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امام خمینی»رحمة اهلل علیه«

قـرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد. 

دکتر روحانی »ریاست محترم جمهور«

امــروز هم بـــرای حفظ نظام و تداوم آن و 
دستیابی به اهداف متعالی انقالب، راهی جز 
اتــصال واقعی به قرآن و اهل بیت عصمت و 
طهــارت»علیهم السالم« نــداریــم و ایــن دو 

می توانند سعادت دنیا و آخرت را تضمین کنند.

مقام معظم رهبری»مدظله العالی«

نماز برترین چیزی است که می تواند همه افراد 
جامعه مسلمان را به تهذیب اخالقی، تعالی روحی 

و معنوی برساند.
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بخشاول:کلیات

بسمه تعالي

ُروَن»  )44 نحل(  َل إِلَیْهِْم َو لََعَلُّهْم یَتََفَكّ ْکَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس ما نُِزّ » ... َو أَنَْزلْنا إِلَیَْک الِذّ
و بر تو قرآن را نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم نازل شده برایشان روشن سازی 

شاید که بیندیشند.

سخنوزیر

تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همه جانبه در 
تمامي ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. با عنایت به اینكه محور 
تربیت  و  تعلیم  نظام  کشور،  تحول  محور  و  انسانی  نیروی  ابعاد،  این  در  تحول 
است. لذا نیل به این اهداف، نیازمند عزمی جدی و ترسیم نقشه راهی است که 
در آن نحوه طی مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در این راستا 
همان طور که در وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی از بدو 
پیروزی انقالب اسالمی، تالش های خالصانه ای جهت برنامه های ارزشی و دینی 
صورت گرفته است؛ امروز نیز این معاونت مصمم است در جهت کیفیت بخشی 
بیشتر به این تالش ها و در راستای فعالیت های مربوط به این حوزه با تغییر نقش 

مربی تربیتی به راهبر تربیتی، گامی نو بردارد.
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اعتقاد بر این است که اجراي فعالیت هاي پرورشي باید ماالمال از اعتدال، تدبیر، 
امید، آینده نگري، نشاط و معنویت بوده و ضمن توجه به سه اصل 1- محوریت 
مدرسه، 2- فراگیری و اثربخشي 3- توسعه مشارکت و مشارکت پذیری را مد نظر 

قرار دهیم.
با  نماز  و  عترت  قرآن،  کل  اداره  متعال  عنایات خداوند  با  و  راستا  همین  در 
الهام گیری از اسناد باالدستی و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی 
افق 1404 هجری شمسی و سند  در  تربیت  و  تعلیم  اهداف  و  ایران، چشم انداز 
تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام به تهیه شیوه نامه فعالیت های قرآن، عترت 

و نماز نموده است.
آنچه پیش رو دارید برنامه ها و فعالیت های مربوط به اداره کل قرآن، عترت و 
نماز برای مدت پنج سال است که امید می رود با عنایات خاص امام عصر)عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( در راه تحقق منویات مقام معظم رهبری)حفظه اهلل(، در سایه 
دولت تدبیر و امید و برای تعالی و رشد فرزندان میهن اسالمیمان، گام های بلندی 

برداشته شود. ان شاء اهلل

               علی اصغر فانی
         وزیر آموزش و پرورش



13

بخشاول:کلیات

مقدمه

انسان را خلق نمود و قرآن را که   حمد و سپاس، خداوندی را سزاست که 
برنامه سعادت زندگی است برای تربیت و نیل او به سوی حیات طیبه در اختیار او 
قرارداد و ما را معلم و دستگاه تعلیم و تربیت را متولی تعلیم و تربیت کودکان و 

نوجوانان قرارداد.
تربیت  آن هم  انسان،  تربیت صحیح  تربیت،  و  تعلیم  نظام  نهایی  مسلمًا هدف 
همه جانبه و هدایت کودکان و نوجوانان به سوی حیات طیبه است، لــذا با توجه 
به تفاوت های فردی مخاطبین و سالیق، انگیزه ها و استعدادهای آنان، الجرم باید 
با لحاظ کردن این تفاوت ها به فعالیت های فوق برنامه  در ارائه برنامه های تربیتی 
نیز تنوع بخشید تا در جذب حداکثری دانش آموزان به توفیقات بیشتر دست یافت.

فعالیت های حوزه قرآن، عترت و نماز در مدارس سراسر کشور از برنامه های 
متنوع، جذاب، اثرگذار و نشاط آوری است که بسیاری از دانش آموزان، بخشی از 
فنون و مهارت ها را از این طریق کسب می نمایند؛ در اثبات این ادعا همین بس 
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چهره های  از  اکنون  که   ... و  سخنوران  مؤذنان،  حافظان،  قاریان،  از  بسیاری  که 
از  به عنوان یكی  قرآنی،  با شرکت در مسابقات  موفق جامعه محسوب می شوند 

فعالیت های این حوزه شناسایی، ظهور و بروز پیداکرده اند.
اداره کل قرآن، عترت و نماز نیز به منظور بهره وری مطلوب از این فرصت و 
نیز در راستای تغییر نقش »مربی تربیتی« به »راهبر تربیتی« از طریق توانمندسازی 
و آموزش مستمر، فعالیت های گوناگون و متنوعی را تدارک دیده است تا مربیان 
تربیتی با حمایت و مدیریت مدیران محترم مدارس بتوانند به عنوان راهبر تربیتی 
در تبیین این فعالیت ها گام های ارزنده ای را در جهت نیل به هدف نهایی که همان 

»حیات طیبه« است بردارند.
در پایان الزم است از زحمات دلسوزانه همكاران معاونت پرورشی و فرهنگی، 
اداره کل قرآن، عترت و نماز، رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز استان ها، مشاورین 
و همه عزیزانی که با رهنمودهای ارزشمند خویش ما را در گردآوری این مجموعه 

یاری نمودند تشكر نماییم.
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قرآن،عترتونمازدراسنادفرادستی
الف(سیاستهای13گانهابالغیمقاممعظمرهبریبهوزارتآموزشوپرورش:

4 -4- توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری قرآن )روخوانی، روان خوانی 
و مفاهیم( و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم )صلی اهلل 

علیه و آله( و اهل بیت )علیهم السالم( و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

ب(نقشهجامععلمیکشور
فصل اول: ارزش های بنیادین و الگوهای نظری نقشه جامع علمی کشور.

مهم ترین  کشور،  علمی  جامع  نقشه  بنیادین  ارزش های  مبانی   :1-1 قسمت 
ارزش ها: صفحه 4؛ بند اول، دوم، سوم، چهارم، دهم.

قسمت 1-2: ویژگی های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری
بند دوم، صفحه 5، سطر 3 و 4.

فصل دوم: وضع مطلوب علم و فناوری
قسمت 2-1: چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 

هجری شمسی، صفحه 6، سطر 4.
قسمت 2-2: اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور، ص 6، بند 3.

قسمت 2-3: اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، صفحه 7، بند 
3، ایجاد نظام آموزشی مناسب برای هدایت دانش آموزان؛ 3-1 و 2-3.

فصل سوم: اولویت های علم و فناوری کشور
قسمت 3-1: اهداف و اولویت بندی و رویكرد و پشتیبانی از اولویت ها، صفحه 

11، سطر 8، 9، 10 و 11.
قسمت 3-2: اولویت های علم و فناوری کشور.

اولویت الف: در فناوری، فناوری نرم و فرهنگی، صفحه 11، دو سطر پایانی.
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اولویت الف: در علوم انسانی و معارف اسالمی، صفحه 12، سطر 1، 2، 3 و 4.
اولویت الف: در سالمت، صفحه 12، سطر 2.

پ(اهدافکليآموزشوپرورش
ـاهدافاعتقادی:

1- ایجاد زمینه  الزم  برای  خودشناسی ، خداشناسی  و تقویت  روحیه  حقیقت جویی؛
2- تقویت  ایمان  و اعتقاد به  مبانی  اسالم  و بسط بینش  الهی  بر اساس  قرآن  کریم  
و سنت پیامبر )صلی اله علیه و آله وسلم( و ائمه  معصومین  )علیهم السالم( 
با مراعات  اصول  12 و 13 قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسالمی  و 

اقلیت های  دینی؛
3- پرورش  روحیه  پذیرش  حاکمیت  مطلق  خداوند برجهان  و انسان  و اعمال  

این  حاکمیت  در جامعه  بر اساس  اصل  والیت  فقیه.

ـاهدافاخالقی:
1- تزکیه  و تهذیب  نفس  و رشد فضایل  و مكارم  اخالقی  بر اساس  ایمان  به  خدا 

و تقوای  اسالمی؛
2- پرورش  روحیه  تعبد الهی  و التزام  عملی  به  احكام  و آداب  اسالمی .

ـاهدافعلمیآموزشی:
1- شناخت  اسرار جهان  آفرینش  و قوانین  طبیعت  به عنوان  آیات  الهی  به منظور 

پیش برد دانش  و معرفت  و تجارب  بشری؛
2- ترویج  زبان  و خط فارسی  به عنوان  زبان  و خط رسمی  مشترک  مردم  ایران  و 

آموزش  زبان عربی  به منظور آشنایی  با قرآن  و معارف  اسالمی .
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ت(سندتحولبنیادینآموزشوپرورش
راهكار 2-1: تدوین برنامه های عملیاتي الزم در راستاي ترویج، تقویت مستمر 
و تحكیم فضائل اخالقي در محیط های تربیتي با استفاده از تمام ظرفیت های 
آموزشي و تربیتي با تأکید بر اولویت کرامت و عزت نفس و شجاعت، حیاء 

و عفت، صداقت، مسئولیت پذیري و نظم در تمام دوره های تحصیلي.
راهكار 3-1: تقویت انس با قرآن در دانش آموزان و توسعه فرهنگ سواد قرآنی 
با اصالح برنامه و توانمندسازی معلمان در راستای تقویت مهارت روخوانی 
و روان خوانی در دوره ابتدایی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره اول 

متوسطه و آ موزش معارف قرآنی در دوم متوسطه.
راهكار 4-1: ایجاد سازو کارهاي ترویج و نهادینه سازی فرهنگ والیت مداري 
و  انتظار  و  روحیه جهادي  منكر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  تبري،  و  تولي 
از  بهره گیری  بر  تأکید  با  )عج(  مهدوي  دولت  استقرار  براي  زمینه سازی 

ظرفیت حوزه های علمیه و نقش الگویي معلمان و اصالح روش ها. 
راهكار 2-2: تعمیق تقواي الهي و مهارت خویشتن داري، انتخاب گري درست 
و تعالي بخش مستمر دانش آموزان با استفاده از فرصت ایام اهلل، برگزاري 
مراسم آگاهي بخش در وفیات و اعیاد، حضور فعال و مشارکت دانش آموزان 

در محافل، مجالس و اماکن مذهبي و تقویت انس با دعا و توسل. 
زندگي  سبک  و  آداب  تقویت  براي  الزم  کارهاي  و  ساز  ایجاد   :2-5 راهكار 
اسالمي- ایراني، در تمام ساحت هاي تعلیم و تربیت به عنوان رویكرد حاکم 

در فرایند طراحي، تدوین و اجراي برنامه هاي درسي و آموزشي.
راهكار 8-2: استفاده از ظرفیت برنامه های درسي، منابع آموزشي، شبكه ملي 
اطالعات و ارتباطات، کتابخانه، فرصت اردوها و فعالیت های برون مدرسه 
به ویژه مساجد و کانون های مذهبي براي تقویت معرفت و باور به معارف 
الهي به ویژه اعتقاد به توحید و معاد و والیت و انتظار با رویكرد قرآني، 

روایي و عقالني در دانش آموزان.
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راهكار 2-7: نهادینه سازی و تقویت همكاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی 
به ویژه مسجد و کانون های مذهبی و حوزه های علمیه و مشارکت  محله 
فعال مدیران، معلمان و دانش آموزان در برنامه های مرتبط محله و نیز حضور 
نظام مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه.

ث(منشورتوسعهفرهنگقرآنی
ماده1-اهداف

1. ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی، مؤسسه ها و گروه های فعال غیردولتی 
در جهت هم افزایی و ارتقای فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی؛

2. تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن؛
3. تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم؛

4. ارتقای التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی؛
5. تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور؛

قرآن  آیات  معنای  و درک  روان خوانی، صحیح خوانی  مهارت های  توسعه   .6
کریم در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان؛
7. تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه؛

8. ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی )نمادسازی و 
تبلیغات رسانه ای و محیطی، محاورات و ...(.

ج(اهدافآموزشعمومیقرآنکریم:
1- تقویت ایمان و گرایش به قرآن و عترت؛

2- توانایی خواندن قرآن کریم؛
3- درک معنای قرآن کریم؛
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4- توانایی و التزام تدبر در آیات قرآن کریم؛
5- حفظ قرآن کریم؛

6- انس با قرآن کریم؛
 7- آشنایی با علوم و معارف قرآن کریم؛

 8- توانایی استفاده از قرآن کریم؛
 9- تبعیت از قرآن و عترت.

خ(مصوبههیأتوزیراندرموردستاداقامهنماز
هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1375/12/1 بنا به پیشنهاد شماره 3022 
رهبري،  معظم  مقام  توصیه های  به  عنایت  با  و  نماز  اقامه  ستاد   1375/8/1 مورخ 

آیین نامه اقامه نماز را به شرح زیر تصویب نموده است.
ماده 3( با توجه به نظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، در کلیه دستگاه های 
بـه منظور  آنها در سراسر کشور  تابعه  آیین نامه و واحـدهای  این  مشمول 
ادای فریضه نمـاز، حداکثـر مدت 30 دقیقه زمان در وقت فضیلت و ترجیحًا 
کلیه مدیران و  امكان شرکت  تا  نظر گرفته شود  اذان در  از  بالفاصله پس 

کارکنان دستگاه های مزبور در مراسم نماز جماعت فراهم شود.
تبصره: در صورتی کـه به تشخیص وزیـر و یا باالترین مقـام مسئول دستگاه به 
لحـاظ حساسیت شغـلی، شـرکت همـه کارکنـان به صورت یكجا در نمـاز 
جماعت میسر نبـاشد کارکنان با در نظـر گرفتن مقتضیات محل کار، نمـاز 

خود را اقامه خواهند نمود.
ماده 4( در کلیـه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای ایجـاد امكان برگزاری 

نمـاز در وقت فضیلت آن، اقدامات زیر صورت گیرد:
الف: برنامه کلیه جلسات و اجتماعات و هم چنین سایر برنامه ها حتی االمكان 
به گونه ای تنظیم شود که با وقت نماز تالقی نداشته باشد و در هر حال با 

فرارسیدن وقت نماز، نماز اقامه شود.
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ب: محل مناسب و آراسته ای که گنجایش آن متناسب با تعداد کارکنان و مراجعه 
کنندگان باشد به عنوان نماز خانه پیش بینی شود.

ماده 5( در کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه به منظور ارتقای دانش و بینش 
کارکنان و خانواده آنها در مورد نماز و فلسفه و راز و رمز آن، اقدامات الزم 
مسابقات  هنری،  و  فرهنگی  نمایشگاه های  جشنواره ها،  برگزاری  طریق  از 
کتاب خوانی و دوره های آموزشی و سایر روش های موثر به صورت فراگیر 

به عمل آید.
ماده 6( وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه 

نماز عالوه بر موارد فوق الذکر، اقدمات زیر را به عمل آورد:
پ: کلیه معلمان، دبیران و اساتید مراکز آموزشی به روش های مناسب با فلسفه 
نماز آشنا شده و شیوه های اثر گذاری بر دانش آموزان و دانشجویان را بیاموزند.

تعیین شود و  نماز  اقامه  برای  ث: در کلیه مراکز آموزشی و پرورشی، محلی 
برای  دانشجویان  و  دانش آموزان  مشوق  همواره  مراکز  این  عمومی  فضای 

اقامه نماز و زنده نمودن فرهنگ نماز باشد.
ج: در طرح های ساختمان های جدید مراکز آموزشی و پرورشی، محل نمازخانه 

به صورت شاخص مورد نظر قرار گیرد.
چ: در اردوها، برنامه ها و جشنواره های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی با 

فرا رسیدن وقت نماز، نماز اقامه شود.
ح: برنامه ساعات درسی مراکز آموزشی به گونه ای تنظیم شود که با فرارسیدن 

وقت نماز، نماز اقامه شود.
خ: انجمن اولیا و مربیان در جلسات و برنامه های خود، والدین را نسبت به امر 
نماز فرزندان توجیه و تشویق نموده و نسبت به تشویق والدین برای ساخت 

نمازخانه در مدارس اقدام نمایند.
د: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بودجه الزم را برای احداث 
که  نحوی  به  نماید  پیش بینی  خانه  نماز  فاقد  آموزشی  مراکز  در  نمازخانه 
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سالیانه تا 10 درصد در این مراکز نمازخانه مناسب احداث گردد.
ذ: بین مدارس و مساجد هم جوار آنها ارتباط برقرار شود و دانش آموزان برای 

شرکت در مراسم نماز جماعت و جمعه ترغیب شوند.
ر: در کتابخانه ها جایگاه ویژه ای برای کتب مربوط به نماز اختصاص یافته و 
اختیار  در  تا  شود  اقدام  نماز  در خصوص  شده  منتشر  آثار  به جمع آوری 

عالقه مندان قرار گیرد.
منظور  به  است  موظف  کشور  برنامه ریـزی  و  مدیریت  سـازمان   )14 ماده 

گستـرش فرهنگ اقامه نمـاز، اقـدامات زیر را به عمل آورد:
الف: در نظام گزینش و ارزیابی عملكرد مدیران، میزان اهتمام آنان به نماز را 

مدنظر قرار دهد.
ب: در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت، مباحث مربوط به فلسفه 

و رموز نماز ارائه شود.

د(طرحجامعتقویتوتعمیقفرهنگاقامهنماز
طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشي و تربیتي که 
تاریخ   878 ، تاریخ 91/10/26   877 ، تاریخ 91/10/12  در جلسات 876 
91/11/9 شـوراي عالي آموزش و پرورش بررسي شـده و در جلـسه 879 
تاریخ 91/11/23 شوراي مذکور  به تصویب نهایي رسیده است، براي اجرا 

به شرح زیر ابالغ می شود.

اهدافکالن:
افزایش  و  دیني  تربیت  تقویت  راستاي  در  اقامه  نماز  فرهنگ  نهادینه سازي   -

ایمان و ارتقاي عمل صالح دانش آموزان؛ 
- فراگیر شدن اشتیاق نظري و عملي به اقامه نماز در نظام تعلیم و تربیت رسمي 

و عمومي.
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راهبردهايکالن:
- ارتقاي توانمندي و انگیزه معلمان و مربیان جهت مشارکت فعال و مؤثر در 

برنامه های تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مدارس؛
- غني سازي محتواي برنامه های آموزشي و تربیتي با مفاهیم انسان ساز و تعالي 

بخش اقامه نماز؛
- بهره گیري مؤثر از ظرفیت های جامعه و جلب حمایت و همكاري خانواده ها، 
مساجد و رسانه ها در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشي 

و تربیتي؛
- غني سازي و سازگار نمودن محیط یادگیري براي حضور آگاهانه، داوطلبانه 
و شـوق انگیز دانـش آمـوزان در مراسـم عبـادي و برنامـه های اقامه نمـاز و 

اولویت بخشي به اقامه نماز جماعت.

ذ(سیاستهایابالغیبیستگانهوزیرآموزشوپرورش:
- تقویت، گسترش و تعمیق انس با قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم )صلی اله 
علیه و آله وسلم( اهل بیت )علیهم السالم( و توسعه ترویج فرهنگ اقامه نماز 
در مدارس و ادارات آموزش وپرورش با حضور مستمر مدیران در نمازهای 

جماعت.

ر(سیاستهایهشتگانهابالغیمعاونتپرورشیوفرهنگی:
بندهای 5 و 6:

5- تدوین و اجرای برنامه جامع و یكپارچه آموزش قرآن اعم از روان خوانی و 
فهم قرآن در آموزش وپرورش رسمی و عمومی؛

تقویت و  به منظور اجرای طرح جامع  مناسب و موثر  ایجاد سازوکارهای   -6
تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی و تربیتی.
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راهبردهاياجرایي:
الف:درسطحمدرسه

1 ـ جلب مشارکت فعال و مؤثر خانواده ها و انجمن اولیاء  و مربیان در توسعه 
فرهنگ اقامه نماز دانش آموزان با تأکید بر برگزاري کالس های آموزش خانواده؛
ـ برگزاري دوره های آموزشي و تربیتي براي معرفت افزایي و بصیرت آفریني دربـاره   2

آداب، احـكام، آثـار و اسـرار نمـاز، متنـاسب با شـرایط و نیـازهـاي دانش آموزان؛
3 ـ بهره گیري از روش های شوق انگیز، فعال و مبتني بر ایجاد توافق جمعي در 

تبیین و ترویج فرهنگ اقامه نماز؛
4 ـ تعیین زنگ نماز در متن برنامه روزانه مدارس در تمامي دوره ها و پایه های 
تحصیلي به مدت 30 دقیقه در وقت نماز به منظور اقامه منظم و مستمر نماز 

جماعت در مدرسه؛
5 ـ متناسب سازی و اجراي برنامه های درسي و آموزشي مدرسه در چارچوب 

برنامه درسي ملي براي تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز؛ 
6 ـ شناسایي توانمندي های متنوع دانش آموزي و بسترسازي براي به کارگیري 
آن در اقامه نماز مانند پخش اذان دانش آموزي )حتي المقدور زنده( در مدرسه 

با رعایت اصول تربیتي و بهداشتي؛
7ـ  معرفي و تشویق دانش آموزان خالق و فعال در امر نماز در مناسبت ها و برنامه ها

8ـ  ارتقاي آگاهي و انگیزش مربیان و پیرامربیان جهت مشارکت فعال در ترویج 
فرهنگ اقامه نماز؛

در   تصمیم گیري  و  تصمیم سازی  براي  معلمان  و  مربیان  دادن  مشارکت  ـ   9
برنامه های اقامه نماز مدرسه و ترغیب ایشان به حضور فعال و با نشاط در 

نمازجماعت مدرسه؛
10ـ  برقراري تعامل پویا و سازنده میان مدارس، مساجد و جامعه محلي با تأکید 

بر اجراي طرح پیوند مدرسه، مسجد، منزل و نمازجمعه؛
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11 ـ برنامه ریزي و ایجاد هماهنگي براي استفاده بهینه از نمازخانه و امكانات 
مراسم  برگزاري  و  محله  جماعت  نمازهاي  از  برخي  اقامه  جهت  مدرسه 

عبادي ـ سیاسي در مدرسه با رعایت اصول تربیتي و آموزشي؛
12 ـ برنامه ریزي براي تقویت نمازجماعت با تأکید بر اقامه حتي المقدور یک 
نمازجماعت دانش آموزي در هفته در مسجد محله با رعایت اصول آموزشي 

و تربیتي؛
توانمند و مجرب )ترجیحًا  امام جماعت  از  اثربخش  استفاده  انتخاب و  ـ   13
روحاني( متناسب با شرایط و ویژگي هاي دانش آموزان و اقامه داوطلبانه، 

شوق انگیز و مستمر نمازجماعت در مدرسه؛
14 ـ تعیین شعار اخالقي سال مبتني بر آموزه های اقامه نماز و طراحي و تدوین 
برنامه ساالنه به منظور تقویت دانش، نگرش، گرایش و مهارت دانش آموزان 

براساس شعار اخالقي سال؛
15 ـ ساماندهي نوآوري ها در خلق فرصت های تربیتي و پایش مستمر آن در 

زمینه فرهنگ اقامه نماز و تشویق و ترویج آن؛
16 ـ تأمین، تجهیز و آرایش فضاي آموزشي، تربیتي و فیزیكي مدرسه هماهنگ 

و متناسب با توسعه فرهنگ اقامه نماز؛
17 ـ برنامه ریزي و تمهید مقدمات براي حضور داوطلبانه و فعال دانش آموزان 

و مربیان در نمازهاي جمعه؛
نتایج   اساس  بر  آن  بازنگري  نماز و  برنامه های  پایش و سنجش مستمر  ـ   18

نظرسنجي و اقدام پژوهي های انجام شده.

ب:درسطحستاد
1 ـ طراحي و تدوین برنامه درسي اقامه نماز با رویكرد تلفیقي براي هر یک از 
دوره های تحصیلي متناسب با مفاهیم سند تحول بنیادین و برنامه درسي ملي و 

تولید کتاب و رسانه های دیداري، شنیداري و الكترونیكي مبتني بر آن؛ 
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اجراي  و  تدوین  در طراحي،  هنري  و  زیباشناختي  رویكرد  از  بهره گیري  ـ   2
برنامه درسي اقامه نماز؛

3 ـ تعیین سطوح دستیابي دانش آموزان به اهداف تربیتي و آموزشي اقامه نماز 
در پایه های مختلف تحصیلي به تفكیک جنسیت مبتني بر سند تحول بنیادین؛
4 ـ تدوین شایستگي ها و صالحیت های مربیان و معلمان و پیش بیني و تأمین 
استلزامات آن به منظور تحقق بخشیدن به نقش مرجعیت آنان در امر اقامه نماز؛
5 ـ بازنگري و اصالح برنامه های تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت و 
توانمندسازي نیروي انساني جهت تحقق اهداف و مأموریت های طرح جامع 

توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز؛
6ـ  بهره گیري از ظرفیت های شبكه ارتباطي و فناوري های نوین اطالعاتيـ  ارتباطي 
ارتقاي  و  افزایي  هم  مشارکت پذیري،  ستاد،  و  صف  تعامالت  توسعه  براي 

ظرفیت های حرفه اي منابع انساني در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز؛
به   بیشتر  انسـاني و تفویض اختیـارات  منابع  اثربخش  بهینه و  7 ـ ساماندهي 

استان ها و مدارس براي تحقق طرح توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز؛
ایفـاي      بـراي  امامان جماعت  توانمندسازي  آمـوزش و  انتخاب هدفمند،  ـ   8

نقش های جدید با همكاري حوزه هاي علمیه؛ 
9 ـ بازنگري و تدوین قوانین و مقررات الزم براي عملیاتي شدن طرح توسعه 

و تعمیق فرهنگ اقامه نماز؛
10 ـ ایجاد تعهد و مشارکت فعال سازماني در سطوح مختلف و مشارکت دادن 

واحدهاي سازماني در تصمیم  سازي ها و تصمیم گیري ها؛ 
11 ـ شـناسایي فرصت های برون سـازماني و جلب مشـارکت آنها به منـظور 

طراحي و اجراي برنامه هاي اثربخش و کارآمد؛
12ـ  مدیریت دانش براي شناسائي، مورد کاوي و به مشارکت گذاشتن دانش در 
موضوع توسعه فرهنگ اقامه نماز و بهره گیري از تجربیات موفق در سطوح 

مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیري؛ 
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از منابع متنوع مالي و گسـترش دامنه مشـارکت  13 ـ شناسایي و بهره گیري 
بر جذب  تأکید  با  نماز  اقامه  فرهنگ  توسعه  زمینه  در  داوطلبانه  فعالیت  و 

مشارکت های مردمي و خیرین در احداث و تجهیز نمازخانه های مدارس؛ 
14 ـ تدوین بودجه عملیاتي و تخصیص منابع براي برنامه های توسعه اقامه نماز 

بر مبناي برنامه راهبردي؛
15ـ  استانداردسازي فضاي فیزیكي و فرهنگي مدارس مبتني بر اصول و فرهنگ 

معماري اسالمي و اقتضائات بومي و منطقه اي؛
16 ـ توسعه پژوهش های کاربردي حول مسائل اساسي اقامه نماز و اشاعه نتایج 

در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیري؛
17 ـ پیمایش مستمر ملي و منطقه اي روند اقامه نماز در سطح دانش آموزان 
و مدارس و پایش و پشتیباني مستمر و همه جانبه براي افزایش کارائي و 

اثربخشي برنامه ها و بهبود شاخص هاي آن.
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بزرگداشتهفتهقرآن،عترتونماز)هفتهآخرآذرماه(
اهداف؛

1- تعمیق و توسعه فرهنگ غنی قرآن کریم،  عترت )علیهم السالم( و اقامه نماز؛
2- زمینه سازی جهت انس بیشتر دانش آموزان و همكاران با قرآن، عترت و نماز؛

3- بهره گیری از سرچشمه زالل معارف غنی قرآن کریم و اهل بیت )علیهم السالم(؛
4- مصونیت بخشی جوانان و نوجوانان با بهره گیری از معارف قرآن کریم و 

اهل بیت )علیهم السالم( و احكام دینی در برابر تهاجم فرهنگی غرب.

اقداماتاجرایی:
1- تشكیل ستاد بزرگداشت هفته قرآن، عترت و نماز؛

2- ارسال شیوه نامه به مناطق و آموزشگاه ها؛
3- برگزاری جلسه هماهنگی و توجیه مدیران و مربیان توسط مناطق و استان؛

و  شهرستان  شهر،  سطح  در  گسترده  تبلیغات  انجام  و  بنر  پوستر،  تهیه   -4
آموزشگاه ها؛

5- برگزاری نمایشگاه های قرآن، عترت و نماز از جمله کتاب، نرم افزار و ...؛
و  علماء  با حضور  شبهات  رفع  و  پاسخ  و  پرسش  نشست های  برگزاری   -6

اساتید دانشگاه و حوزه؛
7- تهیه نشریه با موضوع قرآن، عترت و نماز؛

8- بزرگداشت مناسبت های والیی در صورت مصادف شدن با ایام هفته قرآن، 
عترت و نماز؛ 

9- فضاسازی سمعی و بصری مدارس و ادارات با موضوعات مرتبط؛
10- دیدار با علماء و ائمه جمعه و پیشكسوتان در عرصه قرآن، عترت و نماز 

و شرکت همگانی در نماز جمعه؛
11- هماهنگی با صدا و سیما و رسانه ها برای انعكاس برنامه ها و تبلیغات در 

این زمینه؛
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و  استانی  مسئوالن  و  معاونین  کل،  مدیر  برای سخنرانی  مقدمات  تمهید   -12
شهرستانی در نماز جمعه؛

13- تبلیغ این مهم توسط ائمه جمعه و جماعات در بین الصالتین و خطبه ها؛
دانش آموز  قاریان  با حضور  نماز  و  عترت  قرآن،  با  انس  محافل  اجرای   -14

کشوری و بین المللی؛
15- برگزاری باشكوه مرحله اول مسابقات قرآن عترت و نماز در مدارس؛ 

16- حضور اولیای آموزشگاه در نماز جماعت در مدارس؛ 
مساجد  در  آنان  اولیاء  و  دانش آموزان  با حضور  نماز جماعت  برگزاری   -17

محله؛
18- دعوت از دانش آموزان عالقه مند جهت شرکت در طرح حفظ موضوعی 

قرآن کریم و مصباح الهدی؛
)حفظ  نور  ملی  طرح  در  ثبت نام  جهت  دانش آموزان  ترغیب  و  تشویق   -19

ترتیبی( قرآن کریم با مراجعه به سایت www.quran.medu.ir؛
راه اندازی  و  تقلید  و  مرجعیت  با  دانش آموزان  آشنایی  فرهنگ  ترویج   -20

کاروان های دانش آموزی جهت دیدار با مراجع عظام؛
21- مستندسازی و ارسال گزارش های آماری،  تصاویر و فیلم های گلچین و 

برگزیده به اداره کل قرآن،  عترت و نماز.

نظارتوارزیابی:
برای حصول از تحقق اهداف کّمی و رفتاری پیش بینی شده در هفته مذکور در 
آغاز، حین و بعد از انجام، توسط مجریان و مسئوالن مربوطه، ارزشیابی الزم توسط 
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت متبوع )طبق تفاهم نامه کاری فی مابین( و اداره 

کل قرآن، عترت و نماز به عمل خواهد آمد.
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شورایقرآن،عترتونمازاستان:
در سطح استان؛ شورایی با عنوان شورای قرآن، عترت و نماز با شرح وظایف 
کلیه  اداره  و  مدیریت  رسیدگی،  برنامه ریزی،  مسئولیت  که  می شود  تشكیل  زیر 

فعالیت های قرآن و عترت را به عهده  دارد.

ترکیباعضایشورا:
)رئیس  استان  قرآن  آموزش عمومی  پرورش و رئیس  آموزش  و  1- مدیرکل 

شورا(؛
2- معاون پرورشی و فرهنگی )نائب رئیس(؛ 

3- معاون توسعه منابع و پشتیبانی؛
4- معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی؛

5- معاون آموزش ابتدایی؛
6- رئیس اداره روابط عمومی؛

7-  مدیر ارزیابی عملكرد؛
8- رئیس اداره قرآن، نماز و عترت؛ )دبیر شوراء(؛ 

9- مدیر مشارکت های مردمی؛
10- رئیس اداره حراست استان؛

11- مسئول انجمن اولیاء و مربیان؛
12- یک نفر صاحب نظر در امور قرآن، عترت و نماز با انتخاب مدیرکل استان؛
قرآن،  امور  )در  استان.  مناطق  آموزش وپرورش  فعال  رؤسای  از  نفر  دو   -13

عترت و نماز(.
مناسبت های  ویژه  )به  جلسه  کار  دستور  تناسب  به  نیز  ذیل  نهادهای  تبصره: 
اضافه  اعضاء  به  مدعو  به عنوان  عترت(  حوزه  فعالیت های  سایر  و  والیی 

خواهند شد:
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1- امام جمعه؛
2- مدیرکل اوقاف و امور خیریه یا نماینده تام االختیار؛

3- نماینده سازمان تبلیغات اسالمی؛
4- نماینده صداوسیما؛

5- نماینده دفتر همكاری های حوزه و آموزش وپرورش؛
6- نماینده هیئت رزمندگان.

شرحوظایفشورایقرآن،عترتونمازاستان:
- نظارت کلی بر عملكرد فعالیت های قرآن، نماز و عترت مناطق تابعه؛

- جذب اعتبارات ابالغی و تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز؛
- ارزیابی عملكرد فعالیت ها و رتبه بندی مناطق برتر؛

- تصمیم گیری جهت اجرای فعالیت های این حوزه از جمله مسابقات و سایر 
دستورالعمل ها؛

- جذب مشارکت های مردمی و تصمیم گیری در خصوص نحوه ی همكاری و 
هزینه کرد آن؛

- بررسی گزارش های شورای قرآن، عترت و نماز منطقه و پاسخ گویی به مسائل 
مربوطه؛

- تصمیم گیری در مورد ارتباط با سازمان ها و نهادها و ارگان های ذیربط جهت 
ارتقاء سطح فعالیت های کمی وکیفی فعالیت ها؛

مدرسین  و  مدیران  برای  مصوب  آموزشی  دوره های  اجرای  و  پیش بینی   -
کارشناسان و ...؛

با تشخیص  بیشتر  نیاز  بار و در صورت  ماهانه حداقل یک  - جلسات شورا 
مدیرکل محترم استان برگزار می گردد.
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شورایقرآن،عترتونمازمنطقه:
متناظر و هم عرض با شورای استان.

شورایقرآن،عترتونمازمدرسه
- رئیس شورا؛ - مدیر آموزشگاه؛   

- دبیر شورا؛ - معاون یا مربی پرورشی؛  
- عضو شورا؛ - معاون آموزشی؛   
- عضو شورا؛ - نماینده معلمین؛   
- عضو شورا؛ - دبیر قرآن و دین و زندگي؛  

- عضو شورا؛  - امام جماعت آموزشگاه؛  
- عضو شورا؛ - مسئول انجمن اولیاء و مربیان؛ 
- عضو شورا. - نماینده تشكل های دانش آموزی؛ 
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بخش دوم

فعاليت های حوزه قرآن
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دارالقرآنالكریم)خانهقرآن(

الف(اساسنامهمراکزدارالقرآنالكریم

فصلاول-تعریفوهدف
ماده1-تعریف

دارالقرآن به مرکزي اطالق مي گردد که ترویج و توسعه آموزش هاي قرآني و 
مختلف  رشته هاي  در  را  عالقه مند  دانش آموزان  مهارت هاي  و  دانش  سطح  ارتقا 
وزارت  فرهنگي  و  پرورشي  معاونت  نظارت  تحت  و  مي شود  عهده دار  قرآني 

آموزش و پرورش به صورت مردمي اداره مي گردد. 

ماده2-اهداف

1. ارتقاء سطح کمي و کیفي، توانایي خواندن و فهم قرآن و بهر ه گیري هر چه 
بیشتر از آن؛ 

2. ایجاد زمینه و بستر مناسب براي گسترش مراکز قرآن آموزي و ترویج فرهنگ قرآني؛ 
3. غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان از طریق انس با قرآن؛ 

4. ایجاد زمینه مناسب براي جلب مشارکت اقشار مختلف مردم در امور قرآني. 
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فصلدوم:برنامهها
ماده 3- برنامه ها، مواد درسي، محتواي آموزشي و فرم گواهي نامه هاي پایان دوره 
به پیشنهاد معاونت پرورشي و فرهنگي پس از بررسي در کمیسیون هاي مربوطه به 
تصویب کمیسیون معین شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد رسید. این آموزش ها 
صرفاً جهت تقویت یادگیري قرآن و تعلیمات مذهبي بوده و جنبه رسمي نخواهد داشت. 

فصلسوم:تأسیس
ماده 4- در تأسیس دارالقرآن رعایت موارد زیر الزامي است: 

1. ساختمان این گونه مراکز از محل کمک هاي مردمي و با مشارکت نوسازي 
تأمین مي شود؛ 

2. مراکز باید داراي فضا و امكانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز باشند؛ 
3. مراکز دارالقرآن براي دختران و پسران باید به صورت جداگانه تأسیس شوند. 
تبصره 1- چنانچه در بعضي از مناطق به دلیل نبود امكانات الزم، تشكیل مراکز 
دارالقرآن دخترانه یا پسرانه به صورت مجزا مقدور نباشد استفاده پسران و 

دختران از یک مرکز به صورت غیر همزمان مجاز مي باشد. 
تبصره2- استفاده از نوبت دوم مدارس دولتي جهت تشكیل مراکز دارالقرآن در 
مدارس دخترانه و پسرانه هر منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش بالمانع است. 
تائیدیه  منطقه،  اداره آموزش و پرورش  پیشنهاد  به  دارالقرآن  تأسیس  ماده 5- 
کمیته نظارت استان و تصویب شوراي آموزش و پرورش استان در چارچوب 

ضوابط این اساسنامه انجام مي گیرد. 

فصلچهارم:سازماناداريوآموزشي:
ماده6- دارالقرآن زیر نظر اداره آموزش و پرورش مربوطه و با مسئولیت مدیر، 

اداره مي شود. 
ماده7- مدیران مراکز دارالقرآن باید به علوم و فنون قرآني آشنا بوده و در آموزش 
و پرورش به صورت رسمي اشتغال به کار داشته باشند. مدیر با پیشنهاد معاون 
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پرورشي منطقه از بین افراد واجد شرایط انتخاب و با ابالغ رئیس اداره آموزش 
و پرورش مشغول به کار مي شود. 

و  امور  هماهنگي  فعالیت ها،  کیفي  ارتقاي  منظور  به  دارالقرآن  هر  در  ماده8– 
نظارت بر فعالیت هاي مربوطه، شورایي با عنوان شوراي دارالقرآن با ترکیب 

زیر تشكیل مي شود: 

الف-ترکیباعضاء:

1. مدیر؛ 
2. دو نفر نماینده از مربیان دارالقرآن؛ 

3. یک نفر کارشناس قرآن با معرفي اداره آموزش و پرورش؛ 
4. یک نفر صاحب نظر تعلیم و تربیت با معرفي اداره )معاونت پرورشي و تربیت 

بدني( آموزش و پرورش؛ 
5 و 6. یک نفر از والدین قرآن آموزان و یک نفر از افراد خیر و معتمد محل به 

انتخاب پنج عضو دیگر؛

ب– شرحوظایف:

1. بررسي و تأیید برنامه هاي پیشنهادي ساالنه دارالقرآن که از سوي مدیر در 
چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه و شورا ارائه مي شود؛ 

مربیان،  سوي  از  شده  ارائه  پیشنهادهاي  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  و  بررسي   .2
دانش آموزان و اولیاء آنان؛

3. بررسي و تأیید برنامه هاي مربوط به مسابقات قرآني در سطح دارالقرآن؛ 
با  ارائه خدمات ذیربط  میزان دریافت وجه، جهت  اتخاذ تصمیم در مورد   .4

رعایت دستورالعمل هاي مربوطه؛
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5. بحث و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگي برگزاري امتحانات ذیربط با رعایت 
مقررات مربوطه؛

6. بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به مشكالت انضباطي قرآن  آموزان؛ 
7. جلب همكاري اولیاء قرآن آموزان و افراد خیر، جهت مشارکت و کمک به 

ارتقاء کیفي فعالیت ها؛
 8. بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد قرآن آموزان با رعایت 

دستورالعمل هاي مربوطه؛
تبصره- جلسه شورا با شرکت 5 عضو رسمیت مي یابد و مصوبات آن با 4 راي 

قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9- کلیه کارکنان آموزشي و اداري دارالقرآن از میان افراد واجد شرایط و آشنا 
به امور قرآني با پیشنهاد مدیر دارالقرآن به صورت غیر موظف مشغول به کار 
خواهند شد. حق الزحمه این افراد از محل منابع مالي دارالقرآن پرداخت مي شود. 

فصلپنجم-شرایطپذیرشقرآنآموز
ماده 10- سن ثبت نام داوطلبان در این گونه مراکز 5 الي 20 سال خواهد بود. 

تبصره1- رعایت تناسب سني در توزیع قرآن آموزان بین کالس ها الزامي است. 
والدین  براي  کالس  تشكیل  به  نسبت  مجازند  دارالقرآن  مدیران  تبصره2- 

قرآن آموزان در صورت موافقت شوراي دارالقرآن اقدام نمایند. 

فصلششم:نظارت
ماده 11- نظارت مستمر بر فعالیت هاي دارالقرآن و ارزشیابي از عملكرد آن بر 
عهده معاون پرورشي و تربیت بدني یا مسئول امور تربیتي اداره آموزش و 

پرورش منطقه خواهد بود. 
ماده12- در سـطح استان کمیته نظارت بر مراکـز دارالقرآن با ترکیـب و شرح 
وظایف زیر تشـكیل مي شود که مسـئولیت رسـیدگي و نظارت بر عملكرد 

این گونه مراکز را عهده دار خواهد بود. 
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الف-ترکیباعضاء:
1. معاون پرورشي استان )رئیس(؛ 

2. رئیس اداره قرآن، عترت و نماز؛ 
3. کارشناس مسئول قرآن؛ 

4. رئیس اداره ارزشیابي، بازرسي و رسیدگي به شكایات؛ 
5. یک نفر صاحب نظر در امور قرآني به انتخاب مدیر کل استان؛ 

6. دو نفر از مدیران دارالقرآن )یک نفر خواهر یک نفر برادر( به انتخاب مدیر 
کل؛

ب-شرحوظایف:
1. نظارت کلي بر عملكرد دارالقرآن؛

شوراي  از  مجوز  صدور  درخواست  و  تجهیزات  و  آموزشي  فضاي  تأیید   .2
آموزش و پرورش استان؛

3. بررسي پیشنهاد مناطق در مورد انحالل دارالقرآن و تصمیم گیري در مورد آن. 
تبصره- کمیته نظارت با حضور 5 عضو رسمیت مي یابد و مصوبات آن با 4 

رأي قابل اجرا خواهد بود.
فصل هفتم: سایر موارد ماده13- هزینه هاي مربوط به تأسیس و اداره دارالقرآن 
دارالقرآن،  خدمات  ارائه  از  حاصل  درآمدهاي  مردمي،  کمک هاي  محل  از 
شوراهاي آموزش و پرورش مناطق و اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها تأمین خواهد شد. 
ماده14- کلیه درآمدهاي دارالقرآن باید به حساب بانكي دارالقرآن واریز و با 
رعایت دستورالعمل مربوطه تحت نظر شوراي دارالقرآن هزینه شود. مدیر 
دارالقرآن به ازاي دریافت کمک هاي نقدي و وجوه حاصل از ارائه خدمات، 
قبض شماره دار و معتبر صادر و به اولیاء تحویل مي دهد. وجوه جمع آوري 

شده باید در اولین فرصت به حساب بانكي مرکز واریز شود. 
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ماده15- حساب بانكي مرکز با سه امضاء مدیر، کارشناس قرآن )معرفي شده 
از سوي منطقه( و یكي دیگر از اعضاء شوراي دارالقرآن به انتخاب شورا، 
افتتاح مي شود و برداشت از حساب مذکور با امضاي ثابت مدیر و یكي از 
با  پایان هر سال گزارش عملكرد  اعضاء دیگر صورت خواهد گرفت. در 

امضاء هر سه عضو به اداره آموزش و پرورش ارسال مي شود. 
ماده16- کلیه اموال خریداري شده و اهدایي باید مطابق مقررات شماره گذاري 

و در دفتر اموال ثبت شود. 
ماده17- دستورالعمل اجرایي این اساسنامه توسط معاونت پرورشي و فرهنگي 
با هماهنگي سایر معاونت هاي ذیربط تهیه و پس از تایید وزیر آموزش و 

پرورش ابالغ خواهد شد. 
موضوع: اساسنامه دارالقرآن به استناد راي صادره در ششصد و سي و هشتمین 
جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 78/6/25 و در دویست و سیزدهمین 
جلسه کمیسیون معین شوراي عالي مورخ 78/7/6 به تصویب رسید. صحیح است 

به مورد اجرا گذاشته شود.
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ب(دستورالعملاجراییمراکزدارالقرآنالكریم

امروز فرصت تاریخی و استثنایی است برای این که قرآن در هدایت فكر و عمل 
انسان ها، قدرت و چیرگی خودرا نشان دهد اما این متوقف است بر این که ما خود 
به چشمه های جوشان معارف و هدایت قرآن دست  یابیم، قرآن را بفهمیم درآن 

تدبر کنیم. آن را محور بحث و فحص سازیم و در اعماق آن غور کنیم.
                                                 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

مقدمه:
و  اجتماعی  فردی،  ابعاد  در  اسالمی  زندگی  سبک  و  طیبه  حیات  به   دستیابی 
حكومتی آن، که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مورد تأکید قرار گرفته است، 
با توسعه ی فرهنگ قرآنی میسر می شود. در همین راستا فعالیت های فوق برنامه برای 
شناسایی و پرورش استعداد های دینی، مذهبی و تربیتی دانش آموزان در تراز جمهوری 
اسالمی ایران برنامه ریزی شده است. در این میان توجه به قرآن کریم در همه ی ابعاد و 
آموزش های مختلف قرآنی بیش از همه اثر بخش خواهد بود. لذا به استناد مصوبه ی 
شماره ی 2304/8/ 120 به تاریخ 87/6/30 شورای عالی آموزش وپرورش در جهت 
ترویج و توسعه ی آموزش های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارت های دانش آموزان 

عالقه مند در رشته های مختلف قرآنی، مراکز دارالقرآن راه اندازی شده است.
به همین منظور به استناد ماده 17 اساسنامه مراکز دارالقرآن مصوب شورای عالی 
آموزش وپرورش دستورالعمل اجرایی زیر با هدف احیای فعالیت های مصوب این 

مراکز تهیه و جهت اجراء اعالم می گردد.
انتظار است با توجه به نیاز جدی، درخصوص فعالیت این مراکز، شاهد ارتقاء سطح 

سواد قرآنی و مهارت های مختلف آن دربین دانش آموزان و سایر عالقه مندان باشیم.

اهداف:
عالوه بر اهداف مندرج در اساسنامه دارالقرآن الكریم، اهداف جزئی و عملیاتی 

ذیل مدنظر است:



42

ندايرحمت

1- تالش برای ایجاد انس بیشتر با قرآن کریم و ارتقاء سطح آموزش عمومی 
و تخصصی قرآن دانش آموزان سراسر کشور در تمامی دوره های تحصیلی؛

2- تقویت بنیه ی اعتقادی و رفتاری دانش آموزان و غنی سازی اوقات فراغت 
آنان در مقابله با تهاجم فرهنگی؛

برنامه ها و  تعمیق  3- جذب حداکثری و مشارکت دانش آموزان در توسعه و 
فعالیت های قرآن در جهت کاربردی نمودن مفاهیم غنی آن در زندگی؛

4- شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی دانش آموزان.

فعالیتوتأسیس:
1- مراکـــز دارالقــرآن بر اســاس اساسـنامه و برنامه آموزشی مصوب شماره 

120/2304/8 مورخ 30 /87/6 راه اندازی و فعالیت می نمایند.
2- مراکز دارالقرآن یک واحد آموزشی مستقل محسوب می شوند و کلیه مقررات 

واحد آموزشی شامل آنان می شود.
3- در هر یک از نواحی، مناطق و شهرستان ها از آموزش وپرورش، مكانی که 
از فضا، امكانات و تجهیزات مناسب و نیز جنبه ی مرکزیت برخوردار باشد، 

به عنوان دارالقرآن در نظر گرفته می شود.
4- مجوز راه اندازی مرکز دارالقرآن با پیشنهاد اداره آموزش وپرورش منطقه و 
تأیید کمیته ی نظارت استان و تصویب شورای آموزش وپرورش استان در 

چارچوب برنامه ها و دستورالعمل های مصوب، صادر خواهد شد.
و  آموزشی  استانداردهای  از  باید  دارالقرآن  مراکز  تجهیزات  و  فضا  تبصره: 

پرورشی الزم برخوردار بوده و به تأیید شورای قرآن استان برسد.
5- هر ناحیه، منطقه و شهرستان می تواند نسبت به تأسیس و احیای دو مرکز 

دارالقرآن به تفكیک دختران و پسران اقدام نماید.
تبصره: چنانچه در برخی از مناطق به دلیل نبود امكانات الزم، تشكیل دارالقرآن 
به صورت مجزا مقدور نباشد استفاده دختران و پسران از یک مرکز به صورت 

غیر همزمان بالمانع است.
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6- بر اساس تبصره 2 ماده 4 اساسنامه مراکز دارالقرآن کریم استفاده از نوبت 
مدارس  در  دارالقرآن  مراکز  تشكیل کالس های  دولتی جهت  مدارس  دوم 
دخترانه و پسرانه هر منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش بالمانع است. این گونه 
مدارس در صورت عالقه مندی می توانند با استناد به آیین نامه ی نحوه ارائه 
خدمات آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی نسبت به ارائه فعالیت های 
قرآنی در نوبت بعد از ظهر اقدام نمایند. در این صورت می بایست تحت نظر 

مراکز دارالقرآن اقدام به برگزاری فعالیت های فوق برنامه نمایند.
از  استفاده  باید درخواست خود را جهت  ابتدا  این مدارس  تبصره 1: مدیران 
و  پرورشی  معاونت  به  دارالقرآن،  پایگاه  به عنوان  مدارسشان  دوم  نوبت 
تربیت بدنی ارائه نمایند و پس از تأیید به مرکز دارالقرآن مربوطه، ابالغ و 

امور آن را پیگیری نمایند.
برنامه ها و کالس های  از مدارس مسئولیت و مدیریت  این گونه  تبصره 2: در 
فوق برنامه و امــور مالی و پرداخــت حق الزحمه ها با هماهنگی شــورای 

دارالقرآن بر عهده ی مدیر مدرسه خواهد بود.
تبصره 3: این مدارس تحت نظر مراکز دارالقرآن منطقه فعالیت نموده و تعیین 
سطح قرآن آموزان، تأمین مدرس، تعیین محتوا، آزمون و صدور گواهی نامه 

و ... به عهده ی مرکز دارالقرآن است.
7- هر یک از نواحی و مناطقی که شرایط و شاخص های فوق را داشته باشند یا 
بتوانند تمهیدات الزم را برای تأسیس فراهم کنند می توانند نسبت به تأسیس 

و راه اندازی مراکز دارالقرآن اقدام نمایند.
8- در هر استان یک مرکز دارالقرآن که شرایط الزم را داشته باشد می تواند به عنوان 
فعالیت ها ی  بر  عالوه  مراکزی  دارالقرآن  شود.  انتخاب  مرکزی  دارالقرآن 
معمول خود برای تربیت و آموزش مربی، مدرس قرآن و داوران مسابقات، 
توانمندسازی آنان، برگزاری دوره های مختلف، الگو سازی، پژوهش، تحقیق 

و ... برنامه ریزی خواهند نمود.
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امكانات،فضاوشاخصهایمراکزدارالقرآن:
1- ساختمان مستقل داشته باشد؛

2- ترجیحًا از فضای فیزیكی مناسب و وسیع برخوردار باشد؛
3- امكانات و تجهیزات کافی، مانند رایانه، نرم افزار، کتابخانه، قرائت خانه و 

... داشته باشد؛
4- نماز خانه و فضای مناسب ورزشی در حد امكان داشته باشد؛

فراهم  بیشتر  دسترسی عالقه مندان  امكان  تا  باشد  داشته  مرکزیت  ترجیحًا   -5
باشد.

سازماناداریونیرویانسانی:
1- مراکز دارالقرآن زیر نظر اداره آموزش وپرورش مربوطه و با مسئولیت مدیر 

مرکز اداره می شود.
2- مدیر مرکز از میان همكاران رسمی و مجرب آموزش  و پرورش که آشنا به 
علوم و فنون قرآنی بوده، با پیشنهاد معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره و 
ابالغ رئیس اداره آموزش  و پرورش مربوطه به صورت موظف منصوب و از 

مزایای مصوب مدیران دارالقرآن ها برخوردار می گردد.
3- اداره آموزش وپرورش موظف است نسبت به تأمین کادر اداری و آ موزشی 
واجد  افراد  میان  از  دارالقرآن،  مدیر  پیشنهاد  با  دارالقرآن  مراکز  نیاز  مورد 
شرایط و متخصص در امور قرآنی از بین نیروهای رسمی آموزش وپرورش 
)رسمی، پیمانی و قراردادی( به صورت موظف و غیر موظف اقدام نماید. 

جدول درجه بندی مراکز دارالقرآن پیوست است )فرم شماره 2(.
از مربیان پرورشی قرآنی به عنوان مدّرس و مربی در  تبصره 1: در این مراکز 

اولویت اول استفاده شود.
تبصره 2: تأمین نیروی انسانی این مراکز منطبق با دستورالعمل های ساماندهی 

نیروی انسانی خواهد بود.
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تبصره 3: استفاده از نیروی آزاد به هر شكل و برای هر نوع خدمت ممنوع است 
و مسئولیت به کار گیری و تبعات بعدی آن به عهده ی مدیر مرکز است.

برنامهآموزشی:
برنامه آموزشی این مراکز مطابق برنامه و مواد درسی دارالقرآن الكریم مصوب 
شورای عالی آموزش وپرورش به شماره ی 120/850/1 مورخ 79/3/8 خواهد بود.

تبصره 1: دوره های آموزشی و برنامه زمان بندی آنها با توجه به سطوح آموزشی 
برای هر سطح حداکثر 20 جلسه 90 دقیقه ای تعیین می گردد. جلسه ی اول 
هر ترم شامل آشنایی با کلیات سطح موردنظر و جلسه ی پایانی برای آزمون 
تعیین  بایستی  ابتدا  دارالقرآن  مراکز  در  کنندگان  ثبت نام  گیرد.  قرار  مدنظر 
سطح  گردند و سپس بر اساس مهارت های تعیین شده، در کالس های مربوطه 

شرکت می کنند.

جدولزمانبندیبرگزاریکالسهایدارالقرآن)جدولشماره1(

تعداد کل جلساتتعداد جلسات در هفتهزمان برگزاری کالس هانوبت

20 جلسه2 جلسه در هفتهاز 15 مهر ماه تا 15 دي ماهترم اول

20 جلسه2 جلسه در هفتهاز اول بهمن ماه تا آخر اردیبهشتترم دوم

20 جلسه3 جلسه در هفتهاز هفته اول تیر ماه تا آخر مرداد ماهترم سوم

برنامـه ها  با کالس های قرآن می تواننـد  تبصره 2: مراکـز دارالقــرآن همــراه 
احكام،  مهدویت،  نهج البالغه، صحیفه سجادیه،  امام شناسی،  فعالیت های  و 
تواشیح، مداحی را مطابق دستورالعمل های ابالغی برگزار و نیز برنامه های 
جذاب ورزشی، اردوهای زیارتی و سیاحتی، سرودهای قرآنی، پخش فیلم 

و... را با رویكرد قرآنی برابر مقررات اجرا نمایند.
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1- برپایی فعالیت های قرآنی برای قرآن آموزان 5 تا 7 ساله مشروط بر آن که 
به فعالیت های اصلی دارالقرآن خلل وارد نكند با نظر شورای دارالقرآن و 
تأیید شورای قرآن، عترت و نماز منطقه و اخذ مجوزهای الزم با اختصاص 
حداکثر 20 درصد ظرفیت فضای فیزیكی و فعالیت دارالقرآن بالمانع است.

2- مراکز دارالقرآن مجاز به تشكیل کالس های آموزش قرآن کریم و تعلیمات 
مذهبی بر اساس برنامه های آموزشی، مقدماتی، عمومی و تخصصی مطابق 

اساسنامه خواهند بود.
3- آموزش دانش آموزان و برگزیدگان مسابقات مختلف قرآن، عترت و نماز در 

این مراکز مورد تأکید است.
4- با توجه به اهمیت حفظ قرآن و ضرورت گسترش تربیت حافظان، برگزاری 
کالس های حفظ قرآن کریم در سطوح مختلف و حفظ موضوعی قرآن در 

این مراکز مورد تأکید است.
ارزیابی کشوری  اتخاذ رویه یكسان در سطح کشور و ضرورت  به منظور   -5
فعالیت های مراکز دارالقرآن، کلیه ی مراکز دارالقرآن موظفند مطابق محتوا و 
منابع تعیین شده از سوی اداره کل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشی و 

فرهنگی وزارت آموزش وپرورش فعالیت نمایند.

امورمالی:
این  هزینه  کلیه  دارالقرآن،  مراکز  اساسنامه  هفتم  فصل   13 ماده  اساس  بر   -1
مراکز از محل کمک های مردمی، در آمد حاصل از ارائه خدمات دارالقرآن، 
شوراهای آموزش وپرورش مناطق و اعتبارات ادارات کل آموزش وپرورش 
استان ها و ... تأمین خواهد شد. کلیه ی درآمد ها پس از واریز به حساب مرکز 
دارالقرآن زیر نظر مدیر و با تصویب شورای دارالقرآن در چارچوب مقررات 

قابل هزینه خواهد بود.
تبصره: درخصوص سایر موارد مربوط به هزینه ها و اعتبارات مطابق ماده ی 14، 

15 و 16 اساسنامه دارالقرآن ها عمل خواهد شد.
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تهیه  خیرین  طرف  از  یا  دارالقرآن  به  مربوط  بودجه ی  از  که  اموالی  کلیه   -2
می گردد فقط درآن مرکز مجاز به استفاده است و هرگونه جابه جایی اموال 
و تجهیزات در مراکز دارالقرآن منوط به هماهنگی و اجازه ی شورای قرآن 

ناحیه، منطقه و شهرستان است.
3- کلیه ی تجهیزات و امكاناتی که به نام مراکز دارالقرآن ثبت شده است و به 
هر نحو از این مراکز خارج گردیده اند باید برگشت و به نام دارالقرآن ثبت 

و استفاده شوند.
4- کلیه ی فعالیت های مالی )هزینه ای و درآمدی( این مراکز زیر نظر شورای 
به  عملكرد  گزارش  سال  هر  پایان  در  و  پذیرفت  خواهد  انجام  دارالقرآن 

شورای قرآن، عترت و نماز منطقه ارسال خواهد شد.
ارائه ی  از  حاصل  وجوه  و  نقدی  کمک های  دریافت  نوع  و  میزان   :1 تبصره 

خدمات باید به تایید شورای قرآن، عترت و نماز منطقه برسد.
تبصره 2: مراکز دارالقرآن می توانند برای ارائه  ی خدمات، شهریه دریافت نمایند. 

تعیین میزان شهریه به عهده ی شورای دارالقرآن است.
5- سایر هزینه ها از جمله حق الزحمه  مدرسان و عوامل اجرایی مراکز دارالقرآن   
با توجه به وضعیت  با نظر و تصویب شورای قرآن، عترت و نماز منطقه 

بومی و منطقه ای، مطابق ضوابط و مقررات تعیین و پرداخت خواهد شد.
6- حق الزحمه مربیان و عوامل اجرایی در ترم تابستان از محل اعتبارات اوقات 
فراغت )پایگاه های تابستانی( حداکثر تا سقف منابع تأمین شده و مشارکت 

اولیا قابل پرداخت است.
7- حق الزحمه ی اعضای شورای دارالقرآن بر اساس ساعات حضور در جلسات 

پس از تصویب شورای قرآن، عترت و نماز منطقه قابل پرداخت است.
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سایرموارد:
1- بر اساس فصل ششم ماده 11 اساسنامه مراکز دارالقرآن، نظارت مستمر بر 
در  و  منطقه  تربیت بدنی  و  پرورشی  معاون  عهده  بر  دارالقرآن  فعالیت های 

سطح استان نظارت بر این مراکز به عهده ی کمیته نظارت خواهد بود.
2- برنامه ریزی و نظارت عالیه بر فعالیت های دارالقرآن به وسیله ی شورای قرآن 

و عترت انجام خواهد شد.
3- مراکز دارالقرآن می توانند به غیر از دانش آموزان از سایر عالقه مندان جهت 

آموزش، ثبت نام به عمل آورند.
ابتدای فعالیت ساالنه خود برنامه ی  4- ضروری است هر مرکز دارالقرآن در 

جامع یک ساله تهیه و به تصویب شورای قرآن منطقه و استان برساند.
5- صدور لوح تقدیر برای عوامل به کار گرفته شده، پس از ارزیابی عملكرد و 
بازدید تیم های اعزامی و جمع بندی گزارش ها توسط منطقه، استان با نظر 

شورای قرآن انجام خواهد شد.
6- تهیه بانک اطالعات مراکز دارالقرآن ) مدیر، عوامل اجرایی، قرآن آموز و ... ( 
فرم  اساس  بر  استان  اداره کل  به  آن  از  ارسال یک نسخه  مناطق و  توسط 
پیوست جهت  دستیابی به آمار کل مناطق ضروری است )فرم ها ی شماره 19 

و 20 ضمیمه(.
7- در هر دارالقرآن به منظور ارتقای کیفی فعالیت ها، هماهنگی امور و نظارت 
زیر  ترکیب  با  دارالقرآن  شورای  عنوان  با  شورایی  مربوطه  فعالیت های  بر 

تشكیل می شود:

الف-ترکیباعضا:
1- مدیر؛

2- دو نفر نماینده از مربیان دارالقرآن؛ 
3- یک نفر کارشناس قرآن به معرفی اداره آموزش وپرورش؛
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4- یک نفر صاحب نظر تعلیم و تربیت به معرفی اداره آموزش وپرورش؛ 
5- دو نفر یكی از والدین قرآن آموزان و دیگری از افراد خیر و معتمد محل به 

انتخاب پنج عضو دیگر.

ب_ شرحوظایف:
1- بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی ساالنه دارالقرآن که از سوی مدیر در 

چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه و شورا ارائه می شود؛
مربیان،  از سوی  ارائه شده  پیشنهادهای  مورد  در  اتخاذ تصمیم  و  بررسی   -2

دانش آموزان و اولیای آنان؛
3- بررسی و تأیید برنامه های مربوط به مسابقات قرآنی در سطح دارالقرآن؛

با  ارائه خدمات ذیربط  میزان دریافت وجه جهت  اتخاذ تصمیم در مورد   -4
رعایت دستورالعمل های مربوطه؛ 

رعایت  با  امتحانات  برگزاری  چگونگی  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  و  بحث   -5
مقررات مربوطه؛

6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشكالت انضباطی قرآن آموزان؛
7- جلب همكاری اولیای دانش آموزان و افراد خیر جهت مشارکت و کمک به 

ارتقای کیفی فعالیت ها؛ 
8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد قرآن آموزان با رعایت 

دستورالعمل های مربوطه. 
تبصره: جلسه شورا با شرکت 5 عضو رسمیت می یابد و مصوبات آن با 4 رأی 

قابل اجرا خواهد بود.
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جدولدرجهبندیمراکزدارالقرآن)جدولشماره2(

تعداد ساعت آموزشی در هفتهمدیرسطح شهرستان / منطقهدرجه مرکز دارالقرآن

148درجه 1 و 12

124درجه 3 و 24

112درجه 5 و 36

تبصره 1: مالک تشكیل مراکز دارالقرآن روستایی 40 قرآن آموز است.
تبصره 2: دارالقرآن های مشترک 3 روز برای برادران و 3 روز برای خواهران دایر 
است که در این صورت مدیر و معاون یک برادر و یک خواهر تعیین گردد.

برنامهها،مواددرسیومحتوایآموزشیدارالقرآنالكریم
دورهمقدماتی:

سطح 1- آموزش روخوانی؛
سطح 2- روان خوانی )مهارت روخوانی(. 

به منظور تحقق انس با قرآن، تالوت های زیبا و کوتاه برخی از قاریان )بدون 
هرگونه توضیح وتشریح( در اختیار قرآن آموزان قرار می گیرد تا در اوقات فراغت 
به این تالوت ها گوش دهند و نیز در کالس آموزش روان خوانی به منظور تنوع در 

کالس از این تالوت ها استفاده شود.
تذکر: می توان از لوح فشرده الگوی تالوت یا سایر تالوت ها استفاده شود.

دورهعمومی:
سطح 3- آموزش تجوید و مفاهیم 1؛
سطح 4- آموزش تجوید و مفاهیم 2؛
سطح 5- آموزش تجوید و مفاهیم 3 ؛
سطح 6- آموزش تجوید و مفاهیم 4.
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در دوره ی عمومی )سطح 3 تا 6( نیز به منظور تحقق انس با قرآن و نیز ایجاد 
تنوع در کالس ها و هم چنین ایجاد انگیزه در قرآن آموزان، تالوت های کوتاه 3 الی 
8 دقیقه ای از قاریان مختلف در نظر گرفته شده است که ضمن تشویق قرآن آموزان 
نیز  این دوره  آموزشی  فراغت در کالس های  اوقات  این تالوت ها در  استماع  به 

به صورت انفرادی یا جمع خوانی استفاده خواهد شد.

دورهاختصاصی:
سطح 7- آموزش مفاهیم 5 و آموزش صرف؛

سطح 8- آموزش مفاهیم 6 و آموزش علم نحو؛
سطح 9- آموزش مبانی تفسیر و یک دوم تفسیر جزء 30 قرآن کریم؛

سطح 10- آشنایی با تفاسیر مشهور و تفسیر جزء سی قرآن کریم به طور کامل.

رشتهاختصاصیقرائتقرآنکریم:
سطح 7- آموزش علم صرف-آموزش مفاهیم 4 و 5؛

سطح 8- وقف و ابتدا –آموزش مفاهیم 6؛
سطح 9- مقامات و نغمات قرآنی؛

سطح 10- مهارت در مقامات و نغمات قرآنی، بیان آوایی )لحن االداء(. 
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رشتهویژهحفظقرآنکریم:
سطح 3- آشنایی با شیوه های حفظ. )حفظ یک جزء(؛ 

سطح 4- حفظ دو جزء دیگر )حفظ 3 جزء(؛ 
سطح 5- حفظ دو جزء دیگر )حفظ 5 جزء(؛ 
سطح 6- حفظ سه جزء دیگر )حفظ 8 جزء(؛ 

سطح 7- حفظ سه جزء دیگر )حفظ 11 جزء(؛ 
سطح 8- حفظ سه جزء دیگر )حفظ 14 جزء(؛ 
سطح 9- حفظ سه جزء دیگر )حفظ 17 جزء(؛ 

سطح 10- حفظ سه جزء دیگر )حفظ 20 جزء یا باالتر(. 
شیوه نامه  اساس  بر  مراکز  این  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  و  مدیر  مهم:  تذکر 

ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش هرساله اعالم می گردد.
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حفظقرآنکریم
کَر َو اِنّا لَُه لََحافِظوَن« )سوره حجر ـ 9( لنَا الذِّ »اِنّا نَحُن نَزَّ
ما قرآن را نازل کردیم و به طور قطع نگهدار آنیم.

مقدمه:
حفظ قرآن کریم، موهبتی است الهی که انسان را تا حد هم نشینی با فرشتگان 
باال می برد و لذا تمسكی است شایسته برای انس دائمی با قرآن و آیات نورانی کالم 
پروردگار رحمان. به ویژه اگر این امر در دوران خردسالی و نوجوانی انجام پذیرد 

قرآن با گوشت و خون حافظ قرآن عجین خواهد شد.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( می فرمایند: »حفظ قرآن که شروع شده است 
و گسترش پیدا کرده است باید عمومیت پیدا کند. راهش همین است که بچه ها در 

دوران کودکی قرآن را حفظ کنند.«
ایشان هم چنین فرمودند: »یكی از چیزهایی که می تواند تدبر در قرآن را به ما 
ارزانی بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داریم ... الحمدهلل یک مقدماتی 
فراهم کرده اند، کارهایی را مشغول شده اند و دارند برنامه هایی را فراهم می کنند 
برای این که انشاء اهلل حفظ راه بیفتد. ما هم امیدمان بیشتر شده و به جای یک میلیون 

می گوییم انشاء اهلل ما باید ده میلیون نفر حافظ داشته باشیم.«
در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، منشور توسعه ی فرهنگ 
قرآنی، ردیف 1 بسته اجرایی شماره 3 برنامه پنجم توسعه، طرح نهضت ملی حفظ 
از  قرآن کریم ) طرح نور( جهت اجرا در تمامی مدارس کشور و مدارس خارج 

کشور، به شرح ذیل ابالغ می شود.

اهداف:
1 - ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قرآن کریم؛
2 - تالش جهت فرهنگ سازی مناسب در امر حفظ قرآن کریم؛

3 - ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش بینی شده؛
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4 - توانایی درک معنا و تدبر در آیات شریفه؛
5 - حفظ آیات و سوره های قرآن کریم؛

6 - توانایی بهره گیری از قرآن کریم.
انتظار می رود، دانش آموزان و فرهنگیان داوطلب حفظ آیات کریمه:

1 - رغبت و میل به حفظ و فهم مفاهیم، معانی و اهداف تربیت قرآن کریم 
پیدا کنند.

2 - تمایل روز افزون و مداوم نسبت به استمرار و حفظ قرآن کریم داشته باشند.
3 - شأنیت و هویت اجتماعی و آثار مترتب بر حفظ قرآن را احساس نمایند.
4 - از آموزه های قرآنی برای ترویج معارف قرآن کریم و جامعه بهره گیرند.

الف-نهضتمّلیحفظ)طرحنور(

سطوحومحتوا:
سطح 1 - نیم جزء از جزء 1 قرآن یا نیم جزء از جزء 30؛ 

سطح 2 - یک جزء )جزء 1( یا یک جزء )جزء 30(؛ 
سطح 3 - دو جزء )جزء 1 و 2( یا دو جزء )جزء 29 و 30(؛ 

سطح 4 - سه جزء )جزء 1 و 2 و 3( یا سه جزء )جزء 28 و 29 و 30(؛ 
سطح 5 - چهار جزء )جزء 1 و 2 و 3 و 4( یا چهار جزء )جزء 1 و 2 و 3 و 30(؛ 
سطح 6 - پنج جزء )جزء 1 و 2 و 3 و 4 و 5( یا پنج جزء )جزء 1 و 2 و 3 و 

4 و 30( یا پنج جزء آخر )جزء 26 و 27 و 28 و 29 و 30(؛ 
سطح 7 - هفت جزء )شامل جزء 1 تا 7(؛ یا 7جزء آخر )جزء 24 تا جزء 30(؛
سطح 8 - ده جزء  )شامل جزء 1 تا 10( یا ده جزء آخر )جزء 21 تا جزء 30(؛ 
سطح 9 - 15 جزء )شامل جزء 1 تا 15( یا 15 جزء آخر )جزء 16 تا جزء 30(؛ 
سطح 10 - 20 جزء )شامل جزء 1 تا 20( یا 20 جزء آخر )جزء 11 تا جزء 30(؛ 

سطح 11 - 25 جزء )شامل جزء 1 تا 25(؛
سطح 12 - 30 جزء )شامل کل قرآن کریم(. 
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جدولسطحبرگزاریآزمون)جدولشماره3(

مرحلهشرکت کنندگانمحتواردیف

نیم جزء، 1 جزء، 2 جزء، 3 جزء، 4 جزء و 5 جزء1
مدرسهدانش آموزان

شهرستان/ منطقهفرهنگیان

7 جزء، 10 جزء و 15 جزء2
دانش آموزان

شهرستان/ منطقه
فرهنگیان

20 جزء، 25 جزء و کل قرآن3
دانش آموزان

استان
فرهنگیان

از ردیف های  ماه در هریک  پایان مرداد  تا  ثبت نام  از زمان  افرادی که  نكات: 
امتیاز شوند گواهی نامه و تقدیرنامه مربوط به  مربوطه موفق به کسب 70 درصد 

سطح خود را دریافت می نمایند:

تقدیرنامه
دانشآموزان:

- حافظان سطوح 1 و 2 )حافظان نیم جزء و یک جزء( تقدیرنامه با امضای 
مدیر مدرسه؛

- حافظان سطوح 3 تا 5 )حافظان 2 جزء، 3 جزء و 4 جزء( تقدیرنامه با امضای 
رئیس آموزش وپرورش منطقه؛

با  تقدیرنامه  تا 8 )حافظان 5 جزء، 7 جزء و 10 جزء (   6 - حافظان سطوح 
امضای مدیرکل آموزش وپرورش استان؛

ـ حافظان سطوح 9 تا 11 )حافظان 15 جزء، 20جزء و 25 جزء( تقدیرنامه با 
امضای مدیر کل آموزش و پرورش استان؛
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قرآن،  مدیرکل  امضای  با  تقدیرنامه  قرآن(  کل  )حافظان   12 سطح  حافظان   -
عترت و نماز وزارت.

فرهنگیان:
- حافظان سطوح 1 تا 4 )حافظان نیم جزء، 1، 2 و 3( تقدیرنامه با امضای رئیس 

آموزش و پرورش منطقه؛
- حافظان سطوح 5 و 6 )حافظان 4جزء و  5 جزء( تقدیرنامه با امضای مدیر کل 

آموزش  و پرورش استان؛
- حافظان سطوح 7 تا 9 )حافظان 7 جزء، 10 جزء و 15 جـزء( تقدیـرنامه با 

امضای مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش وپرورش؛
امضاء   با  - حافظان سطوح 10 و 11 )حافظان 20 جزء، 25 جزء( تقدیرنامه 

معــاون پرورشی و فرهنـــگی وزارت آموزش وپرورش؛
- حافظان سـطح 12 )حافظان کل قـرآن کـریم( تقدیـرنامه با امضـای وزیـر 

آموزش وپرورش.

گواهینامه
گواهی نامه افراد شرکت کننده با رعایت سطح مربوطه به وسیله مدرسه، منطقه/

شهرستان و یا استان صادر می شود.
دانشآموزان:

- سطوح 1 تا 6 )حافظان نیم جزء تا 5 جزء( با امضــای مدیر و معاون پرورشی 
مدرسه؛

- سطوح 7 تا 9 )حافظان 7 جزء، 10جزء و 15 جزء( با امضــای مدیر و معاون 
پرورشی منطقه؛

- سطوح 10 و 11 )حافظان 20 جزء و 25 جزء( با امضای مدیرکل و معاون 
پرورشی استان؛

- سطح 12 )حافظان کل قرآن کریم( با امضای مدیرکل استان و مدیرکل قرآن، 
عترت و نماز وزارت آموزش  و پرورش.
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فرهنگیان:
- سطوح 1 تا 6 )حافظان نیم جزء تا 5 جزء( با امضاء مدیر و معاون پرورشی 

منطقه؛
- سطوح 7 تا 11 )حافظان 7 جزء، 10 جزء، 15 جزء، 20 جزء و 25 جزء( با 

امضای مدیر کل و معاون پرورشی استان؛
- سطح 12 )حافظان کل قرآن کریم( با امضای مدیرکل استان و مدیرکل قرآن، 

عترت و نماز وزارت آموزش  و پرورش.
تبصره 1: مالک امتیازبندی در آزمون سطوح مختلف 80 درصد به حسن حفظ 

و 20 درصد به تجوید اختصاص می یابد. 

زمانبندیاجرایطرحملیحفظقرآنکریم)جدولشماره4(

اقدامزمان

مناطق و شهریور به  ارسال دستورالعمل  استان،  نماز  قرآن، عترت و  طرح در شورای 
مدارس و برگزاری جلسات توجیهی برای کارشناسان.

مهر
تبلیغ، تهیه وتوزیع پوستر، اطالع رسانی، ثبت نام، سازماندهی و جذب حداکثری 
با جریان سازی های معنوی درسطح مدرسه، توزیع محتوا. توجیه طرح، آموزش 

و کنترل محفوظات شرکت کنندگان به صورت مستمر تا اسفند ماه

با  )مصادف  آبان 
روز دانش آموز(

قرآن، سازماندهی و جذب حداکثری  مدرسه مجازی  در سایت  ثبت نام  آغاز 
دانش آموزان و فرهنگیان توام با جریان سازی های معنوی درسطح ملی، استانی، 

شهرستان/ منطقه و محله

تشكیل جلسات آموزشی و کنترل محفوظات شرکت کنندگانآذر

استفاده از حافظان جهت برنامه های تبلیغی دهه ی مبارکه فجر انقالب اسالمی دی و بهمن
در آموزشگاه

پایان ثبت نام، تشكیل جلسات آموزشی و آمادگی نهایی جهت آزمون پایانیاسفند
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اقدامزمان

اجرا ی آزمون نیم جزء و یک جزء طرح در گستره ی ملی، استانی، شهرستان/ فروردین
منطقه ومدارس

ثبت نمرات آزمون نیم جزء و یک جزءاردیبهشت

اجرا ی آزمون 2 جزء تا کل قرآن در گستره ی ملی، استانی، شهرستان/ منطقه تیرماه
و مدرسه

ثبت نمرات آزمون 2 جزء تا کل قرآن کریممردادماه

برگزاری مراسم پایانی تجلیل از برگزیدگان طرح ملی حفظ قرآن کریم )استانی( شهریورماه

سامانهاینترنتیثبتنامودرجاطالعاتحافظان
در اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم، اطالعات دانش آموزان در سیستم موجود 
است و با وارد نمودن کد ملی می توانند اطالعات خود را مشاهده نموده و اقدام 

به ثبت نام نمایند.
به منظور به روز رسانی اطالعات حافظان در رسانه، افرادی که قبالً ثبت نام نموده 
به دریافت گواهی نامه شده اند جهت شرکت در سطح  قبول و موفق  و درآزمون 

باالتر باید مجدداً ثبت نام نمایند.
سامانه مدرسه مجازی و طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم )طرح نور(؛

www.quran.medu.ir
serat@medu.ir آدرس پست الكترونیكی؛
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ب:حفظموضوعی

سطوح/محتوا:
این طرح در تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه اجرا می گردد. محتوای این طرح، 

مطابق محتوای ارائه شده توسط اداره کل قرآن، عترت و نماز است.

راهنمایعمل:
- مجموع محتوای حفظ موضوعی برای هر پایه 20 تا 40 آیه است که در مدت 

20 هفته آموزش داده می شود.
- دانش آموز در هر هفته 1 یا 2 آیه راحفظ می کند و توضیحات آن را فرا می گیرد.

- مجری طرح ضمن نظارت بر فرایند یادگیری و محفوظات شرکت کنندگان، 
در هفته هشتم و شانزدهم از شرکت کنندگان، آزمون )کتبی - شفاهی( به 

عمل می آورد و در پایان یک آزمون نهایی برگزار می کند.
نمره ی  به عنوان  پایانی  نمره  با  دوم  و  اول  مرحله ی  آزمون  نمرات  میانگین   -

نهایی منظور و در نمون برگ دانش آموز ثبت می شود.
- در این آزمون دانش آموزی که 70 درصد از مجموع نمرات را کسب کند، 

موفق به گذراندن دوره شده است و قبول محسوب می شود.
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عناوینکتبحفظموضوعیقرآنکریم)نورباران()جدولشماره5(

موضوع آیات کتاب ها به تفكیک پایه های تحصیلیردیف

دوره اول ابتدایی

» نور باران« پایه اول، با رویكرد اخالقي ، اجتماعي1

» نور باران« پایه دوم، با نگرش اخالقي، زیبا شناختي2

» نور باران« پایه سوم، با تكیه بر آیات دیني ، اخالقي3

دوره دوم ابتدایی

» نور باران« پایه های چهارم، پنجم و ششم4
با محتواي آیات اخالقي، اجتماعي و اقتصادي

دوره متوسطه اول

پایه هفتم؛ با عناوین زیبا شناختي، اخالقي و اقتصادي5

پایه هشتم؛ با طرح مباحث اخالقي، اجتماعي و سیاسي6

پایه نهم؛ با نگاه اعتقادي، اجتماعي و اخالقي7

دوره متوسطه دوم

پایه اول متوسطه؛ با ساحت های اخالقي، اجتماعي و سیاسي8

پایه دوم متوسطه؛ با مضامین اعتقادي ، اجتماعي و علمي9

پایه سوم متوسطه؛ درحیطه های اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 10

پیش دانشگاهی؛ با ذکر مباحث اعتقادي و اجتماعي11
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زمانبندیاجرایطرححفظموضوعیقرآنکریم
)جدولشماره6(

اقدامزمان

- طرح در شورای قرآن، عترت و نماز استان و برنامه ریزی برای اجرای طرحشهریور
برای  توجیهی  جلسه ی  برگزاری  و  شهرستان ها  و  مناطق  به  دستورالعمل  ارسال   -

کارشناسان
- ارسال دستورالعمل به مدارس و توجیه طرح برای مدیران و مجریان توسط منطقه.

با مهر تبلیغ، تهیه وتوزیع پوستر، اطالع رسانی، ثبت نام، سازماندهی و جذب حداکثری 
و  آموزش  طرح،  توجیه  محتوا.  توزیع  مدرسه،  درسطح  معنوی  سازی های  جریان 

کنترل محفوظات شرکت کنندگان به صورت مستمر تا اسفند ماه

تشكیل جلسات آموزشی به منظورآمادگی نهایی آزمون پایانیاسفند

اجرا ی آزمون پایانیفروردین

دهــه ی اول 
اعالم نتایج و تجلیل از برگزیدگان طرحاردیبهشت

ارزیابی نهایی از طرح، مستندسازی و ارسال گزارش هایخرداد

یادآوری:
به  مربوط  امور  کلیه  منطقه،  یا  ناحیه  استان،  کریم  قرآن  شورای  تشكیل  با   -
هدایت و پشتیبانی طرح حفظ موضوعي برنامه ریزی و ساماندهی می گردد.

ـ توجیه طرح و آموزش در چارچوب برنامه ریزی مستمر و روزمره برای حفظ 
آیات منتخب، مرور و تكرار آیات، ارزیابی از محفوظات و انس دائم با آیات 

موردنظر مورد تأکید است
- به مجموع شرکت کنندگان که در آزمون پایانی نمره قبولی را کسب کنند با 

امضای مدیـر مدرسه لوح تقـدیر اعطاء می شود.
- عالوه بر آن در پایان طرح، به سه نفر از دانش آموزانی که در هر پایه باالترین 

امتیاز را کسب کرده اند از سوی مدیر مدرسه جوایزی تقدیم خواهد شد.
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- برای مجریان، مدیران مدارس و مربیان پرورشی که مسئولیت پشتیبانی و ثمر 
بخشی طرح را به عهده دارند، برنامه های تشویقی پیش بینی شده است.

- اعتبارات طرح، از سرفصل های ابالغی قابل پرداخت است.

نظارتوارزیابی:
برای حصول اطمینان از تحقق اهداف کمی و رفتاری پیش بینی شده در طرح 
حفظ موضوعی قرآن، آغاز، حین و بعد از انجام هر مرحله، از برنامه، مجری و 

مسئوالن مربوطه ارزیابی به عمل خواهد آمد.

نمونبرگثبتنامدرطرححفظموضوعیقرآنکریم
)جدولشماره7(

نام پدر:نام و نام خانوادگی:

دختر           پسر

شماره شناسنامه:تاریخ تولد:

نام شهرستان / منطقه:نام مدرسه:

جنسیت:نام استان:

پایه ی تحصیلی:دوره ی تحصیلی:

سال تحصیلی:رشته تحصیلی:

کدملی:

نشانی کامل منزل:
امضاء:
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نمونبرگثبتنمراتطرححفظموضوعیقرآنکریم
)جدولشماره8(

نام آموزشگاه:
 بدینوسیله نمرات دانش آموز ........................فرزند................متولد............کدملی .................... صادره 
از...............پایه ی تحصیلی ............ سال تحصیلی .....................در طرح حفظ موضوعی قرآن کریم 

به شرح ذیل اعالم می گردد.

پایه ی 
تحصیلی

مواد 
آموزشی

نمره کالسی
نمره 

پایان ترم

معدل 
نهایی 
دوره

رتبه در 
پایه

مرحله ی 
اول

مرحله ی 
دوم

نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه:

تاریخ:                                                        امضاء:

نكته: پس از راه اندازی سایت اینترنتی حفظ موضوعی نیازی به تكمیل این فرم 
نیست و مدیران مدارس باید اطالعات فوق را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.
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نكاتموردانتظار)پیرامونفعالیتحفظ(:
1 - طرح برنامه ی حفظ قرآن کریم در دستور شورای آموزش  و پرورش، جهت 

شناسایی و جلب همكاری بخش های مختلف استان، ناحیه یا منطقه؛
2 - اهتمام به جذب حداکثری دانش آموزان و فرهنگیان در حفظ قرآن کریم؛

دستگاه های  مؤثر  مشارکت  و  همكاری  جلب  و  سازماندهی  شناسایی،   -  3
فرهنگی اجتماعی متناظر؛

4 - طراحی و اجرای دوره های آموزشی- توجیهی برای تمام اعضای شورا در 
ادارات شهرستان، مناطق و نواحی؛

5 - طراحی و اجرای همایش های استانی تحت عنوان »جریان سازی های معنوی 
فصلی« مرتبط با موضوع؛

6 - تنظیم و تصویب تقویم اجرایی برنامه های حفظ قرآن کریم؛
7 - اطالع رسانی فراگیر و جذاب برای مجموع دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء 

دانش آموزان؛
8 - برنامه ریزی جهت آزمون و سنجش محفوظات قرآنی دانش آموزان و معرفی 

به مراحل باالتر؛
9 - استفاده از ظرفیت تشكل های دانش آموزی و سپردن مسئولیت در هر یک 

از مدارس برای تحقق و پیش برد طرح، 
10ـ پیش بینی و تأمین منابع جهت تسهیل در انجام بهنگام تعهدات تعیین شده،؛
11ـ تجهیز مدارس و پایگاه های مرّوج حفظ قرآن کریم به امكانات مورد نیاز؛ 
12ـ نظارت و ارزشیابی پیوسته ، مستندسازی، تحلیل و بررسی عملكرد ناحیه یا 

منطقه برای ارائه به مراجع ذیربط.
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مدارسقرآن
الف(آییننامهنحوهراهاندازیمدارسقرآن

تربیت  پایه  مهارت های  و  شایستگی ها  تعمیق  و  تقویت  به ضرورت  توجه  با 
قرآنی دانش آموزان و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، شورای عالی 

آموزش و پرورش مقرر می دارد:
ماده 1- مدارس قرآنی به مدارسی اطالق می شود که در آن دانش آموزان مستعد 
و عالقه مند، عالوه بر برنامه رسمی و ساعات مقرر در جداول مواد درسی 
دوره ها و رشته های مختلف تحصیلی ، حداکثر شش جلسه آموزشی در هفته، 

معارف، شایستگی ها و مهارت های تكمیلی قرآنی را فرا می گیرند.
تبصره 1- مدارس دولتی و غیردولتی در تمام دوره های تحصیلی، با اولویت 
دوره ابتدایی، می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و براساس دستورالعملی 
که وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابالغ می کند نسبت به اجرای این 

مصوبه اقدام کنند.
تبصره 2- مجوز تأسـیس این مدارس برابر ضـوابط، به درخواست اداره  کل 
آموزش و پرورش اسـتان و موافقت معاونت پرورشی و فرهنـگی وزارت 

آموزش و پرورش صادر می شود.
بر اهداف مصوب دوره های تحصیلی،  ماده 2- اهداف مدارس قرآنی، عالوه 

عبارت است از:
    الف( زمینه سازی برای تربیت قرآنی دانش آموزان؛ 

    ب( رشد و توسعه معارف ، مفاهیم و سواد قرآنی دانش آموزان؛ 
از  بهره گیری  توانایی  و  آنها  در  تدبر  آیات،  حفظ  زمینه  فراهم آوردن  ج(     

آموزه های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی؛ 
    د( ارتقای جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله و اعتالی فرهنگ و تربیت 

قرآنی در جامعه. 
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ماده 3- فضای آموزشی و تربیتی حاکم بر مدرسه ، منابع و مناسبات انسانی، 
روش های یاددهی یادگیری، شیوه های ارزشیابی، مدیریت آموزشی و رهبری 
تربیتی جاری در مدرسه ، باید با الهام از تعالیم حیات بخش قرآن کریم، زمینه 
تربیت پذیری و تقویت اخالق قرآنی دانش آموزان را بیش از پیش فراهم آورند.
ماده 4- راهنمای برنامه و برنامه های آموزشی و تربیتی و محتوای فعالیت های 
تكمیلی و مهارتی این مدارس، مبتنی بر مفاد سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همكاری معاونت پرورشی 
و فرهنگی، تدوین و پس از بررسی و تأیید کمیسیون برنامه های درسی و 
برنامه و سرجمع ساعات درس قرآن  به  برنامه  این  ابالغ می شود.  تربیتی، 
در پایه مربوط اضافه می شود و عنوان مستقلی برای آن منظور نخواهد شد.
تبصره- محتوای آموزشی و تربیتی این مدارس هم سو با برنامه های درسی شامل 
معارف  و  مفاهیم  درک  قرائت ،  روخوانی،  تقویت  فعالیت های  و  برنامه ها 

قرآنی، حفظ قرآن کریم و فعالیت های تربیتی قرآنی است.
ماده 5- چگونگی ارزشیابی تربیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این مدارس 

در راهنمای برنامه درسی موضوع ماده 4 این آیین نامه تعیین می شود.
ماده 6- به دانش آموزان این مدارس، عالوه بر مدرک تحصیلی رسمی ، پس از 

کسب موفقیت در برنامه های مقرر، برابرضوابط، گواهی نامه اعطا می شود.
ماده 7- منابع انسانی شاغل در این مدارس، اعم از مدیر، معاون، مربیان ، معلمان 
و سایر کارکنان عالوه بر ضوابط عمومی ، متخلق به اخالق قرآنی بوده و از 
حسن شهرت برخوردار باشند و هم چنین شرایط اختصاصی مدیر مدرسه و 

معلم درس قرآن به شرح زیر خواهد بود.

الف:مدیرومعاونپرورشی
1ـ اولویت دار بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های مرتبط با علوم 

قرآنی و یا معادل حوزوی آن؛
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2ـ دارا بودن حداقل 5 سال سابقه موفق مدیریت برای مدیر مدرسه و 3 سال 
سابقه موفق معاونت پرورشی برای معاون پرورشی مدرسه؛

3ـ توانایی برقراری تعامل اثربخش و سازنده با مرکز و سازمان های قرآنی و 
مساجد محله.

ب:معلماندرسقرآن
1ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های مرتبط با علوم قرآنی 

و یا معادل حوزوی آن؛
تبصره: دوره ابتدایی از شمولیت این بند مستثنی بوده و آموزش قرآن به عهده 

معلم مربوطه است.
2ـ توانایی و تسلط کافی و الزم در آموزش قرآن با اولویت آشنایی با مفاهیم 

و معارف قرآنی؛
به  توانمـندی  نویـن و  فناوری های  فعال تدریـس و  با روش های  آشنایی  3ـ 

کارگیری آنها در فرآیند تدریس.
امكانات و  باید از فضـای آموزشی و تربیـتی مناسـب،  این مدارس  ماده 8- 

تجهیزات الزم و کافی برای تحقق اهداف مورد نظر برخوردار باشند.
ماده 9-  این مدارس می توانند به صورت هیئت امنایی اداره شوند و از اختیارات 
امنایی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  امتیازات مدارس هیئت  و 

برخوردار شوند.
 11 ماده  ذیل  در  مندرج  منابع  براساس  مدارس  این  مالی  منابع   -10 ماده 
به صورت سرانه  )اعتبارات دولت که  قانون شوراهای آموزش و پرورش 
دانش آموزی پرداخت می شود، کمک های مردمی، سهمی که از طریق شورای 
آموزش و پرورش از عوارض اخذ  شده در اختیار مدرسه قرار می گیرد و 
وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه( تأمین می شود.
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و  آموزشی  برنامه های  از  بخشی  یا  تمام  می توانند  عادی  مدارس   -11 ماده 
تربیتی و محتوای فعالیت های تكمیلی قرآنی، موضوع ماده 4 این آیین نامه 
را به صورت فوق برنامه در نوبت دوم به دانش آموزان عالقه مند خود ارائه و 

برابر مفاد ماده 9 گواهی نامه مربوط اعطا کنند.
تبصره: سایر افراد عالقه مند به معارف قرآنی )مانند دانش آموزان دیگر مدارس، 
محله(  عالقه مند  افراد  دانش آموزان،  والدین  پرورش،  و  آموزش  کارکنان 
این  قرآن  آموزش  کالس های  در  می توانند  مذکور  دستورالعمل  رعایت  با 
مدارس که به طور جداگانه تشكیل می شود، شرکت کنند و از برنامه های 

آموزشی و تربیتی آن بهره مند شوند.
ماده 12- مواردی که در این آیین نامه اشاره نشده، تابع مقررات مورد عمل در 

وزارت آموزش و پرورش است.
پژوهشگاه  توسط  آیین نامه  این  اجرای  دوساالنه  ارزیابی  گزارش   -13 ماده 
مطالعات آموزش و پرورش با همكاری معاونت پرورشی و فرهنگی تهیه و 

برای اتخاذ تصمیم، به شورای آموزش و پرورش ارائه خواهد شد. 
موضوع: آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی در هشتصد و شصت و یكمین 
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 2 / 3 / 1391 به تصویب رسید.



69

بخشدوم:فعالیتهایحوزهقرآن

ب(دستورالعملاجراییمدارسقرآن

تأسیسوفعالیت:
در تأسیس مدارس قرآن رعایت موارد زیر الزامی است:

فضای  از  و  داشته  مرکزیت  مدارس  سایر  به  نسبت  قرآن  مدرسه ی  محل   -1
مستقل دولتی/ غیر دولتی و یا ... برخوردار باشد.

2- مدرسه قرآن، یک واحد آموزشی مستقل محسوب شده و کلیه ی قوانین و 
مقررات یک واحد آموزشی را شامل می شود.

با مسئولیت مدیر  و  آموزش وپرورش مربوطه  اداره  نظر  زیر  قرآن  3- مدرسه 
مدرسه اداره می شود.

4- سازماندهی این مدارس به عهده ی معاونت پرورشی و تربیت بدنی مناطق 
است.

امكانات،فضاوشاخصهایمدارسقرآن:
1- در هر منطقه / ناحیه / شهرستان از آموزش  و پرورش، مدارسی که از امكانات 
الزم برخوردار و جنبه ی مرکزیت دارند، به عنوان مدارس قرآن در نظر گرفته 

شوند.
2- کلیه اموالی که از بودجه ی مربوط به مدرسه قرآن، تهیه می گردد فقط درآن 
اموال و تجهیزات در  مدارس مجاز به استفاده است و هرگونه جابه جایی 
مدرسه قرآن منوط به هماهنگی و اجازه ی معاونت پرورشی و تربیت بدنی 

منطقه/ ناحیه است.
از تصویب در شورای  قرآن پس  یا جابه جایی مدرسه  انحالل  راه اندازی،   -3
قرآن، عترت و نماز منطقه و اخذ موافقت کتبی از استان مقدور خواهد بود.
و  آموزشی  استانداردهای  از  باید  قرآن  تجهیزات مدرسه ی  و  فضا  تبصره 1– 

پرورشی الزم برخوردار باشد و به تأیید شورای قرآن استان برسد.
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تبصره 2- این مدارس می توانند در نوبت مخالف، اقدام به فعالیت های قرآنی 
فوق برنامه نمایند. جهت ایجاد انگیزه اجرای برنامه های اردویی و ورزشی 

و... توصیه می گردد.

سازماناداریونیرویانسانی:
دارای  و  متعهد  نیروهای  از  باید  مدارس  این  آموزشی  و  اداری  نیروهای   -

ظاهری مناسب، اسالمی و قابلیت الگودهی قرآنی انتخاب شوند.
تعلق  این مدارس  به  قرآنی  پرورشی یک مربی متخصص  نیروی  بر  - عالوه 

می گیرد.
- معلمان و کارکنان این مدارس در قرآن توانمند بوده و توانایی تدریس باال 
دارند و به پیشنهاد مدیر مدرسه و تصویب شورای قرآن، عترت و نماز منطقه 

انتخاب خواهند شد.
- رفتار کارکنان و معلمان این مدارس الگو است.

برنامهیآموزشی:
1 - کتاب درسی این مدارس ویژه و به وسیله سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی تهیه، منتشر و توزیع می شود.
2 - در طول هفته، 2 الی 6 جلسه برای هر کالس، درس قرآن اضافه دارند.

3 - در نوبت مخالف به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان، برنامه های 
تفریحی چون: اردو، ورزش و ... برگزار خواهد شد.

4 - مجوز راه اندازی و ادامه فعالیت مدارس قرآن پس از پیشنهاد و درخواست 
شورای قرآن منطقه و بازدید و تأیید شـورای قرآن اسـتان از سوی معاون 
پرورشی و فرهنـگی وزارت آمـوزش وپـرورش در چارچـوب برنامه ها و 

دستورالعمل های مصوب، صادر خواهد شد.
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 تبصره: مدارس دولتی و غیر دولتی در تمام دوره ها ی تحصیلی، با اولویت دوره 
ابتدایی می توانند با رعایت آیین نامه شماره ی 120/36980 91/4/20 مصوب 

شورای عالی آموزش وپرورش بر اساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

امورمالی:
دانش آموزی( سرانه  )به صورت  دولتی  اعتبارات  از  مدارس  این  مالی  منابع   -

پرداخت می شود.
- کمـک های مـردمی، سـهمی از عـوارض اخـذ شـده که از طریق شـورای 
آموزش وپرورش در اختیار مدرسه قرار می گیرد و وجوه حاصل از خدمات 
دسـتورالعمل   91/3/17 مالی  منابع   10 )بند  فوق برنـامه  آموزش وپرورش 

راه اندازی مدارس قرآن(.

نظارتوارزشیابی:
1- مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر فعالیت های مدارس قرآن به عهده مدیرکل 
قرآن  شورای  تشكیل  رو،  ازاین  بود.  خواهد  منطقه  مدیر  و  استان  محترم 

استان، منطقه، مدرسه )بر اساس اساسنامه مدارس قرآن ( تأکید می گردد.
2- با توجه به اهمیت موضوع نظارت و ارزشیابی، به کارگیری ناظر و ارزیاب 

جهت بازدید از روند امور اجرایی مدارس قرآن ضروری است.
3- استان ها و مناطق می توانند از میان مربیان قرآن 12 ساعت به عنوان سرگروه 

برای رسیدگی و ارزیاب مدارس قرآن در نظر بگیرند.

سایرموارد:
1 - برگزاری مراسم صبحگاه در این مدارس به شیوه همخوانی و روش های 

مرسوم حفظ سوره های کوچک.
2 - مراسم و دوره های ختم قرآن به صورت مستمر برای معلمان و دانش آموزان.
3 - برای اولیاء برنامه های مناسب اجرا می کنند و ارتباط با اولیاء دانش آموزان 

در زمینه های قرآنی و مذهبی وجود دارد.
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4 - برای دانش آموزان پرونده قرآنی تشكیل می شود. آنها سطح بندی شده و 
در هر فصل میزان پیشرفت قرآن هر فرد رصد و مورد ارزیابی قرر می گیرد.
5 - مسابقات قرآن در رشته های مختلف با توجه به سن و وضعیت افراد اعم 

از دانش آموز و کارکنان و معلمین باشكوه برگزار می گردد.
و  آموزش   و  منطقه  مسؤلین  با حضور  قرآن  با  انس  محفل  ماه، یک  هر   -  6

پرورش و با دعوت از قاریان برجسته تشكیل می گردد.
7 - برای دانش آموزان در پایان هر سال تحصیلی گواهی نامه قرآنی صادر می شود.
تذهیب،  نویسی،  وبالگ  تئاتر،  نقاشی،  مانند  هنری  و  فرهنگی  مسابقات   -  8
با رویكرد قرآنی برگزار  خوش نویسی و سایر طرح های هنری و فرهنگی 

می گردد.
9 - هفته گرامی داشت قرآن، عترت و نماز )هفته آخر آذر ماه( به صورت ویژه 

در این مدرسه اجرا می گردد.
سایر  و  اسالمی  ارشاد  و  تبلیغات  سازمان  اوقاف،  ادارات  با  تعامل  در   -  10
بهره  برنامه ها  اجرای  در  آنان  قرآنی  امكانات  و  از ظرفیت  قرآنی  نهادهای 

برده می شود.
11 - به صـورت ماهـانه جلسـات همـاهنگی و برنامه ریــزی شـورای دبیـران 
)آموزگاران(و شورای دانش آموزی مدرسه در ارتباط با قرآن برگزار می گردد.
12 - از سوی کارشناسی قرآن منطقه  این مدارس مستمراً مورد بازدید و ارزیابی 
و  داشته  ارتباط  مدارس  این  با  مرتب  اداره  قرآن  کارشناسی  گرفته،  قرار 

برنامه های توجیهی و آموزشی برای آنان دارد.
قرآن،  تربیت حافظان  قرآن کریم و ضرورت  اهمیت حفظ  به  توجه  با   - 13
اجرای برنامه های حفظ قرآن متناسب با سنین دانش آموزان در این مدارس 

مورد تأکید است.
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سلسلهمحافلتالوتنور)استماعقرائت(
»یكی از کارهایی که خیلی خوب است در کشور انجام بگیرد -البتّه کم وبیش 
هست، قبل از انقالب هم به یک شكلی بود؛ بعد از انقالب البتّه بهتر است و به یک 
شكل بهتری وجود دارد لكن باید رواج پیدا کند- این است که ما جلسه ی تالوت 
قرآن داشته باشیم. قبل از انقالب جلسه دوره قرآن داشتیم؛ بنده خودم آن وقت ها 
چندین جلسه ی این جوری تشكیل می  دادم و حضور پیدا می  کردم و دیده بودم و 
شرکت کرده بودم؛ آن منظور نیست؛ آن جلسات برای تعلیم قرآن بود؛ یكی یكی 
که  است  این  قرآن  تالوت  جلسه ی  از  منظور  می  کردند.  پیدا  تعلیم  می خواندند، 
جلسه ای تشكیل بشود، افراد حاضر بشوند، قاری قرآن بنشیند آن جا یک ساعت 
-کمتر یا بیشتر- قرآن بخواند؛ مستمعین ]هم[ فقط برای شنیدن قرآن بیایند آن جا 
بنشینند؛ بیایند بنشینند و قرآن را بشنوند. این خیلی مؤثّر است. این از خواندِن خود 

انسان هم در مواردی تأثیرش بیشتر است.«   
بیانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در دیدار با قاریان و اساتید قرآن -95/3/18

مقدمه:
به  العالي(  )مدظله  رهبري  معظم  مقام  فرمایشات  در  تأمل  و  دقیق  نگاهي  با 
اهمیت  داراي  قرآن،  تالوت  به  دادن  گوش  و  استماع  که  می یابیم  در  درستي 
ویژه ای است که معموال به اندازه تالوت و قرائت مورد توجه نیست، تاریخ نیز 
گواهي می دهد که اعراب اصیل و خالص، زمان نزول قرآن که در سخن سرایي 
و نكته سنجي و قدرت رسا بودن عبارات و بیان به آخرین درجات کمال رسیده 
ناتواني  و  اظهار عجز  قرآن  دلنشین  آواي  و  مقابل فصاحت و بالغت  در  بودند 
شنیدن  از  را  مردم  دلها  در  آیات  تالوت  و  الهي  کالم  نفوذ  دلیل  به  می کردند؛ 
برکات  کریم  قرآن  آیات  به  دادن  وگوش  استماع  یقین  به  مي  کردند.  منع  آیات 
مستمعین  شامل  الهي  رحمت  آمده  قرآن  در  که  همانگونه  دارد،  فراواني  وآثار 
می شود؛ »َوإَِذا ُقِرَئ الُْقْرَءاُن َفاْستَِمُعوا لَُه َوأَنِصتُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن« )204 اعراف( 
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لذا شایسته است فرهنگ انس با قرآن کریم با تشكیل جلسات قرائت و حضور 
گسترده ي مردم در این گونه جلسات تبلیغ و ترویج شود تا ان شاء ا ... از این 
سلسله  منظور  شود.بدین  گشوده  جامعه  در  کریم  قرآن  با  آشنایي  باب  طریق 
فرصت هاي  و  پرورشي  فضاهاي  مدارس،  در  اجراء  جهت  نور  تالوت  محافل 

موجود در فعالیت های پرورشي برنامه ریزی و اجرا می شود.

اهداف:
1 - تقویت روخوانی، روان خوانی و حفظ قرآن کریم در دانش آموزان؛

2 - ایجاد فضای قرآنی باتوجه به تهاجم شدید فرهنگی و جلوگیری از دور 
شدن دانش آموزان ازآموزه های دینی و مذهبی؛

3 - کاربردی کردن آیات قرآن کریم در زندگی؛
4 - افزایش سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور به ویژه در دانش آموزان.

راهنمایعمل:
1ـ تشكیل گروه های مختلف شامل حداقل یک قاری و یک نفر حافظ از مربیان 

قرآن و دانش آموزان جهت اعزام به مدارس و محافل مختلف.
2ـ تعیین قاریان برجسته  )کشوری یا استانی یا منطقه ای( و تشكیل گروه های 2 

یا 3 نفره از این قاریان جهت اعزام به محافل قرآنی
و  مساجد  دارالقرآن،  قرآنی،  مدارس  در  قرآن  استماع  جلسات  تشكیل  3ـ 
کانون های فرهنگی و تربیتی، اردوها و ... و اجرای برنامه تالوت )حداکثر 60 دقیقه 

با حضور افراد مذکور(
4ـ پیشنهاد می شود تشكیل جلسات استماع قرآن در مدارس در ساعت فوق 

برنامه یا تعطیلی کالس های درسی نیز در دستور کار قرار گیرد.
... جهت حسن  و  مجری  قاری،  جایگاه  نیاز،  مورد  وسایل صوتی  تأمین  5ـ 

اجرای محفل
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6ـ در صورت امكان، استفاده از قاریان بین المللی، داوران قرآنی و ... مد نظر 
قرار گیرد.

7ـ حضور مدیر، معاونین، مربی پرورشی و سایر همكاران در این گونه محافل 
به عظمت و شكوه آن خواهد افزود.

8 ـ پذیرایی از شرکت کنندگان در محافل قرآنی

همخوانيقرآنکریم)ویژهقرآنآموزاندورههایمتوسطهمراکزدارالقرآن(

مقدمه:
قرآن، کتاب الهی و وسیله نجات بشریت است که از طرف خداوند متعال برای 
تكامل و هدایت انسان ها نازل شده است، تا آن را بخوانند، بفهمند و با عمل به 

دستوراتش رستگار و سعادت مند شوند.
باید توجه کرد هر عملی اثر خاصی دارد، خواندن و استماع قرآن باعث رشد 
معنوی و برکت و موفقیت وی شده و در نهایت، به بهترین راه هدایت  خواهد 
عزیز،  جوانان  و  نوجوانان  حضور  با  قرآن  خواني   هم  گروه های  تشكیل  شد، 
می تواند انگیزه اي باشد براي مستمعین کالم وحي جهت جذب به تالوت قرآن 
کریم که این امر، مقدمه اي است براي انس با قرآن کریم، بدین منظور مسابقات 
اجرا  و  بیني  پیش  کشور،  سراسر  دارالقرآن  مراکز  بین  در  کریم  قرآن  همخواني 

مي گردد.

اهداف:
مراکز  قرآني  فعالیت های  به  آموزان جهت جذب  دانش  در  انگیزه  ایجاد    -  1

دارالقرآن؛ 
2 - ارتقاء کیفي سطح تالوت  قرآن آموزان مراکز دارالقرآن از طریق برگزاري 

مسابقات هم خواني؛
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3 - بهره مندي از توان دانش آموزان عالقمند جهت اجراي هم خواني قرآني در 
محافل و مجالس قرآني مدارس، مناطق و شهرستان ها؛

4 - ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش بینی شده؛
5 - حفظ آیات و سوره های قرآن کریم؛

6 - غني سازی اوقات فراغت دانش آموزان. 
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راهنمایعمل:
1ـ  تشكیل گروه هاي هم خواني قرآن کریم با حضور قرآن آموزان مقطع متوسطه 

مراکز دارالقرآن )5 تا 7 نفره( به تفكیک دختران و پسران.
2 ـ انتخاب یک یا دو قطعه از قطعات معرفي شده )هر سال قطعات حداکثر 5 
دقیقه اي، توسط اداره کل قرآن، عترت و نماز انتخاب و معرفي خواهد شد( 

و تمرین و تكرار آن جهت اجرا در مراسم های مختلف و مسابقات.
3 ـ این برنامه ویژه قرآن آموزان مقطع متوسطه مراکز دارالقرآن مي باشد.

4 ـ هر استان مي بایست این مسابقات را با حضور گروه هاي مراکز دارالقرآن 
جهت  پسران،  و  دختران  تفكیک  به  را  استان  برتر  گروه  و  نموده  برگزار 

شرکت در مسابقات کشوري معرفي نماید. 
5 ـ پیشنهاد مي گردد براي اجرا در برنامه هاي قرآني، اعیاد، مناسبت ها و ... در 
مدارس، مناطق و استان، جهت تبلیغ دارالقرآن از این گروه ها استفاده گردد.

6 ـ هزینه برگزاري این برنامه از اعتبارات پرورشی ـ فرهنگی و از سرانه های 
مربوطه تأمین گردد.

قرآن،  مسابقات  زمان بندي  جدول  مانند  مسابقات  این  زمان بندي  برنامه  ـ   7
عترت و نماز می باشد.

8 ـ از دارالقرآن هاي فعال در این فعالیت به نحو مقتضي تقدیر به عمل خواهد 
آمد.
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بخش سوم

فعاليت های حوزه عترت
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 پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( می فرمایند:

»إنّی تارٌک فیُكُم الثََّقَلین، کتاَب اهلّل َو عتَرتی أهَل بَیتی، َو إنَُّهما لَن یفتَرقا َحتّی یَِردا 
كتُم بهما لَن تَضّلوا« َعَلی الَحوَض، ما إن تََمسَّ

من در میان شما دو چیز گران بها به یادگار می گذارم. کتاب خدا و عترتم، ]یعنی[ 
خاندانم. این دو از هم جـدا نمی شـوند تا در کنـار حوض ]کوثر[ بر من وارد 

شوند. اگر به آن دو چنگ زنید، گمراه نمی شوید.
                                                                              بحار األنوار، ج 23، ص 106

از آن جا که سیره عملی و اخالقی اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 
ترجمان قـرآن بـوده و تـرویـج، تعمیـق و توسـعه ی فرهنـگ والیی از مهم ترین 
راهكارهای تحقق اهداف بلند اسالم عزیز و رسیدن به حیات طیبه ی مورد اشاره 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است؛ فعالیت های حوزه عترت در جهت 
نیل به این اهداف و فراهم ساختن زمینه های الگوبرداری از کامل ترین مصداق های 
بندگان صالح خداوند به عنوان بهترین الگوهای عملی سبک زندگی اسالمی در 

محیط های آموزشی و پرورشی به اجرا درمی آید. 
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عناوینفعالیتهایحوزهعترت:
1 - مناسبت های والیی )ایّام والدت و شهادت چهارده معصوم )علیهم السالم(، 
ایام  صفر،  و  محرم  برنامه های  ویژه  والیت،  و  بصیرت  دهه   کرامت،  دهه 

فاطمیه و اعیاد ملی و مذهبی(؛ 
2 - سوگواره »احلی من العسل«؛

3 - طرح »مصباح الهدی« )امام شناسی و سبک زندگی اسالمی(؛ 
4 - طرح »عطر انتظار« )توسعه و تعمیق فرهنگ انتظار و مهدویت(؛ 

5 - گفتمان های دینی؛
6 - هیئت های مذهبی دانش آموزان و فرهنگیان.

مناسبتهایوالیی:
ایّام  برنامه های محرم و صفر و  )دهه کرامت، دهه ی بصیرت و والیت، ویژه 
والدت و شهادت چهارده معصوم )علیهم السالم(، ایام فاطمیه و اعیاد ملی- مذهبی(.

مقدمه:
آشنا کردن فرزندان جامعه ی اسالمی  با سیره عملی و اخالقی نبی مكرم اسالم 
زمینه ی  فراهم ساختن  و  )علیهم السالم(  اهل بیت  و  آله و سلم(  و  علیه  )صلی اهلل 
محوریت  با  خداوند  صالح  بندگان  مصداق های  کامل ترین  این  از  الگوبرداری 
نشاط آفریني، دغدغه ی اصلی هر مسلمان واقعی بوده و است. بر همین اساس در 
واحدهای آموزشی، طی سال های متمادی، از مناسبت های دینی و والیی به عنوان 
برنامه های  و  می شده  استفاده  الهی  شعائر  تكریم  و  تعظیم  ارزشمند  فرصت های 
گوناگونی به مرحله ی اجرا در می آمده است. طبیعتًا، با پیروزی انقالب شكوهمند 
به عنوان  فقیه  والیت  بر  مبتنی  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  استقرار  و  اسالمی 
الگویی از حكومت جهانی حضرت صاحب العصروالزمان )عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف( از یک سو و توسعه، تشدید و تنوع ترفند دشمنان بر ضد ارزش های دینی 
مناسبت های  از ظرفیت گسترده  بهره مندی  به منظور  اقتضا می کرد  از سوی دیگر، 
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والیی، برنامه های ویژه ای با رویكردترویج روحیه ی نشاط و شادابی دینی در میان 
دانش آموزان تدارک و اجرا گردد، در این راستا فعالیت هایي همچون دهه کرامت 
ایجاد  مدارس  در  نشاط  با  و  بصیرت و والیت می تواند فضاي شاداب  و دهه ی 
نماید، گرچه سایر فعالیت هاي والیي مذکور به صورت خودجوش توسط گروه ها 

و هیئت های مردمي، دانش آموزي و فرهنگیان، همه ساله با رونق انجام می شود.

جدولمناسبتهایوالیی

زمانمناسبت

اول ذی القعده مصادف با زادروز والدت کریمه اهل بیت الی یازدهم ذی القعده دهه کرامت
مصادف والدت امام رضا)علیه السالم(

دهه بصیرت و 
والیت

نهم ذی الحجه مصادف با روز عرفه الی هیجدهم ذی الحجه مصادف با عید 
سعید غدیرخم

اهداف:
1 - گسترش فرهنگ اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه و آله( و اهل بیت ایشان 

)علیهم السالم(؛ 
2 - ترویج سنت گرامی داشت اعیاد، میالد و شهادت اهل بیت )علیهم السالم(؛ 
3 - افزایـش سطح مبانی اعتقادی و معرفتی دانـش آموزان، همكاران ارجمند و 

اولیای دانش آموزان نسبت به آموزه های دینی؛
تهاجم  و  خرافات  بدعت ها،  با  مقابله  به منظور  بصیرت  تعمیق  و  توسعه   -  4

فرهنگی دشمنان؛
5 - تبلیغ، توسعه و تحكیم اصول و مبانی دینی به خصوص اصل مترقی والیت 

مطلقه ی فقیه.
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راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه  مرتبط و اجرای دقیق آن ؛

- فضاسازی سمعی و بصری مدارس و ادارات آموزش وپرورش؛
و  نوحه خوانی  مراسم  و  اعیاد  در  و جشن  مولودی خوانی  مراسم  برگزاری   -

عزاداری در وفیات؛
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در سطوح مختلف؛

- اعزام فضال، طالب، اساتید دانشگاه و صاحب نظران به مدارس برای برگزاری 
فرهنگ  به  مربوط  مفاهیم  و  عوامل  پیرامون  پاسخ  و  پرسش  نشست های 

رضوی، غدیر، عاشورا، فاطمیه و ...؛
نهاد های  دیگر  و  علمیه  حوزه های  همكاری های  دفتر  ظرفیت  از  استفاده   -

فرهنگی برای انتقال معارف دینی؛
- برگزاری اردوهای زیارتی و دیدار با مراجع عظام تقلید؛

- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری از قبیل؛ نقاشی، عكس، فیلم، تئاتر، دلنوشته 
و بهره مندی از فضای مجازی )وب سایت، وبالگ نویسی، پیامک و ...(؛

- برگزاری نمایشگاه های موضوعی و معرفی منابع نوشتاری، دیداری و شنیداری 
)کتاب، نرم افزار و ...(؛

- برپایی ایستگاه صلواتی و انجام پذیرایی؛
- قرائت زیارت نامه و ادعیه  اهل بیت )علیهم السالم(؛

- برگزاری گردهمایی متمرکز در قالب دسته ها و هیئت های مذهبی دانش آموزی 
در بقاع متبرکه؛ مصلی ها، مساجد جامع یا در مراکز بارز و مورد توجه هر 

شهر؛
- بهره مندی از ابتكارات و خالقیت های دانش آموزان و فرهنگیان و ...؛

- مستند سازی فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش ها در قالب تصاویر 
و فیلم های منتخب و برگزیده، آمار و اطالعات مربوطه و ارزیابی عملكرد.
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سوگواره»احلیمنالعسل«
مقدمه:

با عنایت به نام گذاری روز شـشم ماه محرم به نام حضـرت قاسم بن الحسن 
)علیه السالم(، سوگواره  »احلی من العسل« با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت استان ها 
و نقش الگویی شهدای نوجوان و جوان کربال به وی ژه حضرت قاسم بن الحسن 
)علیه السالم( و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 36 هزار دانش آموز شهید دوران دفاع 
مقدس؛ به صورت گردهمایی متمرکز دسته ها و هیئت های مذهبی دانش آموزآن پسر 
در بقاع متبرکه؛ مصلی ها، مساجد جامع یا در مراکز شاخص شهر ها و مناطق سراسر 

کشور برگزار می شود.

اهداف:
1 - ترویج و نهادینه سازی فرهنگ والیت مداری، تولی و تبری،  امر به معروف 

و نهی از منكر؛
2 - آشنایی نسل جوان با زندگی نامه شهدای جوان کربال؛

3 - هدایت احساسات پاک جوانان و نوجوانان به فضیلت های نیک و پسندیده؛
4 - ترویج روحیه استكبار ستیزی در جوانان و نوجوانان.

راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه  مرتبط و اجرای دقیق آن ؛

- این برنامه در شـشم محرم، به صورت ویژه برگـزار می شـود و در صـورت 
مصادف شـدن روز شـشم محـرم با ایام تعطـیل؛ روز برگـزاری گردهمایی 

توسط حوزه ستادی اعالم می گردد؛
با  دانش آموزی  هیئت های  و  دسته ها  قالب  در  متمرکز  گردهمایی  برگزاری   -
سخنرانی یكی از علمای بزرگ هر شهر و منطقه و مرثیه سرایی و ختم جلسه 

با اطعام عزاداران؛
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- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و هنری دانش آموزی با محوریت 
موضوعی، نقش کودکان و نوجوانان در حماسه عاشورا، کربالی حسینی تا 

کربالی ایران؛
- استفاده از فضای رسانه ای صدا و سیما جمهوری اسالمی استان به منظور تهیه 

گزارش های خبری، پوشش خبری و ...؛
- لزوم هماهنگی با سـایر نهادها و ارگان ها از جمله: صـدا و سـیمای استان، 
اسـتانداری، فرمانـداری، شـهرداری، اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات 
اسالمی، دفتر امام جمـعه، نیـروی انتـظامی و ... به منظور اسـتفاده از همه 

ظرفیت های استانی و منطقه ای مورد تأکید است؛
- شناسایی خانواده های شهدای دانش آموز شهر و تقدیر از تعدادی از آنها؛

- تهیه و حمل تصاویر شهدای دانش آموز استان / شهر در دسته های عزاداری؛
- طنین انداز شدن بانگ »لبیک یا حسین )علیه السالم(« رأس ساعت 10 صبح 

روز اجرای برنامه در مدارس و میعادگاه های سراسر کشور؛
- نوحه خوانی هماهنگ کلیه شرکت کنندگان در آموزشگاه های محل تحصیل با 
متن نوحه هماهنگ، گردهمایی های متمرکز منطقه ای و استانی سراسر کشور؛

پیشانی بند  و  مشكی  پوشش  از  استفاده  جهت  الزم  تدارک  و  هماهنگی   -
متحدالشكل و پرچم های عزاداری؛

- مستند سازی فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش ها در قالب تصاویر 
و فیلم های منتخب و برگزیده، آمار و اطالعات مربوطه و ارزیابی عملكرد.
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مصباحالهدی)امامشناسیوسبکزندگیاسالمی(
مقدمه:

طرح امام شناسی »مصباح الهدی« با رویكرد سبک زندگی اسالمی- ایرانی و 
آشنایی دانش آموزان با سیره عملی و اخالقی نبی مكرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( 
و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم(و توسعه و تعمیق فرهنگ ایشان، در 
مدارس و مناطق سراسر کشور اجرامی گردد. در اجرای این طرح کلیه مدارس استان 
با استفاده از ظرفیت های موجود، اقدام به معرفی همه جانبه امام معصوم)علیه السالم(
تعییـن شـده می نمایند و فعالیـت های امام شـناسی خود را در موضـوعاتی چـون: 
و سبک  روایات  و  احادیث  کاربردی،  داستان های  کرامات، حكایات،  زندگی نامه 
السالم(،متمرکز نموده و در  امام معصوم)علیه  زندگی)سیره عملی و اخالقی( آن 
این مسیر از راه ها و روش های مختلفی مانند تحقیق و پژوهش، مسابقه، نقاشی و 
دلنوشته، جلسات پرسش و پاسخ و... استفاده نموده و از ابتكارات و خالقیت های 

فرهنگیان و دانش آموزان نیز بهره  می گیرند.
در راستای اجراي موفق و همه جانبه  این طرح و با عنایت به منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی)مدظله العالي( و تأکید وزیر محترم آموزش و پرورش مبني 
بر ضرورت شناخت سبک و سیره زندگی و اخالقي رسول گرامي اسالم)صلی اهلل 
علیه و آله( و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( به عنوان بهترین الگوی 
عملي و اخالقي؛ تعداد سه جلد کتاب  امام شناسی در قالب قصه هایی آموزنده و 
کاربردی برای دانش آموزان دوره های ابتدایی و تعداد چهارده جلد ویژه دانش آموزان 
دوره های متوسطه با موضوع پرتوی از زندگی نامه و سیره معصومین)علیهم السالم(، 

تألیف و ارائه شده است.
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اهداف:
1 - ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی - ایرانی بر اساس رهنمودهای مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی(؛
2 - آشنایی همه جانبه دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء با زندگی نامه چهارده 

معصوم )علیهم السالم(؛
3 - شناخت سیره عملی و اخالقی پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه 

اطهار )علیهم السالم( و به کارگیری آن در زندگی روزمره؛
4 - تقویت و تعمیق اعتقادات دینی و ایجاد فضای انس و محبت به اهل بیت 

عصمت و طهارت )علیهم السالم( در بین دانش آموزان؛
پیامبر  زندگی  سبک  زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  مطالعه،  روحیه  ایجاد   -  5
اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه اطهار )علیهم السالم(، یاران صدیق و با 

وفایشان، علمای اسالم و شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی.

راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه مرتبط و اجرای دقیق آن؛

- برگزاری جلسات توجیهی در سطوح استانی، منطقه ای و آموزشگاهی؛
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با رویكرد امام شناسی و سبک زندگی 

اسالمی؛
- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری از قبیل نقاشی، عكس، فیلم کوتاه، داستان، 
تئاتر و بهره مندی از فضای مجازی )وب سایت، وبالگ نویسی، پیامک و...( 

پیرامون امام معصوم )علیه السالم( تعیین شده ؛
- معرفی منابع نوشتاری، دیداری و شنیداری )کتاب، نرم افزار و ...( و برگزاری 

مسابقات کتابخوانی از زندگانی معصوم )علیه السالم( معین شده؛
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- برگزاری هرچه باشكوهتر واختصاصی مراسم والدت و شهادت امام معصوم 
)علیه السالم( تعیین شده  به صورت متمرکز و غیر متمرکز؛

- معرفی ابعاد مختلف زندگانی امام معصوم )علیه السالم( تعیین شده  توسط امام 
جماعت مدرسه؛

- قرائت یک حدیث، روایت و داستان از امام معصوم )علیه السالم( تعیین شده  
توسط معلمان در کالس های درس؛

- استفاده از فرصت های مغتنم در مناسبت های والیی مختلف در طول سال؛
- نیاز سنجی دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء در خصوص موضوعات مختلف 

و سعی در پاسخ گویی مناسب به نیازها؛
- هماهنگی و اعزام فضال، طالب، صاحب نظران حوزه و دانشگاه به مدارس 
برای برگزاری نشست های پرسش و پاسخ پیرامون ابعاد مختلف زندگانی 

امام معصوم )علیه السالم( اختصاص یافته؛
- برگزاری اردوهای زیارتی - آموزشی و دیدار با مراجع عظام تقلید و ائمه 

جمعه؛
- قرائت فرازهایی از زیارت نامه امام معصوم )علیه السالم( معین شده در مراسم 

آغازین؛
- دیوار نویسی مدارس با مضامین احادیث و روایات ائمه اطهار )علیهم السالم( 

و مزین نمودن تابلوهای اعالنات با احادیث گهربار مرتبط؛
- برگزاری همایش های تجلیل از دانش آموزان برتر مسابقات، مداح، سادات، 

هم نام امام معصوم )علیه السالم(، نمونه اخالقی- رفتاری و آموزشی؛
- برنامه ریزی جهت حضور با شكوه دانش آموزان در نمازهای جماعت مسجد 
محله و نمـاز جمعه شـهر به ویـژه در ایام والدت و شـهادت امام معصـوم 

)علیه السالم( معین شده؛
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ابعـاد مختلف  ابتكارات و خالقیت های مدارس جهت معـرفی  از  - اسـتفاده 
ایجاد فرهنگ  تعیین شده و تالش در جهت  شخصیتی و زندگانی معصوم 

عمل به آموزه ها؛
- برگـزاری مسـابقه جمع آوری و حفظ احادیـث امام معصـوم )علیه السالم( 

تعیین شده  در مدارس و در صورت امكان در منطقه؛
- برگزاری نمایشگاه محصوالت فرهنگی و امام شناسی و سبک زندگی اسالمی 

)فیلم، کتاب، بروشور، نرم افزار، پوشش اسالمی و ...(؛ 
- تهیه و تدوین منشور سبک زندگی اسالمی و نصب در مدرسه و دعوت به 

رعایت این منشور؛
ایام  در  ویژه  به  دانش آموزان  شكوفایی  برگزاری جشن  جهت  برنامه ریزی   -

والدت امام معصوم )علیه السالم( تعیین شده ؛
- ایجاد و تقویت روحیه ی پژوهش محوری در بین دانش آموزان و فراخوان 
مقاله پیرامون سبک و سیره عملی و اخالقی معصوم تعیین شده در سطوح 

مختلف ؛
- مستند سازی و ارزیابی عملكرد فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش ها 

طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه.
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عطرانتظار)توسعهوتعمیقفرهنگانتظارومهدویت(
مقدمه:

فرجه  تعالی  اهلل  )عجل  مهدی  انتظار حضرت  شوق  و  شور  حاضر  عصر  در 
الشریف( گسترش یافته و اشتیاق شناخت آخرین حجت خدا و زمینه های ظهورش 
از  دامن گسترده است.  نوجوانان  به ویژه جوانان و  اقشار مختلف مردم  میان  در 
منحرف  کج اندیشان  نادرست  و  نابجا  استفاده های  سوء  به  توجه  با  دیگر  سوی 
ناپاک در این مورد و جهت جلوگیری از گسترش بدعت ها، خرافه گرایی ها و  و 
رواج سطحی نگری در این موضوع؛ ضرورت تبیین درست و واقعی اندیشه انتظار 
برای کاربردی کردن  لذا نخستین قدم  ناگزیر ساخته است.  امری  را،  و مهدویت 
فرهنگ انتظار و مهدویت در جامعه؛ ترویج صحیح فرهنگ مهدویت در میان نسل 

جوان و نوجوان می باشد.

اهداف:
1 - آشنایی کلی با مباحث مهدویت؛

2 - ترویج و تعمیق فرهنگ صحیح انتظار و تربیت منتظر حقیقی؛
3 - تقویت باورهای مردم و جهت دهی صـحیح به شـور و اشـتیاق آنان به 

مهدویت؛
4 - پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات مهدویت؛

5 - پیرایش معارف مهدویت از خرافات و تحریف.

راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه مرتبط و اجرای دقیق آن؛

- برگزاری همایش  با موضوع انتظار و مهدویت؛
بروشور،  کتاب،  )فیلم،  مهدوی  فرهنگی  محصوالت  نمایشگاه  برگزاری   -

نرم افزار و ...(؛
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- برگزاری جشن های شعبانیه با هدف معرفی فرهنگ انتظار و مهدویت؛
مقدس  مسجد  مقصد  به  مهدویت  آموزشی   - زیارتی  اردوهای  برگزاری   -

جمكران؛
تخصصی  مرکز  علمیه،  حوزه های  همكاری های  دفتر  ظرفیت  از  استفاده   -
مهدویت و ... جهت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مدارس با حضور 

اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛
در سطوح  انتظار  و  مهدویت  مهم  مباحث  برای طرح  کوتاه مدت  آموزش   -

مختلف )دانش آموزان، همكاران و اولیاء(؛
- ایجاد و تقویت روحیه ی پژوهش محوری در بین دانش آموزان در برنامه های 

انتظار و مهدویت؛
- استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ارسال پیامک های مهدوی؛

- برگزاری مسابقات مختلف مانند دل نوشته، کتاب خوانی، سرود و مدیحه سرایی، 
خط و گرافیک و ...؛

- تهیه و تدوین منشور منتظران حقیقی و نصب آن در مدرسه؛
- فضاسازی دیوار مدارس و تابلوهای اعالنات با احادیث و روایات مرتبط؛

- مستند سازی فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش ها در قالب تصاویر 
و فیلم های منتخب و برگزیده، آمار و اطالعات مربوطه و ارزیابی عملكرد.



93

بخشسوم:فعالیتهایحوزهعترت

گفتمانهایدینی)عترتونماز(
مقدمه:

تعریف ما از گفتمان های دینی؛ برگزاری نشست هایی با حضور مبلغین دینی 
نماز، مسائل دینی  قرآنی، احكام و  و کارشناسان ممتاز و خبره در حوزه مسائل 
و  ارتباط  برقراری  به  منظور  دانش آموزان  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  اعتقادی،  و 
گفتگوی چهره به چهره و ایجاد تعامل و پاسخگویی به شبهات و مسائل مطرح 
شده می باشدکه با همكاری دفتر همكاری های حوزه علمیه و آموزش  و پرورش، 
دفاتر استانی ستاد اقامه نماز و نیز سازمان تبلیغات اسالمی در طول سال تحصیلی 

در مدارس برگزار می گردد.

اهداف:
زنگار  واسطه زدودن  به  ارزشی مخاطبین  و  اعتقادی  نظری،  مبانی  تعمیق   -1

شبهات به روش چهره به چهره؛
2- ایجاد فضای مناسب و امن جهت طرح پرسش های مخاطبین؛

3- بستر سازی مناسب برای ایجاد تعامل میان جوانان و نوجوانان و اساتید حوزه 
و دانشگاه؛

4- تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان؛
با  توانایی تحلیـل در رویـدادهای فرهنگی جهـت مقابله  بینـش و  ایجاد   -5

تهاجمات فرهنگی.

راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه مرتبط و اجرای دقیق آن؛

نیاز سنجی دانش آموزان در خصوص  - جمع آوری سؤاالت، تحلیل آن ها و 
مسائل، موضوعات و  شبهات احتمالی؛
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- تمهید مقدمات و در خواست مبلغ از سازمان و دفتر تبلیغات اسالمی، دفتر 
همكاری های حوزه علمیه و آموزش وپرورش، دفاتر استانی ستاد اقامه نماز 

و دفتر امام جمعه؛
- اطالع رسانی و تبلیغات مناسب جهت شرکت دانش آموزان و همكاران؛

- تهیه بسته های فرهنگی با کمک خیرین و سایر نهادهای فرهنگی؛
- تشكیل بانک اطالعاتی برای سخنرانان و مبلغین دینی واجد شرایط؛

و  دینی  گفتمان های  جلسات  هوشمندانه  هدایت  برای  فكر  اتاق  تشكیل   -
استمرار موضوعی آن؛

- مستند سازی فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش ها در قالب تصاویر 
و فیلم های منتخب و برگزیده، آمار و اطالعات مربوطه و ارزیابی عملكرد.



95

بخشسوم:فعالیتهایحوزهعترت

هیئتهایمذهبیدانشآموزانوفرهنگیان:
مقدمه:

هیئت مذهبی دانش آموزان تشكیالت دانش آموزی است متشكل از دانش آموزان 
داوطلب، بسیج دانش آموزی،  انجمن اسالمی، هالل و احمر و ...که در حوزه دین 
و فرهنگ و حول محور اسالم، فرهنگ عاشورا و والیت و در زمینه های فرهنگی، 

مذهبی، علمی، ورزشی و ... زیر نظر مدیر مدرسه فعالیت می نماید.
هیئت مذهبی فرهنگیان نیز تشكلی فرهنگی است متشكل از فرهنگیان و کارکنان 
آموزش وپرورش با مشارکت و مدیریت خود آنان برای بزرگداشت شعائر اسالمی 
و معارف قرآنی و مناسبت های والیی به ویژه محرم و صفر، ایام فاطمیه و ...؛ اعیاد 

مذهبی مانند نیمه شعبان، مناسبت های ملی مانند دهه فجر و ...

اهداف:
1 - ایجاد بستر مناسب برای آشنایی بیشتر دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده های 
آنها با فرهنگ عاشورا و اهداف نهضت حسینی و فرهنگ و سیره اهل بیت 

)علیهم السالم(؛ 
2 - تقویت روحیه معنوی و اعتقادی و باالبردن حس اعتماد به نفس دانش آموزان، 

فرهنگیان و خانواده های آنها؛
اهل بیت  برای  عزاداری  اهداف و چگونگی  با  دانش آموزان  آشنا ساختن   -  3

)علیهم السالم( و مقابله با بدعت ها؛
با  آنها  خانواده های  و  فرهنگیان  دانش آموزان،  بین  فعال تر  ارتباط  ایجاد   -  4
مسجد محله به عنوان قطب معنوی جامعه برای ارتقای کارکردهای اجتماعی؛
5 - اشاعه فرهنگ اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه و اله( و معارف قرآنی 

و ایجاد بستر مناسب براس کشف استعداد مداحان دانش آموز و فرهنگی.
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راهنمایعمل:
- دریافت شیوه نامه مرتبط و اجرای دقیق آن؛

- اجرای برنامه های فرهنگی و هنری متناسب با هر مناسبت اعم از سخنرانی، 
جلسات پرسش و پاسخ، مسابقات کتاب خوانی و ...؛

- پی گیری امور مورد نیاز تشكیالتی هیئت مذهبی با راه اندازی جلسات هیئت 
امنا؛

- تعین محل، زمان و تقویم اجرایی برنامه های هیئت؛
- تبلـیغ و اطالع رسـانی مناسـب جهـت جـذب دانـش آموزان، فرهنـگیان و 

خانواده های محترم آنها؛
- نام گذاری هیئت با بهره گیری از آموزه های دینی و مذهبی؛

- تهیه پرچم، آرم و تابلوی معرفی هیئت؛
- ثبت هیئت مذهبی در سازمان تبلیغات اسالمی و استفاده ازظرفیت های برون 

سازمانی؛
- جلب مشارکت های مردمی و خیرین محله و شهر؛

- مستند سازی فعالیت های صورت گرفته و ارسال گزارش های در قالب تصاویر 
و فیلم های منتخب و برگزیده، آمار و اطالعات مربوطه و ارزیابی عملكرد.
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بخش چهارم

فعاليت های حوزه 
اقامه ی نماز
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ساماندهیائمهجماعاتروحانیمدارس
مقدمه:

با توجه ویژه اي که نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمي ایران نسبت به تربیت 
ساماندهي  و  تربیتي  روش هاي  بررسي  مي نماید،  ابراز  جوانان  و  نوجوانان  دیني 
جدي  ضرورتي  نمایند،  آفریني  نقش  مسیر  این  در  مي توانند  که  عواملي  همه ی 
دارد. یكي از مهمترین اهداف نظام تربیت دیني در آموزش و پرورش توسعه و 
ترویج فرهنگ »نماز« در میان نسل آینده است. در راه توسعه و ترویج این فرهنگ، 
اقدامات مربوط به تبلیغ، تمهید و آموزش معارف نماز از سوي »ستاد اقامه نماز« 
مختلف  دوره هاي  در  جاري  برنامه هاي  و  طرح ها  قالب  در  پرورش  و  آموزش 

تحصیلي همواره مورد توجه بوده است. 
با نگاهي به عملكرد گذشته، بخوبي دریافت مي شود که درخصوص اقامه نماز 
جماعت در مدارس یكي از عوامل بسیار مهم، وجود »پیش نماز« و یا »امام جماعت« 
است که در یک کالم بتواند »ارتباط منطقي و صمیمانه اي با دانش آموزان« برقرار 
نماید. براي دستیابي هرچه بیشتر به این هدف مهم در مدرسه و همچنین صیانت و 
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پاسداري از حرمت روحانیت، دقت در انتخاب امام جماعتي که واجد شرایط ورود 
به مدرسه و ارتباط برقرار کردن با دانش آموزان باشد، در این طرح تقدیم مي گردد. 
امید است مسئولین محترم مناطق آموزشي و باألخص »مدیران محترم مدارس« با 
اجراي این طرح نسبت به انتخاب امام جماعت مدارس، دقت نظر بیشتري به خرج 
تعداد روحانیون  دلیل کمبود  به  نیز توجه گردد که  این اصل  به  دهند. در ضمن 

موجود، در بررسي شرایط الزم طبق این طرح، کوتاهي صورت نپذیرد. 

اهداف:
1 - انتخاب ائمه جماعات و ساماندهي وضعیت موجود؛
2 - آموزش ائمه جماعات در جهت توانمندسازي ایشان؛

3 - تشویق ائمه جماعات موفق.

اولویتها:
در کلیه مناطق آموزشي که امكان دسترسي به روحانیون واجد شرایط )به گونه اي 
که در این طرح مي آیند( مي باشد اولویت انتخاب با »ائمه جماعات روحاني« است. 
معلم،  تربیت  مراکز  شبانه روزي  مدارس  روحاني،  جماعات  ائمه  تأمین  در   -

آموزشكده هاي فني و حرفه اي و مدارس پرجمعیت در اولویت مي باشند. 
- مدارس متوسطه دوم و اول و ابتدایي براي تأمین ائمه جماعات روحاني به 

ترتیب اولویت قرار دارند. 
- استفاده از امام جماعت خواهر در مدارس دخترانه، براساس نظر بسیاري از 

فقها، بالمانع مي باشد. 
- در شرایط مساوي اولویت با ائمه جماعاتي است که آموزش هاي مربوطه در 

دوره هاي استاني و یا کشوري را دیده و داراي گواهي مربوطه باشند. 
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انتخابائمهجماعاتمدارس
الف– امامجماعتروحانيمدارس

شرایط عمومي: 
- موارد زیر بعنوان اهم شرایط عمومي ائمه جماعات روحاني مدارس تعیین 

مي گردند؛ 
- قرائت صحیح؛

- آراستگي و ظاهر مناسب؛ 
- وقت شناسي، منظم بودن و حضور به موقع در نمازخانه مدرسه؛ 

- متأهل بودن براي کلیه ائمه جماعات روحاني مرد در کلیه دوره هاي تحصیلي 
دخترانه. 

بدیهي است که حضور ائمه جماعات در دوره هاي مختلف تحصیلي مي بایست 
است  ضروري  لذا  باشد.  دوره  آن  دانش آموزان  روحي  سني،  شرایط  با  متناسب 

شرایط ویژه اي جهت هر دوره تحصیلي در نظر گرفته شود: 

شرایطاختصاصيامامجماعتدرسهدورهتحصیلي
1 - داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 60 سال سن؛ 

2 - دارا بودن تحصیالت حداقل تا پایان پایه پنجم با تأیید حوزه علمیه مربوطه
3 - توانایي در بیان احكام، برقراری ارتباط صمیمانه با دانش آموزان و بیان شیوا؛
4 - موفقیت در مصاحبه حضوري )بررسي کلیه شرایط عمومي و اختصاصي 

در یک مصاحبه حضوري انجام مي گردد(. 
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ترکیبشورایمصاحبهباائمهجماعاتروحاني:
ستاد اقامه نماز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق موظفند با 
توجه به موقعیت منطقه و تشخیص خود، از میان افراد زیر شورایي با حضور 3نفر 

براي مصاحبه ائمه جماعات روحاني تشكیل دهند: 
1 - کارشناس اقامه نماز آموزش و پرورش در شهرستان/ منطقه/ ناحیه؛ 

2 - نماینده حوزه علمیه شهر/ منطقه؛ 
3 - نماینده امام جمعه شهر/ منطقه؛

4 - نماینده مرکز بزرگ اسالمي در مناطق اهل سنت؛
5 - نماینده سازمان تبلیغات اسالمي شهر/ منطقه؛ 

6 - نماینده ستاد اقامه نماز شهر/ منطقه؛ 
تذکر 1: ادارات آموزش و پرورش دقت داشته باشند ترکیب 3 نفره ی شوراي 
مصاحبه ائمه جماعات بایستي عالوه بر وجهه مذهبي داراي تخصص هاي 

الزم براي مصاحبه و قدرت تشخیص قوي براي این موضوع باشند. 
و  آموزش  ادارات  است  الزم  باال،  در  شده  ذکر  مورد   6 به  توجه  با   :2 تذکر 
پرورش اقدام به صدور ابالغ براي 3 تن از قوي ترین افراد بنماید. )ابالغ ها 
توسط معاون پرورشي و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه / منطقه صادر 

مي گردد(. 
تذکر 3: یكي از اعضاي شوراي 3 نفره حتمًا روحاني باشد. 

تذکر 4: موارد مورد بررسي در مصاحبه حضوري بررسي کلیه شرایط قید شده 
در بخش هاي عمومي و اختصاصي دوره هاي تحصیلي مي باشد. 

تعیین  پایان شهریورماه  لغایت  از 15 شهریور  انجام مصاحبه ها  5: زمان  تذکر 
جماعات  ائمه  ابالغ  تحصیلي،  سال  اول  هفته  در  که  گونه اي  به  مي گردد 

روحاني براي مدارس صادر گردیده باشد. 
تذکر مهم: پرداخت حق ایاب و ذهاب ائمه جماعات روحاني مدارس منوط 
به اجراي طرح ساماندهي و تكمیل اطالعات ائمه در بانک سامانه ائمه جماعات 

روحاني مي باشد. 
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ب– امامجماعتفرهنگي
امام جماعت روحاني  در کلیه مناطق آموزشي و مدارسي که موفق به جذب 
با  تقبل زحمت نموده و  همكاران فرهنگي و برخي معتمدین  نمي گردند معموالً 
از  تشكر  و  تقدیر  ضمن  مي گردند.  مدرسه  جماعت  امام  مدرسه،  مدیر  انتخاب 
این حرکت پسندیده و نیكو توصیه هایي به شرح زیر جهت انتخاب و تعیین امام 

جماعت فرهنگي به عمل مي آید 

ضوابطوشرایطانتخابامامجماعتفرهنگي:
1 - قرائت صحیح اذکار نماز؛

2 - محبوبیت در بین دانش آموزان؛ 
3 - عدالت )که از شرایط عمومي تمامي ائمه جماعات مي باشد(؛ 
4 - وقت شناسي و نظم و انضباط در حضور به موقع در نمازخانه؛

5 - آراستگي و ظاهر مناسب؛ 
6 - آشنایي نسبي با مباني و معارف دیني.

تذکر: دقت در شرایط عمومي ائمه جماعات فرهنگي به عهده ی مدیران محترم 
مدارس مي باشد.  

آموزشائمهجماعاتمدارس:
آموزش ائمه جماعات به طرق ذیل صورت مي پذیرد: 

نماز  اقامه  ستاد  و  پرورش  آموزش  وزارت  توسط  که  استاني  آموزش هاي   -
استان ها یا حوزه های علمیه برگزار خواهد شد؛. 

دستورالعملپرداختحقایابوذهابائمهجماعاتروحاني؛ 
- حق ایاب و ذهاب ائمه جماعات روحاني به صورت متمرکز از محل اعتبارات 

وزارت متبوع و ردیف خاص، تأمین و ابالغ خواهد شد. 
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توجه:
- حق ایاب و ذهاب فقط به ائمه جماعات روحاني پرداخت خواهد شد که از 
ناحیه شوراي سه نفره هر اداره جذب، ساماندهي و به مدارس اعزام شوند 

و اطالعات کامل آنها در سامانه ائمه جماعت ثبت شده باشد.
- پرداخت حق ایاب و ذهاب منوط به ثبت گزارش ارسالي از ناحیه مدارس 

توسط کارشناسان مناطق در سامانه ائمه جماعت می باشد. 
- پرداخت حق ایاب و ذهاب به ائمه جماعات روحاني همكار فرهنگي که در 
ساعات غیرموظف نماز جماعت در مدارس اقامه مي نمایند بالمانع مي باشد. 
- حق ایاب و ذهاب به ائمه جماعات روحاني که در محل ادارات آموزش و 

پرورش نماز اقامه مي کنند ودر سامانه ثبت شده اند نیز بالمانع می باشد. 
- به منظور رعایت احتیاطات شرعي بعضي از مراجع معظم، ترتیبي اتخاذ شود 

که طالب خواهر فقط در یک مدرسه اقامه نماز جماعت نمایند.

آموزشعملینماز
مقدمه:

با  را  خود  روزانه  برنامه  از  اوقاتي  ابتدایي،  دوره  آموزگاران  برنامه  این  در 
بهره گیری از روش های مفید، متنوع و سودمند به آموزش عملي نماز اختصاص 
داده و با آموزش افعال و اذکار نماز تأثیر بیشتري بر کودکان گذاشته و این اوقات 

را براي دانش آموزان به لحظات فرح بخش انس با خدا تبدیل می نمایند. 

اهداف:
1ـ ایجاد انس و الفت هرچه بیشتردانش آموزان دوره ابتدایي با نماز؛ 

2ـ آموزش افعال و اذکار نماز به دانش آموزان دوره ابتدایي به صورت عملي، 
فني و مهارتي؛
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3ـ آموزش مقدمات نماز اعم از: وضو، تیمم، مكان و لباس نمازگزار؛
4- فراگیري کامل نمازهاي یومیه و سایر نمازهاي واجب؛

5- فراگیري نمازمسافر، نمازعیدین و وضوي جبیره در پایان دوره ابتدایي.

راهنمایعمل:
- تنظیم دستورالعمل و شیوه نامه آموزش عملي نماز و ارسال آن به استان ها، 

مناطق و مدارس؛
- برگزاري جلسات آموزشي و توجیهي براي آموزگاران مجري طرح در استان، 

منطقه و آموزشگاه؛
- بهره برداري از قالب های مختلف هنري، ادبي و نرم افزاري آموزش نماز در 

کالس ها و فعالیت های تجمعي؛
- تكمیل کارنامه نماز براي دانش آموزان توسط آموزگار مجري طرح؛ 
- استفاده از نقش الگویي دانش آموزان مستعد در آموزش عملي نماز؛

- بهره برداري بهینه در بازده زماني شش ساله از کتب درسي و کمک آموزشي؛ 
- استفاده از ظرفیت خانواده ها در اجراي بهینه طرح آموزش عملي نماز؛ 

- ارزیابي آموزگار، آموزشگاه و منطقه و ارائه بازخورد و تشویق مجریان موفق 
تذکر 1 / انتظارات از اجرای این طرح در هر پایه: 
  پایه اول: آموزش وضو، صحیح خوانی حمد و سوره. 

  پایه دوم: عالوه بر تمرین و تكرار آموزش های پایه اول، آموزش »اذکار« و 
»افعال« اذان، حمد وسوره، رکوع، سجده، قنوت. 

  پایه سوم: عالوه بر تمرین و تكرار آموزش های پایه هاي اول و دوم، آموزش 
اذکار اقامه، تسبیحات اربعه، تشهد و سالم. 

تذکر2 / تا پایان پایه سوم، دانش آموزان نمازهاي دو، سه و چهار رکعتي را فرا 
گیرند. 
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بردن  و  قبل  پایه هاي  آموزش هاي  تكرار  و  تمرین  بر  عالوه  چهارم:  پایه    
اولیه  مسائل  آموزش  و عصر،  ظهر  نماز  اقامه  و  نمازخانه  به  دانش آموزان 

احكام ساده مانند: طهارت، تیّمم، مكان و لباس نمازگزار. 
  پایه پنجم: عالوه بر تمرین و تكرار آموزش هاي پایه های قبل و شرکت دادن 
زمان  مانند  دیگري  احكام  آموزش  مدرسه،  نماز جماعت  در  دانش آموزان 

نماز، نماز مسافر، وضوي جبیره.
  پایه ششم ابتدایی: عالوه بر تمرین و تكرار آموزش های پایه های قبل، بردن 
با نمازهای عید فطر و  دانش آموزان به مساجد، نمازهای جمعه و آشنایی 

عید قربان.

جشنشكوفایي
مقدمه:

جشن شكوفایي؛ نقطه آغازي است براي دانش آموزان در آستانه ورود به سن تشرف 
و تكلیف که جهت دانش آموزان دختر سوم ابتدایي و پسر پایه هشتم یا نهم متوسطه 

دوره اول، به صورت آموزشگاهي، منطقه ای و یا متمرکز استانی برگزار می گردد.

اهداف:
1ـ تقویت ایمان و باورهاي دیني و تأکید بر این مهم که هر انساني در پیشگاه 

حضرت حق تكلیفي دارد؛ 
2ـ آشنایی دانش آموزان با وظایف و فرائض دینی؛

3- تفهیم شایستگي برقراري ارتباط با پروردگار متعال؛
4ـ مانایي و ماندگاري لحظات خوش تشرف و تكلیف به محضر پروردگار.

راهنمایعمل:
- تهیه و ارسال دستورالعمل جشن شكوفایي به مناطق و مدارس؛ 
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مدارس جهت  پرورشي  معاونین  و  مدیران  براي  توجیهي  تشكیل جلسات   -
برگزاري باشكوه این مراسم؛

مشارکت  جلب  منظور  به  دانش آموزان  اولیاي  با  توجیهي  جلسات  تشكیل   -
ایشان؛ 

- طراحي و اهداء لوح میثاق با پروردگار به دانش آموزان؛
با  آموزشگاهي  یا  و  منطقه ای  متمرکز،  به صورت  جشن  مراســم  برگزاری   -
دانشــگاهي و ظرفیــت های مكاني  از چهره های حوزوي و  بهره گیــری 

)زیارتگاه ها، مسجد، حسینیه ها و ...(؛ 
- ارزیابی عملكرد، منطقه، آموزشگاه و ارائه بازخورد؛

- تقدیر و تشكر از مدارس و همكاران موفق در برگزاري جشن شكوفایي؛
- تأکید می شود جشن تكلیف پسران با برنامه های جذاب، با نشاط و ماندگاري 

باال برگزار شود. 

تقلیدومرجعیت
شرح:

بیشتر  هرچه  آشنایي  و  مرجعیت  و  تقلید  بحث  تبیین  منظور  به  فعالیت  این 
دانش آموزان با مراجع عظام تقلید و با اولویت در پایه های سوم ابتدایي دختر و پایه 

نهم پسر و نیز تعمیم و استمرار آن در دیگر پایه ها انجام می شود. 

اهداف:
1ـ تبیین بحث تقلید و مرجعیت در بین دانش آموزان؛                 

2ـ آشنایي هرچه بیشتردانش آموزان با مراجع تقلید؛                
3- نهادینه نمودن انتخاب مرجع تقلید توسط دانش آموزان مكلف. 
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راهنمایعمل:
- ارسال دستورالعمل طرح مرجعیت و تقلید به استان ها، مناطق و مدارس؛

- معرفي مراجع تقلید و پایگاه های اطالع رسانی ایشان و رساله های عملیه  و 
منابع مرتبط با موضوع تقلید و مرجعیت؛

- برگزاري مسابقه سراسري از منابع معرفي شده؛ 
- اختصاص یک روز به عنوان روز آشنایي با مرجعیت و اعالم در خطبه های 

نماز جمعه؛ 
- برنامه ریزی و سـاماندهي کاروان های دانش آمـوزي جهـت دیـدار با مراجع 

عظام تقلید.

پیوندمسجد،مدرسهومنزل
مقدمه:

تشكل ها،  همكاران،  با  بیشتر  هماهنگي  براي  مدارس  مدیران  برنامه  این  در 
خانواده ها و هیئت امناء مساجد همجوار نشست و جلساتي ترتیب داده تا درآن 
دانش آموزان  بیشتر  بهره گیری  نحوه  و  منزل  و  مدرسه  مسجد،  تعامل  پیرامون 
جذاب سازی  راهكارهاي  و  جمعه  نمازهاي  و  مذهبي  اماکن  مساجد،  فضاي  از 

برنامه های مذهبي، فرهنگي مسجد تصمیمات الزم اتخاذ می گردد. 

اهداف:
1ـ ایجاد انس هر چه بیشتر دانش آموزان و خانواده های ایشان با مساجد، اماکن 

مذهبي و نماز جمعه؛ 
2ـ تقویت مباني اعتقادي و اخالقي دانش آموزان؛ 

3ـ ارتقاء سطح بینش علمي، سیاسي و اجتماعي دانش آموزان؛
4- تقویت مهارت های فردي و اجتماعي؛ 

5ـ حفظ وحدت و همبستگي مذهبي و تحقق آموزه های دیني و اجتماعي؛
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6- معرفي و تشویق چهره های شاخص و تأثیرگذار در مساجد از جمله: قاري، 
مؤذن، مكبر و دانش آموزان ممتاز درسي و اخالقي.

راهنمایعمل:
- ارسال دستورالعمل طرح پیوند مسجد، مدرسه و منزل به مناطق / نواحی و 

مدارس 
- انجام هماهنگی های الزم با ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد و 

ستادهاي نماز جمعه؛
- شناسایي مساجد و اماکن مذهبي هم جوار جهت حضور و تشویق دانش آموزان، 

همكاران و اولیاء؛
- برگزاري جلسات هماهنگي با هیئت امناي مساجد توسط مدیران مدارس؛

- برگزاري جلسات توجیهي با اولیاي دانش آموزان در مساجد و اماکن مذهبي؛
- جلب حمایت های مادي و معنوي مسئوالن و خیرین در راستاي اجراي بهینه 

برنامه؛
- پیگیری روند اجرا و نظارت بر حسن انجام کار در مراحل مختلف، بررسي 

نقاط قوت و ضعف و بازخورد به مراجع ذیصالح.

طرحمبین)مدیریتبرنامههاییاوراننماز(
مقدمه:

دانش آموزان  در  نماز  اقامه  روحیه  باروری  و  دینی  پرورش  در  مدرسه  نقش 
برکسی پوشیده نیست. هرچند که متخصصان فن تعلیم و تربیت اسالمی معتقدند، 
الگوی خواندن نماز، اولین بار در خانه و از طریق والدین به فرزند ارائه می گردد، 
اما با ورود کودک به مدرسه و تقارن حساس ترین زمان رشد و شكل گیری باورهای 
دینی او با زمان تحصیل، ایجاب می کند که نسبت به آموزش نماز و نهادینه نمودن 

آن به کودکان و نوجوانان در مدرسه توجه خاصی صورت پذیرد. 
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بهره گیری از توان تشكیالتي دانش آموزان در راستاي نهادینه نمودن برنامه های 
اقامه نماز در مدارس، نیازمند برنامه ای منسجم و منظم می باشد. ستاد اقامه نماز 
وزارت آموزش و پرورش به منظور عملیاتي کردن بند 6 راهبردهاي اجرایي سطح 
و  آموزشي  مراکز  در  نماز  اقامه  فرهنگ  تعمیق  و  تقویت  در طرح جامع  مدرسه 
تربیتي و با همكاري ستاد مرکزي اقامه نماز، ضمن طراحی یک برنامه آموزشی، 
مدیران  توان  از  بهره گیری  و  مدیریتي  شیوه های  گرفتن  نظر  در  با  و  تشكیالتي 
مدارس، اقدام به طراحي و راه اندازي طرح تشكیالتي مبین )مدیریت برنامه های 

یاوران نماز( با عنایت به اهداف ذیل نموده است:

اهداف:
1- آموزش، ارتقاء آگاهي ها و توانمندسازي مدیران، بویژه مدیران دوره متوسطه 
اول جهت آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین دانش آموزان با 

رویكرد مدیریت برنامه های تشكیالت دانش آموزي یاوران نماز؛ 
2- عینیت بخشي به نقش کلیدي مدیران در برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ 

اقامه نماز؛ 
3- ایجاد شبكه مردمي و نهادینه شدن طرح یاوران نماز؛ 

اقامه نماز در دانش آموزان و  4- تعمیم فعالیت ها و نهادینه نمودن برنامه های 
همكاران. 

معرفیفعالیت:
هدف،  مدارس  منتخب  مدیران  ویژه  ساعته   16 آموزشي  دوره های  برگزاري 
به  )نمازشناسي، شیوه های دعوت دانش آموزان  با سرفصل های اختصاصي شامل: 
نماز و مدیریت برنامه های اقامه نماز( در مراکز استان ها. در پایان با همكاري مرکز 
برنامه ریزی منابع انساني و فناوري اطالعات به شرکت کنندگان گواهي نامه ضمن 

خدمت ارائه خواهد شد. 
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نظارتبرتوسعه،تجهیزوحفظنمازخانههایمدارس:
مقدمه:

به منظور توسعه، تجهیز، بهسازي و زیباسازي و نیز جلوگیري از تغییرکاربري 
نمازخانه های مدارس و ادارات، با همكاري سازمان نوسازي مدارس و معاونت ها 
و رؤساي سازمان هاي مربوطه بر این امور نظارت، هدایت و حمایت به عمل می آید.

اهداف:
و  مدارس  در  نماز جماعت  اقامه  براي  مناسب  بستر  ایجاد  و  زمینه سازی   -1

ادارات؛
الگوي  رعایت  با  ادارات  و  مدارس  نمازخانه های  زیباسازي  و  بهسازي  2ـ 

معماري اسالمي ایراني؛
3- جلوگیري از تخریب و تغییرکاربري نمازخانه ها؛ 

4- بسترسازي مناسب جهت مشارکت خیرین در احداث، تجهیز، بهسازي و 
زیباسازي نمازخانه های مدارس؛

5- جذب مشارکت دانش آموزان به منظور حفظ و نگهداري از اموال نمازخانه 
آموزشگاه؛

راهنمایعمل:
1ـ ارسال دستورالعمل نظارت برتوسعه، تجهیز و حفظ نمازخانه های مدارس 

کشور به استان ها، مناطق و مدارس؛ 
2ـ استفاده کامل و بهینه از ظرفیت سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
استان و مجمع خیرین مدرسه ساز و سایر مراکز عالقه مند به همكاري جهت 

بهسازي، زیباسازي و تجهیز نمازخانه ها؛
3ـ تشكیل شناسنامه و کارنامه اقامه نماز براي نمازخانه هرآموزشگاه؛ 
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با هدف مشارکت معنوي و  اولیاء دانش آموزان  با  اندیشي  4- مشورت و هم 
مادي آنها؛

نمازخانه  اموال  در حفظ  دانش آموزان  مشارکت  براي  مناسب  بستر  ایجاد   -5
آموزشگاه. 

اقامهشكوهمندنمازجماعتدرمدارس:
شرح:

این برنامه به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و نهادینه نمودن این امر 
به عنوان یكي از برنامه های مهم آموزشي و تربیتي و با استفاده از توان ظرفیت های 

درون سازماني و برون سازماني صورت می گیرد. 

اهداف:
1ـ سفارش اکید به اقامه نماز جماعت با عنایت به آیات شریفه قرآن کریم؛

2ـ اقامه نماز جماعت به عنوان نماد دین و یكي از معیارهاي مطرح در نظام 
ین(؛ لوة َعُموُد الدِّ جمهوري اسالمي )اَلصَّ

3ـ عمل به پیام مقام معظم رهبري: مسئوالن پرورشي مدارس، نماز را در رأس 
برنامه های پرورشي به شمار آورند؛

4ـ ایمان به این امرکه یاد خدا در تمثال نماز زیباست و نماز در تمثال جماعت؛
5ـ ایجاد بستر مناسب جهت اقامه شكوهمند نماز با مشارکت اولیاء دانش آموزان، 

معلمین و سایرافراد عالقه مند؛ 
از طریق مشارکت در  اجتماعي دانش آموزان  افزایش مهارت هاي فردي و  6ـ 

اقامه نماز جماعت )مكبر، مؤذن، گروه های خادم الصلوه و ...(. 
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راهنمایعمل:
- ارسال دستورالعمل به استان ها، مناطق و مدارس؛

- تأکید برتشكیل ستاد اقامه نماز از حوزه ستادي تا آموزشگاه؛ 
- گنجاندن زنگ نماز در متن برنامه آموزشي مدارس؛ 

- پخش اذان از بلندگوهاي مدارس به صورت زنده )دانش آموزان، معلمین و 
اولیاء( دروقت شرعي؛

- اختصاص 30 دقیقه از وقت برنامه آموزشي و پرورشي به اقامه نماز جماعت 
- تنظیم جدول زمان بندي مشارکت دانش آموزان درفرایند اقامه نماز جماعت 

مدارس؛
- بسترسازي براي حضورکمي وکیفي مدیران مدارس، کادرآموزشي و تربیتي 

در نماز جماعت؛
نماز  ائمه جمعه و سایر مسئولین در  براي مشارکت و حضور  برنامه ریزی   -

جماعت مدارس؛
- ارزیابي از وضعیت اقامه نماز جماعت و تدوین کارنامه اقامه نمازآموزشگاه

- شناسایي و تشویق فعالین نماز مدارس و معرفي به ستاد اقامه نماز وزارت 
متبوع؛

جماعت  امام  بعنوان  فرهنگیان  و  برجسته  دانش آموزان  ظرفیت  از  استفاده   -
دانش آموز و فرهنگي.
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بخش پنجم

كميسيون تخصصی توسعه آموزش 
عمومی قرآن كریم
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کمیسیونتخصصيتوسعهآموزشعمومیقرآنکریم

َو َهـَذا کِتَاٌب أَنَزلْنَاُه ُمبَاَرٌک َفاتَّبُِعوُه َواتَُّقواْ لََعَلُّكْم تُْرَحُموَن
»و این کتابی است با برکت که آنرا فرو فرستادیم پس از آن پیروی کنید و 

پرهیزگار باشید که مشمول رحمت خدا گردید« )انعام / 155(.

مقدمه:
ایمان و عمل  از  دستیابي به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار 
و  علیه  تعالي  اهلل  اسالمي رضوان  انقالب  بزرگ  معمار  اندیشه هاي  تحقق  صالح، 
بخش  حیات  فرهنگ  گسترش  در  العالي  مدظله  رهبري  معظم  مقام  رهنمودهاي 
انقالبي،  با هویتي اسالمي -  ایران به کشوري توسعه یافته  قرآن کریم، و ارتقاي 
در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني 
است. فرهنگي که باید در کلیه سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام جمهوري 
قرآني  فرهنگ  توسعه  منشور  مفاد  وبراساس  منظور،  بدین  باشد.  جاري  اسالمي 
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، ذیل شوراي توسعه فرهنگ قرآني، کمیسیون 
تخصصي توسعه آموزش عمومي قرآن کشور با مسئولیت وزیر آموزش وپرورش 
و با عضویت مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگاني از مراکز و سازمان های 

قرآني کشور تشكیل گردید.
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الف-اهدافکلي:
- توسعه و تحول برنامه های آموزش عمومی قرآن کریم از جمله: مهارت های 
روخوانی، روان خوانی و درک معنای آیات قرآن کریم در میان اقشار مختلف 

جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان؛
- تقویت و گسترش اُنس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه؛

- حمایت از توسعه و تجهیز فضاهای آموزش عمومی قرآن؛
- تربیت و ارتقای سرمایه ی انسانی آموزش عمومی قرآن؛

- حمایت از تولید و عرضه ی آثار و محصوالت قرآنی؛
- توسعه فعالیت های قرآنی در فضای مجازی، فناوری های ارتباطاتی و رسانه ی 

ملی.

اهدافآموزشعموميقرآنکریم:
عمومي  آموزش  توسعه  ولزوم  قرآني  فرهنگ  توسعه  منشور  تصویب  پي  در 
قرآن کریم و در راستاي تحقق منویات رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( 
منظور  به  و  کریم،  قرآن  با  اسالمي  بیشترجامعه  هرچه  وانس  فراگیري  پیرامون 
تعیین شاخص های مطلوب سواد قرآني براي آحاد جامعه درابعادمختلف اعتقادي، 
قرآن  آموزش عمومي  نظام  اهداف  و  رسالت  ...، چشم انداز،  و  رفتاري  شناختي، 

کریم کشوربراساس مالحظات ذیل تعیین شده است:
جامعه  هدایت  در  کریم  قرآن  رفیع  جایگاه  به  عنایت  با  اهداف  این   – الف 
اسالمي و جایگاه ملت بزرگ ایران به عنوان پرچمدار قرآن و عترت تعیین 
گردیده است. از این رو فاصله میان وضعیت موجود با اهداف تعیین شده 
نباید باعث عدول از شاخص های مورد توجه کتاب وسنت شایسته ام القراي 
اسالمي درباره قرآن شود. اگرچه در تدوین این اهداف، عالوه بر توجه به 

شاخص های مذکور، امكان تحقق آن نیز مد نظر بوده است.
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براي تحقق مجموعه اهداف مصوب الزم است هنگام برنامه ریزي، این  ب – 
اهداف سطح بندی و ترکیب مناسب داشته باشد و رعایت تقدم رتبي مباحث 

و ترتیب اهمیت موضوعات مورد توجه قرارگیرد.
با هوشمندي و توان ذهني متوسط  اهداف، عموم مردم  ج - جامعه مخاطب 

است. بنابراین براي سایرین و کودکان باید این اهداف مناسب سازی شود.
در مورد دانش آموزان، ضروري است این اهداف با برنامه ریزی دقیق، به  د – 

تدریج تا پایان دوره متوسطه محقق شود.

چشماندازنظامآموزشعموميقرآن
قرآن در  میلیون حافظ  تربیت ده  با قرآن کریم و  انس  نهادینه شدن فرهنگ   

جامعه.

رسالتآموزشعموميقرآن
 ایجاد توانایي خواندن همراه با فهم و تدبر در قرآن و بهره گیری مردم از تعالیم 

قرآن در زندگي.
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در اجراي مواد1و2 وبندهاي یک، چهار و پنج ماده 4 منشور توسعه فرهنگ 
قرآني در جلسات نوزدهم و بیستم مورخ 92/2/7 و92/8/4 شوراي توسعه فرهنگ 
قرآني کشور، بنا به پیشنهاد کمیسیون توسعه آموزش عمومي قرآن کشور، »اهداف 

آموزش عموي قرآن کریم« به شرح ذیل به تصویب رسید. 

اهدافآموزشعموميقرآنکریم

ف
تحلیل مفهوميعنوان هدفردی

تقویت ایمان و گرایش 1
به قرآن و عترت

اعتقاد قلبي به حقانیت، جامعیت و جاودانگي قرآن مجید و جایگاه 
پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( به عنوان تبیین کنندگان علمي و عملي 

قرآن و محبت و مودت نسبت به قرآن و اهل بیت )ع( 

2
توانایي خواندن 

قرآن کریم
خواندن صحیح و روان قرآن کریم با تلفظ عربي حروف و حرکات 

در حد تمایز

3
درک معناي آیات 

درک معناي ظاهري عموم عبارات و آیات قرآن کریمقرآن کریم 

4
توانایي و التزام به تدبر 
در آیات قرآن کریم 

آشنایي با روش تدبر و پایبندي به اندیشه و دقت در آیات قرآن 
براي درک بهتر مراد و مقصود آیات

حفظ قرآن کریم5
به خاطرسپاري و از برخواني بخش هایي از آیات و سور قرآن کریم 

)حداقل سه جزء( 

اشتیاق به خواندن روزانه و استماع قرآن کریم، همراه با فهم و تدبر انس با قرآن کریم6
در آیات

آشنایي با علوم و 7
معارف قرآن کریم

آشنایي با کلیات تاریخ و علوم قرآني و شناخت معارف اسالمي و 
ضروري قرآن کریم

8
توانایي استفاده از 

قرآن کریم
توانایي جستجو و دریافت معارف عمومي مورد نیاز از قرآن کریم 

با استفاده از منابع معتبر

تبعیت از قرآن و عترت9
عمل به آموزه های قرآن و اهل بیت در ابعاد مختلف زندگي و تحقق 

سبک زندگي قرآني
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تدابیراجرایي:
نهادهاي  و  دولتي، عمومي  دستگاه های  و سایر  پرورش  و  آموزش  وزارت   -
همچنین  و  قرآن  عمومي  آموزش  درسي  برنامه های  کلیه  مكلفند  مردمي 
دوره های تربیت مربي، معلم و مدرس مربوطه را براساس اهداف فوق تنظیم 

و اجرا کنند.
- وزارت آموزش و پرورش موظف است در طراحي و اجراي کلیه دروس، به 

ویژه عربي، دیني و فارسي، تحقق اهداف فوق را پیگیري کند.
- وزارت علوم، تحقیقات وفناوري موظف است، به منظور تامین نیروي انساني 
الزم براي تحقق اهداف فوق، با همكاري دانشگاه فرهنگیان و سایر مراکز 
آموزش عالي واجد صالحیت نسبت به طراحي و اجراي دوره های آموزش 
آموزش  پژوهشگر  و  مدیر  کارشناس،  مدرس،  معلم،  مربي،  تربیت  عالي 

عمومي قرآن درمقاطع کارداني تا دکتري اقدام کند.
- کمیسیون توسعه آموزش عمومي قرآن کشور موظف است نسبت به طراحي 
واستقرار ساز وکارهاي الزم براي هماهنگي و نظارت برتحقق اهداف فوق 
دربرنامه های آموزش عمومي قرآن دستگاه ها و نهادهاي مختلف کشور اقدام 
و گزارش ساالنه اجراي این مصوبه را به شوراي توسعه فرهنگ قرآني ارائه 

کند.
- سازمان صدا وسیما مكلف است از طریق همه شبكه های صدا و سیما نسبت 
قرآن  عمومي  آموزش  اهداف  تحقق  براي  موثر  فرهنگ سازی  و  ترویج  به 

اقدام کند.

ب:ترکیباعضایکمیسیوندراستان:
- مدیرکل آموزش و پرورش استان )رئیس کمیسیون(؛
- معاون پرورشی و فرهنگی )نائب رئیس کمیسیون(؛

- رئیس اداره قرآن، عترت و نماز )دبیر کمیسیون(؛



122

ندايرحمت

- مدیران مرتبط اداره کل؛
- نماینده استاندار؛

- نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان؛
- نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛

- نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان؛
- نماینده سازمان تبلیغات اسالمی استان؛

- نماینده مدیریت حوزه علمیه برادران استان؛
- نماینده مدیریت حوزه علمیه خواهران استان؛

- نماینده اداره کل صدا و سیمای استان؛
- نماینده مدیر کل ورزش و جوانان استان؛

- نماینده اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان؛
- بسیج دانش آموزی و فرهنگیان؛

- دو نفر نماینده از مؤسسات مردمی و تشكل های قرآنی استان؛
- دو نفر استاد و صاحب نظر قرآنی )به تشخیص مدیرکل آموزش و پرورش استان(. 

ج-شرحوظایفکمیسیوندراستان:
آموزش عمومی  استانی توسعه  تهیه و تصویب و کاربست شاخص های   - 1

قرآن کریم 
2- تصویب شاخص های ارزیابی و نظارت بر فعالیت های قرآنی استان؛

3 - بررسی و بازنگری مأموریت ها و وظایف قرآنی دستگاه های دولتی و عمومی؛
4 - زمینه سازی و پیگیری تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب در 

حوزه آموزش عمومی قرآن کریم؛
5 - ایجاد ساز و کار الزم برای هماهنگی و تعامل مؤثر با دستگاه های اجرایی استان 

در زمینه فعالیت های قرآنی؛
6 - اتخاذ تدابیر الزم برای توانمندسازی و جلب مشارکت بخش خصوصی در 

جهت توسعه آموزش عمومی قرآن کریم؛
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7- ارزیابی و نظارت بر عملكرد دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی؛
8 - شناسایی نیازها، محدودیت ها و موانع توسعه آموزش عمومی قرآن کریم و 

استفاده از ظرفیت ها برای رفع آنها؛
آموزش  نیاز حوزه  مورد  انسانی  منابع  توسعه  و  تأمین  برای  برنامه ریزی   -  9

عمومی قرآن کریم و کیفیت بخشی منابع انسانی موجود؛
10 - برنامه ریزی الزم برای طراحی سامانه های آماری و شبكه های اطالع رسانی 

حوزه ی آموزش عمومی قرآن کریم؛
آموزش  حوزه ی  در  نیاز  مورد  مطالعات  و  پژوهش  برای  برنامه ریزی   -  11

عمومی قرآن کریم استانی؛
12 - برنامه ریزی برای تربیت حافظان قرآن کریم؛

13 - اجرای سایر فعالیت های موردنظر بر اساس شرح وظایف.
14 - صدور ابالغ برای کلیه ی اعضای کمیسیون توسعه ی آموزش عمومی قرآن 

کریم استان.
15 - تشكیل منظم جلسات کمیسیون با حضور اعضا، هر ماه یک بار.

تذکرات:
1 - کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم در حال حاضر صرفًا در مراکز استان 
تشكیل می گردد و ان شاءاهلل در مراحل بعدی تشكیل کمیسیون های مناطق و 

شهرستان در دست اقدام قرار خواهد گرفت.
2 - مستند سازی و ارائه مشروح گزارش نشست های کمیسیون آموزش عمومی 
قران کریم استان و پیگیری مصوبات آن به ستاد )دبیر خانه کمیسیون آموزش 

عمومی قرآن( مورد تأکید است.
3 - با توجه به اهمیت موضوع ارزشیابی از فعالیت های کمیسیون های استانی، از طریق 
دبیرخانه کمسیون توسعه آموزش عمومي قرآن کشور از این فعالیت ارزشیابی به 

عمل خواهد آمد و فرم شاخص های ارزیابی متعاقباً ارسال خواهد شد.
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بخش ششم

مسابقات قرآن، عترت و نماز
)دانش آموزان - فرهنگيان(
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الف(مسابقاتقرآن،عترتونمازدانشآموزي
شرایطوضوابطشرکتدرمسابقاتقرآن،عترتونمازدانشآموزي

الف-رشتهها:
- قرآن: قرائت )تحقیق و ترتیل( – حفظ )عمومی و ویژه( – مفاهیم )تفسیر(؛ 

- عترت: نهج البالغه – صحیفه سجادیه – مداحی؛
- نماز: اذان – احكام – انشای نماز؛

تبصره: رشته اذان و مداحی ویژه پسران است.

ب-مراحلبرگزاری:
مرحله اول: آموزشگاه ؛

مرحله دوم: مناطق، شهرستان ها، نواحی و ادارات؛
مرحله سوم: استانی؛

مرحله چهارم: کشوری؛
مرحله پنجم: بین المللی )در رشته حفظ و قرائت(. 
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زمانبندیمسابقات:)مرحلهاولتاسومپیشنهادیاست(

مرحله چهارممرحله سوممرحله دوممرحله اول

تابستاناردیبهشتبهمنهفته آخر آذر

د-سایرشرایط
- شرکت در مسابقات به صورت داوطلبانه است.

پایـه ها و دوره های مختـلف تحصـیلی در مرحله اول و دوم  - دانش آموزان 
مسـابقات می تواننـد در یک یا چنـد رشته شرکت نماینـد ولی شرکت در 

مراحل بعدی تنها در یک  رشته امكان پذیر است.
- زمان بندی اجرای مسابقات از مدرسه تا استان به عهده ستاد برگزاری مسابقات 

استان است.
- از آن جا که مرحله آموزشگاهی مسابقات نسبت به سایر مراحل از اهمیت 
فوق العاده و ویژه ای برخوردار است لذا ضرورت دارد مدیر محترم آموزشگاه، 
مربیان و معاونین پرورشی با استفاده از فرصت های مختلف نسبت به تبیین 

مسابقات و تشویق دانش آموزان به شرکت در مسابقات اقدام نمایند.
- در اعزام دانش آموزان به مسابقات، رعایت ضوابط اردویی الزامی است.

انتخاب مربیان و سرپرستان دانش آموزان شرکت کننده، شرایطی از قبیل  - در 
تعهد، تخصص، تجربه تأهل )سرپرست دختران( مدنظر قرار گیرد.

- جهت مربیان و سرپرستان دانش آموزان شرکت کننده در مراحل سوم و چهارم 
می بایست ابالغ مأموریت صادر گردد.

حفظ  مفاهیم،  ترتیل،  و  تحقیق  قرائت  شامل  قرآن  در  مسابقات  رشته های   -
عمومی )طبق جدول ضمیمه( و حفظ ویژه )شامل حفظ 5 جزء، 10 جزء 
ترتیبی، 20 جزء ترتیبی و حفظ کل قرآن کریم( و مسابقات عترت شامل 
مداحی، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و مسابقات نماز شامل اذان، احكام و 

انشای نماز است.
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- چنانچه دانش آموزی در مسابقات قرآن، عترت و نماز موفق به کسب رتبه اول 
کشوری شده باشد در سال آینده تنها با تغییر رشته مسابقه و یا تغییر دوره 

تحصیلی، مجاز به شرکت در مسابقات کشوری است.
دانش آموزان جهت دریافت فایل الكترونیكی محتوای مسابقات و نیز دریافت 
نشانی  به  نماز  و  عترت  قرآن،  کل  اداره  سایت  به  مربوطه  اخبار  آخرین 
serat.pt.medu.ir یا سایت اقامه نماز به نشانی namaz.medu.ir مراجعه 

نمایند.
- با عنایت به این که مسابقات رشته های تفسیر، نهج البالغه و صحیفه سجادیه 
در مراحل استانی و کشوری در دو مرحله آزمون کتبی و کنفرانس برگزار 
می گردد و این احتمال وجود دارد که نفر اول مسابقات مرحله اول و دوم که 
با آزمون کتبی انتخاب شده است از قدرت سخن وری برخوردار نباشد، لذا 
پیشنهاد می شود در این دو مرحله با حضور 3 الی 5 نفر اول )با انتخاب و 
اعالم یک موضوع مشترک و برگزاری کنفرانس حداکثر 5 دقیقه ای( مسابقه 
شفاهی مجدد برگزار، سپس نفر برتر آزمون کتبی و کنفرانس به مرحله بعدی 

معرفی شود.
حضور دانش آموزان در مسابقات بر اساس جدول ذیل است. 
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جدولزمانبندیفعالیتهایمسابقاتقرآن،عترتونماز

عنوان فعالیت زمان

مهر

- تشكیل ستاد مسابقات، برنامه ریزی و تنظیم جدول زمان بندی مراحل مختلف 
دستورالعمل های  با  مطابق   ... و  محتوا  تأمین  و  مقدمات  تمهید  از  اعم  اجرایی 

مربوطه
- تنظیم دستورالعمل مسابقات و اطالع رسانی به موقع و مناسب به مخاطبان

- برگزاری جلسات توجیهی ویژه مدیران، معاونین و مربیان پرورشی مدارس

- تبلیغات، ثبت نام و توزیع محتوای مسابقاتمهر و آبان

- برگزاری مرحله ی اول مسابقات )آموزشگاهی( آذر

دی
- ارسال اسامی منتخبین از مدارس به شهرستان

- تعیین داوران و برگزاری جلسات توجیهی مسابقات

- برگزاری مرحله ی دوم مسابقات )منطقه – شهرستان( بهمن

اسفند
- ارسال اسامی منتخبین از شهرستان به استان

- برگزاری کالس های آموزشی جهت آمادگی ورود به مسابقات استانی

فروردین و 
- برگزاری مرحله ی سوم مسابقات )استانی( اردیبهشت

نیمه دوم 
اردیبهشت 

وخرداد
- برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان منتخب

- برگزاری کالس های آموزشی جهت آمادگی ورود به مسابقات کشوری

- ارسال اسامی منتخبین از استان به کشورخرداد

- برگزاری مسابقات کشوریتیر و مرداد
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رشتههایمسابقاتقرآن،عترتونمازدرمراحلچهارگانه

مرحله اول رشته
)آموزشگاه( 

مرحله دوم 
 )منطقه /شهرستان( 

مرحله چهارم مرحله سوم )استان( 
)کشور( 

یی
تدا

اب

ول
ه ا

سط
متو

وم
ه د

سط
متو

یی
تدا

اب

ول
ه ا

سط
متو

وم
ه د

سط
متو

یی
تدا

اب

ول
ه ا

سط
متو

وم
ه د

سط
متو

یی
تدا

اب

ول
ه ا

سط
متو

وم
ه د

سط
متو

**-**-******قرائت تحقیق

**-**-**-**-قرائت ترتیل

*--**-******حفظ

**-**-******5 جزء

**-**-******10 جزء

**-**-******20 جزء

**-**-******حفظ کل

*--**-**-**-مفاهیم

*--**-**-**-مداحی

صحیفه 
*--**-**-**-سجادیه

*--**-**-**-نهج البالغه

*--**-******اذان

*--**-******احكام

*--**-**-**-انشای نماز

تذکر: رشته های احكام و اذان در دوره ابتدایی، ویژه دانش آموزان ابتدایی دوره 
دوم است.
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شرحوظایفآموزشگاه،منطقهواستاندرمسابقات
الف– مرحلهیآموزشگاه:

مسئولیت برگزاری این مرحله از مسابقات به عهده مدیر محترم آموزشگاه است 
که وی میبایست با تشكیل شوراي قرآن، عترت و نماز و مساعدت و معاضدت 

همه همكاران مدرسه پیرامون موارد ذیل برنامه ریزی و اقدام نماید:
1- اعالم و نصب مواد مسابقات و تاریخ برگزاری آن در تابلو اعالنات آموزشگاه؛
محتوا،  مسابقات،  رشته های  به  نسبت  آموزشگاه  دانش آموزان  کلیه  توجیه   -2

نحوه برگزاری مسابقات و ...؛
3- تبلیغ مستمر در قالب های گوناگون به منظور تشویق و جذب دانش آموزان 

جهت شرکت در مسابقات؛
4- ثبت نام دانش آموزان عالقه مند طبق فرم های مندرج در فصل پایانی و ارسال 

به موقع به اداره مربوطه؛ 
تبصره: چنـانچه بـه ابتـكار اسـتان یا شهرسـتان، جهت ثبت نام دانش آمـوزان 
شرکت کننده در مسابقات سایت اینترنتی معرفی شود، مدیر محترم آموزشگاه 

می بایست ثبت نام عالقه مندان را در سایت مربوطه انجام دهد.
5- پیشنهاد می شود محتوای مسابقات در کالس های درسی پرورشی، دینی و 

قرآن آموزش داده شود؛
شفاهی( با کمک همكاران توانمند و  6- برگزاری مطلوب مسابقات )کتبی – 

عالقه مند در امر داوری؛
نمازخانه ی  در  مسابقات شفاهی  می شود  توصیه  بند  این  اجرای  در  تبصره:    
اولیاء  و  محل  اهالی  همیاری  از  و  شود  انجام  محله  مسجد  یا  آموزشگاه 

دانش آموزان در پذیرایی از شرکت کنندگان استفاده نمود؛
تفكیک  به   )... یادبود و  لوح  برتر آموزشگاه )جایزه،  7- تشویق دانش آموزان 

رشته و پایه تحصیلی؛
تهیه جزوات و  )تبلیغات، ثبت نام،  پیشنهاد می شود در برگزاری مسابقات   -8
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...( از توان و ظرفیت تشكل های دانش آموزی، اولیاء دانش آموزان، شورای 
اسالمی شهر و روستا و ... استفاده گردد؛

9- برگزاری کالس های آماده سازی جهت رتبه های اول به منظورکسب آمادگی 
حضوردرمسابقات مرحله دوم.

ب-مرحلهیناحیهای/شهرستانی/منطقهای:
تربیت بدنی  و  پرورشی  محترم  معاون  آموزش وپرورش،  اداره  محترم  مدیر 
جمع آوری  و  اول  مرحله  اجرای  حسن  بر  نظارت  ضمن  مربوطه  کارشناسان  و 
اطالعات و آمار شرکت کنندگان در مرحله اول، مسئولیت برگزاری مرحله دوم را 

نیز با رعایت موارد ذیل عهده دار خواهند بود:
1 - برگزاری جلسات آموزشی - توجیهی مدیران، معاونین و مربیان پرورشی 
در آغاز سال تحصیلی و تأکید بر ُحسن برگزاری کمی و کیفی مسابقات 

مرحله اول؛
به  مسابقات  اجرای  زمان بندی  برنامه  و  مسابقات  دستورالعمل  ارسال   -  2

آموزشگاه های تابعه در اول سال تحصیلی )هفته اول مهرماه(؛
تبلیغ،  از جمـله نحوه  بر اجـرای مطلوب مسـابقات مرحله اول  3 - نظارت 
انتـخاب داوران، کیفیـت مكان برگـزاری،  اطالع رسـانی و ثبـت نام، نحوه 

مشارکت های مردمی و ...؛
4 - انتخاب داوران مجرب و متعهد و توجیه آنان جهت برگزاری مرحله دوم 

مسابقات؛
5 - آماده سازی محل برگزاری مسابقات و ارسال برنامه زمان بندی و مكان اجرا 

و اطالع رسانی به آموزشگاه های تابعه؛
6 - برگزاری مطلوب مسابقات مرحله دوم، معرفی نفرات برتر و تقدیر از آنان؛
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7 - معرفی نفرات اول به تفكیک رشته، پایه و جنسیت )مكتوب یا الكترونیک( 
به استان جهت حضور در مرحله استانی؛

8 - برگزاری دوره های آماده سازی به منظور توجیه و آماده نمودن نفرات اول 
جهت حضور آماده و بانشاط در مسابقات مرحله استانی؛

9 - ارسال گزارش های آماری در خصوص برگزاری، زمان بندی و ... مسابقات 
مرحله دوم به اداره کل استان؛

10 - معرفی و تشویق مدیران، مربیان و معاونین پرورشی آموزشگاه هایی که 
حضور کمی و کیفی موفقی در مسابقات مرحله دوم داشته اند؛

11 - دعوت از مسئوالن محلی و استانی جهت شرکت در مراسم اختتامیه و 
اهدای جوایز به دانش آموزان برگزیده؛

انعكاس اخبار و  تبلیغی الزم جهت  تبلیغات محیطی و تمهید مقدمات   - 12
رویدادهای مسابقات؛

13 - استفاده از امكانات و ظرفیت های سایر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و 
قرآنی شهرستان.

مرحلهاستانی:
مدیرکل آموزش وپرورش استان و معاون پرورشی و فرهنگی مسئولیت برگزاری 
این مرحله را به عهده دارند که می بایست مقدمات الزم، توسط این افراد مهیا گردد 
تا ادارات قرآن، عترت و نماز بتوانند مسابقات را در سطح مطلوب برگزار نمایند. 

توجه به موارد ذیل در این مرحله مورد تأکید است:
- تشكیل ستاد برگزاری مسابقات و پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه؛

- تعیین کمیته های برگزاری مسابقات؛
- تعیـین زمان و مكان مسـابقات )پیشـنهاد می شود این مسـابقات به صورت 

شبانه روزی برگزار گردد(؛
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- انتخاب داوران مجرب، معتقد، متعهد، مقبول و محبوب و توجیه آنان؛
- آماده سازی فضای برگزاری مسابقات؛

- برگزاری مطلوب مسابقات، معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز به نفرات برتر؛
- برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه با دعوت از مسئوالن استانی و محلی؛

- برگزاری دوره های آماده سازی به منظور آموزش و توجیه نفرات اول جهت 
حضور با نشاط در مسابقات کشوری؛

- معرفی نفرات اول مسابقات به میزبان مسابقات کشوری؛
- ارزیابی و معرفی ادارات برتر از حیث کمی و کیفی؛

- ارسال گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل قرآن، عترت و نماز.

مرحلهکشوری:
وظایف استان های میزبان توسط اداره کل قرآن، عترت و نماز اعالم می گردد.
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دستورالعملمسابقاتقرآن
الف:رشتهها

- قرائت )ترتیل - تحقیق(؛ 
- حفظ )عمومی و ویژه(؛ 

- مفاهیم )تفسیر(. 

یادآوری:
کریم(  قرآن  کل  و  جزء   20 جزء،   10 جزء،   5( ویژه  حفظ  مسابقات  در   -
دانش آموزان بایستی در سامانه طرح نور ثبت نام نموده و بر اساس دستورالعمل 
طرح ملی حفظ در آزمون های مربوطه شرکت نموده و امتیاز آنان در سامانه 
طرح نور ثبت گردد، شرکت کنندگانی که حداقل 70% امتیاز را کسب نمایند 
به مرحله استانی دعوت شده و پس از برگزاری مرحله استانی، نفرات اول هر 
دوره تحصیلی در هر سطح و به تفكیک جنسیت در مرحله کشوری حضور 
خواهند یافت )بدیهی است در مراحل آموزشگاه و ادارات، این رشته فقط 
به صورت آزمون و ثبت نمرات در سامانه برگزارشده و نفرات راه یافته به 
مرحله استانی توسط همكاران محترم ادارات قرآن، عترت و نماز استان ها 

انتخاب و جهت شرکت در مرحله استانی دعوت خواهند شد(.
نمایند  کسب  را   %70 باالی  نمره  شرکت کنندگان  از  زیادی  تعداد  چنانچه   -

می توان به ترتیب از باالترین امتیازها به مرحله استانی دعوت نمود.
- نشانی سایت نور www.quran.medu.ir است که دانش آموزان می توانند به 

آن مراجعه و ثبت نام نمایند.

ضوابطعمومیواختصاصیرشتهقرائت)تحقیقوترتیل(:
1- دانش آموزان شرکت کننده در این رشته؛ دقایقی قبل از شروع زمان تالوت، 
آیات مربوط به قرائت خود را به صورت قرعه از مسئول دریافت و مرور 

می نمایند.
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2- تمامی دانش آموزان شرکت کننده می بایست بر اساس زمان اعالم شده )برنامه 
زمان بندی( در سالن مسابقات حضور داشته باشند و پذیرش یا عدم پذیرش 
دانش آموزان غایب با شرایط خاصی که کمیته فنی مسابقات تعیین خواهد 

شد، صورت می گیرد.

حدودومحتوا:
- دوره ابتدایی رشته قرائت )الگوی تالوت( 

)در دوره ابتدایی مسابقات قرائت فقط در بخش تحقیق برگزار می شود(.
اکثریت قریب به اتفاق اساتید قرائت کشور معتقدند؛ همه قاریان موفق، فعالیت 
قرائت خود را با تقلید از اساتید مشهور جهان اسالم آغاز نموده اند، لذا ضمن طرح 
این موضوع در ستاد برگزاری مسابقات و بررسی سابقه اجرای این طرح در برخی 
استان ها، مقرر گردید مسابقات رشته قرائت دوره ابتدایی به صورت تقلیدی و تحت 
عنوان »الگوی تالوت« برگزار گردد، بر این اساس، نحوه اجرای طرح مذکور به 

شرح ذیل اعالم می گردد:

اهداف:
1 - تالش برای انس بیشتر دانش آموزان و خانواده های آنان با قرآن کریم؛

به رشته ی  بار قصد ورود  اولین  برای  که  دانش آموزانی  در  انگیزه  ایجاد   -  2
قرائت را دارند؛

3 - جذب حداکثری دانش آموزان و مشارکت آنان در توسعه و تعمیق قرائت 
قرآن در جامعه اسالمی؛

ایجاد بستر  4 - شناسایی نخبگان و فعالین مستعد در عرصه ی قرآن کریم و 
رشد آنان؛

5 - انتقال فعالیت های قرآنی دانش آموزان از مدارس به منازل؛
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کالم  از  دانش آموزان  خانواده های  به ویژه  جامعه  آحاد  معنوی  بهره مندی   -  6
وحی با پخش آوای ملكوتی قرآن در منازل توسط شرکت کنندگان؛

7 - آغاز اصولی، صحیح و زیربنایی فن تالوت توسط دانش آموزان؛
دانش آموزان  به ویژه  مستعد  دانش آموزان  انگیزه  و  عالقه  به  توجه جدی   -  8

مناطق محروم که دسترسی به اساتید قرآن ندارند.

ضرورت:
- با توجه به رشد کیفی مسابقات قرائت قرآن کریم در کشور و تمایل بسیاری 
این طرح می تواند  این مسابقات، سادگی  برای شرکت در  از دانش آموزان 
در دانش آموزان ایجاد انگیزه کند و در راستای جذب کودکان،  نوجوانان و 
جوانان به فعالیت های قرآنی مثمر واقع گردد و هم چنین استعدادهای ناب 

قرآنی شناسایی گردد.
- با توجه به این که معموالً در مدارس، تعدادی از دانش آموزان به عنوان قاری 
به عنوان  افراد  این  و  می پردازند  قرآن  تالوت  به  آغازین  مراسم  در  قرآن 
برای ورود  انگیزه ای  دانش آموزان  می باشند، سایر  آموزشگاه مشهور  قاری 
همه  این طرح  اجرای  با  ندارند،  را  مسابقات  در  و شرکت  تالوت  امر  به 

دانش آموزان مبتدی محسوب شده، لذا انگیزه حضور تقویت می شود.

مخاطبین:
- کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی اول و دوم.

راهنمایعمل:
- به دانش آموزان عالقه مند به شرکت در طرح، لوح فشرده حاوی تالوت های 

کوتاه از اساتید مختلف طرح تحویل می شود.
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تالوت های  از  یكی  فشرده،  لوح  در  ارائه شده  الگوهای  بین  از  دانش آموز   -
مسابقات  در  و  نمود  خواهد  تقلید  فراوان  تمرین  با  و  انتخاب  را  موجود 

مراحل مختلف به تالوت همان قطعه خواهد پرداخت.
- حداکثر زمان هر تالوت 5 دقیقه است.

تشویق  را  شرکت کننده  دانش آموزان  مدارس،  پرورشی  مربیان  و  مدیران   -
خواهند نمود تا قطعه انتخابی خود را در منازل خود، همه روزه و به دفعات 

متعدد و مكرر استماع نمایند.
قرائت  می توان،  دانش آموزان شرکت کننده،  تشویق  و  انگیزه  ایجاد  به منظور   -
قرآن مراسم آغازین را به دانش آموزان )کالسی یا گروهی( واگذار نمود تا 

به صورت جمع خوانی تالوت نمایند.
- به معلمین محترم توصیه می شود هرروز، کالس درس را با تالوت همگانی 

دانش آموزان کالس آغاز نمایند.
- به همكاران محترم ادارات قرآن، عترت و نماز استان ها توصیه می شود نسبت 
به پیگیری و رصد نحوه اجرای این طرح در ادارات و مدارس اهتمام ورزیده 

و مدارس فعال را شناسایی نمایند تا:
  الف: جمع خوانی دانش آموزان این گونه مدارس با پیگیری این اداره کل از 

طریق شبكه قرآن سیما و شبكه استانی پخش گردد؛
  ب: در صورت موفقیت طرح مذکور، همایش های استانی با حضور دانش آموزان 

موفق و مدارس فعال برگزار گردد.
منازل  در  همه روزه  کریم  قرآن  ملكوتی  آوای  طرح؛  این  اجرای  با  یادآوری: 
قران  از  زدایی  مهجوریت  در جهت  طنین انداز شده و ضمن تالش  دانش آموزان 

کریم، فضای معنوی خاصی در منازل ایجاد خواهد شد )ان شاء اهلل(.
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محتواومراحلمسابقاتقرائت:

مرحله اول: پایه تحصیلی
آموزشگاهی

مرحله دوم: 
منطقه

مرحله سوم: 
استان

مرحله چهارم: 
کشوری

اول ابتدایی

 CD طرح الگوی تالوت بر اساس
ارسالی

--

--دوم ابتدایی

--سوم ابتدایی

--چهارم ابتدایی

--پنجم ابتدایی

--ششم ابتدایی

10 جزء اول 5 جزء اولجزء 1 و 2جزء 1هفتم، هشتم، نهم
قرآن

 )اول تا چهارم 
متوسطه( 

5 جزء اول 
قرآن

کل قرآن کریم20 جزء اول10 جزء اول قرآن

مالکهاومعیارهایارزیابیازعملكرداستان:
)تحقق  رو  پیش  دستورالعمل  مندرجات  نمودن  عملیاتی  و  توجه  میزان   -

انتظارات(؛
- ارائه شواهد و مستندات حسب تقاضا در اسرع وقت؛

- اهمیت به فرایند در اجرای مفاد دستورالعمل؛
- ابتكار و خالقیت استان در حسن اجرای مفاد دستورالعمل؛

- رعایت ضوابط و مقررات طبق جدول زمان بندی؛
- ارائه گزارش تصویری از اجرای کالسی، آموزشگاهی، منطقه ای و استانی.
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الف-حفظعمومی
در هر  است  که الزم  پرسیده می شود  دانش آموزان دو سؤال  از  این رشته  در 
سؤال حداقل 7 سطر و حداکثر 10 سطر از قرآن کریم را به صورت شمرده و واضح 

تالوت نمایند.

محتواومراحلرشتهحفظعمومی

مرحله اول: پایه تحصیلی
آموزشگاهی

مرحله دوم: 
منطقه

مرحله سوم:
استان

مرحله چهارم: 
کشوری

سور مبارکه اول
تكاثر تا ناس

با نظر شورای قرآن منطقه

--

سور مبارکه دوم
--ضحی تا ناس

سور مبارکه بلد سوم
--سور مبارکه غاشیه تا ناستا ناس

سور مبارکه چهارم
انشقاق تا ناس

سور مبارکه مطففین تا 
--ناس

سور مبارکه پنجم
--جزء سی ام قرآن کریمعبس تا ناس

جزء سی ام قرآن ششم
کریم

جزء سی + سوره 
--مرسالت و انسان

سوره بقره 1 هفتم
سور ه بقره 1 تا 181سوره بقره 1 تا 93تا 57

سوره بقره 58 هشتم
سور ه بقره 58 تا سوره بقره 58 تا 134تا 93

220
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مرحله اول: پایه تحصیلی
آموزشگاهی

مرحله دوم: 
منطقه

مرحله سوم:
استان

مرحله چهارم: 
کشوری

سوره بقره 94 نهم
سوره بقره 94 تا سوره بقره 94 تا 176تا 134

245

دهم )اول 
متوسطه( 

سوره بقره 135 
سوره بقره 135 تا سوره بقره 135 تا 210تا 176

269
135 سوره بقره 
تا 83 آل عمران

یازدهم )دوم 
متوسطه( 

177 سوره بقره 
177 سوره بقره تا 177سوره بقره تا 237تا 210

15 آل عمران

177سوره 
بقره تا 132 

آل عمران

دوازدهم 
)سوم 

متوسطه( 

211 سوره بقره 
211 سوره بقره تا 211 سور ه بقره تا 264تا 237

61 آل عمران
211 بقره تا 
173 آل عمران

چهارم 
متوسطه

238 سوره بقره 
تا 264

238 سوره بقره تا 9 
آل عمران

238 سوره بقره تا 
108 آل عمران

238 سوره 
بقره تا 200 

آل عمران

ب-محتوایحفظویژه
     

حفظ 5 جزء پیوسته از اول 
یا آخر قرآن

حفظ 10 جزء پیوسته 
از اول یا آخر قرآن

حفظ 20 جزء پیوسته 
از اول یا آخر قرآن

حفظ کل
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محتواومراحلمسابقاتمفاهیم)تفسیر(

حدودومحتوا

مرحله کشورمرحله استانمرحله شهرستانمرحله آموزشگاهپایه

تم
هف

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره 

نازعات

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سوره نازعات

کنفرانس از سوره نازعات

صحت قرائت سوره نازعات
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره فوق

تم
هش

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره جمعه

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سوره جمعه

کنفرانس از سوره جمعه

صحت قرائت سوره جمعه
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره فوق

هم
ن

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره نبأ

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سوره نبأ

کنفرانس از سوره  نبًا

صحت قرائت سوره نبأ
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره فوق
م( 

ده
ه )

سط
متو

ل 
آزمون کتبی از او

ترجمه سوره انسان
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره انسان
کنفرانس از سوره انسان

کنفرانس از سوره انسان 
و قلم

صحت قرائت سوره انسان
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره انسان
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره های فوق

طه
وس

 مت
وم

د
م( 

ده
یاز

( 

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره 

حجرات

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سور ه حجرات

کنفرانس از سوره حجرات
کنفرانس از سور ه 

حجرات، قیامت

صحت قرائت سوره حجرات
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره حجرات
آزمون کتبی از ترجمه و 
سور ه حجرات، قیامت
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مرحله کشورمرحله استانمرحله شهرستانمرحله آموزشگاهپایه

طه
وس

 مت
وم

س
م( 

ده
واز

 )د

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره لقمان

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سوره لقمان

کنفرانس از سوره لقمان
کنفرانس از سوره های 

لقمان، معارج

صحت قرائت سوره لقمان
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره لقمان

آزمون کتبی از ترجمه 
و تفسیر سوره لقمان و 

معارج

طه
وس

 مت
رم

چها

آزمون کتبی از 
ترجمه سوره حشر

آزمون کتبی از ترجمه و 
تفسیر سوره حشر

کنفرانس از سوره حشر
کنفرانس از سوره حشر 

و مدثر

صحت قرائت سوره حشر
آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر سوره فوق

آزمون کتبی از ترجمه 
و تفسیر سوره حشر 

و مدثر

ضوابطعمومیواختصاصی
در مرحله اول )آموزشگاه( آزمون کتبی از ترجمه آیات موردنظر به عالوه صحت 
قرائت همان آیات و در مرحله دوم )شهرستان / منطقه( آزمون کتبی از ترجمه و 

تفسیر آیات به عالوه صحت قرائت آیات مدنظر است.
در مرحله سوم )استان( و چهارم )کشور( آزمون کتبی شامل سؤاالتی از ترجمه 

و تفسیر آیات به عالوه آزمون شفاهی )کنفرانس( است.
منبع در آزمون مفاهیم، تفسیر نمونه بیست وهفت جلدی است و سؤاالت در این 

آزمون به صورت تستی خواهد بود.
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آییننامهوفرمهايداوریرشتههایقرائت)تحقیقوترتیل(وحفظقرآنکریم
تجوید)35امتیاز(

این بخش شامل سه قسمت است:
- صحت قرائت؛
- تجوید قرائت؛ 

- فصاحت قرائت.
تذکر: آیین نامه داوری تجوید رشته حفظ نیز بر همین اساس خواهد بود، به جز 

بخش صحت قرائت که در قسمت حسن حفظ کسر امتیاز می گردد.

الف_ صحتقرائت
1. موارد کسر )4 امتیاز(:

حذف، اضافه، جابه جایی یا تغییر یک کلمه؛
2.1. حذف، اضافه، جابه جایی یا تغییر بیش از یک کلمه )اعم از عبارت، آیه، 

یا سطر(.
2. موارد کسر )3 امتیاز(:

1.2. حذف، اضافه و تبدیل کردن صداها به یكدیگر؛ مانند تبدیل صدای کوتاه 
بالعكس و  به صدای کوتاه دیگر؛ تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده و 

خطا در صلة های ضمیر.
2.2. حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین.

تبصره: کسر امتیاز اختالل در تلفظ تشدید، به تشخیص داور حداکثر تا )1امتیاز( 
است.

3.2. وصل به سكون، وقف به حرکت و رعایت نكردن وقف به اسكان یا ابدال.
4.2. حذف، اضافه یا تغییر حرف.

تذکر 1: در تمام موارد مذکور، در صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط 
)1 امتیاز( کسر می شود.
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تذکر 2: تكرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتیاز به همان 
میزان خواهد شد.

تذکر 3: اشتباهات در اعراب، حروف، عبارات و کلمات و مواردی مانند وصل 
به سكون یا وقف به حرکت، اشباع یا عدم اشباع، تبدیل حرکات کوتاه به 
کشیده و بالعكس، فقط توسط داوران صحت حفظ کسر امتیاز می شود و 

داوران رشته تجوید امتیازی از حافظ کسر نخواهند نمود.
موارد کسر )2 امتیاز(:

به ازای هر سطر تالوت کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده.

ب_ تجویدقرائت
1. موارد کسر )2 امتیاز(:

1.1. تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیز؛ مانند تبدیل »س« به »ث« یا 
»ط« به »ت« و نظایر آن.

تبصره 1: در صورت ادای ناقص، حداکثر )1 امتیاز( کسر خواهد شد.
تبصره 2: در صورت اصالح فوری بدون تجدید نفس، )1 امتیاز( و در صورت 

تكرار غلط، )2 امتیاز( دیگر کسر خواهد شد.
تبصره 3: سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هر حرف، )4 امتیاز( است.

1. موارد کسر )1 امتیاز(:
1.2. رعایت نكردن هر یک از نكات و قواعد تجویدی.

تبصره 1: در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک موضع، هریک جداگانه 
محاسبه می شود.

تبصره 2: رعایت ناقص موارد یادشده نظیر توازن میزان غنّه ها و مدها، با توجه 
به میزان نقص موجب کسر )0/5 تا 0/75 امتیاز( خواهد شد.
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تبصره 3: در صورت تكرار هریک از موارد فوق، به ازای هر مورد و برای هر 
حرف، حداکثر )3 امتیاز( کسر خواهد شد؛ برای مثال، عدم رعایت قلقله در 
هریک از حروف آن، موجب کسر حداکثر )3 امتیاز( برای آن حرف خواهد 

شد. در مواردی مانند مد، سقف کسر امتیاز برای هر نوع آن است.
بنا به تشخیص  افراطی در تلفظ دو حرف مجاور  یا  2.2. تداخل غیرمتعارف 
داور، مانند تداخل تلفظ حرف عین در میم در کلمه »یعملون« تداخل تلفظ 

حرف عین در الم در کلمه »نعلن« و نظایر آن.
3.2. اختالل های ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشكالتی از قبیل تپق 
اشكال لحظه ای در تلفظ حرکت، حرف و کلمه و اصالح درجا، موجب کسر 

)1 امتیاز( می شود.
تبصره 1: در مواردی که آب پریدگی در گلو رخ دهد، فقط داورِ صوت امتیاز 

کسر می کند.
پدید  نوع خطای  با  متناسب  مذکور،  موارد  عدم اصالح  در صورت   :2 تبصره 
آمده، از امتیاز کسر خواهد شد؛ مانند این که براثر تپق، حرکتی تغییر کند یا 

حرفی به حرف دیگر تبدیل شود.
تذکر: در مواردی که قرائت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف یا شیوه تلفظ 
و  داوران صحت حفظ  از مشورت  امتیاز پس  باشد، کسر  ابهام  دارای  آن 

تجوید تنها از یک بخش صورت می گیرد.

ج-فصاحتقرائت
- فصاحت در قرائت قرآن کریم، تلفظ واضح حروف و حرکات بر اساس لهجه 

خالص عربی، بدون تكلف و دور از گنگی و نامفهومی است.
- فصاحت دارای )7 امتیاز( است که امتیاز آن با توجه به عناوین زیر تقسیم 

می شود:
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1. تلفظ ممتاز و روان حروف )3 امتیاز(؛   
2. تلفظ ممتاز حرکات )3 امتیاز(؛   

3. تنظیم سرعت تالوت )1 امتیاز(.   
امتیاز  کسر  موجب  زیر  ترتیب  به  فصاحت  در  اختالل  دلیل  به  امتیاز  کسر   -

می شود:
الف- موارد کسر امتیاز: )شامل اغالط اعرابی، حرفی و کلمه ای، مخارج، صفات 

و احكام(. 
1. اختالل کلی و عمومی در تلفظ ممتاز و روان حروف به صورت کلی از سقف 

)3 امتیاز( در موارد زیر:
- مخارج، صفات و احكام حروف؛

- تكلف یا سستی در رعایت مخارج، صفات و احكام حروف؛
- زیادت و نقصان در مكث بر حروف سا کن، مشدد و تكیه ها.

2. اختالل در تلفظ ممتاز حرکات، هر مورد )0/25 امتیاز( در موارد زیر:
- حرکات کوتاه و کشیده؛

- نقص در کیفیت تلفظ حرکات بر اساس لهجه فصیح عربی؛
- نقصان و زیادت در کشش صداهای کوتاه و کشیده.

3. اختالل در سرعت تالوت، هر مورد )0/25 امتیاز( در موارد زیر:
- سرعت متناسب ادای حروف و حرکات در طول تالوت تند و کند خواندن، 

اِسراع و ابطاء برخی از کلمات و عبارات؛
- توازن نداشتن سرعت ادای حروف و حرکات و مد طبیعی در طول تالوت 

در مجموع موجب خلل در کیفیت ترتیل تالوت می گردد.
تذکر: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشكال داشته 
باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز 
تجوید حافظ، میانگین امتیاز سؤاالتی است که حافظ تا پایان سؤال به آنها 

پاسخ داده است.
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وقفوابتدا)15امتیاز(
مواردعمومیکسرامتیاز:

اقبح آیات،  اقبح دارای مفهوم کفرآمیز میان آیات و وصل  ابتدای  یا  1. وقف 
موجب کسر )2/5 تا 3 امتیاز( می شود.

2. وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات و وصل قبیح مغیر معنای آیات، 
موجب کسر )1/5 تا 2 امتیاز( می شود.

3. وقف یا ابتدای قبیح ناقص میان آیات و وصل قبیح ناقص آیات، موجب کسر 
)1 تا 1/5 امتیاز( می شود.

- عبور از وقف الزم که حسب مورد، ممكن است معنای اقبح یا قبیح ایجاد 
کند، مطابق بندهای باال موجب کسر امتیاز می شود.

4. رعایت نكردن اولویت های وقف، وصل و ابتدا موجب کسر )0/5 تا 1 امتیاز( 
می شود.

5. در مورد وقف اضطراری به دلیل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظایر آنها، 
امتیازی کسر نمی شود.

تبصره: درصورتی که قاری به لحاظ بی توجهی، از محل وقف مناسب عبور کند و 
وقف قبیح یا اقبح- ولو به دلیل کمبود نفس- مرتكب شود، وقف او اضطراری 
می شود. کسر  امتیاز  او  از   3 و   2  ،1 بندهای  مطابق  و  نمی شود  محسوب 
6. نفس کشیدن مخفی یا آشكار در غیر محل وقف، موجب کسر )1/5 امتیاز( 

در هر مورد می شود.
امتیاز(  از آیه در هر نفس، موجب کسر )0/5  7. تكرار بدون دلیل هر بخش 

می شود.
تبصره 1: اگر تكرار برای اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه ای باشد، موجب 

کسر امتیاز نخواهد شد.
اصالح  دلیل  به  تكرار  درصورتی که  حفظ،  رشته های  مسابقات  در   :2 تبصره 

محفوظات باشد، امتیازی کسر نخواهد شد.
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 8. مكث نامتناسب و بیش  از حد در رشته های تحقیق، تحقیق همراه حفظ قرآن 
تا )1  امتیاز( و حداکثر  به )کسر 0/25  از مواضع زیر  و ترتیل، در هریک 

امتیاز( در کل تالوت منجر می شود:
8-1. مكث طوالنی در مواضع وقف اضطراری؛

8-2. مكث طوالنی برهم زننده نظم قرائت.
به صورت  حافظ  که  مواردی  در  فقط  حفظ،  رشته های  مسابقات  در   :1 تذکر 
کسر  امتیاز  او  از  می کند،  انتخاب  ابتدا  و  وقف  برای  را  محلی  اختیاری، 
می شود؛ اما چنانچه وقف نامناسب و مكث به دلیل اشكال در ارائه محفوظات 
باشد یا برای تصحیح قسمتی که اشتباه تالوت کرده، ابتدا نماید، امتیازی از 

او کسر نخواهد شد.
تذکر 2: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشكال داشته 
گردد،  قطع  هادی حافظان  توسط  او  تالوت  اتمام سؤال،  از  قبل  که  باشد 
امتیاز وقف و ابتدای حافظ، فقط بر اساس سؤاالتی در نظر گرفته می شود 

که حافظ تا پایان سؤال به آنها پاسخ داده است.

امتیازدهیمرحلهنهاییمسابقاترشتههایتحقیق،تحقیقهمراهحفظقرآنوترتیل:
1. کسر امتیاز وقف و ابتدا در این مرحله از 14 صورت می گیرد و )1 امتیاز( 

دیگر، امتیاز مثبت است که به کسی تعلق می گیرد که:
- امتیازی از او کسر نشده باشد.

در  قاری  چنانچه  باشد.  داده  انجام  را  ابتداها  و  وقف، وصل  بهترین  قاری   -
ابتداها  بهترین وقف، وصل و  نتواند  اما  نباشد،  ابتدا دچار اشكال  وقف و 
را انجام دهد، از )0/25 تا 0/5 امتیاز( به ازای هر مورد از سقف )1 امتیاز( 

کسر می شود.
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2. کسر امتیاز، طبق 1 بند یادشده و بند ذیل صورت می گیرد.
3. چنانچه وصل در فواصل آیات، ضروری یا دارای اولویت باشد:

1.3. وقف یا ابتدای اقبح دارای مفهوم کفرآمیز موجب کسر( 1/5 امتیاز( می شود.
 2.3. وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب کسر )1 امتیاز( می شود.

 3.3. وقف یا ابتدای ناقص موجب کسر )0/5 امتیاز( می شود.
تبصره: در مواردی که در چند آیه متوالی، ابتدا از آغاز آیه ای ناقص، مغیر معنا 
یا اقبح باشد، ولی امكان ابتدای صحیح برای قاری وجود نداشته باشد، ابتدا 

از آغاز آیات موجب کسر امتیاز نمی شود.

لحنرشتهتحقیق)30امتیاز(
الف-ضوابطومعیارها

1. قدرت تنغیم )پردازش نغمه ها )5 امتیاز(؛ 
2. تنظیم و توزیع آهنگ ها بر عبارات )اندازه گیری( )4 امتیاز(؛ 

3. رعایت تكیه های صوتی )نبر صحیح کلمات( )4 امتیاز(؛ 
- هر مورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کاماًل غیرعرفی تغییر پذیرد، )0/25 

امتیاز( کسر می شود.
4. القای معانی و رعایت تعبیرات با استفاده از مهارت های صوتی و لحنی: )4 

امتیاز(؛ 
5. تنوع ردیف های لحنی یا مقام )2 امتیاز(؛ 

6. تأثیر معنوی )خشوع در تالوت(: )2 امتیاز(؛ 
7. انتخاب ردیف های زیبا و جذاب )2 امتیاز(؛ 

8. خالقیت و نوآوری مطابق با عرف تالوت در ردیف های لحنی )2 امتیاز(؛ 
9. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها )2 امتیاز(؛ 
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10. ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت )2 امتیاز(؛
- امتیاز: مشابهت فرود با شروع؛ )1 امتیاز(: نزدیک بودن درجه صوتی فرود با 

شروع در محدوده صوتی حداکثر یک اکتاو.
11. انتخاب سرعت مناسب )1 امتیاز(. 

ب-مواردکسرامتیاز

1. موارد کسر )2 امتیاز(:
1.1. شروع تالوت به طور غیرمتعارف خارج از توقع تالوت مجلسی؛

2.1. ناهمگونی ردیف ها بیشتر از 1/5 پرده.
2. موارد کسر )1 امتیاز(:
1.2. خروج از مقام؛

2.2. انتقال ناهمگون مقام؛
3.2. ناهمگونی ردیف ها کمتر از 1/5 پرده؛

4.2. ناهمگونی صوت و لحن.
3. موارد کسر )0/5 امتیاز(:

1.3. تكلف و فشار در اجرای نغمات؛
2.3. عدم توازن در سرعت تالوت.

4. موارد کسر )0/25 امتیاز(:
1.4. ناکوکی یا خروج از ردیف صدا؛

2.4. نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها.
تذکر: میزان کسر امتیاز درمجموع موارد منفی، نباید از )4 امتیاز( تجاوز کند و 

بیش از این، کسر امتیاز صورت نمی گیرد.
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لحنرشتههایترتیلوحفظ)30امتیاز(
الف-ضوابطومعیارها

1. رعایت اسلوب ترتیل )5 امتیاز(؛
2. تنوع ردیف های لحنی یا مقام )4 امتیاز(؛

3. تنظیم و توزیع آهنگ ها بر عبارات اندازه گیری )4 امتیاز(؛
4. رعایت تكیه های صوتی یا نبر صحیح کلمات )4 امتیاز(؛

- هر مورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کاماًل غیرعرفی تغییر پذیرد )0/25 
امتیاز( کسر می شود.

5. قدرت تنغیم )پردازش نغمه ها( )4 امتیاز(؛ 
6. تأثیر معنوی )خشوع در تالوت( )2 امتیاز(؛ 

7. خالقیت و نوآوری مطابق با عرف ترتیل )2 امتیاز(؛ 
8. القای معانی و رعایت تعبیرات )2 امتیاز(؛ 

9. انتخاب سرعت مناسب )2 امتیاز(؛ 
10. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها )1 امتیاز(. 

ب_ مواردکسرامتیاز:
 موارد کسر )2 امتیاز(:

ناهمگونی ردیف ها بیشتر از )1/5 پرده(. 
موارد کسر )1 امتیاز(:

1.2. خروج از مقام؛
2.2. انتقال ناهمگون مقام؛

3.2. ناهمگونی ردیف ها کمتر از 1/5 پرده؛
4.2. ناهمگونی صوت و لحن.

موارد کسر )5/. امتیاز(:
1.3. تكلف و فشار در اجرای نغمه ها؛

2.3. عدم توازن در سرعت تالوت.



154

ندايرحمت

4. موارد کسر )25/. امتیاز(:
1.4. ناکوکی یا خروج از ردیف صدا؛

2.4. نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها.
تذکر: میزان کسر امتیاز در مجموع موارد منفی، نباید از )4 امتیاز( تجاوز کند و 

بیش از این، کسر امتیاز صورت نمی گیرد.
تذکر 1: در رشته های حفظ، فقط در مواردی که حافظ به صورت طبیعی قرائت 
می کنـد، به او امتیـاز لحن داده می شـود و در مواردی که حافـظ به دلیل 
فراموشی، دچار اشتباه یا مكث شود و نظم قرائت وی مختل گردد، کسر 

امتیاز صورت نمی پذیرد.
تذکر 2: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشكال داشته 
باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز 
لحن حافظ، فقط بر اساس سؤاالتی در نظر گرفته می شود که حافظ تا پایان 

سؤال به آنها پاسخ داده است.

صوت)20امتیاز(
صوترشتهقرائتتحقیق:

- طنین )رنگ( )5 امتیاز(؛ 
- انعطاف )4 امتیاز(؛ 

- مساحت )وسعت( )4امتیاز(. 
امتیاز مساحت صوت به شرح زیر توزیع می شود:

1- از بم ترین درجه صدا تا 8 درجه یک اکتاو )1 امتیاز(؛ 
2- از بم ترین درجه صدا تا 11 درجه )2 امتیاز(؛ 

3- از بم ترین درجه صدا تا 12 درجه )2/5 امتیاز(؛ 
4- از بم ترین درجه صدا تا 13 درجه )3 امتیاز(؛ 

5- از بم ترین درجه صدا تا 14 درجه )3/5 امتیاز(؛ 
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6- از بم ترین درجه صدا تا 15 درجه )دو اکتاو( )4 امتیاز(؛ 
7- استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت )3 امتیاز(؛ 

8- شدت )حجم یا ولوم( )2 امتیاز(؛ 
9- تحریر )2 امتیاز(. 

تذکر: آب پریدن در گلو، سكسكه و نظایر آن، فقط توسط داورِ صوت کسر 
امتیاز می شود.

صوترشتههایترتیلوحفظ:
- طنین )رنگ( )6 امتیاز(؛ 

- انعطاف )4 امتیاز(؛ 
- شدت )حجم یا ولوم( )3 امتیاز(؛ 

- استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت )3 امتیاز(؛ 
- مساحت )وسعت( )2/5 امتیاز(؛ 

- تحریر )1/5 امتیاز(. 
تذکر 1: آب پریدن در گلو، سكسكه و نظایر آن، فقط توسط داورِ صوت کسر 

امتیاز می شود.
تذکر 2: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشكال داشته 
باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز 
صوِت حافظ، فقط بر اساس سؤاالتی در نظر گرفته می شود که حافظ تا پایان 

سؤال به آنها پاسخ داده است.

صحتحفظ)100امتیاز(
مبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و رسم الخط کلمات است:

1. اشتباه در حرکات و حروف )حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر(: 
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1.1. تصحیح فوری حافظ: کسر )0/5 امتیاز(؛ 
2.1. تصحیح نكردن حافظ: کسر )1 امتیاز(. 

تذکر: منظور از حرف در این بخش، حروف الفبا است و کلماتی که در دستور 
زبان عربی حرف تلقی می شوند نظیر )حتی، الی، فی، عن( را شامل نمی شود.
- در صورت بروز اشكال در این گونه کلمات، کسر امتیاز در ستون کلمه صورت 

می پذیرد.
تبدیل شود، فقط یک مورد کسر  به حرکت کوتاه دیگر  اگر حرکت کوتاه   -
امتیاز برای حافظ در نظر گرفته می شود؛ مانند تبدیل»عباٌد« به »عبادٍ«، »اَنَت« 

به »اَنِت«.
تذکر: اگر حرکت کشیده به حرکت کشیده دیگری تبدیل شود، فقط یک مورد 
»إنّا«،  به  »اِّنُه«  تبدیل  مانند  می شود؛  گرفته  نظر  در  برای حافظ  امتیاز  کسر 

»تابُوا« به »تَابا«.
تذکر 1: اگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده هم جنس خود یا بالعكس تبدیل 
امتیاز برای حافظ در نظر گرفته می شود؛ مانند  شود، فقط یک مورد کسر 

.» تبدیل »قاَل« به »قاال«، »رّب« به »ربِّ
تذکر 2: اگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده غیر هم جنس خود یا بالعكس تبدیل 
شود، دو بار کسر امتیاز برای حافظ درنظر گرفته می شود؛ مانند تبدیل»قاَل« 

به »قالوا«، »فأتوا« به »فأِت«.
تذکر 3: یک حرف در ضمایر، یک حرف در موصوالت، حرف مضارع و موارد 
مشابه، هنگام تبدیل و تغییر به عنوان حرف تلقی شده، در همین ستون کسر 
به  »الذی«  به»منَک«،  »منُه«  »منُكم«،  به  »منُهم«  تبدیل  مانند  می گردد؛  امتیاز 

»التیَ«، »تغفُر« به »یَغفُر«.
باید توجه داشت که حرف همراه حرکت خود مجموعًا یک حرف  تذکر 4: 

حساب می شود و فقط یک بار کسر امتیاز صورت می گیرد.
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تذکر 5: در مواردی که قرائت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف یا روش 
تلفظ آن دارای ابهام باشد، پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوید، 

کسر امتیاز تنها از یک بخش صورت می گیرد.
2. اشتباه در یک کلمه )حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر(:

1.2. تصحیح فوری حافظ: کسر )1 امتیاز(؛ 
2.2. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر )2 امتیاز(؛ 

3.2. تصحیح نكردن حافظ: کسر )3 امتیاز(. 
تذکر 1: کلماتی که در قرآن کریم به صورت ترکیبی از حروف و کلمه یا دو 
یا چند کلمه آمده یا توجه به رسم الخط قرآن، یک کلمه محسوب می شود؛ 

مانند: »فلیقاتل«، »فسیكفیكهم«، »فاسقیناکموه«.
تذکر 2: اگر در جابه جایی حروف نه اعراب )ریشه و معنای کلمه تغییر کند(، کسر 
نمره در بخش کلمه صورت می گیرد؛ مانند تبدیل »یعلمون« به »یعملون«، 

»نصیر« به »بصیر«.
تذکر 3: یک کلمه و یک حرکت در کلمه قبل یا بعد از آن، در امتیازدهی به منزله 
یک کلمه محاسبه می شود و کسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلمه لحاظ 

خواهد شد؛ مانند »و اهللُ« به جای »اِنَّ اهللَ«، و»ربُّک« به جای »مِن ربِّک«.
کلمه  یک  منزله  به  امتیازدهی  در  هم،  کنار  کلمه  یک  و  حرف  یک   :4 تذکر 
محاسبه می شود و کسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلمه لحاظ خواهد شد؛ 

مانند: »هذه انعام و حرث« به جای »و قالوا هذه انعام و حرث«.
محسوب  کلمه  یک  بیشتر،  یا  حرفی  تک  مقطعه  حروف  از  هریک   :5 تذکر 
می شود و اختالل در کل یا بعضی از حروف آن، موجب کسر نمره در ستون 

اشتباه در کلمه می گردد.
 3. اشتباه در کلمات )حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر(:

1.3. تصحیح فوری حافظ: کسر )1/5 امتیاز(؛ 
2.3. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر )2/5 امتیاز(؛ 

3.3. تصحیح نكردن حافظ: کسر )4 امتیاز(. 
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تذکر 1: منظور از کلمات، عبارتی بیش از یک کلمه است؛ مانند: »والمجاهدون 
باموالهم و انفسهم فی سبیل اهلل« به جای »و المجاهدون فی سبیل اهلل باموالهم 

و انفسهم« »واهلل خبیر بما تعملون« به جای »واهلل بما تعملون بصیر«.
تذکر 2: بسمله در ابتدای سوره ها در حكم عبارت است.

4. عدم رعایت ترتیب آیات و جابه جایی آنها:
1.4. اگر جاافتادگی در حد یک آیه باشد:

1.1.4. تصحیح فوری حافظ: کسر )2 امتیاز(؛ 
2.1.4. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر )3 امتیاز(؛ 

3.1.4. تصحیح نكردن حافظ: کسر )4/5 امتیاز(. 
2.4. اگر جا افتادگی بیش از یک آیه باشد:

1.2.4. تصحیح فوری حافظ: کسر )2/5 امتیاز(؛ 
2.2.4. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر )3/5 امتیاز(؛ 

3.2.4. تصحیح نكردن حافظ: کسر )5 امتیاز(. 
تذکر 1: منظور از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقط در مورد ابتدای آیات است و 
در صورت ایجاد اشتباه در خالل آیه، انتقال محسوب نمیشود و در ستون 

کلمات کسر امتیاز خواهد شد.
تذکر 2: اگر حافظ در خالل آیاتی که ابتدای آنها با هم مشابه است دچار اشتباه 

شود، کسر امتیاز در ستون کلمات انجام خواهد شد.
با حروف  به سوره دیگر که  انتهای سوره ای  از  انتقال  اگر حافظ در  تذکر 3: 
مقطعه صحیح،  به جای حروف  و  اشتباه شود  آغاز می شود، دچار  مقطعه 
حروف مقطعه دیگری را تالوت کند، کسر امتیاز در ستون انتقال به آیات 
جای  به  کهف  سوره  اتمام  از  بعد  »طه«  قرائت  مانند  می گیرد؛  انجام  دور 
»کهیعص«. در مورد حروف مقطعه مشابه، داور هادی میتواند پس از وقف 
حافظ، اشتباه را به وی تذکر ندهد و صبر کند تا ادامه آیات را تالوت کند 
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و بعد از مشخص شدن نوع اشتباه، کسر امتیاز را در ستون کلمه یا انتقال 
به دور انجام دهد؛ مانند قرائت»المر« بعداز اتمام سوره توبه به جای »الر« و 

قرائت »الم« بعد از اتمام سوره انعام به جای »المص«.
منظور  عبارتی  اشتباه  ستون  در  سطر،  یک  از  کمتر  آیات  در  اشتباه   :4 تذکر 

می شود.
تذکر 5: چنانچه آیات کوتاه جا افتاده بیش از یک سطر باشند، انتقال به دور 

محسوب می شود.
تذکر 6: اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر را تاوت نكند و داور هادی تمام 

آیه را کمک کند، به ازای هر سطر )4 نمره( کسر می شود.
5. مكث و تكرار:

- اگر شرکت کننده بیش ازحد متعارف مكث نماید یا عبارتی را برای یادآوری 
حداکثر تا دو بار تكرار کند، برای هرمكث و هربار تكرار )0/5 امتیاز( از 

وی کسر می شود.
تذکر 1: اگر شرکت کننده پس از مكث، موفق به ادامه تالوت نشود، داور هادی 
مساعدت می کند و فقط حسب نوع کمک، امتیاز منفی برای حافظ در نظر 

گرفته می شود.
تذکر 2: اگر شرکت کننده پس از مكث، اشتباه تالوت نماید، داور هادی مساعدت 
نموده و عالوه بر کسر امتیاز مكث، حسب نوع کمک، امتیاز منفی از حافظ 

کسر می نماید.
تذکر 3: اگرحافظ در خالل آیه پس از مكث، موفق به تالوت عبارت نشود، در 

صورت امكان.
 - داور هادی ابتدا کلمه اول را تذکر می دهد و در صورت تالوت حافظ، در 
ستون کلمه کسر امتیاز صورت می گیرد. در صورت عدم یادآوری، عبارت 

را تالوت می کند و در ستون کلمات کسر امتیاز می نماید.
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تذکر 4: اگر حافظ ابتدای آیه را فراموش و برای یادآوری آن مكث کند، داور 
هادی باید با خواندن عبارت ابتدایی آیه به حافظ کمک نماید و کسر امتیاز 

را در ستون کلمات انجام دهد.
را  سؤال  حافظ  داور،  توسط  سؤال  طرح  و  تالوت  ابتدای  در  اگر   :5 تذکر 
تشخیص ندهد و از داور هادی برای تشخیص سؤال درخواست کمک کند 
یا در حین تالوت بخواهد از داور هادی برای بخش قرائت شده تأیید بگیرد 
یا نام سوره، شماره صفحه یا شماره آیه را از داور هادی بپرسد، به ازای هر 

مورد )0/5 امتیاز( از وی کسر خواهد شد.
تذکر 6: داور هادی سؤاالتی را که از ابتدای سوره آغاز می شود، تنها به ذکر نام 

سوره ا کتفا می کند و ابتدای سوره را قرائت نمی کند.
تذکر 7: اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور هادی، قرائت خود را پس از 
استعاذه و بسمله شروع کند و سپس از داور هادی بخواهد مجدد سؤال را 

تكرار نماید، کسر امتیاز در ستون کلمات درج خواهد شد.
از یک جمله  بیش  بعدی  یادآوری قسمت  برای  برگشت حافظ  اگر   :8 تذکر 
باشد، به ازای قرائت هر نفس اضافه از قبل )0/5 امتیاز( از وی کسر می شود.
تذکر 9: چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذکر داور، مرتكب اشتباه دیگری در 
تالوت شود، صرفًا اشتباه اول مالک کسر امتیاز است و کسر امتیاز آن در 

ستون عدم تصحیح، همان اشتباه درج خواهد شد.
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمداوریوقفوابتدا)رشتهترتیل،تحقیق(15امتیاز

پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی قاری:  
آیات: سوره:     استان:    

تذکرات الزمنمرهموارد کسر امتیارردیف

2/5 تا 3وقف، وصل یا ابتدای اقبح میان آیات1

2/5 تا 3وصل اقبح در فواصل آیات 2

1/5 تا 2وقف، وصل یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات3

1/5 تا 2وصل قبیح مغیر معنا در فواصل آیات4

1 تا 1/5وقف، وصل یا ابتدای قبیح ناقص میان آیات5

1 تا 1/5وصل قبیح ناقص در فواصل آیات6

0/5 تا 1رعایت نكردن اولویت های وقف، وصل و ابتدا7

1/5نفس کشیدن مخفی یا آشكار در غیر محل وقف8

0/5تكرار هر بخش از آیه9

1/5وقف یا ابتداي اقبح در فواصل آیات10

1وقف یا ابتداي قبیح مغیر معنا در فواصل آیات11

0/5وقف یا ابتداي ناقص در فواصل آیات12

0/25مكث طوالني )تا سقف 1 امتیاز(13

            کسر امتیاز وقف و ابتدا )از 14(

0/25 تا 0/5رعایت نكردن بهترین وقف، وصل و ابتدا14

1             امتیاز مثبت وقف و ابتدا:

نمره به حروف:   نمره نهایی وقف و ابتدا:   
تاریخ: امضاء:      نام و نام خانوادگی داور:  
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الف-مواردکسرامتیازصحتقرائتوتجویدقرائت)28امتیاز(

عناوین کسر امتیاز

مخارج، صفات و احكام)28 امتیاز(:

امتیاز:

ب-موارکسرامتیازفصاحتقرائت)7امتیاز(


تلفظ ممتاز و روان حروف )3 امتیاز(:

تلفظ ممتاز حرکات )3 امتیاز(:

حفظ سرعت قرائت )1 امتیاز(:

امتیاز نهایی:
نام و نام خانوادگی داور:  امتیاز نهایی تجوید به حروف:   

امضاء: تاریخ:     
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمداوريصوت)رشتهترتیلوحفظقرآنکریم(20امتیاز

پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی قاری یا حافظ:  
آیات: سوره:    استان:    

ف
ردردی
مرهموا

ن

تاز
مم

ب
خو

ول
 قب

بل
قا

سط
متو

ف
ضعی

ت
حا

ضی
تو

6طنین1

4انعطاف2

استفاده مطلوب و 3
3هنرمندانه

3شدت4

1/5تحریر5

2/5مساحت6

 4
درجه
 1

امتیاز

 5
درجه
 1/5
امتیاز

6
 درجه

2
 امتیاز

8
 درجه
 2/5
امتیاز

امتیازات مثبت

)اضطراب،  امتیاز   1 تا   0/5 از  امتیاز  کسر  موارد 
و  دائمی  شدن  دار  رگه  گرفتگی،  خش،  لرزش، 
عطسه،  سرفه  از  ناشی  صدا  قطع  خلط،  مقطقی، 
سكسكه، جمع شدن آب در گلو، جیغ، خروسی 

شدن، پرش یا ناله در هنگام وقف( 

امتیازات منفی:توضیح اشكاالت:

به حروف: امتیاز نهایی:    
نام و نام خانوادگی داور:    تاریخ:   امضاء:
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرموقفوابتدا)رشتهحفظقرآنکریم(15امتیاز

پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی حافظ:  
آیات: سوره:    استان:               

اشكاالت و مالحظاتنمرهموارد کسر امتیازردیف

2/5 تا 3وقف، وصل یا ابتدای اقبح میان آیات1

2/5 تا 3وصل اقبح در فواصل آیات2

1/5 تا 2وقف، وصل یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات3

5 /1 تا 2وصل قبیح مغیر معنا در فواصل آیات4

1 تا 1/5وقف، وصل یا ابتدای قبیح ناقص میان آیات 5

1 تا 1/5وصل قبیح ناقص در فواصل آیات6

0/5 تا 1رعایت نكردن اولویت های وقف، وصل و ابتدا7

1/5 -نفس کشیدن مخفی یا آشكار در غیر محل وقف8

0/5تكرار هر بخش از آیه غیرمربوط به فراموشی9

             کسر امتیاز وقف و ابتدا:

به حروف:  امتیاز نهایی:  
امضاء: تاریخ:     نام ونام خانوادگی داور:   
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمصوت)رشتهتحقیققرآنکریم(20امتیاز

پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی قاری: 
آیات: سوره:    استان:               

ف
مرهمواردردی
ن

توضیحاتضعیفمتوسطقابل قبولخوبممتاز

1
5طنین

انعطاف2
4

3
استفاده مطلوب 

و هنرمندانه
3

2شدت4

تحریر5
2

6
مساحت

4
8 درجه
1 امتیاز

 11
درجه
 2

امتیاز

 12
درجه
 2/5
امتیاز

 13
درجه 

 3
متیاز

 14
درجه
 3/5
امتیاز

 15
درجه 
4 امتیاز

         امتیازات مثبت

اضطراب،  اامتیاز  تا   0/5 از  امتیاز  کسر  موارد 
دائمی  دارشدن  رگه  گرفتگی،  خش،  لرزش، 
فه،  سر  از  صداناشی  قطع  خلط،  ومقطعی، 
عطسه، سكسكه، جمع شدن آب در گلو، جیغ، 

خروسی شدن، پرش یا ناله در هنگام وقف

امتیازات توضیح اشكاالت:
منفی:

به حروف:  امتیاز نهایی صوت:   
امضاء: تاریخ:     نام ونام خانوادگی داور:  
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمتجوید)رشتهحفظقرآنکریم(35امتیاز

استان:   نام و نام خانوادگی:    پایه تحصیلی:   
     سوره:                                  آیات:

سؤال اول سوره:عناوین کسر امتیاز
آیات:

سؤال دوم سوره:
 آیات:

سؤال سوم سوره: 
آیات:

مخارج، صفات واحكام
 )28 امتیاز( 

فصاحت، قرائت )7 امتیاز( 

تلفظ ممتاز وروان حروف
 )3 امتیاز( 

تلفظ ممتاز حرکات
 )3 امتیاز( 

حفظ سرعت قرائت
 )اامتیاز( 

امتیازنهایی هر سؤال

به حروف:  نمره نهایی تجوید:   
امضاء نام ونام خانوادگی داور:   تاریخ:    
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرملحن)رشتههايترتیلوحفظقرآنکریم(30امتیاز

استان:   نام و نام خانوادگی:    پایه تحصیلی:   
     سوره:                                  آیات:

ف 
ردی

 و 
بط

ضوا
ها 

یار
مع

ره 
نم

از 
ممت

ب 
خو

ل 
قبو

ل 
قاب

ط 
وس

مت
ف 

ضعی
ت 

حا
ضی

تو

رد 
موا

ب( 
از 

متی
ر ا

کس

ي 
منف

ره 
نم

5 امتیازرعایت اسلوب ترتیل 1
ناهمگوني بیش 

از1/5پرده ردیف ها 
2 امتیاز 

1 امتیازخروج ازمقام 4 امتیاز تنوع ردیف های لحني 2

3
تنظیم وتوزیع 

آهنگ های بر عبارات 
1 امتیازانتقال ناهمگون مقام 4 امتیاز

4 امتیازرعایت تكیه های صوتي 4
ناهمگوني کمتر از 
1/5پرده ردیف ها 

1 امتیاز

4 امتیازقدرت تنغیم 5
ناهمگوني صوت 

و لحن 
1 امتیاز

2 امتیاز تأثیر معنوي 6
تكلف و فشار در 
اجراي نغمات 

0/5امتیاز

7
خالقیت مطابق با عرف 

ترتیل 
2 امتیاز 

عدم توازن در 
سرعت تالوت 

0/5 امتیاز

8
القاي معاني و رعایت 

تعبیرات 
2 امتیاز

خروج از ردیف صدا 
)ناکوکي( 

 0 /25
امتیاز

2 امتیازانتخاب سرعت مناسب 9
نامطلوب بودن 

تحریرها 
 0/25
امتیاز

10
استفاده هنري و مطلوب 

از تحریرها
1 امتیاز

جمع امتیاز
 30

امتیاز 
جمع امتیاز کسر 

شده:

به حروف: نمره نهایي:   
امضاء  تاریخ:    نام و نام خانوادگي داور:  
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمحسنحفظ)رشتهحفظقرآنکریم(100امتیاز

استان: نام و نام خانوادگی:    پایه تحصیلی:   
سوره:                                  آیات:
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- 0
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سؤال اول: 
نام سوره:

شماره آیه: 
شماره صفحه: 

سؤال دوم: 
نام سوره:

شماره آیه: 
شماره صفحه: 

سؤال سوم: 
نام سوره:

شماره آیه: 
شماره صفحه:

نمره نهایي:               به حروف:
امضاء  تاریخ:    نام و نام خانوادگي داور: 
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مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرملحن)رشتهقرائتتحقیق(30امتیاز

استان:   نام و نام خانوادگی:    پایه تحصیلی:   
     سوره:                                  آیات:

ف 
ردی

 و 
بط

ضوا
ها 

یار
مع

ره 
نم

از 
ممت

ب 
خو

ل 
قبو

ل 
قاب
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وس

مت
ف 

ضعی

ت 
حا

ضی
تو

رد 
موا

ب( 
از 

متی
ر ا

کس

ي 
منف

ره 
نم

ت 
حا

ضی
تو

شروع تالوت به 5 امتیازقدرت تنغیم1
طور غیرمتعارف 

2 امتیاز 

تنظیم و توزیع آهنگ بر 2
عبارات 

ناهمگوني بیش از 4 امتیاز 
1/5 پرده ردیف ها 

2 امتیاز

1 امتیازخروج از مقام 4 امتیازرعایت تكیه هاي صوتي 3

القاي معاني و رعایت 4
تعبیرات 

انتقال ناهمگون 4 امتیاز
مقام 

1 امتیاز

ناهمگوني کمتر از 2 امتیازتنوع ردیف هاي لحني 5
1/5 پرده ردیف ها 

1 امتیاز

ناهمگوني صوت 2 امتیاز تأثیر معنوي 6
و لحن 

1 امتیاز

انتخاب ردیف هااي زیبا 7
و جذاب 

تكلف و فشار در 2 امتیاز 
اجراي نغمات 

 0/5
امتیاز

عدم توازن در 2 امتیازخالقیت ردیف هاي لحني 8
سرعت تالوت 

 0/5
امتیاز

استفاده هنري و مطلوب 9
از تحریر ها 

خروج از ردیف 2 امتیاز
صدا )ناکوکي( 

 0 /25
امتیاز

نامطلوب بودن 2 امتیازارائه فرود عرفي 10
تحریرها 

 0/25
امتیاز

جمع امتیاز کسر 1 امتیازانتخاب سرعت مناسب 11
شده  30 جمع امتیاز

نمره نهایي:    به حروف:
امضاء  تاریخ:    نام و نام خانوادگي داور:  
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آییننامهوفرمداوریرشتهتفسیر)مفاهیم(قرآنکریم
آراستگی ظاهری )1 امتیاز(: 

با شأن  متناسب  و  تمیز  اسالمی،  مناسب  پوشش  از  استفاده  این بخش،  در   -
برتر  حجاب  از  استفاده  نیز  دختران  بخش  در  می باشد.  مدنظر  مسابقات 

موردنظر است.
رعایت وقار در حین ارائه مطالب )1 امتیاز(: 

- شرکت کننده در این رشته وقار و متانت الزم متناسب با شأن کالم الهی را 
در حین ارائه مدنظر قرار دهد. آرامش داشته باشد و در حین ارائه راه نرود 
انجام ندهد،  ... را  و رفتارهای افراطی نظیر مشت کوبیدن روی تریبون و 
عادات رفتاری غلط )تیک( نداشته باشد مانند دست زدن مكرر به گوش، 

درست کردن مكرر چادر و ...
ُحسن آغاز سخن )2 امتیاز(: 

- چنانچه دانش آموزی لفظ بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلوات بر پیامبر مكرم 
)صلی اهلل علیه و آله وسلم( وائمه اطهار )علیهم السالم( را به صورت ساده 
ذکر نماید نمره کامل را می گیرد. برای ذکر بسم اهلل الرحمن الرحیم 1 نمره، 
برای صلوات کامل 1 نمره )اللهم صل علی محمد 0/5 نمره و آل محمد 
0/5 نمره( اما چنانچه دانش آموزی موارد فوق الذکر را در قالب عبارات نثر 
اکثر 1 نمره در قسمت شیوایی  بیان نماید حد  یا متون عربی زیبا  یا شعر 
بیان و رسا بودن مطالب )آیتم استفاده از امثال، ِحَكم، شعر و ...( به او تعلق 

خواهد گرفت.
خواندن آیه )3 امتیاز( و ترجمه )4 امتیاز( جمعًا 7 امتیاز:

-  در قرائت آیات، فقط صحت قرائت، مالک است و بابت هر اشتباه اعرابی 
)25/. امتیاز( بیان نادرست کلمه و تصحیح فوری )5/. امتیاز( بیان نادرست 
کلمه و عدم تصحیح )1 نمره( کسر خواهد شد. )صوت و لحن و تجوید 

مد نظر نیست(. 
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 - در بخش ترجمه، اگر دانش آموزی ترجمه آیات قرعه را بعد از قرائت آیات 
آیه  همان  ترجمه  هرآیه  از  بعد  مجزا،  به صورت  این که  یا  بگوید  موردنظر 
تعلق خواهد  او  به  ترجمه  کامل  نمره  بپردازد  بعدی  آیه  به  گفته سپس  را 
گرفت. الزم به ذکر است که ترجمه باید روان و قابل فهم بوده و از ترجمه 
تفسیر  ترجمه  از  می بایست  آیات  ترجمه  )در  گردد.  تحت الفظی خودداری 

نمونه استفاده شود(. 
مفردات )6 امتیاز( )2 مورد هرکدام 3 امتیاز(:

- چنانچه در شرح آیات انتخابی تفسیر مرجع »مفرده»یا »مفردات» ذکر نگردیده 
باشد دانش آموز می بایست شخصًا واژه های نامانوس و مهم را از آیات مورد 
نظر استخراج یا از منابع معتبر دیگر استفاده نماید و چنانچه دانش آموزي به 
منابع دیگر مراجعه ننمود و مفرده ای را بیان نكرد، فقط 3 نمره کسر می گردد. 
)با توجه به اختصاص 6 نمره به این بخش ذکر حداقل 2 کلید واژه کافی 

است(.
مفاهیم اصلی از تفسیر مرجع )25 امتیاز(: 

ترجمه،  نظرگرفتن  در  بدون  نمونه  تفسیر  محتوای  صرفًا  قسمت  این  در   -
مفردات، استنادات، نتیجه گیری و فن بیان مدنظر می باشد.

شیوایی بیان )20 امتیاز( موارد زیر مصادیق شیوایی بیان و رسا بودن مطالب می باشند:
 1( نداشتن لهجه ُمِخل 2 نمره؛

2( استفاده از ادبیات محاوره  ای فاخر 4 نمره؛
3( ارتفاع صدا متناسب با محتوا 3 نمره؛

4( لحن مناسب متناسب با محتوا 3 نمره؛
5( مكث و تسریع به موقع در کالم 2 نمره؛

6( استفاده بجا و مناسب از دست ها 2 نمره؛
7( تقسیم نگاه 2 نمره؛

8( استفاده از امثال، حكم، شعر و ... 2 نمره.
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استنادات )تفسیر مرجع و غیر مرجع در صورت مرتبط بودن( )6 امتیاز(:
- در این بخش ذکر یک مورد از اسنادی که در تفسیر مرجع ذکر گردیده، جهت 
کسب نمره کامل کفایت می کند و چنانچه در تفسیر مرجع به آیات دیگر 
و احادیث استناد نشده باشد دانش آموز می بایست به تفاسیر دیگر مراجعه 
نموده و یک سند ذکر نماید. اگر در محتوای تفسیر مرجع سندی ذکر نشده 
باشد و خود ِ دانش آموز نیزاز طریق سایر تفاسیر سندی اقامه نكند فقط )3 
نمره( از او کسر می گردد )چرا که هیچ سندی در تفسیر مرجع وجود نداشته 

است(.
توجه: مراجعه دانش آموز به دیگر تفاسیر جهت تأمین سند، شامل نمره تشویقی 

نمی گردد.
برداشت کلی )10 امتیاز(: 

- در بخش برداشت کلی )نتیجه گیری( بیان نتیجه یا معرفی پیام آیه مورد قبول 
بوده و در فرم پیشنهادی، 10 نمره برای این مورد در نظر گرفته می شود. 
الزم به ذکر است که ذکر 2 نتیجه متفاوت و در عین حال متناسب با موضوع 

آیات برای کسب 10 نمره کافیست.
تسلط بر جایگاه و آرامش و طمأنینه )2 امتیاز(: 

- مصادیق این بخش شامل عدم استفاده از جزوه یا برگ یادداشت و نداشتن 
لرزش صدای حاصل اضطراب و استرس می باشد و از سقف 2 امتیاز با نظر 

داور نمره داده می شود.

مواردتشویقی
الف: استناد به دیگر تفاسیر )حداکثر 2 نمره( که در این جا دانش آموز می بایست 

به سایر منابع تفسیری مراجعه کرده وشرح تفسیری متفاوتی ارائه دهد.
ب: خواندن از حفظ به همراه صحت قرائت )حداکثر 2 نمره که 5/. نمره به 

لحن و 1/5 نمره به حفظ آیات تعلق می گیرد(.
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 موارد کسرامتیاز:
 الف( بیان نادرست کلمه وتصحیح فوری 5/.؛ 

ب( بیان نادرست کلمه وعدم تصحیح 1؛ 
ج( بیان نادرست جمله  وتصحیح فوری 1؛ 

د( بیان نادرست جمله وعدم تصحیح 2؛
ه( زمان ارائه کنفرانس 10 دقیقه است و عدم رعایت آن منجر به کسر یک امتیاز 

در هر 30 ثانیه می شود.

مسابقاتقرآنکریمدانشآموزانسراسرکشور
فرمداوریرشتهتفسیر)کنفرانس(80امتیاز

پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی:  
آیات: سوره:     استان:   

ف
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1آراستگی ظاهری

1رعایت وقار در حین ارائه مطالب

حسن آغاز 2
سخن

1ذکر نام و یاد خداوند

صلوات و درود بر پیامبر مكرم اسالم )صلی 
اله علیه و آله وسلم( و ائمه معصومین 

)علیهم السالم( 

1
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ف
مالک های ارزشیابیردی

یاز
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کیفیت بیان 3
مطالب

3خواندن آیه

4ترجمه روان

6مفردات )2 مورد هرکدام 3 امتیاز( 

25مفاهیم اصلی از تفسیر مرجع

20شیوایی بیان

استناد به آیه یا روایت از تفسیر مرجع و 
غیر مرجع

6

برداشت کلی )به ازای هر موضوع یک 
برداشت( 

10

2تسلط بر جایگاه و آرامش و طمأنینه

4
موارد 

تشویق و 
کسر امتیاز

2استناد به دیگر تفاسیر

2خواندن از حفظ به صورت صحیح

بیان نادرست

مدیریت زمان

80جمع امتیاز کنفرانس

امتیاز کسب شده:  نام و نام خانوادگی داور:  
امضاء: تاریخ:    

20 امتیاز کتبی

100جمع کل )کتبی و کنفرانس( 
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دستورالعملمسابقاتعترت

شرایطمسابقهوشرکتکنندگان:
به صورت کتبی و  نهج البالغه و صحیفه سجادیه  اول و دوم مسابقه  - مرحله 

مسابقه مداحی شفاهی برگزار می شود.
- مرحله سوم و چهارم مسابقات نهج البالغه، صحیفه سجادیه به صورت کتبی و 

شفاهی و مداحی تنها به صورت شفاهی برگزار می شود.
 - در رشته صحیفه سجادیه، دانش آموزان تمامی پایه ها در مرحله سوم و چهارم 
باید تسلط کامل بر زندگی نامه، قرائت صحیح فرازهای انتخابی به قید قرعه، 

ترجمه و شرح دعای تعیین شده را داشته باشند.
سجادیه  صحیفه  کتاب  از  می توانند  بیشتر  مطالعه  برای  عزیز  دانش آموزان   -
ترجمه و شرح آیت اهلل ممدوحی، حجج االسالم والمسلمین انصاریان، فیض 

االسالم و ... استفاده نمایند.
- آزمون کتبی صحیفه سجادیه دارای 20 امتیاز می باشد که شامل سؤاالت تستی 

از محتوای مسابقه است.
- مسابقات رشته نهج البالغه نیز در مراحل سوم و چهارم به صورت کتبی )تستی( 
)20 امتیاز( و ارائه کنفرانس )80 امتیاز( می باشد که شرکت کنندگان این رشته 
می بایست یكی از خطبه های اعالم شده را انتخاب و ضمن پژوهش و تحقیق در 
مورد آن خطبه )با مراجعه به کتاب پیام امام امیرالمومنین )علیه السالم( نوشته 
آیت اهلل مكارم شیرازی( آمادگی ارائه کنفرانس 10 دقیقه ای را داشته باشند.

می توانند  ابهام  و  سؤال  هرگونه  داشتن  صورت  در  گرامی  دانش آموزان   
به صورت تلفنی و یا حضوری با کارشناسی های قرآن، عترت و نماز ادارات 

آموزش وپرورش ارتباط برقرار نمایند.
- متن و محتوای مسابقات نهج البالغه و صحیفه سجادیه و نیز فراز های ادعیه و 
زیارت نامه های مسابقه مداحی، طبق جداول حدود و محتوای مسابقات در 
ســــایت اداره کل قــــرآن، عتـــرت و نمـــاز به نشـــــانی پســـــتی 

www.serat.pt.medu.ir قابل دریافت می باشد.
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حدودومحتویمسابقهنهجالبالغه

1-دورهاولمتوسطه

لی
صی

تح
یه 

پا

مرحله اول 
)آموزشگاه( 

مرحله دوم
 )منطقه ای( 

مرحله سوم
 )استان( 

خطبه های 
پیشنهادی 

جهت 
کنفرانس

تم
هف

آزمون کتبی:
پرتوی از 
زندگی نامه 
امام علی 

)علیه السالم( و 
ترجمه خطبه های 

20 و 231

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه 231 

و شرح وترجمه خطبه 
20

آزمون کتبی: ترجمه وشرح 
239-77-خطبه 20 و خطبه کنفرانس

-231-55
63

کنفرانس از خطبه انتخابی

تم
هش

آزمون کتبی:
پرتوی از 
زندگی نامه 
امام علی 

)علیه السالم( و 
ترجمه خطبه های 

224 و 233

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه 224 

و شرح وترجمه خطبه 
233

آزمون کتبی: ترجمه 
وشرح خطبه 233، وخطبه 

204-141-کنفرانس
-224-96

211
کنفرانس از خطبه انتخابی

هم
ن

آزمون کتبی:
پرتوی از 
زندگی نامه 
امام علی 

)علیه السالم( و 
ترجمه خطبه های 

105 و 157

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه 157 و 
شرح و ترجمه خطبه 

105

آزمون کتبی:ترجمه وشرح 
خطبه 105، وخطبه 

کنفرانس
-4-174
157-37

کنفرانس از خطبه انتخابی
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2-دورهدوممتوسطهرشتهنهجالبالغه

لی
صی

تح
یه 

پا

مرحله اول
 )آموزشگاه( 

مرحله دوم
 )منطقه( 

مرحله سوم
 )استان( 

مرحله چهارم
ی  )کشوری( 

ه ها
خطب

ی 
هاد

شن
پی

س
ران

کنف
ت 

جه

طه
وس

 مت
ول

ا

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه های 

158 و 45

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 

و ترجمه و شرح 
خطبه های 158 و 45

آزمون کتبی: ترجمه 
و شرح خطبه 158، و 

خطبه کنفرانس

آزمون کتبی: ترجمه 
و شرح خطبه 158، و 

10-8-45-خطبه کنفرانس
141

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

طه
وس

 مت
وم

د

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه های 41 

و 110

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 

و ترجمه و شرح 
خطبه های 41 و 110

آزمون کتبی: ترجمه 
و شرح خطبه 110، و 

خطبه کنفرانس

آزمون کتبی: ترجمه 
و شرح خطبه 110، و 

130-76-خطبه کنفرانس
41-50

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

طه
وس

 مت
وم

س

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه های 

23 و 32

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 

و ترجمه و شرح 
خطبه های 23 و 32

آزمون کتبی: ترجمه و 
شرح خطبه 23، و خطبه 

کنفرانس

آزمون کتبی: ترجمه 
وشرح خطبه 23، و 

32-84-42-خطبه کنفرانس
126

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

طه
وس

 مت
رم

چها

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 
و ترجمه خطبه های 28 

و 100

آزمون کتبی:
پرتوی از زندگی نامه 
امام علی )علیه السالم( 

و ترجمه و شرح 
خطبه های 28 و 100

آزمون کتبی: ترجمه و 
شرح خطبه 28، وخطبه 

کنفرانس

آزمون کتبی: ترجمه 
وشرح خطبه 28، و 

100-119-خطبه کنفرانس
17-64

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

کنفرانس از خطبه 
انتخابی

میان  از  را  آن  دانش آموز  که  است  خطبه ای  کنفرانس؛  خطبه  از  منظور  تذکر: 
خطبه های معرفی شده برای ارائه کنفرانس برگزیده است.
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آییننامهیداوریمسابقهنهجالبالغه:
کیفیت اجرای برنامه در روز مسابقه بدین ترتیب است که شرکت کننده بعد از 
انتخاب قرعه ی نوبت اجرای برنامه و قرار گرفتن در جایگاه، ابتدا اقدام به 
معرفی خود نموده و سپس خطبه ی انتخابی خود را در قالب کنفرانس ارائه 

می نماید.
1- نام و یاد خدا و درود بر پیامبر مكرم اسالم )صلی اهلل علیه وآله( و ائمه اطهار 

)علیهم السالم( 
حیم« و عبارت کوتاهی مثل  الرَّ حمِن  الرَّ اهللِ  »بِسِم  به  اگر دانش آموزی فقط   -
ٍد َو آلِِه ...« بسنده نماید، 1/5 امتیاز به او تعلق می گیرد. »َصلَّی اهللُ َعَلی ُمَحمَّ

- چنانچه دانش آموزی عبارت های فوق الذکر را در قالب نظم، نثر یا متون عربی 
زیبایی هم بیان نماید، امتیاز کامل )2 امتیاز( به او تعلق می گیرد.

- چنانچه دانش آموزی عالوه بر عبارت های فوق الذکر جمالتي در قالب نظم، 
نثر یا متون عربی زیبا و مرتبط با موضوع کنفرانس هم بیان نماید، امتیاز کامل 

)2 امتیاز( به او تعلق می گیرد.
- اگر دانش آموزی کلیه موارد را فقط به فارسی بیان کند، )مثال بگوید: به نام 
خدا و با درود بر پیامبر و ...( 1 امتیاز و یا بیان فارسي را در قالب نظم و نثر 

زیبا بیان کند؛ 1/5 امتیاز به او تعلق می گیرد. 
- با توجه به مدت کوتاه 10دقیقه برای ارائه مطالب و نیز ضرورت در مدیریت 
زمان، الزم است از مقدمه چینی های طوالنی و غیر ضروری، مانند استفاده 
از متون ادبی طوالنی و یا معرفی کتاب نهج البالغه و سید رضی و ... پرهیز 

شود. در غیر این صورت از بند 9 شیوایی و ... 0/5 امتیاز کسر می شود.

2- آراستگی و رعایت پوشش
- در این بخش عالوه بر توجه به پوشش مناسـب، رعایت وقـار و متانت در 
حین اجرا نیز مد نظر می باشد. )3 امتیاز( در صورت عدم رعایت هر مورد، 

حداکثر 0/5 امتیاز کسر می شود. 
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ـ مواردی چون یقه باز، لباس نامناسب و نامرتب، پوشیدن دمپایی و ... برای 
استفاده  نیز  و  مو  پوشش  رعایت  عدم  شانه،  روی  چادر  افتادن  و  پسران 
دختران از لباس ها و وسایلی که متانت اخالقی و دینی آنها را کاهش می دهد 

از مصادیق کسر امتیاز هستند.
ـ حرکات و رفتارهایی که در شأن دانش آموز شرکت کننده در مسابقه نهج البالغه 
نیست مانند: ادا در آوردن، مسخره کردن، راه رفتن با ناز و ادا و غیره نیز از 
مصادیق کسر امتیاز هستند. )از زمان برخاستن از محل استقرار در سالن و 

حضور در جایگاه و برگشت و نشستن در محل خود، مد نظر است(. 

3- ارائه کتبی متن کنفرانس 
ـ دانش آموز باید خالصه متن کنفرانس خود را به صورت تایپ شده )با فونت 

14( در روز مسابقه تحویل داوران دهد. )2 امتیاز( 
ـ متن کنفرانس نیاز به تلق و شیرازه ندارد و امتیازی به آن تعلق نمی گیرد. و 
چنانچه بیش از دو صفحه باشد به ازای هر صفحه اضافی 0/5 امتیاز کسر 

می شود.
دسته  )مانند:  باشد،  نداشته  بندی  عنوان  کنفرانس  کتبی  متن  که  در صورتی  ـ 
بندی مطالب اعم از مقدمه، متن اصلی، نتیجه، پیشنهاد و ...( 0/5 امتیاز کسر 

می شود. 
ـ اگر این متن مشخصات کامل نیز نداشته باشد، )نام و نام خانوادگی، استان، پایه 
تحصیلی، نام )عنوان( و شماره خطبه( موجب کسر 0/5 امتیاز خواهد شد.

- بیان کلیات )مقدمه(.

4- معرفی خطبه 
ـ  بیان نام )یا عنوان( و شماره خطبه. )2امتیاز( 
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ـ شماره خطبه باید بر اساس نسخه صبحی صالح باشد. )از آن جا که نهج البالغه 
با نسخه صبحی صالح هماهنگ است  نظر شماره خطبه  از  مرحوم دشتی 
دارد.  امتیاز   0/5 خطبه  شماره  بیان  است.(  بالمانع  کتاب  این  از  استفاده 
مقایسه شماره صبحی صالح با یک نسخه دیگر )مانند: فیض االسالم، بنیاد 

نهج البالغه، عبده، ابن ابی الحدید و ...( نیز 0/5 امتیاز دارد.
ـ برخی خطبه های نهج البالغه نام مشهوری دارند که در نسخ نهج البالغه به آنها 
اشاره شده است. اگر خطبه انتخابی از این دسته باشد الزم است دانش آموز 
به نام مشهور آن خطبه اشاره کند. مانند: »خطبه همام« و از آن جا که بسیاری 
از خطبه ها نام خاصی ندارند، باید به عنوان آنها اشاره کرد. نمونه هایی از 
اهل  نكوهش  در  امام  »خطبه  صفین«،  جنگ  در  امام  »خطبه  خطبه:  عنوان 
یا عنوان  نام و  بیان  امام در باب فضایل اهل بیت« و غیره.  کوفه«، »خطبه 

خطبه 1 امتیاز دارد.
ـ در صورت نداشتن نام و یا عنوان خاص برای یک خطبه، ذکر آن الزم است 

و 1 امتیاز دارد.

5- ذکر فضای حاکم بر خطبه
- ذکر فضای حاکم بر خطبه انتخابی یعنی ارائه یک سری اطالعات کلی از فراز 
و یا فرازهای خطبه و بیان موضوع و یا موضوعات مطرح شده در آن خطبه 

است. )4امتیاز( 
ـ در معرفی فضای حاکم بر خطبه ذکر الفاظی چون »سیاسی، اخالقی، اعتقادی 
و ...« به تنهایی کفایت نمی کند؛ بلكه دانش آموز باید به طور اجمال فضای 
حاکم بر خطبه را در قالب چند جمله ترسیم کند. )مثال در مورد خطبه140 
آثار سوء غیبت کردن و شنیدن آن  بیان  به  این خطبه  بگوید: حضرت در 
از آن جا که مبحث غیبت از جمله گناهان زبانی است و در  می پردازند و 
حوزه مباحث اخالقی جای می گیرد می توان گفت فضای حاکم بر این خطبه 

»اخالقی« است.( 
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با هم  ـ گاهی یک خطبه دارای چند موضوع، در فرازهای مختلف است که 
ارتباط معنایی دارند؛ و در برخی موارد ظاهرا این موضوعات با هم ارتباطی 
دشتی(  مرحوم  )از جمله  نهج البالغه  نسخه های  از  بسیاری  در  که  ندارند؛ 
به صورت بخش های جداگانه و برای هر بخش عنوان و تیتر خاصی آمده 
است. دانش آموز در این قسمت باید این فراز ها و موضوعات آنها را معرفی 
کند و فراز انتخابی خود را نیز مشخص نماید. )مانند: خطبه 103 دارای 3 
فراز می باشد که عبارتند از: روش برخورد با دنیا، ارزش عالم و بی ارزشی 
جاهل، سخن از آینده. و من )دانش آموز( فراز اول را برای تحقیق انتخاب 

کردم.( 

6- پیشینه تحقیق و بیان محدودیت ها
- منظور از پیشینه تحقیق آن است که چه پژوهش ها و تحقیقاتی درباره خطبه 
یا موضوع مورد بحث انجام شده است و دانش آموز از چه منابعی استفاده 

کرده است. حداقل 2 منبع؛ 4 امتیاز به شرح ذیل دارد: 
الف( ذکر نام کتاب یا هر منبع دیگر و یا نام نویسنده به درستی تلفظ شوند. 

)2 امتیاز(؛ 
به  اشاره  یا  و  آن  از  بیان جمله ای  با  توضیح مختصر  به شرط  منابع  ذکر  ب( 
فصول آن یا هر جمله و عبارتی که به داور اطمینان دهد که دانش آموز منبع 
مورد نظر را مالحظه کرده است. )2 امتیاز( در غیر این صورت فقط 1 امتیاز 

اختصاص می یابد. 
ـ مواردی مانند معرفی کامل کتاب همراه با شماره جلد، شماره صفحه و نام 

نویسنده می تواند مصداق اطمینان دادن به داور باشد.
توجه: ذکر پیشینه تحقیق یا پژوهش هم در رابطه با موضوع خطبه و هم در 

رابطه با خود خطبه مورد پذیرش است.
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- محدودیت ها: این بخش می تواند شامل محدودیت هایی اعم از زمان، منابع و 
عدم درک مفاهیم واالی کالم امام باشد. )2 امتیاز( 
ـ محدودیت اعالم شده باید منطقی و قابل قبول باشد.

ـ در صورتی که محدودیتی برای شرکت کننده وجود نداشته است اعالم آن 
الزامی است. و اگر آن را اعالم نكند امتیازی به او تعلق نمی گیرد.

7- اهداف و انگیزه ها
- بیان انگیزه و هدف فرد از انتخاب خطبه یا فراز مورد نظر. )4 امتیاز( 

ـ انگیزه: دانش آموز بیان کند که چه انگیزه درونی او را به سمت انتخاب این 
خطبه کشانده است. به تعبیر دیگر انتخاب این خطبه به کدام نیاز، سؤال و 

یا دغدغه ذهنی او پاسخ می دهد. )2 امتیاز( 
دنبال  را  هدفی  چه  تحقیق  این  انجام  با  کند  اعالم  باید  دانش آموز  هدف:  ـ 
می کند و به کجا می خواهد برسد وهم چنین قصد دارد با ارائه دیدگاه امام در 

خصوص موضوع مورد نظر چه خدمتی به جامعه بنماید. )2 امتیاز( 
ـ بیان انگیزه ها و اهداف کلی و خارج از موضوع خطبه )مانند: آشنایی بیشتر با 
نهج البالغه و با کالم امام( مورد پذیرش نیست و انگیزه و هدف فرد باید در 

فضای موضوع خطبه باشد.

8- روشن و واضح بودن ارائه مطالب
الف( ارائه مطالب غنی از نظر محتوایی و تحلیل، تفسیر و بیان استدالل در رابطه 

با مطالب ذکر شده و حتی االمكان با ذکر مثال )12 امتیاز( 
1( تفهیم کامل و صحیح کالم از طریق منعقد کردن کامل کالم در حین کنفرانس. 

)4 امتیاز(
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ـ مواردی چون ادای جمالت پشت سرهم بدون انقطاع نفس و بدون رعایت 
مكث الزم، بیان ناقص و یا نا مفهوم کلمات و جمالت، غلط به کار بردن 
فرصت  که  شكلی  به  طوالنی  خیلی  از جمالت  استفاده  یا  و  جمله  افعال 
بازگشت ذهنی به ابتدای جمله را برای شنونده سخت کند؛ موجب کسر 0/5 

امتیاز برای هر مورد خواهد شد. 
2( بیان دانش آموز باید مستدل، قوی و مناسب باشد. )استدالل عقلی و نقلی، به 

جا و به موقع(. )2 امتیاز(
- منظور آن است که نوع تحقیق استداللی باشد نه گزارشی، توصیفی، احساسی 
این  غیر  در  باشد.  دلیل  اقامه  با  همراه  او  ادعاهای  بلكه  شعارگونه،  یا  و 

صورت 1 امتیاز تعلق می گیرد.
3( اشاره به نظرات امام و مفاهیم اصلی بیان ایشان بر اساس آیات و روایات. 

2 امتیاز.
ـ استفاده مناسب و درست از آیات و یا سایر بیانات امام در جاهای دیگر اعم 
از نهج البالغه و دیگر کتب حدیثی در جهت توضیح و تبین بهتر کالم امام.

4( استفاده از شاهد مثال در موضوع کنفرانس و مقایسه آن با شرایط موجود 
روز. 2 امتیاز

ـ این شاهد مثال می تواند بیان یک بیت شعر یا ضرب المثل و یا یک حكایت 
باشد و یک مورد از موارد مذکور کفایت می کند. 

توجه: ارائه مطالب دانش آموزان باید با توجه به مطالب خطبه بیان شده و حالت 
سخنرانی یا مقاله گویی صرف نداشته باشد. و در صورتی که از مطالب اصلی 
دور شود یا بدون دلیل مطلب را کِش دهد، هر مورد 0/5 امتیاز و حداکثر تا 

1 امتیاز کسر خواهد شد. 
ب( ذکر بعضی از عبارات مهم فرازهای مورد شرح به صورت عربی )با اعراب 

صحیح( به همراه ترجمه آنها حداکثر 2 امتیاز دارد. 
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9- شیوایی و جذابیت بیان مطالب
موارد یاد شده زیر از جمله مصادیق شیوایی و جذابیت بیان است که در مجموع 

دارای 8 امتیاز می باشد: 
  الف( ارائه سلیس، روان و قابل فهم مطالب با رعایت ساختار جمله ها و ترتیب 

آنها. )3 امتیاز( 
  ب( لحن بیان و ارتفاع مناسب صدا هر کدام یک امتیاز دارند. )3 امتیاز( 

ـ تفاوت لحن دانش آموز و ارتفاع صدای او هنگام بیان هر موضوع و تناسب 
بیان  زمان  روایات و شعر؛  و  آیات  )هنگام خواندن  آن موضوع.  با  داشتن 

جمالت سؤالی یا خبری و ...( 
ـ فاخر و با طمأنینه خواندن آیات و روایات.

ـ در صورتی که موضوع حماسی است لحن هم باید حماسی باشد یا موضوع 
اخالقی لحن احساسی و ...

ـ نداشتن لرزش و اضطراب در صدا و داد نزدن بی دلیل و ناگهانی. 
کسر  به  منجر  کالم،  در  موقع  به   تسریع  عدم  و  و طوالنی  بی مورد  مكث  ج( 

)2امتیاز( می شود.
- نمونه هایی چون مكث هنگام مرور کردن مطالب در ذهن، تكرار غیر ضروری 
از مصادیق کسر   ... و  یادداشت  به  نگاه مستمر  برخی جمالت و کلمات، 
نمره در این بند خواهد بود. )هر مورد بین 0/25 تا 0/5 نمره بر اساس میزان 

مكث( 
  د( استفاده به جا و مناسب از ابزارهای فن بیان مانند حرکت دستان، تقسیم 

نگاه و ... )2امتیاز( 
ـ موارد چون حرکات اضافی و تصنعی دست و بدن، به یک نقطه نگاه مستمر 

داشتن و ... از مصادیق کسر نمره در این بند است.
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10- تناسب مطالب با موضوع
- مطالب ارائه شده باید با موضوع خطبه یكسان و هم سو و متناسب باشد و 
شرح انجام شده حول محور اصلی بحث باشد. دانش آموز می تواند مواردی 
مفهوم و محتوا  نظر  از  که  را  دیگر  یا حكمت های  و  نامه ها  و  از خطبه ها 

مكمل بحث باشند را در متن اصلی خود بیاورد. )8 امتیاز( 
ـ تناسـب مطالب اعم از مطلب اصلی، آیات و روایات، اشعار، ضرب المثل ها 

و ... 
امتیاز  یا به جهت گرفتن  باشد  القائات سیاسی  از هرگونه مطلبی که حاوی  ـ 

حالت شعارزدگی پیدا کند، پرهیز شود.                                        

11- بیان مفردات و واژگان محوری خطبه
برای کسب 3 امتیاز این بند، دانش آموز باید 2 واژه کلیدی و مهم را از متن عربی 

خطبه استخراج کند و به بیان موارد زیر بپردازد:
  الف( بیان ریشه کلمه و معنای لغوی آن؛

  ب( کاربرد و اهمیت آن از نظر امام. 

12- نظم در گفتار و سیر منطقی شرح موضوع
- در این مورد، سیر گفتار دانش آموز و زنجیروار بودن مطالب ارائه شده از ابتدا 
تا انتهای شرح مد نظر است. نظم و ترتیب در گفتار بر اساس چینش فرم 

داوری پیشنهاد می گردد. )4 امتیاز( 
ـ اگر جا به جایی منطقی باشد اشكالی ندارد. مثال: بیان محدودیت در انتهای 
بحث و قبل از پیشنهادات. یا ذکر کلیات و اهداف و انگیزه ها حتما باید در 
آغاز کنفرانس باشد و مواردی چون پیشنهاد و نتیجه در انتهای بحث بیاید. 

تا سیر منطقی رعایت شود.
ـ مدیریت زمان درطول کنفرانس: نه آن که در آغاز سخن با آرامش سخن بگوید 

و در انتها به علت کمبود وقت با سرعت مطالب را بیان کند.
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13- استفاده از آیات، روایات و احادیث مرتبط 
- در این بخش با ذکر 3 مورد از آیات، روایات و احادیث به شرط تناسب آنها 
با موضوع مورد بحث، 6 امتیاز تعلق می گیرد؛ که 3 امتیاز آن مربوط به تعداد 

و 3 امتیاز دیگر مربوط به کیفیت موارد می باشد.
ـ کیفیت می تواند شامل هر کدام از این موارد باشد: صحیح خواندن متن عربی 
آیه، روایت و حدیث )ادای صحیح اعراب ها و نه تجوید( و نیز رعایت وقف 
و ابتدا و هم چنین در صورت نخواندن متن عربی، بیان ترجمه و دادن نشانی 

کامل و دقیق آنها در سوره ها و کتاب های حدیثی الزامی است.

14- ارائه پیشنهادات کاربردی و عملی
جنبه  که  خطبه  موضوع  با  متناسب  پیشنهاد   2 حداقل  ذکر  قسمت  این  در   -

کاربردی داشته باشد، الزم است. )6 امتیاز( 
ـ دانش آموز پیشنهادات خود را با مطالعه و اشراف کامل بر موضوع و تفكر و 

تأمل در مطلب )نه تیتروار و اقتباس شده(، ارائه نماید. 
ـ پیشنهاد باید در خصوص موضوع کنفرانس و فراز انتخابی باشد و پیشنهاد 
در خصوص کتاب نهج البالغه مورد پذیرش نیست و افزون بر آن پیشنهاد 
باید عملی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد )خارج از توان و قدرت مخاطب 

پیشنهاد نباشد.( و کلی گویی نباشد و به جزئیات توجه شود.

15-  نتایج حاصله از تحقیق و نتیجه گیری کلی
الف( نتایج حاصله از تحقیق )3 امتیاز(: منظور از این بند، جمع بندی مطالب 
اصلي خطبه می باشد که می بایست استخراج دیدگاه های مطرح شده حضرت 
امیر )علیه السالم( از متن شرح خطبه انتخابی صورت گیرد و ذکر حداقل 2 

مورد برای کسب 3 امتیاز الزم و کافی است.
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ـ در واقع می توان گفت منظور از این بند جمع بندی دیدگاه های امام در موضوع 
مورد بحث است.

کلی شرح  فرایند  از  فرد  استنباط  بخش  این  امتیاز(:   5( کلی  نتیجه گیری  ب( 
بوده و از نظر کیفی باید مرتبط با زندگی اجتماعی و شرایط روز باشد. در 

نتیجه گیری کلی توجه ویژه به 3 اصل مهم است: 
1. برداشت ها و سخنان خود دانش آموز مطرح شود.

2. نتایج، از قالب جمالت مطرح شده در خطبه خارج شده و با مسائل روز مبتال 
به جامعه تطبیق داده و مقایسه شود.

3. نتیجه گیری، کامال مرتبط با موضوع خطبه باشد.
توجه: در نتیجه گیری کلی؛ مهم نیست که دانش آموز چند مورد ذکر نماید، بلكه 
با رعایت 3 اصل فوق، یک نتیجه گیری جامع و کامل که حق مطلب را منتقل نماید 

کافی است. )در واقع؛ کیفیت مد نظر است، نه کمیت.( 

16- دعای پایانی )2 امتیاز(
- در یک سخنرانی فصیح و بلیغ الزم است خوب شروع کنیم، خوب ادامه دهیم 
وخوب به پایان برسانیم. لذا در روز برگزاری مسابقه، دعا برای سالمتی و 
الشریف(، شادی روح  تعالی فرجه  امام عصر )عجل اهلل  تعجیل در ظهور 
شهدا و امام خمینی )رحمه اهلل علیه(، سالمتی، طول عمر مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی(، والدین و اساتید؛ الزامی است.
تذکر: زمان ارائه کنفرانس حداکثر10 دقیقه می باشد و عدم رعایت آن منجر به 
کسر 1 امتیاز در هر 30 ثانیه می شود و در پایان دقیقه 11 عالوه بر کسر2 
دقیقه  در  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  نخواهد  صورت  داوری  دیگر  نمره، 
اعالم  دانش آموز  به  سالن  مجری  توسط  مانده  باقی  زمان  برنامه  اجرای   8

می شود.
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فرمداوریرشتهنهجالبالغه
پایه تحصیلی: استان:   نام و نام خانوادگی:   

موضوع تحقیق:شماره خطبه:

ف
مالک های ارزشیابیردی

حداکثر 
امتیاز

امتیاز 
کسب شده

1
نام و یاد خداوند ودرود بر پیامبر و اهل بیت )علیهم السالم(، تالوت قرآن، شعر متناسب 

با موضوع
2

3آراستگی ظاهر و رعایت پوشش مناسب اسالمی2

2ارائه کتبی متن کنفرانس )حداکثر 2 صفحه( در روز مسابقه3

4

ب
طال

ن م
 بیا

ت
یفی

ک

ت 
لیا

ن ک
بیا

ه( 
دم

)مق

2معرفی خطبه )نام و شماره خطبه( 

4ذکر موضوعات فضای حاکم بر خطبه انتخابی

6پیشینه تحقیق )4( و بیان محدودیت ها )2( 

ف
هدا

ا
یزه

انگ
و 

4بیان انگیزه و هدف فرد از انتخاب این خطبه یا فراز خطبه
ت

الغ
و ب

ت 
اح

فص
ان

ی بی
طق

 من
سیر

 و 
الل

تد
12روشن و واضح بودن ارائه مطالباس

8شیوایی و جذابیت بیان مطالب اصلی

8تناسب مطالب با موضوع

3بیان مفردات و واژگان محوری خطبه )2 مورد( 

4نظم در گفتار و سیر منطقی موضوع

6استفاده از آیات و روایات و احادیث مرتبط )حداقل 4 مورد( 

6ارایه پیشنهادهای کاربردی و عملی مرتبط با موضوع خطبه )حداقل 2 مورد( 

8نتایج حاصل از تحقیق )3( امتیاز و نتیجه گیری کلی از تحقیق )5( امتیاز

2دعای پایانی

80نمره شفاهی

20نمره کتبی

100جمع کل )کتبی و شفاهی( 

امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور:  
امضاء: تاریخ:    
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حدودومحتوایمسابقهصحیفهسجادیه

لی
صی

تح
ره 

دو

لی
صی

تح
یه 

پا

مرحله اول
 )آموزشگاه( 

مرحله دوم
 )منطقه( 

مرحله سوم
 )استان( 

ی( 
ور

کش
م )

هار
 چ

حله
مر

ول
ه ا

سط
متو

تم
هف

پرتوی از زندگی نامه امام 
سجاد )علیه السالم( و 

ترجمه دعای 15 صحیفه 
سجادیه

پرتوی از زندگی نامه امام 
سجاد )علیه السالم( و 

ترجمه دعای 15 صحیفه 
سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد )علیه السالم(، 

دعاخوانی، ترجمه، 
شرح وتوضیح دعای 15 

صحیفه سجادیه

رد
ندا

تم
هش

پرتوی از زندگی نامه امام 
سجاد )علیه السالم( و 

ترجمه دعای 24 صحیفه 
سجادیه

زندگی نامه امام سجاد 
 )علیه السالم( و ترجمه 

دعای 24 صحیفه سجادیه

زندگی نامه امام سجاد 
)علیه السالم(، دعاخوانی، 
ترجمه، شرح وتوضیح 
دعای 24 صحیفه سجادیه

رد
ندا

هم
ن

پرتوی از زندگی نامه امام 
سجاد )علیه السالم( و 

 ترجمه 
دعای 6 صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه امام 
سجاد )علیه السالم( و 

 ترجمه 
دعای 6 صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد )علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، شرح 
وتوضیح دعای 6 صحیفه 

سجادیه

رد
ندا



190

ندايرحمت

وم
ه د

سط
متو

طه
وس

 مت
ول

ا

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم( 
و ترجمه

فراز 1 الی 10
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم(  
و ترجمه

فراز 1 الی 10
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 
شرح و توضیح فراز 
1 الی 10 دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 

شرح و توضیح فراز  
1 الی 10 دعای 20 

صحیفه سجادیه

طه
وس

 مت
وم

د

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم( 
و ترجمه 

فراز 11 الی 20
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم( 
و ترجمه فراز 11 

الی 20 
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 
شرح و توضیح فراز 
11 الی 20 دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 
شرح و توضیح فراز 
11 الی 20 دعای 20 

صحیفه سجادیه

طه
وس

 مت
وم

س

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم( 
و ترجمه 

فراز 21 الی 30
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم(
و ترجمه فراز 21 

الی 30
دعای 20 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 

شرح و توضیح
 فراز 21 الی 30

دعای 20 
صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 

شرح و توضیح
 فراز 21 الی 30

دعای 20 
صحیفه سجادیه

طه
وس

 مت
رم

چها

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم( 
و ترجمه 
دعای 4 

صحیفه سجادیه

پرتوی از 
زندگی نامه امام 

سجاد )علیه السالم(
و ترجمه 
دعای 4 

صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، 

ترجمه، شرح و 
توضیح دعای 4 
صحیفه سجادیه

پرتوی از زندگی نامه 
امام سجاد 

)علیه السالم(، 
دعاخوانی، ترجمه، 

شرح و توضیح 
دعای 4 

صحیفه سجادیه

تذکر: استفاده از منابعی غیر از محتوای اعالمی اداره کل قرآن، عترت و نماز در 
مراحل آموزشگاهی و منطقه ای ممنوع می باشد.
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- تصمیم گیری در خصوص کاهش مقدار محتوای مسابقات مراحل آموزشگاهی 
و منطقه ای به عهده استان است.

پیشنهاد می شود مسابقات مرحله  دانش آموزان،  بیشتر  آمادگی هرچه  - جهت 
منطقه ای نیز همانند مرحله استانی برگزار گردد.

آییننامهیداوریمسابقهصحیفهسجادیه:
کیفیت اجرای برنامه در روز مسابقه بدین ترتیب است که شرکت کننده می بایستی 
دو قرعه انتخاب نماید؛ یكی قرعه ی نوبت اجرای برنامه و دیگری قرعه ی فراز یا 
فرازهای دعا. در نتیجه شرکت کننده بعد از انتخاب قرعه های خود و قرار گرفتن 
در جایگاه، ابتدا اقدام به معرفی خود نموده، سپس فراز یا فرازهای معین شده را از 
روی برگه می خواند. پس از آن به صورت خالصه راجع به زندگی نامه ی امام سجاد 
)علیه السالم( و کتاب نورانی صحیفه سجادیه توضیحاتی ارائه نموده و در نهایت، 

فراز یا فرازهای قرعه را تشریح می نماید.

1 - کیفیت حضور در صحنه شامل موارد ذیل می شود:
)در خصوص  دارد  امتیاز   3 اسالمی،  پوشش  و  شرعی  موازین  رعایت  الف: 
را  کامل  امتیاز  باشند  داشته  را  برتر  و  کامل  پوشش  که  کسانی  خواهران 
می گیرند.( در مجموع عدم رعایت این بند منجر به کسر تا 2 امتیاز می شود.

تعلق  به کسی  و  دارد  امتیاز   3 که  بر جایگاه،  تسلط  و  آرامش و طمأنینه  ب: 
می گیرد که بعد از30 ثانیه از شروع برنامه دیگر مضطرب نبوده، لرزش صدا، 
حرکات اضافی و ... نداشته و تا پایان برنامه این شرایط را حفظ کند. در 

صورت عدم رعایت این موارد تا 2 امتیاز قابل کسر می باشد.

2- حسن آغاز سخن، 4 امتیاز به شرح ذیل دارد:
حیم« و عبارت کوتاهی مثل  الرَّ حمِن  الرَّ اهللِ  »بِسِم  به  اگر دانش آموزی فقط   -

ٍد َو آلِِه ...« بسنده نماید، 3 امتیاز به او تعلق می گیرد. »َصلَّی اهللُ َعَلی ُمَحمَّ
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- چنانچه دانش آموزی عبارت های فوق الذکر را در قالب نظم، نثر یا متون عربی 
زیبایی هم بیان نماید، امتیاز کامل )4 امتیاز( به او تعلق می گیرد.

- چنانچه دانش آموزی عالوه بر عبارت های فوق الذکر جمالتي در قالب نظم، 
نثر یا متون عربی زیبا و مرتبط با موضوع دعا هم بیان نماید، امتیاز کامل )4 

امتیاز( به او تعلق می گیرد.
- اگر دانش آموزی کلیه موارد را فقط به فارسی بیان کند، )مثال بگوید: به نام 
خدا و با درود بر پیامبر و ...( 2 امتیاز و یا بیان فارسي را در قالب نظم و نثر 

زیبا بیان کند؛ 3 امتیاز به او تعلق می گیرد. 

3- دعا خوانی: 
الف( خواندن صحیح دعا توسط شرکت کننده 7 امتیاز دارد که به موارد زیر 
اختصاص می یابد: در وهله اول روخوانی دعا و ادای صحیح الفاظ و عبارات، 
بسیار مهم است. زیرا زبان عربی به شكلی است اگر یک فتحه یا کسره یا 
ادای حروف مراعات نشود معانی آنها نیز تغییر می کند. در نتیجه اگر در زمان 
مسابقه شرکت کننده ای کلمه ای را اشتباه ادا کند 1 و در صورت اصالح فقط 
0/5 امتیاز کسر می گردد. هم چنین اگر اشتباه در ادای اِعراب باشد، 0/5 و در 
صورت اصالح فقط 0/25 امتیاز کسر می گردد. هم چنین وقف و ابتدا باید 
رعایت شود یعنی در دعا خوانی باید جمالت را از جایی شروع کنیم و به 
جایی ختم نماییم که معنا و مفهوم جمالت کامل باشد؛ در غیر این صورت 
معنای جمله تغییر یافته و یا ناقص می شود. لذا عدم رعایت وقف و ابتدا در 

هر مورد منجر به کسر 0/5 امتیاز می شود.
آهنگ وسبک  از  منظور  )3امتیاز(:  دعا  و سبک خاص خواندن  آهنگ  با  ب( 
خاص در دعا، صوت حزین است. در این خصوص رعایت شروع، اوج و 

فرود مناسب توصیه می گردد.
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ج( تسلط بر ترجمه: )6 امتیاز( دانش آموز شرکت کننده با توجه به تقسیم بندی 
عبارات در هر فراز، مفهوم وترجمه آن عبارات را بیان کند. در بیان ترجمه 
چه  هر  و جذابیت  طمأنینه  با  را  دعا  معانی  کند  سعی  دانش آموز  باید  نیز 

تمام تر بخواند.
- در هر مورد اشتباه 0/5 نمره و در صورت تصحیح ترجمه 0/25کم می شود.

4- معرفی امام سجاد )علیه السالم( و صحیفه سجادیه )8 امتیاز(: 
سجاد  امام  شخصیت  معرفی  به  خالصه  به طور  دانش آموز  قسمت  این  در   -
)علیه السالم( می پردازد که دارای 6 امتیاز می باشد و در ادامه کتاب صحیفه 
سجادیه را معرفی می نماید که دارای 2 امتیاز می باشد. الزم به ذکر است که 
در این جا باید نحوه شیوایی بیان و چگونگی ارائه مطالب مرتبط و اصلی نیز 

مورد توجه قرار گیرد.
- با توجه به مدت کوتاه 10دقیقه برای ارائه مطالب الزم است متسابق با توجه 
مطالب  کیفیت  مهم  لذا  نماید.  مدیریت  را  خود  زمان  شده  تعیین  فراز  به 

می باشد، نه کمیت آنها.

5- کیفیت بیان مطالب مرتبط با قرعه فرازهای دعا:
با  باید  شده  ارائه  مطالب  مرتبط:  اصلی  مفاهیم  و  موضوع  شرح  بیان  الف- 
موضوع دعا یكسان و هم سو و متناسب باشد و شرح انجام شده حول محور 
ادعیه  و  روایات  آیات،  از  مواردی  می تواند  دانش آموز  باشد.  بحث  اصلی 
دیگر را که از نظر مفهوم و محتوا مكمل بحث باشند را در متن اصلی خود 

بیاورد. )15 امتیاز( 
- چنانچه فراز مربوطه دارای شرح طوالنی است، دانش آموز باید به تیترهای 
یا آن که  آنها را شرح دهد. و  از مطالب مهم  مهم اشاره کرده و مختصری 
تعدادی از بخش های مهم را انتخاب و شرح دهد اما الزم است اشاره کند 
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که به علت طوالنی بودن شرح و وقت کم، کدام بخش ها را شرح داده و از 
کدام یک صرف نظر می کند. پس انتخاب مطالب و مدیریت زمان در این 

بخش بسیار حائز اهمیّت است. 
- الزم به ذکر است تكرار به جهت تاکید مطلب اشكالی ندارد اما اگر دانش آموز 
کلمه یا مطلب خاصی را بدون جهت تكرار کند باید 0/5 امتیاز از او کسر 

گردد.
ب- شیوایی بیان، رسا بودن وجذابیت مطالب که 7 امتیاز دارد شامل استفاده از 

ابزارهای فن بیان است.
موارد یاد شده زیر از جمله مصادیق شیوایی و جذابیت بیان است: 

با رعایت ساختار جمله ها و ترتیب  ارائه سلیس، روان و قابل فهم مطالب   -
آنها. )3 امتیاز( 

- لحن بیان و ارتفاع مناسب صدا هر کدام یک امتیاز دارند. )2 امتیاز( 
- با طمأنینه بیان کردن مطالب.

کسر  به  منجر  کالم،  در  موقع  به   تسریع  عدم  و  طوالنی  و  بی مورد  مكث   -
)2امتیاز( می شود.

- نمونه هایی چون مكث هنگام مرور کردن مطالب در ذهن، تكرار غیر ضروری 
برخی جمالت و کلمات و ... از مصادیق کسر نمره در این بند خواهد بود. 

)هر مورد بین 0/25 تا 0/5 نمره براساس میزان مكث( 
- هنگام اجرای برنامه استفاده از هرگونه یادداشت و جزوه ممنوع می باشد.

- استفاده به جا و مناسب از ابزارهای فن بیان مانند حرکت دستان، تقسیم نگاه 
و ... )2امتیاز( 

- مواردی چون حرکات اضافی و تصنعی دست و بدن، به یک نقطه نگاه مستمر 
داشتن و ... از مصادیق کسر نمره در این بند است.
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ج- استناد به آیات و احادیث مطرح در شرح دعا باعث کسب 6 امتیاز می گردد.
در این بخش با ذکر 3 مورد از آیات، روایات و احادیث به شرط تناسب آنها 
با موضوع مورد بحث، 6 امتیاز تعلق می گیرد؛ که 3 امتیاز آن مربوط به تعداد 

و 3 امتیاز دیگر مربوط به کیفیت موارد می باشد.
ـ کیفیت می تواند شامل صحیح خواندن متن عربی آیه و روایت )در صورت 

عدم رعایت 0/5 نمره و در صورت تصحیح 0/25 کسر می شود( باشد.
د- نتیجه گیری: این بخش استنباط فرد از فرایند کلی شرح دعا بوده )نه فراز یا 
فرازهای انتخابی( و از نظر کیفی باید مرتبط با زندگی اجتماعی و شرایط 
روز باشد که دارای 8 امتیاز است. درنتیجه گیری کلی توجه ویژه به 3 اصل 

مهم است: 
 1. برداشت ها و سخنان خود دانش آموز مطرح شود.

با مسائل روز  و  دعا خارج شده  در  قالب جمالت مطرح شده  از  نتایج،   .2  
مبتالبه جامعه تطبیق داده و مقایسه شود.

 3. نتیجه گیری، کامال مرتبط با موضوع دعا باشد.
توجه: در نتیجه گیری کلی؛ مهم نیست که دانش آموز چند مورد ذکر نماید، بلكه 
با رعایت 3 اصل فوق، یک نتیجه گیری جامع و کامل که حق مطلب را منتقل 

نماید کافی است. )در واقع؛ کیفیت مد نظر است، نه کمیت.( 
- در مجموع 4 امتیاز به متسابقی تعلق می گیرد که نتیجه گیری کرده باشد و 4 

امتیاز باقی مانده مربوط به کیفیت نتیجه گیری می باشد.
ه- پیشنهادات: در این قسمت ذکر حداقل 2 پیشنهاد متناسب با موضوع دعا که 

جنبه کاربردی داشته باشد، الزم است. )8 امتیاز( 
ـ دانش آموز پیشنهادات خود را با مطالعه و اشراف کامل بر موضوع و تفكر و 

تأمل در مطلب )نه تیتروار و اقتباس شده(، ارائه نماید. 
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ـ یكی از پیشنهادات باید در خصوص موضوع دعا و دیگری در خصوص رفع 
مهجوریّت کتاب صحیفه سجادیه بوده و افزون بر آن پیشنهاد باید عملی و 
قابلیت اجرا داشته باشد )پیشنهاد خارج از توان و قدرت مخاطبین نباشد.( 

ی- دعای پایانی )2 امتیاز(: در یک سخنرانی فصیح و بلیغ الزم است خوب 
شروع کنیم، خوب ادامه دهیم و خوب به پایان برسانیم. لذا در روز برگزاری 
تعالی  اهلل  امام عصر )عجل  تعجیل در ظهور  برای سالمتی و  دعا  مسابقه، 
فرجه الشریف(، شادی روح شهدا و امام خمینی )رحمه اهلل علیه(، سالمتی 
الزامی  اساتید؛  و  والدین  العالی(،  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  عمر  و طول 

می باشد.
تذکر: زمان ارائه توضیحات حداکثر10 دقیقه می باشد و عدم رعایت آن منجر 
به کسر 1 امتیاز در هر 30 ثانیه می شود و در پایان دقیقه 11 عالوه بر کسر2 
دقیقه  در  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  نخواهد  صورت  داوری  دیگر  نمره، 
اعالم  دانش آموز  به  سالن  مجری  توسط  مانده  باقی  زمان  برنامه  اجرای   8

می شود.
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فرمداوریمسابقهصحیفهسجادیه

پایه تحصیلی: استان:    نام و نام خانوادگی:   

ف
مالک های ارزشیابیردی

ثر 
داک

ح
یاز

امت

ب 
کس

از 
متی

ا
ده

ش

کیفیت حضور در 1
صحنه

3رعایت موازین شرعی و پوشش اسالمی

3آرامش و طمأنینه و تسلط بر جایگاه

نام و یاد خدا، پیامبر )صلی اله علیه و آله وسلم( و حسن آغاز سخن2
ائمه معصومین )علیهم السالم( 

4

3
دعا خوانی

7صحیح خوانی دعا
3با آهنگ و سبک خاص

6تسلط بر ترجمه
معرفی امام سجاد 4

)علیه السالم( و 
صحیفه سجادیه

صحیفه  و  )علیه السالم(  سجاد  امام  اجمالی  معرفی 
سجادیه

8

5

کیفیت بیان مطالب 
مرتبط با قرعه ی 

فرازهای دعا

15بیان شرح موضوع و مفاهیم اصلی و مطالب مرتبط

7شیوایی بیان، رسابودن و جذابیت مطالب

6استناد به آیات و احادیث مطرح در شرح دعا
8نتیجه گیری
8پیشنهادات

2دعای پایانی
80  جمع امتیاز شفاهی

20  جمع امتیاز کتبی

100  جمع کل )کتبی و شفاهی( 

امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور:  
امضاء: تاریخ:    
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حدودومحتوایبخشدعاخوانیمسابقهمداحی

دوره تحصیلی
ادعیه و زیارات مسابقه به تفكیک مراحل

کشوریاستانیمنطقه ایآموزشگاهی

دوره اول متوسطه
 )پایه های هفتم، هشتم 

و نهم( 

فرازهایی از
زیارت عاشورا

فرازهایی از 
دعای توسل

فرازهایی 
از دعای 

کمیل
ندارد

دوره دوم متوسطه
 )پایه های اول، دوم، سوم 

و چهارم( 

فرازهایی از 
زیارت عاشورا

فرازهایی 
از زیارت 

امین اهلل

فرازهایی 
از دعای 

ندبه

فرازهایی از 
زیارت جامعه 

کبیره

آییننامهداوریمسابقهمداحی:
کننده  شرکت  که  است  ترتیب  بدین  مسابقه  روز  در  برنامه  اجرای  کیفیت 
دیگری  و  برنامه  اجرای  نوبت  قرعه ی  یكی  نماید؛  انتخاب  قرعه  دو  می بایستی 
قرعه ی فراز یا فرازهای دعا یا زیارت نامه. در نتیجه شرکت کننده بعد از قرار گرفتن 
در جایگاه، خود را معرفی کرده، سپس شروع به خواندن فراز دعا یا زیارت نامه ی 
مشخص شده نموده؛ پس از آن برنامه مدح یا مرثیه خود را اجراء می نماید. الزم به 

ذکر است بخش دعاخوانی از برنامه مدح یا مرثیه کاماًل جدا می باشد.

الف( دعاخوانی
  1- صحیح خوانی )9 امتیاز(: 

الف: در صورت حذف، اضافه، جابه جایی یا تغییر یک  یا بیش از یک کلمه اعم 
از عبارت یا سطر )هر مورد 1 امتیاز کسر مي شود(.

تذکر 1: در تمام موارد مذکور، در صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط 
)0/5امتیاز( کسر می شود.

ب:  در صورت حذف، اضافه و تبدیل کردن صداها به یكدیگر؛ مانند تبدیل 
صدای کوتاه به صدای کوتاه دیگر؛ تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده و 
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بالعكس و خطا در صلة های ضمیر؛ حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین،  
اختالل در تلفظ تشدید، وصل به سكون، وقف به حرکت و رعایت نكردن 
وقف به اسكان یا ابدال، حذف، اضافه یا تغییر حرف. )هر مورد تا 0/75 

امتیاز کسر مي شود(
تذکر 2: در تمام موارد مذکور، در صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط 

)حداکثر تا 0/5 امتیاز( کسر می شود.
تذکر3: تكرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتیاز به همان 

میزان خواهد شد.
ابتدا(،  اولویت های وقف )وصل و  امتیاز(: عدم رعایت  شروع و فرود )3   -2
تكرار بدون دلیل عبارت و اضافه یا حذف کلمه یا عبارت و نهایتًا، مكث 

طوالنی و برهم زنندة نظم دعا هر کدام منجر به کسر 0/5 امتیاز می گردد.
باشد، موجب  اعرابی، حرفی و کلمه ای  اغالط  برای اصالح  تكرار  اگر  تذکر: 

کسر امتیاز نخواهد شد.

ب( اصوات و الحان
- زیبایی صدا )5 امتیاز(: هر فردی از استعدادهای خدادادی خاصی برخوردار 
است و باید با تالش و کوشش، استعداد نهفته خود را شكوفا سازد. صدایی 
که از دهان مداح بیرون می آید بیانگر نوع رفتار و سطح انرژی او می باشد. 
مهم این نیست که صحبت و آواز مداح بهترین یا مشابه کسی باشد، مهم این 
است که منحصر به فرد و مربوط به خودش باشد و نشان دهد که او کیست 

و چه چیز خاصی در وجودش است.
- استفاده درست از تحریرها )7 امتیاز(: تحریر همان چیزی است که عوام به 
آوازی آن تحریر است. در واقع تحریر  اما اصطالح  آن چه چهه می گویند 
به وجود  تارهای صوتی  ارتعاش  و  هوا  عبور  از  که  است  آهنگین  صوتی 
می آید و می تواند شكل های مختلف به خود بگیرد. از نظر تكنیكی تحریر ها 
باید دارای این خصوصیات باشند: بدون خش، متعادل بودن از نظر شدت و 
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ضعف، روانی و خوش حالت بودن، نگه داشتن اندازه استفاده از تحریرها و 
رعایت زمان بندی مناسب تحریرها از نظر کشش ها و سرعت تحریر.

- شروع، اوج و فرود مناسب )10 امتیاز(: برای این که یک مداح شروع، اوج و 
پایانی مناسب داشته باشد باید پیش از خواندن، مطالب را تمرین و تكرار 
کند، آرامِش خاطر و جسم داشته باشد، پیش از خواندن از ائمه )علیهم السالم( 
کمک بگیرد، مداحی را با نام خدا و صفات مبارکش آغاز کند، مداحی را 
بدون مقدمه چینی و زمینه سازی شروع نكند، بعد از اتمام مداحی دعا کردن 

را فراموش نكند و ... 
- معموالً مرثیه یا مدیحه سرایي دارای سه مرحله که عبارتند از: مقدمه، اوج 
و فرود. وجود مقدمه در آغاز مداحی الزامی است. مداح بعد از مقدمه به 
مرحله اوج می رسد که در اینجا نباید فوراً تُن صدا را باال ببرد، بلكه با صدای 
پایین شروع کرده، بعد به سمت اوج گیری رفته و تن صدا را کاماًل بلنده برده 
و اوج خواندن را اجرا مي کند. مداح بعد از مرحله اوج به مرحله ی فرود 
می رسد که نباید آن را طوالنی کند. الزم به ذکر است، تناسب بین شروع، 

اوج و فرود بایستي رعایت گردد.
- سبک مداحی )استفاده از سبک هاي سنتي( )5 امتیاز(: در مورد سبک مداحی 
به بیان بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( اکتفا می کنیم. 
ایشان می فرمایند: »به جوان ها توصیه می کنم، شیوه های پیشكسوتان را بكلی 
اشكالی  نوآوری هیچ  موافقم؛  نوآوری  با  نكشند. من  نگذارند؛ دست  کنار 
ندارد؛ اما اگر بخواهید در این نوآوری کمال پیدا کنید، بایستی این نوآوری 
در امتداد شیوه گذشتگان باشد. یک طبقه ساخته اند، شما روی آن طبقه یک 
طبقه بسازید ...؛ آن وقت بنا می شود مرتفع و ااّل یكی ساخت، شما بیایی 
خراب کنی، یک طبقه بسازی؛ یكی دیگر بیاید آن را که شما ساختی، خراب 
باز یک طبقه بسازد، همیشه همان یک طبقه خواهید ماند. محسنات  کند، 
اساتید، پیشكسوت ها و کسانی را که در این کار از شما یک پیراهن بیشتر 
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پاره کرده اند، یاد بگیرید و چیزی بر آن اضافه کنید شیوه های جدید، این 
جوری درست بشود خوب است«.

- تلفیق لحن و شعر )8 امتیاز(: شناخت شعر و قالب های شعری )قصیده، غزل، 
مثنوی، رباعی و دو بیتی و ...(، وزن های هر قالب، صنایع و آرایه های شعری 
و همه و همه برای یک مداح امری ضروری است و باید به این نكته توجه 
کرد که هر شعر و قالبی دارای وزن و ریتم خاصی است و وزن های مختلف 
شعر جدا از معنایی که در آن نهفته است، تأثیر عاطفی متفاوتی دارند. هر 
قدر مداح با شعر و علوم مرتبط با آن آشنا باشد، بهتر و صحیح تر می تواند 
از ظرفیت صدای خود استفاده کند و با تغییر در لحن خود، نسبت به القای 
مفاهیم مورد نظر شاعر و فیض رسانی به مجلس، موفق تر عمل کند. تولید 
لحن و تُن صداهای مختلف صدای مداح را زنده می کند و حق شعر را ادا 
با  باید  می کند. وقتی از شجاعت حضرت علی )علیه السالم( گفته می شود 
صدایی محكم و لحنی حماسی و صدایی درشت کلمات را ادا کرد. برای 
زبان حال باید خیلی احساسی و عاطفي کلمات را بیان کرد. بعضی فرازهای 

مرثیه باید دارای حزن و اندوه باشد.

ج( مدح یا مرثیه
- انتخاب اشعار و متن مناسب )10 امتیاز(: در خصوص انتخاب شعر و نثر مناسب 
باید به دو مورد توجه کرد. یكی به مناسبت خواندن، یعنی مداح، روضه یا 
مولودی ایام مسابقات را بخواند. همان گونه که در روایات آمده است، شیعیان 
واقعی کسانی هستند که با شادی و سرور اهل بیت )علیهم السالم( شاد و در 
غم و اندوه آنها محزون هستند و نكته دیگر که بسیار مهم است و ما در 
العالی( استناد می کنیم؛  اینجا به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله  این 
ایشان می فرمایند: »مداح ها بدانند چه می خوانند و چه می گویند. امروز هم 
پول می دهند و می گویند به ابتذال بكشید و اسالم را قدح کنید و اهل بیت 
مبادا  کنید.  خراب  را  شیعه  و  بدهید  قرار  مذمت  مورد  را  )علیهم السالم( 
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پانصدنفر، هزار نفر، گاهی ده هزار نفر در جلسه ای جمع شوند و یک ساعت 
برای آنها نغمه سرایی شود؛ اما چیزی به آنها داده نشود. شما در این یک 

ساعت می توانید نكات زیادی را با شعر خوب منتقل کنید ...«.
- مرثیه یا مولودیه و بیان مستندات )10 امتیاز(: اگر مداح در بین خواندن به 
مطلب خاصی اشاره کرد باید سند آن را ذکر کند تا هم شنوندگان بتوانند به 
گفته های او اعتماد کنند و هم اگر شخصی خواست گفته های مداح را در 

جای دیگری نقل کند، مدرکش را بداند.
تذکر: گریز زدن: یكی از فنون مداحی در مرثیه خواني و مولودی خوانی گریز 
زدن است. در مولودی خوانی هر گونه خارج شدن از حیطه مولودی و اشاره 
به بعضی وقایع دیگر، اعم از مرثیه و غیر آن را گریز زدن می گویند مثاًل در 
بیان اشاره به داستان والدت، مداح اشاره به گوشه ای از زندگانی یا شهادت 
نباید  مولودی ها  در  که  است  نكته ضروری  این  به  توجه  باشد.  داشته  نیز 
گریز به مرثیه طوالني و به یک امر مستقل تبدیل شود و مجلس جشن را به 
مجلس عزا تبدیل کند، بلكه باید در همان حالت انتزاعی و اشاره ای خود، 

باقی بماند.
سعی  که  است  آن  خوب  مداح  یک  امتیازهای  از  امتیاز(:   7( اشعار  حفظ   -
کند مطالبش را از قبل حفظ کند تا موقع خواندن دچار اشكال نشود. البته 
داشته  همراه  و  کرده  یادداشت  را  مطالب  تیتر  یا  اشعار  از  بعضی  می تواند 
باشد. ولی خواندن تمام مطالب از روی کاغذ یا کتاب کار صحیح و درستی 
نیست. هم چنین حفظ شعر دارای محاسنی است که به آنها اشاره می کنیم: 
مداحی که از حفظ شعر می خواند، تسلط بیشتری بر احوال خود و مستمع 
اش دارد؛ کسی که شعر را از بر کرده است با خاطری آسوده تر و مطمئن تر 
میكروفون را در دست می گیرد و اضطرابش کمتر است؛ اگر مداح شعر را 
حفظ باشد موجب می شود که وقتی مرثیه ای می خواند، هر جا که مرثیه با 
شعری که حفظ است، مطابقت پیدا کرد، آن شعر را بخواند و اثر بیشتری در 

مجلس به جا بگذارد و ...



203

بخشششم:مسابقاتقرآن،عترتونماز)دانشآموزان-فرهنگیان(

- تسلط بر اجرای برنامه )7 امتیاز(: یک مداح خوب باید بر موضوع و محتوا 
تسلط کافی داشته باشد. به طوری که بداند در آغاز و مقدمه چه مطالبی و در 
اوج و فرود چه مطالبی را باید بیان کند. خالصه این که پیش از مداحی، فكر 
نماید که چگونه مولودی یا مرثیه را آغاز کرده و چگونه ادامه و به پایان ببرد.

د( اصول و فنون:
- رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب )4 امتیاز(: حفظ ظاهر برای مداح 
خیلی مهم است، چرا که حالت الگو و سرمشق برای دیگران دارد. پس مداح 
باید لباس غیر متعارف نپوشد و از لباس، انگشتر، گردن بند و آرایشی استفاده 

نكند که دارای نمادهای غربی و نامشخص باشد.
از  قبل  یعنی  باشد؛  وقت شناس  باید  مداح  امتیاز(:   4( مقرر  وقت  رعایت   -
این که برنامه اش را شروع کند بداند چند دقیقه وقت دارد که طبق وقتش 
برنامه ریزی برای مطالبش داشته باشد و آن چنان ورزیده باشد که اگر به او 
3 یا 30 دقیقه وقت دادند، در هر دو حالت بتواند بدون هیچ مشكلی بخواند.
تذکر: زمان اجرای کل برنامه حداکثر10 دقیقه می باشد و عدم رعایت آن منجر 
ثانیه می شود. الزم به ذکر است در دقیقه 8  امتیاز در هر 30  به کسر یک 
دانش آموز  به  مسابقه،  سالن  مجری  توسط  باقی مانده  زمان  برنامه،  اجرای 

اعالم می گردد.
امتیاز(: روز برگزاری مسابقه مداحی، دعا برای سالمتی و  پایانی )4  - دعای 
الشریف(، شادی روح  تعالی فرجه  امام عصر )عجل اهلل  تعجیل در ظهور 
شهدا و امام خمینی )رحمه اهلل علیه(، سالمتی، طول عمر مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی(، والدین و اساتید؛ الزامی می باشد.
- تأثیر در اجرا )7 امتیاز(: برای این که مداح بتواند در مصیبت، حزن و اندوه 
و در والدت، شادی بیشتری بر جلسه حاکم کند رعایت چند نكته ضروری 
است: در ابتدا سوز و حال گریه را از خدا و معصومین )علیهم السالم( طلب 
کند؛ سعی کند مصیبت وارد شده بر امامان را برای حضار مجسم کند؛ اگر 
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خودش هنگام خواندن مرثیه گریه نمی کند، الاقل حالت گریه به خود بگیرد. 
خالصه آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند.

فرمداوریرشتهمداحی

پایه تحصیلی: استان:    نام و نام خانوادگی:   

امتیاز کسب شدهحداکثر امتیازمالک های ارزشیابیموضوع مداحی

9صحیح خوانیدعاخوانی

3شروع و فرود

اصوات و الحان

5زیبایی صدا

7استفاده درست از تحریرها

10شروع، اوج و فرود مناسب

5استفاده از سبک های سنتی

8تلفیق لحن و شعر

مدح یا مرثیه

10انتخاب اشعار و متن مناسب

10مرثیه یا مولودیه و بیان مستندات

7حفظ اشعار

7تسلط بر اجرای برنامه

اصول و فنون

4رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب

4رعایت وقت مقرر

4دعای پایانی

7تأثیر در اجرا

   100 امتیاز  جمع کل

امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور:   
امضاء: تاریخ:     



205

بخشششم:مسابقاتقرآن،عترتونماز)دانشآموزان-فرهنگیان(

دستورالعملمسابقاتنماز

مسابقاتاذان:
براساس  نماز  خواني  صحیح  و  شفاهي  اذان  بخش؛  دو  در  مسابقات  این   -

آیین نامه و فرم های داوري مندرج در کتاب برگزار می شود.

مسابقاتاحكام:
- محتواي کتبي و عملي مسابقات احكام ویژه دختران و پسران متوسطه اول 
از مرحله آموزشگاه تا استان، کتاب احكام  »پسران آفتاب« و کتاب احكام 

»دختران آسمان« چاپ منادي تربیت؛ 
- محتواي کتبي و عملي مسابقات احكام ویژه دختران و پسران متوسطه دوم  از 
مرحله آموزشگاه تا استان کتاب احكام »راه سبز پسران«  و کتاب احكام »راه 

آسمان دختران« چاپ منادي تربیت؛
 - مرحله کشوري؛ عالوه بر کتب مذکور، سرفصل یا سواالت تعیین شده از 
رسـاله مراجع عظام که در هر سـال در سـایت اقامه نماز اعالم می شـود 

خواهد بود. 

مسابقاتانشاینماز:
استاد  تألیف  نگارش«  »شیوه های  از جزوه  نماز  انشای  مسابقه  کتبی  آزمون   -
ارجمند جناب حجت االسالم محدثی خواهد بود که در سایت اقامه نماز 

بارگذاری شده است؛
نماز  با  مرتبط  موضوعات  با  انشاء  نوشتن  به  می بایست  کنندگان  شرکت   -

بپردازند؛
- صحت قرائت نماز با شرایط مندرج در دستورالعمل مسابقات برگزار می شود.
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صحیحخوانینماز)صحتقرائت،تجویدوفصاحت(
صحت قرائت نماز؛ )14 امتیاز( 

امتیاز( کسر می شود و در صورت   1( کلمه ای  یا  اعرابی  ازای هر غلط  به   .1
اصالح )0/5 امتیاز( کسرمی شود.

2. تلفظ غلط مخارج حروف خاص عربی »ح، غ، ص، ض، ط، ظ، ذ، ع، ق« 
در هر مورد )0/5 امتیاز( کسرمی شود.

تبصره: تكرار غلط های اعرابی، کلمه ای و تلفظ حروف درصورتی که عینًا تكرار 
شود برای بار اول )0/5 امتیاز( و در صورت تكرارهای بعدی )1 امتیاز( کامل 

کسر می شود.
ـَریک لَه« و کوتاه کردن حروف مدی  3. کشش حرکات کوتاه مانند: »ک« در »شـ

مانند: »هو« در »َوْحَدُه ال« در هر مورد )0/5 امتیاز( کسر می شود.
4. وقف به حرکت و وصل به سكون )مانند فی الدنیا حسنه و فی االخره( در هر 

مورد )0/5 امتیاز( کسر می شود.
5. فصاحت حروف و حرکات: ادای حروف و تلفظ روان و حرکات آنها بر 

اساس لهجه ی فصیح عربی و نداشتن تكلف هنگام قرائت نماز.
باید به صورت درشت و پرحجم  6. حروف »خ، ق، غ، ض، ص، ط، ظ، ر« 
)تفخیم( ادا شود و مابقی حروف باید نازک )ترقیق( ادا شود و در صورت 

رعایت نكردن هر کدام )0/5 امتیاز( کسر می شود.
)مد  مستحب  مدهای  توازن  و  الزم(  و  متصل  )مد  واجب  مدهای  کشش   .7
منفصل( ضروری است و در صورت رعایت نكردن هر کدام )0/5 امتیاز( 

کسر می شود.
8. عدم کشش حروف غنوی در »ن« و »م« مشّدد به میزان دو حرکت، باعث 

کسر )0/5 امتیاز( در هر مورد می شود.
9. اگر در مواردی که نباید قلقله کرد، »ق، ط، ب، ج، د« حروف ساکن قلقله 

شود و یا بالعكس آن، )0/5 امتیاز( کسر می شود.
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صوت: )2 امتیاز( 
1. وضوح و صافی صدا دارای )1 امتیاز( بوده و شامل: عدم اضطراب، لرزش، 

خش، )دم و بازدم(، گرفتگی، صنعی بودن صدا، می باشد.
2. زیبایی صدا دارای )1 امتیاز( و شامل مالحت و گیرایی صوت می باشد.

لحن: )2 امتیاز( 
1. هماهنگی لحن و معنا دارای )1 امتیاز( و شامل )تطابق لحن با معنا( است.

امتیاز( بوده و شامل )توازن سرعت در طول قرائت  2. نظم قرائت دارای )1 
نماز( است.

آدابونظمحرکاتنماز
    - آداب و نظم حرکات نماز )آرامش و طمأنینه، قیام، رکوع، سجود، قعود( 

- امتیازات هر یک از این موارد بر اساس واجبات و مستحبات ذکر شده در 
توضیح المسائل مراجع معظم تقلید است و کاًل دارای )2 امتیاز( می باشد.

موادمسابقاتاذان

امتیازموادردیف

20لحن1

30تجوید و صحت قرائت اذان2

30صوت3

20صحیح خوانی نماز4

100جمع امتیاز5
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لحن:
- مالک لحن در اذان، لحن عربی است و کلیه امتیازات و ضوابط بر اساس لحن 

عرب محاسبه می گردد.

تجوید:
- به ازای هر غلط تجویدی درجه یک مانند عدم رعایت مخارج و صفات و 
احكام 1 نمره کسر می گردد و در صورت تكرار همان غلط به ازای هر مورد 

یک نمره کسر می شود و در مجموع سه نمره کسر می شود.
- به ازای هر غلط تجویدی درجه دو مانند نقصان در صفات و احكام و ... به 

نسبت نقصان 0/25، 0/5- 0/75 با تشخیص داور کسر می گردد.
- کشیدن حروف مدی ولو این که سبب نداشته باشند، به شرط رعایت توازن در 
تمامی اذان مانعی ندارد مانند کشیدن حرف الف )حرف الف در لفظ جالله 

اهلل در جمله اهلل اکبر(.
- به ازای هر مورد نفس کشیدن در میان هر عبارت 2 نمره کسر می گردد.

صحت اذان:
- به ازای هر غلط اعرابی و حرفی 2 امتیاز کسر می شود.

- به ازای هر غلط کلمه ای )کم یا اضافه کردن کلمه یا بیش از یک غلط اعرابی 
در کلمه( 3 نمره کسر می شود.

- در اغالط اعرابی در صورت اصالح با یک نفس یک امتیاز کسر می گردد و 
در صورت تكرار غلط اعرابی 3 امتیاز در مجموع کسر می گردد.

- در صورت اصالح کلمه ای یا حرفی در یک نفس 1 امتیاز و در صورت تكرار 
غلط 3 امتیاز درمجموع کسر می گردد.

- در صورت حذف یا اضافه کردن عبارات اذان به ازای هر عبارت 4 امتیاز و 
چنانچه بیش از دو عبارت تكرار شود 16 امتیاز کسر می گردد.
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عباراتاذان

اهللُ اَکبَُر
اهللُ اَکبَُر
اهللُ اَکبَُر
اهللُ اَکبَُر

اَْشَهُد اَْن الاِلَه ااِّل اهللُ
اَْشَهُد اَْن الاِلَه ااِّل اهللُ

داً َرسُوُل اهللِ اَْشَهُد اَنَّ َمًحمَّ
داً َرسُوُل اهللِ اَْشَهُد اَنَّ َمًحمَّ

اَْشَهُد اَنَّ َعلِیًا َولِی اهللِ
ة اهللِ اَْشَهُد اَنَّ َعلِیًا َحجَّ

لوة َحی َعَلی الصَّ
لوة َحی َعَلی الصَّ
َحی َعَلی الَْفالِح
َحی َعَلی الَْفالِح

َحی َعَلی َخیِر الَْعَمِل
َحی َعَلی َخیِر الَْعَمِل

اهللُ اَکبَُر
اهللُ اَکبَُر

الاِلَه ااِّل اهللُ
الاِلَه ااِّل اهللُ

تذکر:
- مالک ادای حدود و عبارات اذان بر اساس نظر هیئت محترم داوران است.

- حذف یا اضافه نمودن جمالتی از عبارات اذان در ابتدا، فواصل یا انتها، باعث 
کسر امتیاز می شود.

- دانش آموزان اهل سنت می توانند اذان را به شیوه ی خاص خود بگویند.
دیگر  مستحبی  اذکار  و  اذان  و مؤخرات  مقدمات  بیان  از  باید  دانش آموزان   -

خودداری نمایند.
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جدولداوریتجویدوصحتقرائتاذان)حداکثر30امتیاز(

استان: پایه:   دوره:   نام و نام خانوادگی:  

موارد اشتباهمواردردیف

اغالط اعرابی و حرفی )هر مورد 1 تا 2 نمره منفي( 1

اغالط کلمه ای )هر مورد 1 تا 3 نمره منفي( 2

اغالط عبارتی )هر مورد 4 نمره منفي( 3

اغالط تجویدی )هر مورد 0/25 تا 1 نمره منفي( 4

حذف یا اضافه کردن عبارت )هر مورد 4 نمره منفي( 5

نفس کشیدن )هر مورد 2 نمره منفي( 6

جمع کسر امتیاز

جمع امتیاز کسب شده

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  
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جدولداوریلحنمسابقاتاذان20امتیاز

استان: پایه:   دوره:   نام و نام خانوادگی:  

امتیاز کسب امتیازمواردردیف
شده

توضیحات

3رعایت حالت مناسب در شروع و فرود1

رعایت همگونی آهنگ و عدم خروج از 2
ردیف صدا و آهنگ

4

2رعایت سرعت متناسب در طول اجرا3

و 4 تحریرها  کامل  تطبیق  و  هماهنگی 
مصنوعی نبودن آنها

3

حاالت 5 و  اذان  کردن  اجرا  تكلف  بدون 
ظاهری مؤذن

3

تقلیدی نبودن اذان مشروط به برخورداری 6
از کیفیت مناسب

3

ایجاد حاالت و احساسات متناسب با متن 7
اذان )تذکر، دعوت، ترغیب و تشویق( 

2

20جمع کل

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  
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جدولداوریصوتمسابقاتاذان30امتیاز

پایه: دوره:   نام و نام خانوادگی:  
آموزشگاه: شهرستان:   استان:   

توضیحاتامتیاز کسب شدهامتیازمواردردیف

5ارتفاع صدا1

7رسایی و قوت صدا2

5وضوح و صافی صدا3

5طنین و زیبایی صدا4

3نرمی و انعطاف صدا5

5کمیت و کیفیت تحریرها6

30جمع کل

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  

- ارتفاع صدا: »فاصله زیر و بم صدا«، میزان اوج صدا که در اذان از اهمیت 
زیادی برخوردار است.

- رسایی و قوت صدا و استمرار آن پایان اذان.
- وضوح و نرمی صدا: عدم اضطراب، لرزش، خش، شهیق، زفیر، گرفتگی و 

خیشومی بودن صدا.
به  پرده ای  از  انتقال صوت  و سرعت  توانایی  انعطاف پذیری صدا:  و  نرمی   -

پرده ی دیگر.
- کمیت و کیفیت تحریرها: منظور از کمیت تحریرها سرعت و تعداد تحریرها 
در واحد زمان است نه تعداد آن در طول اذان، هر چه تعداد تحریرها در 
زمان واحد بیشتر باشد، امتیاز آن بیشتر است و منظور از کیفیت تحریرها، 

توازن و تناسب آن است.
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جدولداوریصحتقرائت،تجویدوفصاحتنماز)14امتیاز(

پایه:        دوره:   نام و نام خانوادگی:  
شهرستان:           آموزشگاه: استان:    

امتیازات منفیبه ازاء هر موردمواردردیف

1-غلط اعرابی یا کلمه  ای1

0/5-در صورت اصالح2

0/5-تلفظ غلط حروف3

0/5-کشش حرکات کوتاه4

0/5-کوتاه کردن حروف مدی5

0/5-وقف به حرکت6

0/5-وصل به سكون7

0/5-عدم لحن عربی قرائت نماز8

0/5-تفخیم و ترقیق9

0/5-مد و غنه10

0/5-قلقله و سكون11

جمع امتیازات منفی

امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  



214

ندايرحمت

آزمونصحیحخوانینماز
جدولداوریصوتولحنوآدابونظمحرکاتنماز6امتیاز

پایه:        دوره:   نام و نام خانوادگی:  
شهرستان:           آموزشگاه: استان:    

امتیازات کسب شدهحداکثر امتیازمواردردیف

صوت 2 امتیاز
1وضوح و صافی صدا

1زیبایی صدا

لحن- 2 امتیاز
1هماهنگی لحن و معنا

1نظم قرائت

آداب و نظم حرکات نماز 2 
امتیاز

1آرامش و طمأنینه

0/25قیام

0/25رکوع

0/5سجود

6جمع امتیازات کسب شده

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  

2-مسابقاتاحكام
و  کشوری  و  استان  و  منطقه  آموزشگاه،  مرحله  چهار  در  احكام  مسابقات   -
به منظور آشنایی دانش آموزان با احكام و التزام علمی و عملی آنان و کسب 

معارف و توانمندی های الزم در این رشته برگزار می شود.
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نوعآزمونوموادمسابقاتاحكام

امتیازمواد مسابقاتردیف

20آزمون کتبی1

20صحیح خوانی نماز2

60آزمون عملی3

100                                                   جمع امتیازات

آزمونکتبی
- محتوای آزمون کتبی تا مرحله کشوری کتب احكام چاپ منادی تربیت، تعیین 

می گردد.
- آزمون کتبی دانش آموزان اهل سنت از کتب آبشار رحمت 1 و 2 متناسب با 

دوره تحصیلی برگزار خواهد شد.

صحیحخوانینماز
- آزمون »صحیح خوانی« به صورت شفاهی خواهد بود و هر یک از دانش آموزان 
شرکت کننده در مسابقات، یک نماز سه رکعتی را به صورت عملی و به طور 

کامل می خوانند.
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جدولداوریآزمونعملیمسابقاتاحكام60امتیاز

پایه:        دوره:   نام و نام خانوادگی:  
شهرستان:           آموزشگاه: استان:    

توضیحاتامتیاز کسب شدهحداکثر امتیازمواردردیف

30صحت انجام عمل1

رعایت آداب و مستحبات و 2
زیبایی عمل

15

15پاسخ به سؤاالت3

60جمع کل

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  

موادوامتیازاتمسابقاتانشاینماز

امتیازمواد مسابقاتردیف

20کتبی1

20صحیح خوانی نماز2

60انشای نماز3

100جمع امتیازات
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انشاینماز:
- انشای ارسالی در هر مرحله می بایست به صورت خوانا و خوش خط و حداقل 

در دو صفحه A4 و حداکثر در 5 صفحه تدوین شود.
- در هر مرحله ابداع، نوآوری، نگارش زیبا و رعایت اصول ویرایشی از مواردی 

می باشند که در امتیازدهی داوران حائز اهمیت خواهند بود.
- معیارهای ارزشیابی از انشای نماز دانش آموزان بر اساس مندرجات جدول 

فرم داوری می باشد.

جدولداوریمسابقهانشاینماز

پایه:        دوره:   نام و نام خانوادگی:  
شهرستان:           آموزشگاه: استان:    

امتیاز کسب شدهحداکثر امتیازمعیارهای ارزشیابیردیف

5مقدمه1

10وسعت دید و گستره تفكر2

10کیفیت نظم و ارتباط منطقی مطالب3

5سادگی و روانی در بیان موضوع4

5نوآوری و خالقیت5

بدیع 6 ادبی  ترکیبات  و  اصطالحات  از  بهره گیری 
و تازه

5

10کیفیت جمع بندی مطالب و نتیجه گیری7

10توجه به قواعد نگارش و ویرایش8

60جمع امتیاز

امتیاز به حروف: امتیاز به عدد:   
امضاء  نام و نام خانوادگي داور:  
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ب(مسابقاتقرآن،عترتونمازفرهنگیان
اهداف:

1 - تالش برای انس بیشـتر فرهنگیان فرهیـخته با مفاهیم بلنــد قرآن کریـم، 
نهج البالغه و احكام؛

2 - جذب حداکثری کارکنان و همكاران و مشارکت آنان در توسعه و تعمیق 
معارف قرآن و عترت و فرهنگ نماز؛

3 - تشویق و ترغیب فرهنگیان مستعد به فراگیری آموزه های مذهبی و دینی 
به  آن  انتقال  و  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  آموزه ها  این  به کارگیری  و 

دانش آموزان؛
4 - شـناسـایی و آمـوزش فرهنگـیان پژوهشگر؛ قاری، حافـظ و روش هـای 
نوین انتقال احكام و دسـتورات الهی در راسـتای گسـترش سـیره عملی و 
اخالقی اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به ویژه امیرمؤمنان علی 

)علیه السالم(؛
5 - جهت دهی فرهنگیان محقق و پژوهشگر به منظور استفاده از آموزه های دینی، 
در  )علیه السالم(  علی  حضرت  بلیــغ  کالم  و  الهی  دسـتورات  و  احكام 

فعالیت های پژوهشی و انتقال علوم حاصل از آن به دانش آموزان.

نكاتکلی:
- شرکت در مسابقات به صورت داوطلبانه است.

- رشته های مسابقات در حوزه قرآن: قرائت تحقیق، حفظ 10 جزء و در حوزه 
عترت نهج البالغه و در حوزه نماز؛ الگوی برتر تدریس احكام نماز می باشد.

- در هر یک از رشته ها یک نفر به تفكیک جنسیت از منطقه به استان و از استان 
به مرحله ی کشوری راه خواهند یافت.

- استان ها می توانند با تصویب شورای قرآن، عترت و نماز، در مورد افزایش 
رشته ها در سطح استان اقدام نمایند.
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بخشششم:مسابقاتقرآن،عترتونماز)دانشآموزان-فرهنگیان(

زمانبندیومراحلاجرایمسابقات

اقدامزمان

مهر
مسابقات  ستاد  تشكیل  و  برنامه ریزی  و  نماز  و  قرآن-عترت  شورای  در  طرح   -

فرهنگیان؛
- تهیه و ارسال دستورالعمل به مناطق و شهرستان ها و برگزاری جلسات توجیهی.

آبان و آذر
- تبلیغ و اطالع رسانی، تهیه و توزیع پوستر و اقالم تبلیغاتی، ثبت نام، ساماندهی و 

جریان سازی در مدارس؛
- تهیه و اعالم محتوای مسابقات.

دی
تعیین  و  تشكیل  استانی،  و  منطقه ای  زمان بندی  اعالم  مسابقات،  اجرای  تمهید   -

گروه های داوری.

- اجرای مسابقه در مرحله ی منطقه ای/ شهرستانی.دهه فجر

هفته معلم
- اجرای مسابقه در مرحله ی استانی: اعالم نتایچ، تهیه ی بانک اطالعاتی، تجلیل از 

برگزیدگان، اعالم اسامی برگزیدگان به اداره کل قرآن، نماز و عترت.

خرداد
- ارزیابی نهایی از طرح؛

- مستند سازی و ارسال گزارش به اداره کل قرآن، نماز و عترت.

- اجرای مرحله ی کشوری مسابقات.تابستان

تذکراتاجرایی:
- توصیه می گردد ستاد مسابقات فرهنگیان در استان و منطقه برای هدایت و 

برنامه ریزی مسابقات، تشكیل گردد؛
- اطالع رسانی و تبلیغ برای شرکت کنندگان و ایجاد انگیزه مورد انتظار است؛

- پیشنهاد می شود، کلیه ی شرکت کنندگانی که موفق شوند 70 درصد از نمرات 
موردنظر را کسب نمایند، مورد تقدیر و تجلیل قرار گیرند؛

- تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد نحوه ی تقدیر، تجلیل، هدایا، جوایز و ... 
برای برگزیدگان به عهده ی استان است که با هماهنگی شورای قرآن، عترت 

و نماز استان صورت خواهد گرفت.
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- با عنایت به اهمیت ارزشیابی از اجرای این طرح و ارائه بازخورد از میزان 
را  پیوست  فرم  دارد  ضرورت  شرکت کنندگان  رضایت مندی  و  اثربخشی 
تكمیل و نتایج را همراه با گزارش کامل )آماری، تحلیلی، فنی، محتوایی، 
تفصیلی، تصویری و ...( تا اول تیر ماه به اداره کل قرآن، عترت و نماز ارسال 

نمایند.
- اعتبارات مترتب به اجرای این طرح از سر فصل اعتبارات استانی و ستادی و 

اعتبارات مصوب شورای قرآن استان پرداخت خواهد شد.
- نیروهایی مجاز به شرکت در مسابقات مرحله ی کشوری می باشند که جزو 

کارکنان شاغل آموزش وپرورش )قراردادی، پیمانی و رسمی( باشند
نیز دریافت  و  اخبار  ارجمند می توانند جهت کسب آخرین  فرهنگیان  کلیه   -
محتوا و شیوه نامه مسابقه به سایت اداره کل قرآن، عترت و نماز به نشانی 

www.serat.pt.medu.ir مراجعه نمایند.

مالکهاومعیارهایارزیابیازعملكرداستان:
)تحقق  رو  پیش  دسـتورالعمل  مندرجات  نمودن  عملیـاتی  و  توجه  میـزان   -

انتظارات(؛
- ارائه شواهد و مستندات حسب تقاضا در اسرع وقت؛

- اهمیت به فرایند در اجرای مفاد دستورالعمل؛
- ابتكار و خالقیت استان در حسن اجرای دستورالعمل؛

- رعایت ضوابط و مقررات طبق جدول زمان بندی.
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دستورالعملمسابقاتفرهنگیان:
- محتوای رشته قرائت: در مرحله شهرستان، استان و کشور از کل قرآن کریم 

می باشد.
- محتوای رشته حفظ: در مرحله شهرستان، استان و کشور از 10 جزء پیوسته 
)اول یا آخر قرآن( است و از هر شرکت کننده دو سؤال از 8 تا 15 سطر 

پرسیده خواهد شد.
تذکر: آیین نامه و فرم های داوری این بخش بر اساس مسابقات قرائت و حفظ 

دانش آموزان خواهد بود.

دستورالعملمسابقهینهجالبالغهفرهنگیان
حدودومحتویمسابقهنهجالبالغه

مرحله سوم )کشوری( مرحله دوم )استان( مرحله اول )منطقه( 

زندگی نامه  از  کتبی  آزمـــون 
امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( 
پایان  تا  زندگی نامه  ابتدای  از 

بخش چهارم

1- آزمون کتبي )تستی( از کل 
زندگی نامه امیــرالمؤمنین علی 

)علیه السالم(؛
2- تهیه و ارائـــــه مقاله طبق 

جدول موضوعات؛
3- ارائه شفاهی مقاله.

1- آزمون کتبي )تستی( از کل 
زندگی نامه امیــرالمؤمنین علی 

)علیه السالم(؛
علمی،  مقاله  ارائه  و  تهیه   -2
پژوهشی طبـــــــــق جدول 

موضوعات؛
مقاله  تبیین شفاهی  ارائه و   -3

ارائه شده.

تدکر: موضوع مقاالت در ابتدای سال تحصیلی به اطالع فرهنگیان ارجمند می رسد.

تذکراتاجرایی:
- در مرحله استانی و کشوری، آزمون کتبی )تستی( دارای 20 امتیاز، مقاله 30 

امتیاز و ارائه شفاهی مقاله دارای 50 امتیاز می باشد.
- آخرین مهلت ارسال مقاالت نفرات برتر از استان به حوزه ستادی تا پایان ماه 

اردیبهشت می باشد.
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شرایطپذیرشمقاالتدربخشمقالهنویسیمسابقهنهجالبالغه
- محتوای مقاله باید درزمینه موضوعات تعیین شده باشد.

- مقاله حاصل مطالعات، تجارب و پژوهش های نظام  مند و معتبر شرکت کننده 
باشد. چنانچه پس از بررسی، اثبات شود که مقاله مورد نظر نسخه برداری 

می باشد به تناسب میزان نسخه برداری، کسر امتیاز خواهد شد.
- متن مقاله مشتمل بر چكیده، مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه گیری و فهرست 

منابع باشد.
- جلد روی مقاله شامل »عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده، تلفن ثابت 

و همراه، استان و منطقه محل خدمت« باشد.
- مقاله ها روی یک طرف کاغذ A4 با فونت زر 12 )عنوان مقاله با فونت تیتر 
20 و نام نویسنده با فونت تیتر 14( با استفاده از نرم  افزار Word تحریر و 

ارسال شوند.
- تعداد صفحات مقاله ها از 14 صفحه تایپ شده بیشتر نباشد.

مسئوالن  به  فشرده(  )لوح  الكترونیكی  فایل  و  چاپی  نسخه  دو  در  مقاله ها   -
برگزاری مسابقه فرستاده شوند.

- مقاله  های دریافت شده به نویسنده بازگردانده نمی شوند.
- حق ویرایش مقاله های پذیرفته شده برای انتشار در سایت ها و مجالت وابسته 
به وزارت آموزش وپرورش به نام تهیه کننده؛ برای اداره کل قرآن، عترت و 

نماز محفوظ می باشد.
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ضوابطداوریارائهشفاهیمقاله:
1- نام و یاد خدا و درود بر پیامبر مكرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه 
الرحمن  اهلل  »بسم  جمله  شرکت کننده  اگر  السالم(:  )علیهم  معصومین 
اطهار  ائمه  و  آله(  و  علیه  بر حضرت محمد )صلی اهلل  الرحیم« و صلوات 
می نماید.  را کسب  کامل  نمره  نماید  ذکر  ساده  به صورت  را  )علیهم السالم( 
یا  نثر  نظم،  عبارات  قالب  در  را  الذکر  فوق  موارد  چنانچه شرکت کننده ای 
متون عربی زیبا بیان نماید به نمره »شیوایی و جذابیت بیان مطالب« او اضافه 

می گردد )2 امتیاز(.
2- آراستگی: دراین بخش عالوه بر توجه به پوشش مناسب، رعایت وقار و 

متانت درحین اجرا نیز مدنظر است )2 امتیاز(.
3- بیان کلیات )مقدمه(:

  الف- معرفی موضوع: نام و شماره خطبه ها و زمان و مكان ایراد آنها )چنانچه 
در نهج البالغه در مورد زمان و مكان ایراد خطبه ها موردی ذکر نشده بود 
شرکت کننده می بایست با مراجعه به منابع و مآخذ دیگر این مورد را استخراج 

نماید( )2 امتیاز(.
  ب- ذکر خطبه های مرتبط و فراز های انتخابی و بیان موضوعات )2 امتیاز(.

4- اهداف و انگیزه ها: بیان انگیزه فرد از انتخاب موضوع مقاله )2 امتیاز(. 
5- فصاحت و بالغت: الف- پیشینه تحقیق و بیان محدودیت ها: در این بخش 
پیشینه تحقیق 2 امتیاز و بیان محدودیت ها 1 امتیاز دارد. ذکر 2 مورد از موارد 

یاد شده ی زیر جهت کسب 3 امتیاز این بخش کافی است.
)یک  انتخابی  موضوع  با  رابطه  در  مختلف  افراد  پژوهش های  و  تحقیقات   -

مورد(. 
- ذکر اسناد موضوع انتخابی و خطبه های مرتبط.

- ذکر منابع.



224

ندايرحمت

توجه: ذکر پیشــینه تحقیق یا پژوهش هم در رابطه با موضوع انتخابی و هم 
در رابطه با خود خطبه ها مورد پذیرش اســت. در رابطـه با »تحقیقات و 
پژوهش های افراد مختلف در رابطه با موضوع یا خطبه« ذکر یک جمله یا 

عبارت مهم از منبع مورد تحقیق پیشنهاد می گردد.
6- روشن و واضح بودن ارائه مطالب:

  الف- ارائه غنی از نظر محتوایی و تحلیل، تفسیر و بیان استدالل در رابطه با 
موارد ذکر شده و حتی االمكان ذکرمثال )5 امتیاز(. 

  توجه: ارائه متسابقین می بایست با توجه به مطالب خطبه ها، بیان شده و حالت 
سخنرانی یا مقاله گویی صرف نداشته باشد.

  ب- ذکر بعضی ازعبارات مهم فرازهای مورد شرح به صورت عربی )با اعراب 
صحیح( به همراه ترجمه آنها حد اکثر 1 امتیاز دارد.

  ج- دور نشدن از مطلب اصلی و کش ندادن بدون دلیل مطلب و عدم استفاده از 
الفاظ و واژه های سنگین و غیر معمول مگر در موارد خاص نیز 1 امتیاز دارد.

بیان مطالب: موارد یاد شده ی زیر مصادیق شیوایی و  7- شیوایی و جذابیت 
جذابیت بیان است:

  الف- ارائه سلیس، روان و عامیانه )به جز در مواردی نظیر نقل قول، ترجمه و 
...( با حفظ صیغه افعال و ترتیب آنها )1 امتیاز(.

  ب- لحن بیان و ارتفاع مناسب صدا هر کدام یک امتیاز و جمعًا )1 امتیاز(.
  ج- مكث و تسریع به موقع در کالم )1 امتیاز(.

  د- استفاده بجا و مناسب از ابزارهای فن بیان )حرکت دستان، تقسیم نگاه و 
...( )1 امتیاز(.

با موضوع خطبه ها  ارائه شده می بایست  8- تناسب مطالب و موضوع: مطالب 
یكسان، هم سو و متناسب بوده و شرح انجام شده حول محور اصلی بحث 
باشد. شرکت کننده می تواند مواردی از ُخَطب، نامه ها و حكمت های دیگر را 
که از نظر مفهوم و محتوا مكمل بحث باشند را در متن اصلی شرح بیاورد 

)4 امتیاز(.



225

بخشششم:مسابقاتقرآن،عترتونماز)دانشآموزان-فرهنگیان(

9- بیان مفردات و واژگان محوری موضوع خطابه: برای کسب 2 امتیاز این بند 
ذکر دو مورد الزم و کافی است.

گفتار  سیر  مورد،  این  در  موضوع:  شرح  منطقی  سیر  و  گفتار  در  نظم   -10
متسابقین و زنجیروار بودن مطالب ارائه شده از ابتدا تا انتهای شرح موضوع 
بر اساس چینش فرم داوری  باید  مدنظر می باشد. نظم و ترتیب در گفتار 

باشد )4 امتیاز(.
11- استفاده از آیات، روایات و احادیث مرتبط: در این بخش به ذکر 3 مـورد 
امتیاز تعلـق می گیرد که  به شرط تناسب مطالب و موضوع مورد بحث 3 
2 امتیاز آن مربوط به تعداد موارد و 1 امتیاز دیگر مربوط به کیفیت موارد 

)صحت ارتباط سند با موضوع مورد بحث( می باشد.
12- ارائه پیشنهادات کاربردی و عملی: در این قسمت ذکر حداقل 2 پیشنهاد 
باقی مانده  امتیاز   2 و  دارد  امتیاز   2 باشد  داشته  کاربردی  جنبه  که  مناسب 

مربوط به موضوعیت پیشنهادات با موضوع مقاله است.
بر  عالوه  که  گردد  ارائه  متسابقین  سوی  از  جدیدی  پیشنهاد  چنانچه  توجه:   
تناسب با موضوع خطبه های مورد بحث کتاب ارزشمند نهج البالغه، کاربردی 
نیز باشد و خط مشی ارگان های برنامه ریز جهت اعتالی فرهنگ نهج البالغه 
حضرت  متعالی  اهداف  به  نیل  جهت  در  آن  از  بتوان  و  نماید  فراهم  را 
امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( الهام گرفت امتیاز کامل به این پیشنهاد تعلق 

می گیرد.
13- نتیجه گیری کلی 2 امتیاز و نتایج حاصله 2 امتیاز: چون بخش نتیجه گیری 
با بخش نتایج حاصل از تحقیق ارتباط نزدیكی با هم دارند؛ به صورت واحد 

مورد بررسی قرار می گیرند.
  الف- نتایج حاصل از تحقیق: این بند مربوط به استخراج دیدگاه های مطروحه 
حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( از شرح خطبه های انتخابی می باشد 

که ذکر حداقل 2 مورد برای کسب 2 امتیاز الزم و کافی است.
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  ب- نتیجه گیری کلی: در نتیجه گیری کلی ذکر حداقل 2 مورد برای کسب 2 
امتیاز مربوطه کافی است.

مقاله،  ارائه  هنگام  چنانچه  امتیاز(:   5( داوران  سؤاالت  به  صحیح  پاسخ   -14
داوران از شرکت کننده سؤاالتی پرسیدند، ارائه جواب صحیح به آنها دارای 

5 امتیاز است. 
تذکر: زمان ارائه شفاهی مقاله 10 دقیقه است و عدم رعایت آن منجر به کسر 
اجرای   8 دقیقه  در  است  ذکر  به  ثانیه می شود. الزم  در هر 30  امتیاز  یک 
فرهنگی  متسابقین  به  مسابقه،  سالن  مجری  توسط  باقی مانده  زمان  برنامه، 

اعالم می گردد.
تذکر: زمان ارائه شفاهی مقاله 10 دقیقه می باشد و عدم رعایت آن منجر به کسر 
1 امتیاز در هر 30 ثانیه می شود و در پایان دقیقه 11 عالوه بر کسر2 نمره، 
دیگر داوری صورت نخواهد گرفت. الزم به ذکر است در دقیقه 8 اجرای 

برنامه زمان باقی مانده توسط مجری سالن به دانش آموز اعالم می شود.

فرمداوریمرحلهارائهشفاهیمقالهرشتهنهجالبالغهفرهنگیان50امتیاز

استان:        نام و نام خانوادگی:        
موضوع تحقیق: پست سازمانی:   

ف
ردی

   
   

مالک های ارزشیابی

یاز
 امت

کثر
حدا

  

ده
 ش

ب
کس

از 
متی

ا

1
قرآن،  تالوت  )علیهم السالم(  اهل بیت  و  پیامبر  بر  ودرود  یاد خداوند  و  نام 

شعرمتناسب موضوع
2

2آراستگی ظاهر ورعایت پوشش مناسب اسالمی2
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ف
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یاز

 امت
کثر

حدا
  

ده
 ش

ب
کس

از 
متی

ا

3

ب
طال

ن م
 بیا

ت
یفی

ک

ت 
لیا

ن ک
بیا

ه( 
دم

)مق

معرفی موضوع )نام و شماره خطبه ها، زمان و مكان ایراد 
خطبه( 

2

بیان  و  انتـــخابی  فرازهای  و  مرتبـــط  ذکر خطبه های 
موضوعات

2

ف 
هدا

ا
یزه

انگ
و 

2بیان انگیزه فرد از انتخاب موضوع مقاله

ت
الغ

و ب
ت 

اح
فص

ان
ی بی

طق
 من

سیر
 و 

الل
تد

اس

3پیشینه تحقیق )2( و بیان محدودیت ها )1( 

7روشن و واضح بودن ارائه مطالب

4شیوایی و جذابیت بیان مطالب اصلی

4تناسب مطالب و موضوع

2بیان مفردات و واژگان محوری موضوع مقاله )2 مورد( 

4نظم در گفتار و حفظ ترتیب منطقی موضوع

3استفاده از آیات و روایات و احادیث مرتبط )حداقل 3 مورد( 

موضوع  و   )2( نهج البالغه  از  عملی  و  کاربردی  پیشنهادهای  ارایه 
4مقاله )2( 

4نتایج حاصل ازتحقیق )2( و نتیجه گیری کلی )2( 

5پاسخ صحیح به سؤاالت داورانسؤال4

50جمع کل

امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور:           
امضاء تاریخ:          
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فرمداوریمقالهرشتهنهجالبالغهفرهنگیان30امتیاز

استان: نام و نام خانوادگی:    
عنوان مقاله: پست سازمانی:    

ف 
مالک های ارزشیابیردی

یاز
 امت

کثر
حدا

ده
 ش

ب
کس

از 
متی

ا

1

تار
اخ

س

دارا بودن کلیه اجزاء مقاله شامل: چكیده، مقدمه، بحث و نتیجه گیری 
و منابع

3

2رعایت تعداد صفحات و انتخاب عنوان بر اساس موضوعات تعیین شده2

از 3 قول  نقل  درست  شیوه  رعایت  و  ارجاعات  صحت  منابع،  اعتبار 
منابع در متن

2

4
توا

مح
3درج پیشینه، یافته ها و نتیجه گیری در چكیده

3بیان اهداف، ضرورت و پیشینه تحقیق )هر کدام 1 امتیاز( 5

5قدرت استدالل نویسنده مقاله در تجزیه و تحلیل یافته ها و اطالعات6

4پیوستگی، نظم و ترتیب و ارتباط محتوا با عنوان مقاله7

2استفاده و برداشت صحیح از آیات و روایات8

2نگارشی بودن متن و عدم کپی برداری از سایر آثار9

نتیجه گیری منطقی )2 امتیاز( و ارائه پیشنهادهای کاربردی )2 پیشنهاد= 10
2 امتیاز( 

4

30جمع کل

امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور:  
امضاء: تاریخ:    
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مسابقهیالگویبرترتدریساحكامنماز)فرهنگیان(
یِن )توبه-آیه 122(  ِّیتََفقَُّهواْ فِی الدِّ فََلْواَل نََفَر ِمن کلِّ فِْرقَةٍ  مِّْنُهْم َطآئَِفٌة ل

چرا از هر گروهی دسته ای به سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند.

مقدمه:
توجه و عالقه فراوان مردم کشور عزیزمان به دین اسالم و رهنمودها و توصیه های 
آن باعث شده است، تعلیم و تربیت اسالمی و پرورش نسل های مومن و معتقد به 
آن  به  باشد و  توجه  بین عموم مردم مورد  اسالم در  مبین  ارزشهای دین  مبانی و 
اهمیت فراوانی بدهند. به همین دلیل مشاهده می شود در کنار آموزش های رسمی و 
برنامه های مكمل و فوق برنامه به منظور تقویت باورهای دینی و احكام آن، طرح هایی 
به شكل های مختلف تهیه و اجرا می گردد و در این عرصه افراد مختلف با قابلیت ها 
و توانمندی های باال مشغول فعالیت هستند و در به ثمر رساندن این امر مقدس تالش 
وافری دارند تا بتوانند با بهره گیری از دانش، مهارت و شخصیت خود، آموزه های 
نماز  و  عترت  قرآن،  کل  اداره  رویكرد  این  با  دهند.  گسترش  جامعه  در  را  دینی 
وزارت آموزش وپرورش به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر در این حوزه و شناسایی 
برتر تدریس  الگوی  برگزاری مسابقه  به  اقدام  الگوهای موفق  برتر و  استعدادهای 
احكام نماز می نماید تا ضمن معرفی افراد و الگوهای برتر به جامعه دینی کشور، 
بتواند به شناسایی نقاط ضعف، قوت و ایجاد رقابت سالم و تشویق و ترغیب و توجه 

بیشتر به امر تدریس و آموزش در این حوزه نماید.
تذکر:دورهتحصیلیدانشآموزانمخاطب،درابتدایسالتحصیلیبهاطالع

فرهنگیانارجمندمیرسد.

اهداف:
1- شناسایی شیوه ها و روش های نوین تدریس احكام؛ 

2- ایجاد زمینه جهت توسعه ابتكارات و نوآوری وخالقیت ها در حوزه تدریس احكام؛
3- استفاده از تكنولوژی جدید آموزشی در آموزش احكام؛

4- ایجاد انگیزه در بین معلمان و همكاران فرهنگی.
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موضوعاتمسابقه:
وضو، غسل، تیمم، تقلید، نماز، مسجد، نمازجماعت، نمازجمعه و نمازعیدین.

مراحلومحتوایمسابقه

مرحله سوم )کشور( مرحله دوم )استان( مرحله اول )منطقه( 

آزمون کتبی:
از کتاب آموزش فقه

تالیف استاد فالح زاده

تهیه طرح درس:
دوره   در  احكام  تدریس  روش 

تحصیلی اعالم شده

تدریس عملی احكام
 )طرح ارائه شده( 

شرایطوضوابطاختصاصی:
با درج  انتخابی تهیه وبصورت پاورپوینت و  ـ طرح درس بر اساس موضوع 
مشخصات فرد شرکت کننده شامل: )نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، 
کد ملی، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، محل خدمت، سمت، نشانی و 

شماره تلفن( به استان ارسال گردد.
ـ موضوع درس، اهداف آموزشی، ویژگی مخاطبان و سرفصل های درس مورد 

نظر می بایست در مشخصات طرح درس درج گردد.
فعال  یادگیری و روش های  یاددهی،  نوین  فرآیندهای  بر  مبتنی  بایستی  آثار  ـ 

باشد.
ـ طرح باید مبتنی بر منابع صحیح و غیر اختالفی باشد.

ـ در مرحله کشوری نفرات برتر باید به صورت حضوری طرح خود را تدریس 
نمایند.

موضوع  بر  تسلط  و  بیان  نحوه  ظاهر،  آراستگی  شامل:  ارزیابی  مالک های   -
تدریس، انسجام مطالب ارایه شده، کاربردی بودن مطالب، میزان استفاده از 

وسایل کمک آموزشی و تطابق مطالب ارایه شده با مقطع مورد نظر است.
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بخشششم:مسابقاتقرآن،عترتونماز)دانشآموزان-فرهنگیان(

فرمداوريرشتهاحكامفرهنگیان-مرحلهارائهشفاهیطرحدرسمرحله
کشوري)70امتیاز(

عنوان طرح درس 

ف
مالک های ارزشیابيردی

یاز
 امت

کثر
حدا

ده
 ش

ب
کس

از 
متی

ا

2ورود به کالس و ایجاد ارتباط با دانش آموزان و آراستگی ظاهر1

3نام و یاد خداوند ودرود بر پیامبر واهل بیت )علیهم السالم( 2

3

ب
طال

ن م
 بیا

ت
یفی

ک

ه( 
دم

)مق
ت 

لیا
ن ک

بیا

2ارائه اهداف درس، زمینه سازی و بیان موضوع

)کتاب،  آموزشي  کمک  وسایل  از  وبهره گیری  مناسب  بجا،  استفاده 
تصویر، مدل ها و...( 

3

2نحوه تنظیم وادامه فعالیت های آموزشي براساس طرح درس

3کنترل وهدایت )مدیریت کالس، توجه به همه فراگیران و ...( 
ی( 

گیر
یاد

ی و
ده

یاد
د 

راین
 )ف

ش
وز

 آم
ای

جر
5انتخاب و اجراي روش های آموزشي مناسبا

5کشف مفاهیم، قواعد و اصول توسط دانش آموز )فعال ساختن فراگیران( 

5توجه به رشد و توسعه روابط بین فردی )گروهی( 

5ایجاد انگیزه و شوق یادگیری در دانش آموزان

5تسلط برمحتواي تدریس )ازلحاظ علمي، کالمی، گستره اطالعاتی( 

5استفاده مناسب از زمان آموزش

5انطباق اجرا با طرح درس نوشته شده

5مهارت های برقراري ارتباط )کالمی و غیر کالمی و ...( 

5میزان تسهیل فرایند یادگیري از طرق رسانه های آموزشي انتخاب شده

5جمع بندی 

5پاسخ صحیح به سوأالت داورانسوأل4

70جمع کل
امتیاز کسب شده: نام و نام خانوادگی داور )1و2(:  

امضاء:      تاریخ:     
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فرمداوريطرحدرسرشتهاحكاممرحلهاستانيفرهنگیان
)40امتیاز(

نام و نام خانوادگي:                  استان:

عنوان طرح درس: 

ف
مالک های ارزشیابيردی

یاز
 امت

کثر
حدا

ده
 ش

ب
کس

از 
متی

ا

1

تار
اخ

س

4تنظیم شناسه ي طرح درس )پایه، موضوع، مدت تدریس و ...( 

4مقدمه با عنوان درس ارتباط دارد و بیان گر اهمیت درس است 2

3
ارائه اهداف درس، زمینه سازی و بیان موضوع و رعایت توالي منطقي 

4موضوعات در اهداف 

4
توا

مح
4انتخاب روش های تدریس مناسب

5
مدل ها،  تصویر،  )کتاب،  الزم  ازرسانه های  وبهره گیری  بجا  استفاده 

4سمعي بصري و...( 

4پیوستگي، نظم و ترتیب و ارتباط محتوا با عنوان طرح درس6

4استفاده از آیات و روایات و قصص و تمثیالت7

4جدول زمان بندي 8

4نتیجه گیري منطقي و ارائه پیشنهادهاي کاربردي9

4ذکر منابع 10

40جمع کل

 نام و نام خانوادگی داور:             امتیاز کسب شده:
امضاء: تاریخ:                
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فرمهاوجداولپیوست

فرم ها و جداول پيوست
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شرح:
از  دقیق  اطالع  به  نیاز  فعالیت های هر حوزه اي  دقیق  برنامه ریزي  که  آن جا  از 
کارشناسي  منظور تصمیم گیري  به  لذا  دارد،  فعالیت  آن  از  استقبال  میزان  و  نحوه 
شده، جمع آوري اطالعات دقیق از سطح مدارس، مناطق و استان ها ضروري به نظر 
می رسد، لذا به جهت تحقق این مهم، در این بخش، فرم های آماري فعالیت های 
مختلف ارائه شده است، تا کارشناسان محترم، ضمن جمع آوري آمار شرکت کنندگان 
در فعالیت های مختلف و ارسال به موقع آن از صف تا  ستاد، در ارتقاء کمي و کیفي 

فعالیت ها سهم بسزایي داشته باشند.
و  نحوه  از  را  محترم  همكاران  نیز  بخش  این  انتهاي  در  مندرج  ارزیابي  فرم 
شاخص های ارزیابي فعالیت ها مطلع می کند تا بتوانند مقدمات این ارزیابي را در 

زمان های مختلف فراهم نمایند.
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فرمآمارواطالعاتآموزشگاهیفعالیتهایحوزهعترت
)جدولشماره1(

 آموزشگاه:...........................

ف
 تعداد جلسات، مراسمات و عناوین طرح ها و برنامه هاردی

کالس  آموزشی برگزارشده
تعدادشرکت کنندگان

مناسبت های والیی دهه کرامت 1
دهه بصیرت و والیت2
ایام محرم و صفر3
ایام فاطمیه4
سوگواره احلی من العسل5
مصباح الهدی )امام شناسی( 6
عطر انتظار )انتظار و مهدویت( 7
گفتمان های دینی8

نامونامخانوادگیمدیرآموزشگاه:تاریخ:مهروامضاء:

توجه: مهلت جمع بندی و ارسال فرم به اداره آموزش وپرورش ناحیه / منطقه 
پایان فروردین ماه است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، 

ارسال گزارش های مستند و مصور آموزشگاه به تفكیک فعالیت ها می باشد.
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فرمآمارواطالعاتمنطقهایفعالیتهایحوزهعترت
)جدولشماره2(

 منطقه/ناحیه:.............................

ف
ردی

عناوین طرح ها و  
برنامه ها

تعداد جلسات، مراسمات و کالس  
آموزشی برگزارشده

ت
سما

مرا
 و 

ت
سا

جل
ل 

ع ک
تعداد شرکت کنندگانجم

ان
دگ

کنن
ت 

رک
 ش

کل
ع 

جم

یی
تدا

م اب
دو

 و 
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

ای
قه 

منط
کز 

مر
 مت

ش
مای

ه

ران
خت

د

ران
پس

ان
گی

رهن
ف

مناسبت های والیی 1
دهه کرامت 

دهه بصیرت و والیت2

ایام محرم و صفر3

ایام فاطمیه4

سوگواره احلی من 5
العسل

مصباح الهدی )امام 6
شناسی( 

عطر انتظار )انتظار و 7
مهدویت( 

گفتمان های دینی8

نامونامخانوادگیمعاونپرورشی/رئیساداره:تاریخ:مهروامضاء:

توجه: مهلت جمع بندی و ارسال فرم به اداره کل آموزش وپرورش استان پایان 
اردیبهشت ماه است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، 

ارسال گزارش های مستند و مصور به تفكیک فعالیت ها می باشد.
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فرمآمارواطالعاتهیئتهایمذهبیدانشآموزیمدارسوفرهنگیانمنطقه
)جدولشماره3(

قه
منط

ام 
تعداد کل مدارس ناحیه/ن

منطقه
تعداد هیئت دانش آموزی 

فعال مدارس
تعداد هیئت دانش آموزی 

دارای مجوز سازمان 
تبلیغات اسالمی

ان
گی

رهن
ی ف

ذهب
ت م

هیئ
اد 

عد
ت

یی
تدا

م اب
دو

 و 
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

یی
تدا

م اب
دو

 و 
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

یی
تدا

م اب
دو

 و 
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

نامونامخانوادگیمعاونپرورشی/رئیساداره:تاریخ:مهروامضاء:

توجه: مهلت جمع بندی و ارسال فرم به اداره کل آموزش وپرورش استان پایان 
اردیبهشت ماه است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، 

ارسال گزارش های مستند و مصور آموزشگاه به تفكیک فعالیت ها می باشد.
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فرمآمارواطالعاتاستانیفعالیتهایحوزهعترت
)جدولشماره4(

استان:..............................

ف
تعداد جلسات و مراسماتعناوین طرح ها و برنامه هاردی

 برگزارشده
تعداد 

شرکت کنندگان

یی
تدا

م اب
دو

 و 
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

ای
قه 

منط
کز 

مر
مت

نی
ستا

ز ا
رک

متم

ان
گی

رهن
ز ف

رک
متم

ران
خت

د

ران
پس

ان
گی

رهن
ف

دهه کرامت 1

دهه بصیرت و والیت2

ایام محرم و صفر3

ایام فاطمیه4

سوگواره احلی من العسل5

مصباح الهدی )امام شناسی( 6

عطر انتظار )انتظار و مهدویت( 7

گفتمان های دینی8

نامونامخانوادگیمعاونپرورشی/مدیرکلاستان:تاریخ:مهروامضاء

پایان  نماز  و  قرآن، عترت  اداره کل  به  فرم  ارسال  و  مهلت جمع بندی  توجه: 
خرداد ماه است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، ارسال 

گزارش های مستند و مصور به تفكیک فعالیت ها می باشد.
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فرمآمارواطالعاتهیئتهایمذهبیدانشآموزیمدارسوفرهنگیاِنمناطق
)جدولشماره5(

استان:..........................


ف
ردی

حیه
/ نا

قه
منط

ام 
تعداد کل مدارس ن

مناطق
تعداد هیئت 

دانش آموزی فعال 
مدارس

تعداد هیئت 
دانش آموزی دارای 

مجوز سازمان تبلیغات 
اسالمی

ان
گی

رهن
ی ف

ذهب
ت م

هیئ
اد 

عد
ت

وم 
و د

ل 
 او

وره
د

یی
تدا

اب

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

وم 
و د

ل 
 او

وره
د

یی
تدا

اب

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

وم 
و د

ل 
 او

وره
د

یی
تدا

اب

طه
وس

 مت
ول

ره ا
دو

طه
وس

 مت
وم

ه د
ور

د

1
2
3
4
5

... 
جمع

نامونامخانوادگیمعاونپرورشی/مدیرکلاستان:تاریخ:مهروامضاء

توجه: مهلت جمع بندی و ارسال فرم به اداره کل قرآن، عترت و نماز پایان خرداد ماه 
است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، ارسال گزارش های 

مستند و مصور از مراسمات هیئت ها می باشد.
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 فرمآمارشرکتکنندگاندرمرحلهآموزشگاهیمسابقاتقرآن،عترتونماز
)جدولشماره6(

تلفن:       دوره تحصیلی:   نام آموزشگاه:  
منطقه:   استان:     جنسیت:   

رشته

پایه تحصیلی

متوسطه دوره اولمتوسطه دوره اولابتدایي دوره اولابتدایي دوره اول

ول
ا

وم
د

وم
س

رم
جمچها

پن

شم
ش

تم
هف

تم
همهش

ن

هم
د

هم
زد

یا

هم
زد

دوا

هی
گا

نش
 دا

ش
پی

قرائت تحقیق

------قرائت ترتیل

حفظ

5 جزء

10 جزء

20 جزء

حفظ کل

------مفاهیم

------مداحی

صحیفه 
سجادیه

------

------نهج البالغه

---اذان

---احكام

------انشای نماز
نام و نام خانوادگی معاون پرورشی/ رئیس اداره:

تاریخ:       مهر و امضاء:
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توجه: مهلت جمع بندی و ارسال فرم به اداره کل آموزش وپرورش استان پایان 
اردیبهشت ماه است. الزم به ذکر است مالک پذیرش آمار و اطالعات دریافتی، 
ارسال گزارش های مستند و مصور از روند برگزاری مسابقات در آموزشگاه ها و 

منطقه می باشد. 

جدولآمارواطالعاتشرکتکنندگاندرمسابقهقرآن،عترتونماز
فرهنگیانمرحلهاول)جدولشماره7(

رشته
تعداد شرکت کنندگان

جمع کل شرکت کنندگان
برادرانخواهران

قرائت

حفظ 10 جزء

نهج البالغه

احكام

جدولاطالعاتنفراتاولمرحلهمنطقهایواستانیمسابقاتفرهنگیانبه
تفكیکبرادروخواهر)جدولشماره8(

مدرک کد پرسنلیسمتنام و نام خانوادگی
تحصیلی

رشتهتلفن همراه
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فرمارزیابيعملكرداستانوشهرستان
فعالیتهایقرآن،عترتونماز

ت
عالی

ه ف
وز

ح

ف
مالک ارزیابيردی

سطوح ارزیابي

ت
ندا

ست
م

 )4
ب )

خو
ي 

خیل
 )3

ب )
خو

 )2
ط )

وس
مت

 )1
ف )

ضعی
 )0

ا )
جر

م ا
عد

می
مو

ع

تهیه نمایه برنامه جامع یكساله قرآن، عترت و نماز و ارسال به مناطق 1
و مدارس

)مدیران، 2 انساني  نیروي  وآموزش  توانمندسازي  دوره های  برگزاری 
مربیان، ائمه جماعت و ...( 

بزرگداشت هفته قرآن،  عترت و نماز و برگزاري مسابقات3

تشكیل شورای قرآن، عترت و نماز استان و منطقه4

ارزیابی و مستندسازی فعالیت های صورت گرفته در مدارس، مناطق و 5
استان و ارسال به مراجع باالتر

مشارکت های 6 و  سازمانی  برون  نهادهای  و  ارگان ها  مشارکت  جلب 
مردمی

ابتكارات و تجارب استانی و منطقه ای7

یم
کر

ن 
قرآ

ترتیبي( و حفظ موضوعي 8 نور )حفظ  اجراي حفظ قرآن کریم طرح 
)نورباران( 

اجراي طرح الگوي تالوت و ارسال شیوه نامه و سي دي های مربوطه9

10
راه اندازي و احیاي مراکز دارالقرآن کریم

تشكیل جلسه کمیسیون آموزش عمومي قرآن کریم با حضور اعضاي 11
مصوب و پیگیري و اجرایي کردن مصوبات

12
قرآن،  قرآن،  ختم  با  انس  محافل  مراسم  شیوه نامه  ارسال  و  برگزاري 
همسرایي و تالوت همگاني قرآن، درسهایي از قرآن، در محضر قرآن، 

همگام با قرآن
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ت
عالی

ه ف
وز

ح

ف
مالک ارزیابيردی

سطوح ارزیابي
ت

ندا
ست

م

 )4
ب )

خو
ي 

خیل
 )3

ب )
خو

 )2
ط )

وس
مت

 )1
ف )

ضعی
 )0

ا )
جر

م ا
عد

ت
عتر

والیي 13 مناسبت هاي  فعالیت   مستندسازی  و  مدارس  و  مناطق  ارزیابی 
)دهه کرامت، بصیرت و والیت، محرم و صفر، ایام فاطمیه و..( 

14
برگزاري  و  برون سازمانی  نهادهای  با  هماهنگی  جلسات  تشكیل 
سوگواره متمرکز »احلي من العسل« در مرکز استان و مناطق بر اساس 

شیوه نامه اجرایی

در 15 الهدي«  »مصباح  امام شناسی  طرح  اجراي  روند  پیگیری  و  تمهید 
مناطق و مدارس و تجمیع آثار فاخر

جلب مشارکت نهادهای برون سازمانی )مرکز تخصصی مهدویت و ...( 16
و تمهید برگزاری اجراي طرح »عطرانتظار« در مناطق و مدارس

جلب مشارکت نهادهای برون سازمانی )حوزه، سازمان تبلیغات و ...( 17
و تمهید برگزاري جلسات گفتمان هاي دیني

پیگیری 18 فرهنگیان و  دانش آموزان و  تمهید تشكیل هیئت هاي مذهبي 
روند اجرای فعالیت ها

ماز
ن

اجرایي شدن طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز 19
آموزشي و تربیتي

درج ساعت اقامه نماز در متن برنامه هفتگي مدارس20

تجهیز و آراستگي نمازخانه های مدارس و ادارات و21

جذب و ساماندهي ائمه جماعت روحاني و فرهنگي مدارس22

برگزاري شكوهمند جشن شكوفایي و طرح احكام تقلید و مرجعیت 23
شناسي در مدارس ابتدایي دختران و دوره اول متوسطه پسران

اجراي طرح مبین استاني )مدیریت برنامه های یاوران نماز( و دوره های 24
توانمند سازی ائمه جماعت مدارس

تمهید و پیگیری روند آموزش عملي نماز در مدارس ابتدایي25

               جمع امتیازات
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فرمارزیابيعملكردآموزشگاهدرفعالیتهایقرآن،عترتونماز

ت
عالی

ه ف
وز

ح

ف
مالک ارزیابيردی

سطوح ارزیابي

ت
ندا

ست
م

 )5
ی )

عال
 )4

ب )
خو

ي 
خیل

 )3
ب )

خو
 )2

ط )
وس

مت
 )1

ف )
ضعی

 )0
ا )

جر
م ا

عد

می
مو

ع

1
تهیه و نصب برنامه جامع یكساله قرآن، عترت و نماز 

در دفتر آموزشگاه

2
برگزاري  و  نماز  و  قرآن،  عترت  هفته  بزرگداشت 

مسابقات

تشكیل شورای قرآن، عترت و نماز آموزشگاه3

به 4 ارسال  و  گرفته  صورت  فعالیت های  مستندسازی 
منطقه

خالقیت ها و ابتكارات5

یم
کر

ن 
قرآ

6
و  ترتیبي(  )حفظ  نور  طرح  کریم  قرآن  حفظ  اجراي 

حفظ موضوعي )نورباران( 

اجراي طرح الگوي تالوت7

8
راهنمایي و تشویق دانش آموزان به حضور در کالس هاي 

دارالقرآن

9
برگزاري محافل انس با قرآن و  درس هایي از قرآن
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ت
عالی

ه ف
وز

ح

ف
مالک ارزیابيردی

سطوح ارزیابي
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عال
 )4
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خو

ي 
خیل

 )3
ب )

خو
 )2

ط )
وس

مت
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ف )
ضعی

 )0
ا )

جر
م ا

عد

ت
عتر

10
)دهه  والیي  مناسبت هاي  بزرگداشت  و  ریزی  برنامه 
فاطمیه  ایام  بصیرت و والیت، محرم و صفر،  کرامت، 

و...( 

برگزاري سوگواره »احلي من العسل«11

12
اجراي طرح امام شناسی »مصباح الهدي« و تجمیع آثار 

فاخر

13
فرهنگ  تعمیق  و  )توسعه  »عطرانتظار«  طرح  اجراي 

انتظار و مهدویت( 

14
پاسخ  و  )پرسش  دیني  گفتمان هاي  جلسات  برگزاري 

دینی و مذهبی، نماز و احكام( 

15
برگزاری  و  دانش آموزان  مذهبي  هیئت هاي  تشكیل 

جلسات هیئت

ماز
ن

16
درج ساعت اقامه نماز در متن برنامه هفتگي مدارس و 

تجهیز و آراستگي نمازخانه های مدارس

17
برگزاري شكوهمند جشن شكوفایي )در مدارس ابتدایي 

دختران و دوره اول متوسطه پسران( 

مرجعیت شناسي و شیوه های انتخاب مرجع تقلید18

آموزش عملي نماز )در مدارس ابتدایي( 19

آموزش و ارتقاء آگاهي های اولیا، معلمان و دانش آموزان20

جمع امتیازات

خواهر  روحاني  ائمه جماعت  در حكم  علمیه  در حوزه هاي  خواهر  طلبه هاي   -
محسوب مي گردند. 
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