باسمه تعالی
فرم تقاضای ملبس شدن به لباس مقدس روحانیت
طالب واحد برادران تهران

معاونت محترم امور طالب مدرسه عالی شهید مطهری

با سالم واحترام
اینجانب

 ................................................از طالب ورودی  ..........................مقطع ....................

رشته ...........................................با شناخت و آشنایی کامل از ابعاد و اهداف مختلف دینی ،اجتماعی،
فرهنگی و  ...لباس مقدس روحانیت ،با توکل بر الطاف پروردگار و پذیرس آیین نامه تلبس  ،تقاضای ملبس
شدن به این لباس مقدس را دارم .مستدعی است حسب صالحدید موافقت فرمایید.

با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ

نظر نهایی شورای امور طالب :

تقاضای تلبس جناب آقای  ....................................در جلسه مورخ  ..........................مورد بررسی قرار گرفت .
بر اساس مدارک ارائه شده وتحقیقات های انجام گرفته صالحیت علمی و اخالقی ایشان جهت تلبس بررسی
قرار گرفت و نظر نهایی به شکل زیر ارائه گردید.

نام و امضا ء شورا
)1

)4

)2

)5

)3

)6

فرم تقاضای تشرف به لباس مقدس روحانیت

وضعیت آموزشی
رشته تحصیلی :

نام و نام خانوادگی :




مسئول خدمات آموزشی

معدل دروس پایه
درس

ادبیات عرب

اصول فقه

فقه

منطق

کالم وفلسفه

معدل

معدل کل

معدل سال سوم

دروس قبول نشده:

دروس حوزوی اخذ نشده:

تعداد ترم های مشروطی( با ذکر معدل):

امضا

فرم تقاضای تشرف به لباس مقدس روحانیت

وضعیت آموزشی
(نظر اساتید)
نام و نام خانوادگی :



نظر دو نفر از اساتیدمحترم فقه و اصول
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 نظر یکی از اساتید محترم عربی :
میزان تسلط به زبان و متون عربی



نظر استاد ناظر مباحثه :

وضعیت حضور ،مشارکت و اهتمام در مباحثات



رشته تحصیلی :

نظر معاونت محترم آموزشی :
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فرم تقاضای تشرف به لباس مقدس روحانیت

وضعیت فرهنگی
نام و نام خانوادگی :


سوابق فعالیتهای فرهنگی :



سوابق فعالیتهای تبلیغی :



نظریه مسئول فرهنگی امور طالب :

وضعیت شرکت در برنامههای فرهنگی و فوق برنامه:

عضویت در بسیج و کانون های فرهنگی  ،مذهبی

میزان حضور در کالسهای اخالق

رشته تحصیلی :

