
 بسمه تعالي

 مركز مديريت حوزه علميه تهران

 حوزه علميه حجت ابن الحسن )عج(

 لطفاً مشخصات زير را به طور كامل و خوانا كامل كنيد.

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  كد ملي

  شماره شناسنامه

  صادره

 31/      /              تاريخ تولد

  وضعيت تاهل

 31/      /              تاريخ ازدواج

  حوزه )سال جاری( پايه تحصيلي

  همراه تلفن

  منزل تلفن

  كد مركز خدمات

  مدرك كالسيك

 31/      /        13  تاريخ اخذ مدرك

 31/        7/    3    سال ورود به حوزه

  وضعيت معافيت

  آدرس منزل

  شماره حساب بانك ملي)سيبا(

 90 تلفن همراه مادر 90 پدرتلفن همراه 

  انتقالي ازمدرسه/شهرستان

  كد پستي منزل
 به نكات زير دقت فرماييد :

 در سالن اجتماعات برگزار می شود. 11درس اخالق حضرت آيت ا.. طاهري شيرازي حفظه ا..  هر سه شنبه ساعت  -1

 صبح شروع ميشود. و حضور کليه افراد الزامی می باشد. 54/6صبحگاه ساعت  -2

 الزامی می باشد.  و ...  درس اخالق صبحگاه ، ،حضور همه طالب در مراسمات عمومی مدرسه -3

 حضور همه طالب در ساعت مباحثه الزامی می باشد. -4

 در صورت تخلفت ، موبايل توقيف می شود. باشد.می روشن بودن تلفن همراه و استفاده از آن به هر صورت در ساعات برگزاري کالس ممنوع  -5

 غيبت محسوب می شود. جلسه3و تاخير کمتر از ده دقيقه درصورت رسيدن به غيبت ، تاخير بيش از ده دقيقه از ساعت شروع کالس  -6

 کليه کالسها حضور و غياب و کليه غيبت ها در سايت ثبت و باعث حذف درس می شود.  -7

 در کالس که به عهده استاد مربوطه می باشد الزامی است.انجام کليه تكاليف آموزشی  -8

 ها شرط گرفتن امتحان می باشد. هاي مشخص شده در انتخاب واحدها گرفته می شود لذا برادران توجه داشته باشند که حضور منظم در کالس امتحان براساس کالس -9

 ف آموزشی تعلق می گيرد که به صورت تفكيك ، سه نمره تحقيق و دو نمره به ساير موارد.در نيم سال اول پنج نمره به پژوهش و تحقيق و نظم و انضباط و تكالي -11

را عمل نموده و هيچ گونه اعتراضي ندارم و چنانچه بر خالف آن عمل نموده  د مي شوم شرعاً و قانوناً موارد باالاينجانب متعه 

 تاريخ :                                                                      مديريت مدرسه طبق قوانين برخورد نمايند.     

 امضاء                                                                                                                                                     


