرح مصباح ،در صورت انصراف از طرح حین تحصیل در هر دوره ،امکان عودت وجوه پرداختی
برای واحدهای اخذ شده مقدور نخواهد بود.

