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مقدمه 

ــوَن 
ُ
ــْم ِبَمــا ُكْنُتــْم َتْعَمل

ُ
ُئك ــَهاَدِة َفُيَنِبّ

ّ
َغْيــِب َوالَش

ْ
ــِم ال ــى َعاِل

َ
وَن ِإل

ّ
ُمْؤِمُنــوَن َوَســُتَرُد

ْ
ُه َوال

ُ
ــْم َوَرُســول

ُ
ك

َ
ــوا َفَســَيَرى اهلُل َعَمل

ُ
ــِل اْعَمل َوُق

ــه، 105(. )توب
کنیـد، خـدا و پیامبـرش و مؤمنـان اعمـال مشـا را خواهنـد دیـد و مشـا بـه نـزد دانـاى هنـان و آشـكارا بازگردانـده می شـوید و او از  بگـو: عمـل 

کـرد. گاهتـان خواهـد  اعمالتـان آ

حتّقق آرمان های متعایل انقالب اسالمی ایران مانند احیای متّدن عظمی اسالمی، حضور سازنده، فّعال و پیشرو در میان 
گرو تربیت انسان های عامل مّتیق، آزاده و اخالیق است. ترسمی  ین اسالمی در  کسب آمادگی برای اجیاد متّدن نو ت ها و 

ّ
مل

 و الزامات به صورت شّفاف و دقیق 
ّ

نقشه  راهی که در آن حنوه  پیمودن مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسمی کار در سطح مل
مشّخص شده باشد، برای رسیدن به این هدف واال ضروری است. اداره کل قرآن، عترت و مناز معاونت پروریش و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش در تالش است تا با اهلام گیری از اسناد باالدسیت و کاربست سیاست های حتّویل شامل: هم راستایی 
و سایر  دبیران  آموزگاران،  مان، 

ّ
معل والدین،  مهراه منودن  برنامه ی دریس رمسی،  با حمتوای  مناز  و  قرآن، عترت  فعالیت های 

ین شامل: چرخش از کّمی گرایی به  هنادهای فرهنگی، مهدیل و مهفکری با دانش آموزان و در نظرگرفنت چرخش های حتّول آفر
یت، چرخش  مست توّجه توأمان به شاخص ها و نتایج کّمی و کییف، چرخش از تصّدی گری به مست سیاست گذاری و مدیر
یزی متمرکز به مست مترکززدایی، چرخش از ستادحموری به مدرسه حموری، چرخش از تکّثر فعالیت ها به سوی جتمیع  از برنامه ر
و مهگرایی، چرخش از فعالیت های انفرادی به مست فعالیت های گروهی و چرخش از استفاده شیوه های سّنیت به استفاده 
ین در اجرای فعالیت ها، گامی مؤّثر در زمینه اجیاد حتّول در اجرای فعالیت های قرآن، عترت و مناز بردارد. از فن آوری های نو

ین ذکرشده، هتّیه  نوشتار پیش رو، نسخه »ندای رمحت 2« است که با در نظرگرفنت سیاست ها و چرخش های حتّول آفر
کشور، شاهد اجرایی شدن  گرانقدر و پرتالش مدارس  ین شده است. امید و انتظار می رود؛ با مّهت واالی مهکاران  و تدو
گام هنادن در مسیر  کییف فعالیت های قرآن، عترت و مناز مدارس و  کّمی و  کامل مفاد این نوشتار و در نتیجه ارتقای سطح 

ین اسالمی و ظهور خورشید والیت عظمی باشمی. زمینه سازی برای اجیاد متّدن نو

اداره کل قرآن، عترت و مناز
معاونت پروریش و فرهنگی

وزارت آموزش و پرورش
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سخن نخست

گسترش و تعمیق  گرامی در راستای  ی توفیق و ارج نهادن به تالش های صادقانه و خالصانه  یکایک شما سروران  ضمن آرزو
فعالیت های قرآن، عترت و نماز، با توّجه به ضرورت ایجاد تحّول در فعالیت های این سه منشور نورانی و لزوم همراهی و هماهنگی 
ی درباره  اجرای این  فعالیت ها، جهت استحضار و بهره برداری به شرح ذیل تقدیم 

ّ
کل هر چه بیشتر در این مسیر، نکات و اصول 

می گردد:
فعالیت های همکاران عزیز در  و  برنامه ها  از حجم  کاستن  لزوم  و  فعالیت ها  اجرای  ایجاد هم گرایی در  راستای اصل  1. در 
 ،D سطح مدارس، مجموعه فعالیت های قرآن، عترت و نماز در قالب 4 عنوان شامل: 1- انس با قرآن کریم، 2- انس با اهل بیت

3-نور چشم؛ 4- فعالیت های عمومی تجمیع و دسته بندی شده است؛
2. افزون بر توّجه به اجرای مستمّر فعالیت های قرآن، عترت و نماز در طول سال تحصیلی، استفاده از ظرفیت هفته قرآن، عترت 
مان در زمینه ی فعالیت های قرآن، عترت و نماز، 

ّ
و نماز جهت ارائه و نمایش توانمندی ها و ظرفیت های مدرسه، دانش آموزان و معل

کید است. مورد تأ
»هیئت مذهبی دانش آموزی« به عنوان بازوی اجرایی  3. در راستای تحّقق اصل مشارکت دانش آموزان در اجرای فعالیت ها، 
مدیر، معاون و مرّبی پرورشی مدرسه در اجرای همه ی فعالیت های مندرج در این شیوه نامه، تعریف و تعیین شده است؛ لذا الزم 
است؛ زمینه سازی الزم برای تشکیل، تثبیت و ارتقای جایگاه هیئت مذهبی دانش آموزی به منظور ایفای این نقش مهم، صورت گیرد 

و تا حد امکان اجرای فعالیت ها به این تشّکل واگذار گردد و مدیر، معاون و مرّبی پرورشی نقش راهبری و نظارت را برعهده گیرند.
4. با در نظرگرفتن اصل »مدرسه محوری« مدیران محترم مدارس می توانند؛ با مشورت همکاران و دانش آموزان، نسبت به بومی سازی 

روش  و شیوه ی اجرای فعالیت ها و مسابقات قرآن، عترت و نماز اقدام نمایند.
که همه ی دانش آموزان مدرسه تحت  گونه ای باشد  »فراگیری« برنامه ریزی برای اجرای فعالیت ها به  گرفتن اصل  5. با در نظر 

پوشش فعالیت ها قرار گیرند و از نخبه گزینی در این مسیر پرهیز شود.
ک اصلی در ارزیابی میزان تحّقق اهداف برنامه های تربیتی از جمله  کّمی فعالیت ها، مال کنار ُبعد  کیفی در  توّجه به ٌبعد   .6
فعالیت های قرآن، عترت و نماز  است؛  لذا در ارزیابی ها به هیچ عنوان افزایش آمار و اعداد به تنهایی مّد نظر سیاست گذاران و ستاد 

برنامه ریزی فعالیت ها نخواهد بود. 
7. به منظور ارج نهادن به زحمات خالصانه  همکاران و فراهم شدن زمینه  دیده شدن تالش آنان و مدارس، ارزیابی فعالیت های قرآن، 
عترت و نماز به صورت فرآیندی و با استفاده از ظرفیت سامانه نورینو به شکل مستمر در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد و مدیران، 
مان، آموزگاران، دبیران، دانش آموزان، مدیران مراکز دارالقرآن  الکریم،کارشناسان و رؤسای برتر، ائمه جماعات، 

ّ
معاونین و مرّبیان پرورشی، معل

کیفیت فعالیت ها و عملکرد دانش آموزاِن تحت پوشش، با توّجه به میزان امتیاز دریافت شده در  اولیای دانش آموزان  بر اساس حجم و 
سامانه، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. 
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شرح وظایف و حدود اختیارات مدیر مدرسه

یـخ  کمیسـیون معیـن شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش تار بـر اسـاس آییـن نامـه اجرایـی مـدارس مصـوب چهـل و یکمیـن جلسـه 
۱۴۰۰/۵/۱۰، مدیـر مدرسـه بـه عنـوان نماینـده آمـوزش و پـرورش منطقـه، مسـئول حسـن اجرای همه فعالیت های آموزشـی و پرورشـی 
مـی باشـد، بـر ایـن اسـاس و بـر مبنـای مفـاد منـدرج در آییـن نامـه اجرایـی مـدارس حـدود وظایـف و اختیارات ایشـان در زمینـه اجرا و 

گسـترش فعالیت هـای قـرآن، عتـرت و نمـاز بـه شـرح ذیـل یـادآوری مـی شـود:
گسترش فعالیت های تربیتی مدرسه و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان؛ یج و  1. برنامه ریزی برای ترو

2. تنظیم برنامه ساالنه هر کدام از فعالیت ها در آغاز سال تحصیلی و نیز مستندسازی و انعکاس اقدامات انجام شده در طول سال؛
3. فراهـم آوردن امکانـات و زمینـه هـای برگـزاری نمـاز جماعـت و بزرگداشـت شایسـته ایـام اهلل و مناسـبت های مختلـف دینـی، 

گـون عبـادی - سیاسـی؛ گونا انقالبـی و ملـی و مراسـم 
یج و توسعه فعالیت های جذاب و متناسب با نیاز و عالیق دانش آموزان؛ 4. برنامه ریزی برای ترو

5. جلـب مشـارکت و بهـره گیـری از ظرفیـت هـای داخـل و خـارج از مدرسـه از جملـه؛ اولیـای دانـش آمـوزان، همـکاران، حوزه هـای علمیـه، 
نهادهـای دولتـی، هیـات امنـای مسـجد محـل، خیریـن و... در جهـت ارتقـا و رشـد کمـی و کیفی فعالیت هـا؛ با رعایـت قوانین و مقـررات؛

6. بهبود وضعیت فضا و تجهیزات مدرسه )نمازخانه، وضوخانه و…( با هماهنگی اداره آموزش و پرورش، انجمن اولیاء، خیرین و... ؛
7. تشـویق دانـش آمـوزان فعـال در فعالیت هـای قـرآن، عتـرت و نماز از جمله؛ مکبر، موذن، امـام جماعت، اعضای هیات مذهبی، 
یـان، حافظـان، حائزیـن رتبـه هـای برتـر مسـابقات قـرآن، عترت و نمـاز، فعالین امر اقامه نمـاز و....؛از طریق اهـدای هدایای مادی  قار

یارتی، سـیاحتی و...؛ و معنوی، معرفی آنان در مراسـم آغازین، برگزاری اردوهای ز
8. برگـزاری مسـابقات قـرآن، عتـرت و نمـاز )تبلیـغ و اطـالع رسـانی، ثبـت نـام، اطالع رسـانی محتوا، برگـزاری مسـابقه، معرفی نفرات 

برتـر، اهـدای جوایـز ، آمـاده سـازی نفـرات برتـر جهت حضـور در مراحل بعدی مسـابقات(؛
کـه در برگـزاری فعالیـت هـای پرورشـی و به خصوص  9. برنامه ریـزی جهـت تقدیـر از همـکاران و اولیـای دانش آمـوزان و سـایر افـرادی 

فعالیت هـای قـرآن، عتـرت و نمـاز آموزشـگاه مشـارکت موثری داشـته اند؛
کارشناسـان متخصـص و مـورد تاییـد آمـوزش و  یافـت سـواالت مذهبـی، اعتقـادی، اخالقـی و.... دانـش آمـوزان و دعـوت از  10. در

گفتمـان ) چـون و چـرا(؛ پـرورش جهـت برگـزاری جلسـات 
11. تشـکیل، تثبیـت و ارتقـای جایـگاه هیئـت مذهبـی دانش آمـوزی بـه منظـور ایفـای نقـش یـاور مربـی در برنامـه هـای قـرآن، عتـرت و 
نمـاز از جملـه؛ اقامـه نمـاز جماعـت، مراسـم جشـن و شـادی در والدت و سـوگواری در ایـام شـهادت و وفیـات ائمـه معصومینD؛

12. برگزاری جلسات با موضوع آموزش نماز و شیوه های جذب کودکان و نوجوانان به نماز به ویژه برای اولیاء دانش آموزان در آستانه تکلیف؛
گروه های مختلف براساس عناوین فعالیت ها در فضای مجازی جهت اّطالع رسانی برنامه های مختلف؛ کانال یا  13. تشکیل 

کثـر در نیمـه اول شـهریورماه نسـبت بـه تشـکیل جلسـه شـورای مدرسـه بـا  14. مدیـر مدرسـه بایـد قبـل از بازگشـایی مدرسـه و حدا
کنـد.  اقـدام  قـرآن، عتـرت و نمـاز  موضـوع فعالیت هـای 



فصل اول؛
فعالیت های مدرسه ای
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الف( شیوه نامه فعالیت های قرآن، عترت و نماز

نس با قرآن کریم
ُ
1-ا

در این بخش، فعالیت های قرآنی شامل:
کریم	   حفظ قرآن 
کریم 	   محافل انس با قرآن 
کالس ها و برنامه های مرکز دارالقرآن الکریم	   زمینه سازی برای بهره مندی دانش آموزان از 

کریم« تجمیع شده است. هدف از اجرای این برنامه زمینه سازی برای ُانس هرچه بیشتر دانش آموزان با   تحت عنوان »ُانس با قرآن 
که مورد تایید بزرگان دین، به ویژه مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است. کریم است  قرآن 
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کریم  عنوان   حفظ قرآن 

 شرح 
کظفم و افیافش مییان م نوداا خود از آفاا در قالب این فعالیت، دانش کمک معلم و والدین خود، نسببببت بر عبببظوق آن  قیآن  آموزان با 

کنند.30در سطوح: آن  جیء   ، آن  تیتیبی و آن  موضوعی  اقدام می 

کظفم،  اهداف  کظفم زمینرتبلیغ و تظوفج آن  قیآن  گام نهادن در مسیی تیبیت ده میلیون آاف  قیآن  کظفم و تدّبی در آفاا آن و   سازی بیای انس  با قیآن 

استناد  

 انونی ق 
 سند ت ول بنیادین  1-3راهکار  

 ، معّلمان و والدین  آموزاندانش مخاطب

 طول سال ت صیلی زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

آموزی مبدرسببببببر ببر من ور  ی هیئبت دانشآضبببببور معّلمبان، نمبافنبده انامن اولیباء و میبیبان و نمبافنبدهتشبببببکیب  جلسببببببر همباهن ی ببا   .1

کظفم؛رسانی و جذب دانشهای اّطالع عیوه  گیظی دربارهتصمیم  آموزان بر آن  قیآن 
کظفم با مشارکت معّلمان و والدتبلیغ و اّطالع رسانی بیای ثبت نام دانش .2  آموزان؛ین دانشآموزان در طیح آن  قیآن 

کظفم بر دانش .3 کمک آموزعی الزم بیای تسهی  آموزش آن  قیآن   آموزان؛تأمین و توزفع منابع 
کانال .4 گظوه فا   آموزان؛های اختصاصی در فضای ماازی بیای تبلیغ و آموزش آن  قیآن بر دانشتشکی  

کظفمع بیای معّلمان و هبیگیاری دوره .5 مچنین والدین در موضببببوق اصببببول آموزش آن  قیآن  های آموزعببببی لاصببببول آموزش آن  قیان 
 کظفم بر فظزندانشان با استناده از دیفیت میّبیان میکی دارالقیآن الکظفم عهیستان/ منطقر/ ناآیر؛

کظفم و پشبببتیبانی از دانشآموزان عالقرسبببازی همکاران و والدین دانشعبببناسبببایک و عببببکر .6 آموزان  مند و داوطلب آموزش آن  قیآن 
کظفم؛آاف  قیآ  ن 

کظفم در مدرسبر بیای رصبد وضبعیت دیشبیفت دانشزمینر .7 ظ آن  قیآن  کمک میکی سبازی بیای آضبور مسبتمّی میّبیان متصصبّ آموزان با 
 دارالقیآن الکظفم و مدارس تصصصی قیآن )با روفکید آن  قیآن( عهیستان/ منطقر/ ناآیر ؛ 

 بر میکی دارالقیآن الکظفم اداره آموزش و دظورش؛ 30یء مند بر آن  بیش از جآموزان عالقرعناسایک و معّیفی دانش .8
کظفم در میکی دارالقیآن الکظفم، مساِد م ّلر فا اردوگاهبیگیاری اردوهای آموزعی و ان ییعی فک روزه بیای دانش .9  ها؛ آموزان آاف  قیآن 

کظفم استناده عود؛دیشنهاد می عود؛ از اختصاص نمیه مستمّی دروس مصتلف بیای تشویق دانش آموزان آاف  ق .10  یآن 
کظفم؛آموزان، معّلمان و والدین بیتی در زمینرتشویق و تقدیی از دانش .11  ی آن  قیآن 

گواهینامر از میکی دارالقیآن الکظفم؛آموزان در آزموندی یظی عیکت دانش .12 کظفم جهت اخذ   های آن  قیآن 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

کر در سببببطوح مصتلف عملکید بهتی و م ّفقدر طول سببببال ت صببببیلی، دانش تظی در  آموزان، همکاران و والدفنی 

گیفت. بیای درفافت فیم انت اراا این فعالیت و  اجیای این فعالیت داعبببببتر باعبببببند، مورد تالی  قیارخواهند 

کنید.  بری روایی مدارس در این زمینر، رمزفنرهمچنین م توای آموزعی میتبط و تایبیاا م ّفق س  رو را اسکن 
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کریم عنوان    محافل انس با قرآن 

ک  اان  شرح  ررا مم مع  میآموزان عالق فعالیتی است   کریم  کریم  مند، برای شتنیدن آیا  قرآن  شتنند   قاییان   اافاان قرآن ب  الال   قرآن 

 .پراازندمی

کریمسازی برای انس مر چ  بیشتر اان البلیغ، الرویج   زمین  هدف   آموزان با قرآن 

استناد  

 قانونی 
 سند الحول بنیااین  1-3رامکار  

 آموزان، معّلعان    الدیناان  مخاطب

 طول سال الحصیلی زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

کریم ار طول سال الحصیلی؛ 2بندی برای بررزایی اداقل الهی  برنام  زمان .1  محفل انس با قرآن 

کار با اضور مسئول    .2  آموزی مدرس ؛اعضای میئ  اان الشکیل ملس  معامنگی   القسیم 
کریم؛آموزان مستعد، النانعند   عالق شناسایی   ساماندمی اان  .3  مند ب  امرای الال   ار محفل انس با قرآن 

کریم   معچنین اان ییزی برای استتتتتتفاات از النانعندی اان برنام  .4 البالغ ، صتتتتتحیف   مای نهجآموزان برالر رشتتتتتت آموزان اافظ قرآن 
کریم؛ سّجاای ، ا کریم مه  امرا ار محافل انس با قرآن   اکام) بیان مسال (   الفسیر قرآن 

مای بررزایی محافل انس با  پیگیری برای مذب مشارک  خّیرین، سایر نهااما   میئ  امنای بقع / مسجد محّل  مه  الأمین مزین  .5
کریم؛  قرآن 

کریم؛ استفاات از فرص  ایام اهلل   مناسب  مای مذمبی ب  ویژت مات م  .6  بارک رمضان   اعیاا شعبانی  برای بررزایی آیین مزء خنانی قرآن 
کریم با سایر مدارس؛برنام  .7  ییزی برای امرای مشترک محافل انس با قرآن 

کریم ار محّل مسجد یا بقع  متبّرک  ی ستا/ شهر؛برنام  .8  ییزی برای بررزایی محافل انس با قرآن 
کریم آموزشگات؛آموزان برای اضاعن  از  الدین اان  .9  ور ار محافل انس با قرآن 

 بخ  محافل انس با قرآن؛مای نوین برای البلیغ   امرای مّذاب   اثرآوییریری از ظرفی  فضای مجازی   فنبهرت .10
کریم   برنتتامتت منتتدی اان رصتتتتتتتد  زتتتتتعیتت  میزان بهرت .11 بتتا قرآن  محتتافتتل انس  از  ک ری آموزان  برای رف  منان    اضتتتتتور اتتدا ییزی 

کریم؛آاان   موزان ار محافل انس با قرآن 
 آموزان، معّلعان    الدین برالر ار این زمین ؛الشویق   القدیر از اان  .12

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

ک  ار ستتتتمنت مختلل ععلکرا بهتر   ار طول ستتتتال الحصتتتتیلی، اان  الری ار  مؤّفقآموزان، معکاران    الدینی 
ررف . برای اییاف  فرم انتاارا  این فعالی     امرای این فعالی  ااشتتتتتت  باشتتتتتند، مورا الجلیل قرارخنامند 

کنید.  ب ی ی معچنین محتنای آموزشی مرالبط   الجربیا  مؤّفق سایر مدارس ار این زمین ، رمزین   ی  را اسکن 
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 پیوند مدرسه و مرکز دارالقرآن الکریم   عنوان  

شرح 

 فعالیت 

کز دارالقرآن الکریم به  نواان اهگیههگجه  رهد رجهههههه    ریهگن جهگی ررآن  نرر  ا مفهگ  مه ارا عهگب ه   سههههههگای  جه ایهد ا  فهگیهد ا    هگل هد  مرا

ّهههههه در  م وه ی آمو شکووه  ا جفنو   مکهگمه ارای ارا ه آ ریوه مهمقش   آمو ان  دامشجهگی ررآن  نرر  ا مفهگ  به     هگل هد  جهگی عصّههههه 
 آیو .مو  ب  شفگر مهنالر  جفکگران ا اال ی 

کثری دامش م و  سگای ارای ارره هدف  کالاآمو ان ا  خ مگ   ارمگم مو ی   ا کز دارالقرآن الکریمجگ ا   جگی مرا

استناد  

 قانونی 
 سو  عحول بو گدی   1-3راجکگر  

فگن ا اال ی دامش مخاطب  آمو ان  م ل 

 طول سگل عحّ له زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

الع رسگمه در سطح آمو شهگه؛ شررسرگن/ موطق / مگ    ی مرکز دارالقرآن الکریم جگم دریگ د ارمگ .1  ا اط 
 آموای م رس ؛ عشک ل  لس  جفگجوهه بگ  ضور م یر یگ مفگیو ه م یر مرکز دارالقرآن الکریم ا انضگی ج ئد دامش .2

کالاعشویق دامش .3  دارالقرآن الکریم؛ جگی مرکز آمو ان ب  ثبد مگم در 
کالاعشویق جفکگران ب  شرکد در ارمگم  .4  جگی آمو شه ررآمه مرکز دارالقرآن الکریم؛ جگ ا 

ک  ا  لحگظ سااد ا مرگر  جگی ررآمه در سطح خ له روی یگ خ له ض  ف جسرو  ب  دارالقرآن؛  .5  پیه ری ارای ج اید دامش آمو امه 
کریم بگ مسگن   دارالقرآن در موگسبدمحفل امس    2ریزی ارای ارگزاری   ارل ارمگم  .6  جگی مصرلف؛بگ ررآن 

یگن مرکز دارالقرآن الکریم در م رس   رد عبل غ  عرویج ا ارا   آمو شارمگم  .7 ر مرا  جگی ال م  ریزی ارای  م و  سگای  ضور مسرفر ا مؤث 
 جگی ررآن  نرر  ا مفگ ؛ پیرامون   گل د

کریم؛اسرفگده ا  ظر  د دارالقرآن ارای عراید  .8   گ ظگن ررآن 
کالا .9 ّه در  م و  م و  سگای ارای ارگزاری   ّ جگی ررآن  نرر  ا مفگ  در  ضگی م رس  ا بگ اسرفگده  ی   گل دجگی  وق ارمگم  عص

 مو  ب  نواان ش ب  ای ا  مرکز دارالقرآن الکریم؛آمو ان نالر ا  ظر  د جفکگران ا اال ی  دامش
 آمو ان ا  خ مگ  دارالقرآن؛ جگی موی  ارای ارره مو ی دامشآوریا    مو ی ا  ظر  د  ضگی مجگایارره .10

کالا  .11  جگ در  ضگی دارالقرآن؛ ارگزاری بگ دی  یک رو ه ا   ضگی دارالقرآن ا عشک ل بصشه ا  
کالامو ی دامشرج  اض  د م زان ارره .12  جگی دارالقرآن؛ آمو ان ا  

فگن ا ااعشویق ا عق یر ا  دامش .13  ل ی  ارعر در  م و  ارعبگط بگ مرکز دارالقرآن الکریم؛ آمو ان   م ل 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

ک  نفلکرد اررر ا ما ق عری در ا رای ای    گل د  در طول سههگل عحّهه له ا  دامش آمو ان  جفکگران ا اال ی  

ای    گل د ا جفنو   محراای آمو شههه مرعب    امرظگرا دریگ د  رم داشههر  بگشههو   عجل ل خااج  شهه . ارای  

کو  .  ا عجرایگ  ما ق سگیر م ارا در ای   م و   رمزیو  راارا را اسک  
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کریم ا  های فعالیت عمومی ارزیابی فرم  نس با قرآن 
 ............  :تحصیلی  دوره: ...................          آموزشگاه: ................          شهرستان /منطقه/ناحیه

 

 ردیف 
عنوان  

 فعالیت 
 اهم انتظارات 

 مدرسه عملکرد

 عالی 

5 

خیلی 

 خوب

4 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعیف

1 

1 
حفظ  
قرآن  

 کریم 

آموزان در طرح تبلیغ و اّطالع رسانی برای ثبت نام دانش

کریم حفظ   قرآن 
     

کالس های آموزشی و آزمون های   تامین محتوا و برگزاری 
 برای حافظان قرآن  تخصصی حفظ

     

حمایت، تشویق و تجلیل از دانش آموزان موفق در زمینه  
کریم   حفظ قرآن 

     

2 

محافل  
انس با  

قرآن  
 کریم 

 تهیه برنامه  

 زمان بندی برگزاری محافل 
     

کثری دانش آموزان، برنامه   ریزی برای حضور حدا

 معلمان و اولیا در محافل 
     

استفاده از ظرفیت ها و مشارکت هیئت مذهبی، 

 معلمان، نهادها و خیرین در برگزاری محافل
     

3 

کز   مرا

دارالقرآن  

 الکریم

کالس های مرکز  اطالع رسانی برنامه های قرآنی و 

ارجاع آنان به ثبت نام در  دارالقرآن به دانش آموزان و 
 کالس ها و برنامه های مرکز دارالقرآن الکریم

     

استفاده از ظرفیت دارالقرآن برای تربیت حافظان قرآن  

 کریم 
     

کالس های فوق برنامه زمینه سازی برای برگزاری 

های قرآن، عترت و نماز در  ی فعالیتتخّصصی در زمینه
 دارالقرآن(فضای مدرسه )شعبه 

     

کل   جمع 
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D نس با اهل بیت
ٌ
2-ا

در این بخش، فعالیت های حوزه عترت شامل:
 فعال سازی و ساماندهی هیئت های مذهبی دانش آموزی	 
گرامی داشت مناسبت های والیی	   
 مصباح الهدی	 
عطر انتظار	 

 تحت عنوان »ُانس با اهل بیت D« تجمیع شده است. هدف از اجرای این برنامه زمینه سازی برای ُانس هر چه بیشتر دانش 
گسترش سبک و سیره معصومین D در زندگی دانش آموزان است. آموزان با اهل بیت D است و 
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 آموزی هیئت مذهبی دانش عنوان  

شرح 

 فعالیت 

ن  ک  از اا ومی اا کازیهای ال ادر ا امب منظ ککککک  ی کا ن اظی مند  منظ ککککک  امیز هیئت مذهبی دانش هی مذهبی ا کککککت  ی  آموزی، تشکککککمذ

 نماون.های ق آا، ات ی ی نماا ظا ف اهم میمزن ک  فعالیتاالق   آموااادانشآفروزی مؤثذ   مشاظنت ی نقش

 هدف 

نیفی فعکالیکتدانش   ککککککازی ش ای مشککککککاظنکت یاقعی ی مؤثذ امیزک  یی  ی هکای ق آا، ات ی ی نمکاا ی ف اهم نککککککنا امیزک آموااا دظ ال ای  هکای ف ا

آنکزا  کانتد دانش آموااا کا اهناو ی ن ن ی ش یرا ی م ا کم اهب ش ت، ک  داظ اا ه ی ن  /   های ق آا، ات ی ی نماات  نکنا فعالیتاث کخش
 ناحاا دانش آموا ی ا تفاده اا ظ فیت آناا دظ م ا م مختهف  اوجاد کست  مزا ب ش ای ت ش ت م /  ن اف  ی کنات

  زن تحول کزیاددد  2-2ظاهماظ   استناد قانونی 

 های تحصیهیآموااا دنت  ی پس  هم  داظهدانش مخاطب

 طول  ال تحصیهی زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 نام  م ش ط (؛نی هآموزی منظ   )ش  ا اس  اننازی هیئت مذهبی دانشتشمیب ی ظاه .1

ش یرا ی لهسک  آموانکی ی ت لی ی کا حرکوظ مند  منظ ک ، همماظاا ف هز ی ی نماوزنه انجمد ایلیام ی م ش اا ک  مز وظ انتخائ مسکئول   .2
 ی اظناا اصهی )هیئت امزای( هیئت؛

 آموزی ی پ  یری انتخائ مسئول هیئت؛تعی د اارای نوظای هیئت مذهبی دانش .3
ر پراظنکی آموانک اه  ک  مز وظ  ی اارکای نکوظای هیئت دانش  تبی د ی ت لی  مسکئول .4 آموزی ک  از اا کازای ال ادر مند ، معااا ی م شذ

 های ق آا، ات ی ی نماا؛پ  یری ال ای فعالیت
 آموااا ی همماظاا منظ  ؛  آموزی ی مسئ الا آا ک  دانشش یرا ی م ا م ش ای مع فی هیئت دانش  .5

 های ق آا، ات ی ی نماا؛مذهبی ش ای ال ای مطه ئ فعالیتتنادد ش نام   االن  هیئت  .6

الع ظ انی ش نام  .7 یریه دظ فرای مجازی ل ت اطذ نانال وا  مای الام ش ای تشمیب   آموااا؛های هیئت ک  دانشتم ین مقنذ

ناظنزا اا ن ش ذاق ی ن ش ش اا دظ م ا م هیای منظ  ؛ .8 مای حروظ  یحانیوا وا   تم ین مقنذ
ر پراظنی آموان اه؛ن اظی مستم  ش  فعالیتهناوت ی  .9  های هیئت ت  ط مند ، معااا ی م شذ

ماا، نوظای ت ش تی ی...(؛  ازی ی تصمیم اظتقای لاو اه مسئول هیئت مذهبی ی دا ی ای دظ لهسای م م تصمیم  .10  ییری اموظ آموان اه )نوظای دش  اا/ معهذ
اقهی موظد نیاا؛حماوت مالی ی معزوی الام اا فعالیت هیئت اا طردق  .11  تأمید اممانای حنذ

یوا مندروتی؛اظتقای لاو اه مسئول ی نوظای هیئت نرد همماظاا ی  اد  دانش .12 ی نا  آموااا ، کا ا تفاده اا نی ه های 
 آموزی منظ   دظ م ا م متم نر أحهی مد العسب؛ ازی ش ای حروظ هئیت مذهبی دانشامیز  .13

مااتشودق ی تقند  اا دانش .14 ن  دظ تقووت هیئت مذهبی منظ   هم اهی ش شتری داظنن؛  آموااا، معهذ  ی یالنوزی 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

ن  دظ  ککط ف مختهف امهم د ش ت  ی م فق تری دظ   دظ طول  ککال تحصککیهی اا دانش آموااا، همماظاا ی یالندد 

ادد فعکالیکت ی همیزید    انت کاظایتجهیکب ن اهزکن نکککککن. ش ای د وافت ف م  ال ای ادد فعکالیکت دانکککککتک  کانکککککزکن، 
نزین.  محت ای آموانی م تبط ی تج ش ای م فق  اد  مناظس دظ ادد امیز ، ظمزوز   یشری ظا ا مد 
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 های والییداشت مناسبتگرامی عنوان  

شرح 

 فعالیت 

آموزان نسووووو ت کا اف اد فعالیت ماد آموزان عضوووووت میهت مبم ه کا م والد نالمین، مع و ان ن دوووووای  دانشدر قالب این فعالیت، دانش

گامه اب در ف صت ایام اهلل ن اعیاد، میالد ن نفات ن شهادت چهارده معصتم آ  .ن اینمع یهم السالم اقمام مهکخش، مؤثو  ن فبو

گ امه داشووت اعیاد، میالد ن  هدف  گسووک ز دوو چ زنمگه چهارده معصووتم ع یهم السووالم کا امیید دوونت  آشوونا شوومن دانش آموزان کا اا ا ا هار ن 

 بیت ع یهم السالمشهادت امل

استناد  

 قانونی 
 دنم احول کنیادین  2-2راموار  

 مع و ان ن نالمینآموزان،  دانش مخاطب

  ول دال احصی ه زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 ماد نالیی دال احصی ه؛اهیا ن انکشار اقویم مناد ت .1

 ب گزالد ف سا آموزشه ن اتفیهه کا حضور م واران، ن اینمه انج ن انلیاء ن م بیان ن اعضاد میهت؛ .2
گ امه .3 گبالد مسهتلیت  کار ن نا  ماد نالیی کا اعضاد میهت مبم ه ممردا؛مناد تداشت  اقسیم 

 ماد نالیی؛ما در مناد تادکفاده از ظ فیت فضاد مجازد ب اد ا  یغ ن پیگیمد ب ناما .4
گ امهزمینا .5  ماد نالیی؛داشت مناد تدازد ب اد مشارکت ع  ه مع و ان ن نالمین در 

کتاب .6  ماد نالیی؛ی  مناکع، مکنادب کا مناد تماد درده ن داب گزالد مساکقات ف منگه ب  اداس محکتاد 
گ امه .7  ماد نالیی؛داشت مناد تاهیا ن امارک ااک ود اعالنات اخکصاصه در فضاد ممردا ب اد پیگیمد امور 

منم ن دان  ب کا مشوووارکت در ب گزالد م ادوووم در  آموزان عالقاشووونادوووایی ن ایجاد شووو وا اعام ه کا حضوووور م واران ن نالمین دانش .8

 اد نالیی؛ممناد ت

گفک ان دینه در  ول  .9 کارشووونادوووان ختز  یی ن ختز بیان در ممردوووا فهت ب گزالد ف سوووات  مات حضوووور لنحانیون یا  ا هیم مقمو
گ امه  ماد نالیی؛داشت مناد تدال احصی ه کا منظور ا یین امماف 

گ امهنظارت مسووووک   ن ووووعیت فعالیت میهت دانش .10 ا مؤثو  ب اد ح ایت، ممایت ن ماد نالیی ن مماخ داشووووت منادوووو تآموزد در 
 ما؛اقویت فعالیت

گ امهب گزالد اردنماد آموزشه ن انگیزشه یچ لیزه ب اد دانش .11 ال در زمینا   ماد نالیی؛داشت مناد تآموزان فعو
ال در این زمینا اخکصاص یاکم؛پیشنهاد مه شتد؛ کخشه از ن  ه مسک   دلنس مخک ف ب اد دانش .12  آموزان فعو

 آموزان، مع و ان ن نالمین ب ا  در این زمینا؛از دانشاشویق ن اقمی   .13

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

کا در دووتتف مخک ف ع  و د بهک  ن متفق امد در   در  ول دووال احصووی ه از دانش آموزان، م واران ن نالمین 

این فعوالیوت ن م ینین    انکظوارات  ختاموم شوووووم. ب اد دلیوافوت ف م اف اد این فعوالیوت داشوووووکوا کواشووووونوم، اج یول  
کنیم.  محکتاد آموزشه م ا ط ن اج بیات متفق دای  ممارس در این زمینا، رمزینا لنبمن را ادون 
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 مصباح الهدی عنوان 

شرح 

 فعالیت 

ساااااال     12،ال  تا،گی  ش ،گر  در االزز ز الم   آ وزنن نز طر ق  طالبهاان قیق،قن وهش، ن  حال واا ش نمفالل تهالب،ا در قالباا ن ب نامال اان دنم 

کا ن ب  ق ش    اا م  ش دورنن قیصاا،خ د د ال سااحد زم س ن ساا،ازن ن لدرم ش تا لرااال  عصلردز  هصاا ل م ،صش نبماا ل  آ ااگل    کگگ  
کلر اگ م آ وزز  .،ل رن در زم س  دور  اا 

 هدف 

ساال   نان  ققور  نمب ال ن،خ ن   م ،صش نبماا ل ش آ ااگل   دنم  آ وزنن ال ساا،از مال   ش ند ق  مح    ال نساا ل یهاا   ن  م ،ا ش ز ،گا
سما اش ش قرور کا  گفا اا  ج ساحد زم س   راان   هصا  ،ب م ،صش نبما ل  در زم س   آبا( ش ن،خ ن   مصاال  ش طصلر  یم ،صش نبما ل( 

سادد   .آملن 

استناد  

 قانونی 
 سگ  قیو  اگ،لد ب 1- 4رن، لر  

 ،ل  قیص،  آ وزنن دد ا ش پما ،الا دورزدنم  مخاطب

 طو  سل  قیص،   زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 دررلت  ش نم الر  ، ز مل ا نجان  طاح؛ .1

 آ و   آ وز یلز؛آ وز   ش ق ج،ص  ال  رور ،ال لرننن ماللرگ ز نمفالب نشب،لء ش  ان لن ش نمرل  ،،ئ   ذ،ح  دنم ناسزنر  ج ما  .2
  گ  ش دنشط ا اا  الرک  در نجان  نامل ا؛آ وزنن م قاسل   ،ال لرنن ش شنب  ب دنم  گلسل   ش  ح ا .3

سذنر   مئ ب،  و ی،ر  نجان  نثااخ  طاح  صحلح  .4 کلر ش شن  آ و  ؛نبص   اا ،،ئ   ذ،ح  دنم ققم،ش 
 نس فلدز نز ظات،  ترل   فل   نان  قح ،غ ش و ی،ر  نجان  طاح  صحلح نبص  ؛ .5

کتلب .6  ،ل  درس  ش سل ا   ون   گلسا ال طاح  صحلح نبص  ؛ناسزنر   ملاقل    گّ ع نا نسلس  ی  ن  

  ط اا  نجان  طاح  صحلح نبص  ؛قص،ا ش ق نرک قلا و  ند صله  در ترل    رسا نان  و ی،ر  ن ور  ان  .7

 رشن   نقخ رد ،ف ا قحخ نز رس، ن   م  ز لم  تهلب، ؛،ل  و  ر ز  نان   رشع تهلب، نامل ا .8
سف اللن ال   سا ع سا،از ش ساحد  .9 کلر اگلسالن د ش  و  ش د ش ن لن اا  گ ور ناسزنر  ج مال   قالص،   قّ  ل   راور رش لم،ون ش 

 زم س  ن،خ ن   م ،صش نبم ل ؛
 ،ل؛   ؤّثا نان  ققور  تهلب، آ و   در نجان  طاح  صحلح نبص   ش   ند ا لر   م الا نا شسه،  تهلب،  ،،ئ  دنم م .10

 آ وزنن تّهل  طاح  صحلح نبص  ؛   م الا درشس  خ  ف نان  دنم سل   نان  ند صلص اخا  نز مالازز ،گا .11
 ن ب ز ،گا؛  آ وزننن  هّ اللن ش شنب  ب ناقا درقاو ق ش قق  ا نز دنم  .12

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

کا در سااط ح  خ  ف مال  اد نص ا ش   تق قر  در   در طو  ساال  قیصاا،   نز دنم  آ وزننن ،ال لرنن ش شنب  ب 
تهالب،ا  ش ،الیگ،ب  ن ب    نم  الرن نجان  ن ب تهالب،ا  دن ااااا اا اال اااااگا ن قف ،اخ د ن،ا   اااااا . نان  دررالتا  تال 

کگ، .   ی  ن  آ وز    اقحط ش قفان ل    تق سل ا   نرس در ن ب ز ،گان ر زرگا رشنرش رن نس ب 
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 عطر انتظار  عنوان 

شرح 

 فعالیت 

سیییان،  ا  فگه     12دانش آموزان از طریق مطالعه، تحقیق، پژوهش، مباحثه و انجام فعالیت های آموزشییی  و پری شییی  د  طون دی ان تحدییییی   د و ط   

گام بگداشته ش د مهدیی آش ا م  ش ند و تالش م  ش د  ا اجگای این طگح، د  جهت تگبیت م تظگ حقیق  امام زمان عجی    .اهلل تعال  فگجه الشریف 

 هدف 
زمی ه سیییابی بگای تریی  و تع یق فگه   حیییحیا انتظا  و مهدییت، تگبیت دانش آموزان وایت مدا ، م تظگ، تالشاگگ و ایجاد آمادگ  بگای  

    »ارواح افداه« ( سیدن  ه آ مان بز گ  شریت )ایجاد ت دن نوین اسالم  و زمی ه سابی بگای طل ع  و شید وایت عظ

 س د تحون   یادین 1- 4 اهکا    استناد قانونی 

 دانش آموزان د تگ و پسگ ه ه دی ه های تحدیل  مخاطب

 طون سان تحدیل  زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 دریافت و انتشا  شی ه نامه اجگای طگح؛  .1
 اولیاء و مگبیان و اعضای هیئت مذهب  دانش آموبی آموزشگاه؛ بگگزاری جلسه آموزش  و ت جیه   ا حضو  ه کا ان، ن ای ده انج ن   .2
 زمی ه سابی بگای مشا کت ع ل  معل ان و والدین د  اجگای طگح عطگ انتظا ؛  .3

کا  و سپگدن مسئ لیت پیگیری اجگای اثگ  خش طگح عطگ انتظا   ه هیئت مذهب  دانش آموبی؛  .4  تقسیم 
 نش آموزان د  بگنامه های انتظا  و مهدییت؛ ایجاد و تقویت روحیه ی پژوهش محوری د  بین دا  .5
 استفاده از ظگفیت فضای مجابی بگای تبلیغ و پیگیری اجگای طگح عطگ انتظا ؛  .6

 گگامیداشت م اسبت های مل  و مذهب   ا هدف معگف  فگه   انتظا  و مهدییت؛  .7
کتاب، بروشییو ، نگم افزا  و ...(  ا محوریت آگآن، عتگم و ن از  بگ اسییات محت ای  بگگزاری مسییا قام مت  ع و برپاین ن ایشییگاه محدیی ام فگه گ  مهدیی )فیلم،  .8

 کتاب های د س ، مت اسب  ا طگح عطگ انتظا ؛ 

 تهیه و تدا ک تا لوی ا تداح  د  فضای مد سه بگای پیگیری امو  طگح عطگ انتظا ؛  .9
 لب  ه مشا کت د  اجگای بگنامه؛ ش اساین و شبکه سابی ه کا ان و والدین دانش آموزان عالآه م د و داوط  .10
گگامیداشت طگح عطگ انتظا  پیش رو، حداآی یک هفته آبی از  سیدن م عد زمان  بگنامه؛  .11  بگنامه ریزی بگای شروع فعالیت های 

کیا شییییی یاسیییییان   ش تیا و   ش بییان ) یا اسیییییتفیاده از ظگفییت مگکز تخدیییییدییییی  مهیدیییت،   ییاد فگه گ  حضیییییگ  .12 م مهیدی  ت هیید مقیدمیام حضیییییو  روحیانیون و 
گفت ان  ا  م نییی ع سیییبک زندگ  اهی بیت علیهم  های حوزه م ع د)ع (، دفتگ ه کاری  های عل یه، سیییازمان تبلی ام اسیییالم ، و...( جهت بگگزاری جلسیییام 

 السالم   ه ییژه  اجع  ه زمی ه سابی ظهو  حضگم مهدی ع  اهلل تعال  فگجه الشریف؛ 

 ط هیئت دانش آموبی و مدا له م ثگ بگای تقویت فعالیت ها؛ نظا م مست گ بگ ونعیت اجگای عطگ انتظا  ت س  .13
 زمی ه سابی بگای ا تداص  خش  از ن گه مست گ دروت مختلف بگای دانش آموزان فعان د  اجگای طگح عطگ انتظا ؛  .14
 تشویق و تقدیگ از دانش آموزان، معل ان و والدین بگتگ د  زمی ه اجگای طگح انتظا ؛  .15

کن بیا ت  بگای دانش آموزان فعان د  زمی ه اجگای طگح عطگ انتظا ؛ آ - بگگزاری ا دوهای بیا ت   .16  موزش  مسجد مقدت ج کگان و اما

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

که د  سییط ح مختلف ع لکگد بهتگ و م فق تری د    د  طون سییان تحدیییل  از دانش آموزان، ه کا ان و والدین 

اجگای این فعیالییت داشیییییتیه  یاشییییی ید، تجلییی   اهید شیییییید. بگای درییافیت فگم انتظیا ام این فعیالییت و ه   ین  
ک ید.  محت ای آموزش  مگتبط و تجگبیام م فق سایگ مدا ت د  این زمی ه،  مزی ه روبرو  ا اسکن 
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 السالم مهیعل ت یانس با اهل ب ی هاتیفعال یابی ارز یفرم عموم
 ............  :تحصیلی  دوره: ...................          آموزشگاه: ................          منطقه/ناحیه/ شهرستان

 

 ردیف 
عنوان  

 فعالیت 
 اهم انتظارات 

 عملکرد مدرسه

 عالی 

5 

خیلی 

 خوب

4 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعیف

1 

1 
هیئت های 

 مذهبی 

      آموزی مدرسه اندازی هیئت مذهبی دانش تشکیل و راه 

      تامین امکانات و حمایت از مسئول و شورای هیئت در اجرای برنامه ها 

فراگیر شدن فعالیت های هیئت مذهبی در  نظارت و پیگیری برای  
 زمینه همه فعالیت های قرآن، عترت و نماز 

     

2 
گرامیداشت  

مناسبت 
 های والیی

      های والیی سال تحصیلیتهیه و انتشار تقویم مناسبت 
سازی برای مشارکت عملی معّلمان و والدین در  زمینه 

 های والییداشت مناسبت گرامی 
     

اجرای برنامه های اثربخش، موثر و جذاب برای دانش آموزان  
 تحصیلیدر مناسبت های والیی طول سال  

     

3 
مصباح 
 الهدی

  ی مدرسه برا  ی در فضا   ی اختصاص   ی و تدارک تابلو   ه ی ته 
 طرح مصباح الهدی   اجرای   مربوط به    امور   ی ر ی گ ی پ 

     

 / معلمان همه آموزگاران/    ی مشارکت عمل   ی برا   ی ساز نه ی زم 
 اجرای طرح مصباح الهدیدر    ن ی و والد   دبیران 

     

و    غ ی تبل   ی برا  ی مجاز   ی فضا   هیئت مذهبی و   ت ی از ظرف   استفاده 
 اجرای طرح مصباح الهدی  ی ر ی گ ی پ 

     

 عطر انتظار  4

پیگیری اجرای اثر بخش طرح   ت ی کار و سپردن مسئول   م ی تقس 
      یدانش آموز   ی مذهب   ئت ی به ه   عطر انتظار 

برگزاری جلسات آموزشی و نشست های گفتمانی با محوریت  
 مهدویت و انتظار 

     

جلب مشارکت والدین، همکاران و سایر نهادهای فرهنگی  
 در زمینه گسترش و ترویج فرهنگ مهدویت 

     

کل   جمع 
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3- نور چشم
منظور از این برنامه، مجموعه فعالیت های حوزه اقامه نماز می باشد که با محوریت چهار فعالیت زیر در سطح مدارس سراسر کشور 

پیگیری و اجرا می شود: 
طرح محراب )اقامه نماز جماعت(؛	 
طرح بهار بندگی )آموزش عملی نماز شامل احکام، اذکار و ...، معرفی مراجع تقلید و تشویق و راهنمایی جهت  انتخاب 	 

مرجع تقلید، برگزاری جشن تکلیف(؛ 
طرح سه میم )پیوند منزل، مدرسه و مسجد(؛	 
گفتمان دینی(. 	  طرح چون و چرا )برگزاری جلسات 

در همین راستا فرایند فعالیت های اقامه نماز، با نواختن نمادین زنگ نماز در روز آغازین )اقامه نماز اول مهرماه( در مدارس سراسر کشور 
آغاز می شود و پس از اجرای طرح های چهارگانه مذکور به مقتضای پایه ها و دوره های تحصیلی، در نهایت پس از ارزیابی عملکرد 
کشور در اجالس  گرفته در سطح مدارس، مناطق/ نواحی و استان ها، در سطوح مختلف از فعالین اقامه نماز سراسر  اقدامات صورت 

نماز، تجلیل به عمل می آید.
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 طرح محراب )اقامه نماز جماعت(  عنوان 

 شرح 
کثری دانش آموزان و فرهنگیان به صورت داوطلبانه و شوق انگیر، ترجیحًا با حضور امام   اقامه مستمر و شکوهمند نماز جماعت با حضور حدا

 جماعت روحانی دراول وقت شرعي

استناد  

 قانونی 
 سند تحول بنیادین 7- 2و  1-3راهکار  

 هدف 

کز آموزشی و پرورشی؛ •  گسترش فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مرا
کردن ارزشهای معنوی )اخالص، توّکل، ایمان، اتحاد و همدلی و...( و تقویت فضائل اخالقی در بین نمازگزاران؛   •  برجسته 

 برگزاری نماز جماعت.آموزان و فرهنگیان با استفاده از فرصت تعمیق تقوای الهی دانش •

 دانش آموزان / فرهنگیان/ اولیاء  مخاطب

 در طول سال تحصیلی   زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 دقیقه با توجه به افق شرعی هر شهر؛  30اندارج زنگ نماز در برنامه درسی دانش آموزان به مدت  .1
 هماهنگی و دعوت از امام جماعت روحانی و توجیه ایشان جهت حضور به موقع، بیان نکات اخالقی در بین دو نماز و...  .2

نمازخانه،آماده .3 محیط  تجهیز  و  بهسازی  جذاب،  و  معنوی  فضاسازی  سیستم    سازی،  لحاظ  از  و...  بهداشتي  سرویس  وضوخانه، 
 صوتی،گرمایشی، سرمایشی و...؛ 

 ترغیب معلمان دروس پایه و مورد عالقه دانش آموزان به مشارکت در برگزاری نماز جماعت، به عنوان امام جماعت، ماموم و...؛  .4
تشکل های دانش آموزی و... در برپایی و اقامه نماز  بهره مندی از ظرفیت تمام  دانش آموزان به ویژه اعضای هیئت های مذهبی ،   .5

 جماعت به عنوان مکبر ، مؤذن و ...؛ 

 تجلیل ازمعلمان، ائمه جماعات و دانش آموزان فعال در نماز جماعت با اهدای جوایز مادي و معنوي؛ .6

 جلب مشارکت هدفمند خیرین و نهادها و مؤسسات همسو برای برپایی و اقامه نماز جماعت مدرسه؛  .7
کانال اقامه نماز جماعت شبکه شاد به منظور بهرهعضویت دانش .8  مندی از محتواهای مرتبط؛ آموزان در 

کاربری نمازخانه؛  .9  ثبت اطالعات مربوط به نمازخانه مدرسه در سامانه مربوطه و پرهیز از تغییر 
 شده؛  یثبت اطالعات مربوط به حق القدم ائمه جماعات در سامانه معرف .10

گزارش به اداره آموزش و پرورش وثبت درسامانه هاي مرمستندسازی فعالیت .11  بوطه. ها و ارائه 
 نکته: بر اساس نظر بسیاری از فقها، استفاده از امام جماعت خانم در مدارس دخترانه، بالمانع است.

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

که عملکرد بهتر و موفق تری در اجرای این فعالیت داشااااته باشااااند، تجلیل  در طول سااااال تحصاااایلی از مدارساااای 
فرم انتظارات این فعالیت و همچنین محتوای آموزشای مرتبط و تجربیات موفق ساایر خواهد شاد. برای دریافت  

کنید.  مدارس در این زمینه، رمزینه روبرو را اسکن 

 



22

 

  بهار بندگی )جشن تکلیف( عنوان 

 شرح 

وس بآ ییگ آموزپایت  وایس ستم ت  ییآم تخ دتن  سد رت  ت ستیرت  سیت کرآ   بک ر ت  یی ک زیدپو ت مرتیا    یک فرآیند آموزشییو ت برتی و  ت یی  

ب لیف( خا مرت ع بقلید آشیینا  مر ع پرویشییو   وایس تک و ت تمیی و و ییرت  ت رت مو شییآس  سی تن  فرتیند ست ییامس استیر آموزت  سی آ یی ایس  یی  
پیرید ت سی یهای  خا ورتس خس  ییی  ب لیف تت  ای سینو دآس یت خس  خس یت یاس موبقلید دآس یت تی خاب  تح ام یماز  تضیییآ ت م یییای  شیییر و م  لو

پاتایس خا ترپزتری  منو خس یاس مایدیو آغاز مو  ونند. صویی آ

 حول خنیاسن  ند ب 1-4ت   2-2یتت ای   استناد قانونی 

 هدف 

 آشنان  ت یاسپیری ستیر آموزت  خا تظایف ت تت  ای شر و ت بقوی  خاویتای سینو؛ •

 برویج ت یهاسینس  ازی فرتنگ تالی مدتری •
 تی شاس ت مایدپای تز بمرف خس    ب لیف.تیجاس داطره •

 تک و ت تم و سویه م آ طس تولآموزت  سد ر وایس ستم ت  آم سویه تخ دتن / ستیر آموزت  و ر وایس  ستیر مخاطب

 طول  ال بحصیلو   زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 مدی س؛  بآ یس آموزپایت  وایس ستم ت  آم سد رت  ت ستیرت  بک ر ت   ک زیدپو ت معلما  کرآ  وایس تک و ت تم و بآ گ مدنر/معاو  ت مرت  پرویشو   .1
وایپرتتو؛  .2  بم ی   ل س تئی  تیدیمس ورز یماز سی  طح مدی س خا حضوی مجریا  تریامس طرح تهای خندپو  ه  بقوی  

 ؛ت برغیب تتمیاء خس ترپزتری تمزما   م  ب لیف دایگو بآ یهو تتمیای ستیر آموزت   ترپزتری  ل س آموزشو ت .3
ورس  باریخ سکیق ورتس خس    ب لیف ستیر آموزت   .4  ؛ ت ث   سی  امایس مرتآطس ایورینآ( محا  س ت ممخص 

دپو ت معلو سینو وایس تک و او رت ( تز سیت مرتآطس  بآ گ آموزپای وایس ستم اسد رت ( ت ستیر بک ر ت  ک زی   ملو یماز ت تح ام  آغاز فرآیند آموزش .5
 ؛ دایآتسپو تح ام  خقایاسی م آموزت   ه  حضوی ق ستیر تا خا بمون  ت سی  انر وایس خا ت  کاسه تز مح آتی یمزینس سیت

کامب تا  .6 تز  تز  ملس تنر   یت  کاسه  پو   تتمیاء  تم ایت   ستیر   تستیپآیا آویتیس ت ظرفی   تیمس  ما ای     ف   آموزت  م  عد ت شادص  
 الزم؛  یمعلمی  ت...  ه  تیتیس آموزش تا 

بقلید امعرفآغاز   .7 تهره   و ی ایتطالع  ی وایگاه تا  و فرآیند معرفو مرت ع معّظو  خا  تز  مرت ع ت...( ت تح ام  بآ گ معّلما  خا تم اری تتمدن   پیری 

وتاب   تای سی و ت مطامب وایگاه مجازی مرتآطس سی ش  س شاس؛مح آتی مندیج سی 
 بقلید ت یمایندپا  تمو فقیس سی ت  ایها؛آموزی  ه  سیدتی خا مرت ع  ظام ترپزتری تیستتای ستیر  .8

تت   .9 تیام شاسی  یظام مند ت تدفمند مرت و  م  ب لیف سی  تم المتی ترپزتری  تهلل  لیهمامعصآمس  زترت ت حضری امیالس حضری   لیهو  ترتی     الم 
وتاب تهایخندپو تر ت ات یتنمآس   ترتی و رت ؛   الم تهلل  لیهما سد رت  ت میالس تمام  آتس ت حضری مهدی  ت رتن  

 ؛وایال  م  ب لیف ش  س شاس  ه  تز مح آتتای آموزشو آموزت   فرتنگیا  ت تتمدن  سی  ضوی  ستیر  .10
پزتیش خس تستیه آموزش ت پرویش تث   سی  امایس تام  ند  ازی فعامی  .11  س؛مرتآط یتا ت تیتیس 
 تم و و رت ؛آزمو  ت تری و صح  کرتی  یماز سی وایس  آم سد رت  ت .12

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

وس سی  یطآح مخ لف  مل رس ته ر ت مآفق بری سی  سی طول  یال بحصییلو تز ستیر آموزت   فرتنگیا  ت تتمدینو 
ت رتی تن  فعیامیی  ستشییییی یس خیاشییییینید  بجلیی  دآتتید شیییییید. ترتی سرییافی  فرم تی ظیایتی تن  فعیامیی  ت تم نی   

ونید.مح آتی آموزشو    مرب گ ت بجرتیای مآفق  انر مدتیت سی تن  زمینس  یمزینس رتترت یت ت    
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 (پیوند مسجد، مدرسه و منزلسه میم ) عنوان 

 شرح 
رکه  ا اار  م اراای  دیراک، خ دکتیرا خ  ک،  ا      ک،   اضاکککککک،ا  ایکا اددک،ا د ککککک کت دارکهخ  دادکه ااب ک،  این طرح یک  ررییدکت برتی ا ا ککککککا 

 ردت.یدو ا    ا لا،ا ی ،  اا ب، د  ت داره ررا م دا  ا ش

  دت باول بدا، ین 2-8    7-2اا ک،ا   استناد قانونی 

 هدف 

 بقویا د ، ا اض ق، ا   ا القا   پ،ی دتا به  ظ،یف شرضا؛ •

  ،ا درب ط داره  یدو ا   ا تر ،ده ،زا   بقویا  اک،را دتا ه ب، د  ت دارهخ حاوا ری،ل دتیرا خ دیرا،     ا ش ه، یده •
 ددت   ااربخش ر ح، او  ب ا ادت   د رغ،  دذ  ا ب، ب ربه  ا دتا هحاوا  ظ،م •

 یدو ا یدو ا /رر دگا، /ا لا،ا  ا ش ا ش مخاطب

  ،ل باصارا ا طول   زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

 بالش  تراي حاوا  ا ش یدو ا   ا  ا،  جا،ضا د  ت داره  حاوااد،م جا،ضا د  ت  ا  ا،  دتا ه؛  .1

 ضاویا  اک،اا  ضالقادت دتا ه  ا  ا،ت ادد،ي د  ت   ضاویا اد،م جا،ضا د  ت  ا شوااي دتا ه؛  .2
اق،ده   .3 دتا ه جها  به  دال  د  ت  اد،م جا،ضا  ا   ترگاارا جر ،ت   ض ت  یدو ش ضارا  ا،     احک،مخ  جا،ضاخیدو ش   ا،  

 گف ا،   یدا؛
رالسجرب دش،ارا ری،ل   د ار  ،  ا   .4 رات تر ترگاارا   ،ا   ،خ ا  ان ا لا،   درتی،   ا ب  یه رر دگ اق،ده  ا،   ا ش یدو ا  ب، ب،

 یدو ش  ،  ا  ؛ 
  ف،   ا  ر ش چهر  به چهر  به ددظوا اابق،ء تیدش  ا، ا   اج ا،ضا  ای ،  ب  ر دد، ب جها دیررا ظرراا  ،ا د  ت دال   ا .5

   برتیا با،م  ،ح ا  ا ش یدو ا ؛ 

ا  ف،   ا  ظرراا  ا ش یدو ا  به ضد ا  دک رخ د ذ خ ق،راخ دتاحخ  طاب  ...  ا د  ت دال به ددظوا اراایش ر حاه دیدوا     .6

 ی ، ؛ ا القا  ا ش یدو ا    ای ،  حس د ی لاا اج ا،ضا 
 یدو ا خ رر دگا،     التین  ا  ا،  جایه؛تر ،ده ریزا جها شررا  ا ش  .7

 تهر  ددتا ا  ظرراا  یاا دذ  ا  ا ش یدوزا جها دش،ارا  ا ری،لاا  ،ا رر دگا د  ت؛ .8
 یدو ا  تربر ضرااخ ا القا   ور شا  ...  ا جشن  ،ا درا   دذ  ا  ا دتا ه  د  ت دال؛ بشویق   برغاب  ا ش  .9

  ا ا  ق ال ترگاار   ای ،  بی،دل بدگ،بدگ تین دتا ه   د  ت دال ب، اجراي درا م  ،ا درا   دذ  ا    اچدان اجراا ری،لاا  ،ی .10
 رالس  ،ي ضرايخ برتی يخ یدو شيخ ور شي  ...  ا د  ت ب،  اا،را  ،  ا    ،؛  

ر، ،ل درت طه  ا ش که ش،    تهر  د  .11  دتا ا  دا  ا ،ا درب ط؛ ضاویا د  لا،  طرح    ا ش یدو ا   ا 
گاااش به ا اا  یدو ش   پرواش   ا ا  ا  ،د، ه  ،د  دت  ،زا ری،لاا .12  درت طه. ا ،   ااائه 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

ره  ا  کککط ح دخ رف ضارکر  ته ر     ا طول  ککک،ل باصکککارا ا   ا ش یدو ا خ رر دگا، خ  التین   د ککک،جتا 
اجراا این ری،لاا  اشککک ه ب،شکککدتخ ب رال   ا ت شکککت. تراا  ری،را ررم ا  ظ،اات این ری،لاا   برا  ا  د رق

ردات.   اچدان دا  اا یدو شا درب ط   ب رتی،ت د رق  ،یر دتااس  ا این  دادهخ ادزیده ر تر  اا ا کن 
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 های دینی( چون و چرا )گفتمان عنوان 

 شرح 
نا خسسسسشایسسسسا  ااعیچو ارشچو ا.. اپچ ر یسسسسوایسسسسچ ر      راین   برگزاری نشسسسس سسسس  های صسسسس و چ ر  بر  هر  بر   ها  مسسسسن  ینی ا  ارشچ ر 

گام ارم انقعب ر .باا تننون هرهر اانشیوضوپات ین.یچ  یواالت ر خنبات آنا  یشظن  پایخگنیی هر  آینزا  ا   ای.ای  ب انور 

استناد  

 قانونی 
 یشد تحنل هشوااین  2-4ر   7-2 اهکا های 

 هدف 

گساهسانسر از این ارز  تقنرس  ار سا و هرسسسسسورت ارشچ ر هساز  هسر ارز   • هسا تبسا.  هسای انقعب ایسسسسسعیچ و ر ساااری ر   سارس  آ هسا ر یوا.بسر هوخسسسسس شسدانسر 
 های اخ شا ؛  رهشگچ ر توطئر 

نز  رهشگچ ر پی چ هر زیژ   نز  تقنر  ه کاری ید یر ها   • نا خشایا  ر رر انون  توان شد ا  ید یر  های پی ور ر  من  نظام یرا  یشد ر اثرهخش 
 ی پایخگنیی هر یواالت آنا   آینزا  هر رایطر ارجاا خشاا  صحوح ر تع وق ینانچ نظریو اپ.قاایو ااعیچ ر زرزخچ اانش  •

 ازل ر ارمهای ی.ویطر  اانش آینزا  از   مخاطب

 ا  طنل یال تحرویچ   زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

نآینزا و اپوت ا یؤاالت اانش  یاررا   ر ارلنر  هشد  1 گا  ز  این زیوشر )ایاتود ی.اا ایایر ن ازو رر انون و    ر انر  ا   ا خشایا  آ

نثر یا  ید یر ر برگزار چ رهشگوا  ر   (و اطعع  یان  اانش آینزا ؛   ی.ی ر ها  من   دا
 ها؛ تشکول اتاق  کر برای هدار  هوخ شدانر .ی ات  ر ای. را  یوضوپچ آ   2

نتاب های ا یچ؛   3  ای.فاا  ر ببر  برااری از یر رل های 
 ارجاا یحوطچ یط ئن ر یشایب برای طرح یوال آزااانر اانش آینزا ؛   4

نتابو .زر  ر     ؛یشدی از ظر و  نبااهای  رهشگچو ارلواء ببر   5  ر اورین .ب  تبور ایعم  رهشگچ ر آینزخچ یانشد 

 های ننین .ب   من  اارطینانر؛ تشنیق ر ترغوب اانش آینزا  ها ای.فاا  از خوو   6

گف. ا  ارشچ خنکر خاا هر یشظن  ببر پمنر  اانش  7 نانال   یشدی از یح.واهای یرتنط؛آینزا  ا  
گزا   هر ااا   آینز  ر  رز   رثن  ا ها ر ی .شد یازی ترنیری  عالو   8  یربوطر   ییایانر ها  ا ائر 

 ثن  تعداا .ی ات ر تعداا یخاطنون ا  یایانر ننررشو  9

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

نر پ یکرا بب.ر ر یو ق تری ا  ا.رای این  عالو  ااخسسسس.ر هاخسسسسشدو تجیول  ا  طنل یسسسسال تحرسسسسویچ از یدا یسسسسچ 

برای اررا    رم ان.ظا ات این  عالو  ر ه چشون یح.وای آینزخسچ یرتنط ر تجرب ات یو ق یسایر اواهد خسد  
نشود   یدا س ا  این زیوشرو  یزرشر رربرر  ا ایکن 
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 نور چشم  های ارزیابی فعالیتعمومی  فرم
 ............  :تحصیلی  دوره: ...................          آموزشگاه: ................          منطقه/ناحیه/ شهرستان

 

 اهم انتظارات  عنوان فعالیت ردیف 

 عملکرد مدرسه

 عالی 

5 

خیلی 

 خوب

4 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعیف

1 

1 
 محراب

اقامه نماز  )

 (جماعت

      مدرسه  ی اندارج زنگ نماز در برنامه درس

      نمازخانه  طیمح زیو تجه ی سازبه  ،یساز آماده

      مسجد مجاور  اینماز جماعت در مدرسه   اقامه

2 
طرح بهار  

 یبندگ
 ( فیجشن تکل(

      ی درس یهاکتاب ینماز با استفاده از محتوا  یعمل آموزش

کردن سن تکل محاسبه کارنامه نماز   فیو مشخص        و ارائه 

      دیمراجع تقل یمعرف

      ف یمراسم با نشاط جشن تکل یبرگزار

3 
پيوند )سه میم

منزل، مدرسه  

 ( و مسجد

کن مذهب  ییشناسا       محله  یو ارتباط موثر با مساجد و اما

      از امام جماعت مسجد محل در مدرسه  یمندو بهره دعوت

      مسجدمحل   در ...  آموزان مکبر، موذن و دانش   ت ی ازظرف   استفاده 

4 
 و چرا چون

)گفتمان های 

 ینی(د

      دانش آموزان  یازسنج یسؤاالت و ن یآورجمع

      ی نیُمبلغ د   تامین

گفتمان د یبرگزار       ی نیو مبلغان د دیبا حضور اسات ی نیجلسه 

 
های فعالیت

 مشترک 

      نماز   ورزشهیاند ئتیجلسات ه یبرگزار

      نیریو خ انيو مرب  ایانجمن اول  ها،مشارکت خانواده جلب

 یفضا تیو استفاده از ظرف یکیالکترون یمحتوا  دیتول
 ن ینو  یهایو فناور ی مجاز

     

      ها تیو خالق ابتکارات

      نماز مدرسه   نیاز فعال لیتجل

      ها تیفعال یمستندساز

کل   جمع 
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4- فعالیت های عمومی
کل قرآن، عترت و نماز شامل: در این بخش، فعالیت های عمومی سطح آموزشگاهی اداره 

گرامی داشت هفته قرآن، عترت و نماز؛	   
 قرارگاه فضای مجازی قرآن، عترت و نماز؛	 
 مسابقات قرآن، عترت و نماز.	 

 تحت عنوان »فعالیت های عمومی« تجمیع شده است. هدف از اجرای این فعالیت ها، زمینه سازی برای تبلیغ و نشر هر چه بیشتر 
آموزه های سه منشور نورانی قرآن، عترت و نماز در مدارس است.
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 هفته قرآن، عترت و نماز  عنوان  

شرح 

 فعالیت 

کشور تا همه   هفته قرآن، عترت و نماز فرصت مناسبی است برای تبلیغ و ترویج ابعاد مختلف فعالیتهای  قرآن، عترت و نماز در سطح مدارس 

کشمممور، اقدامات ما ری را با هد  نشمممر و  رشمممتره آموزق های قرآن، عترت و نماز در  دانش آموزان، فرهنگیان و والدین ضممممن ا از از دوند 
 ق های این سه منشور نورانی انجام دهند. تبلیغ آموز

 هدف 
ترویج فعالیت های قرآن، عترت و نماز در سمممممطح مدارس و ایجاد فرصمممممتی برای رمممممناسمممممایی، عرضمممممه، معرفی و تجلی  از برترین ها در  وزق  

 های قرآن، عترت و نمازفعالیت

 سند تحول بنیادین  2-8راهکار   استناد قانونی 

 آموزان، معلمان و والدین دانش آموزاندانش   مخاطب

 آذرماق  21لغایت  15 زمان اجرا

گام های 

 اجرایی

ررامی دارت هفته قرآن، عترت و نماز؛  .1  تشکی  جلشه رورای مدرسه با ماضاع 

 ایجاد تبلیغات محیطی و فضاسازی مدرسه با ماضاع هفته قرآن، عترت و نماز؛  .2
 از تالیدات، تاانمندی ها و دست آوردهای مدرسه؛ بررزادی نمایشگاق قرآن، عترت و نماز   .3

  را ی و اجرای پویش ها و مشابقات فرهنگی و قرآنی در بشتر فضای مجازی؛  .4
 ) بق دوز رمار ارسالی(؛  اجرای مر له آموزرگاهی مشابقات قرآن، عترت و نماز .5

رشتردق دانش آموزان، همکاران و  .6  والدین دانش آموزان؛بررزادی نماز جماعت بارکاق با  ضور 
کاررناسان مذهبی؛  .7 رفتمان دینی با  ضور مبلغین و   بررزادی همایش و جلشات 

کریم با  ضور دانش آموزان، فرهنگیان و والدین؛  .8  بررزادی محف  انس با قرآن 

ک / رئیس آموزه و پروره در پیش از خطبه های نمازجمعه و تجلی  از خیرین  .9 فعالیت های قرآن،  برنامه دیزی برای سخنرانی مدیر 

 عترت و نماز در این آیین؛ 
 هماهنگی با امام جمعه رهر جهت پرداختن به این ماضاع؛  .10

 برنامه دیزی برای تجلی  از دانش آموزان و فرهنگیان برتر و فعال در زمینه فعالیت های قرآن، عترت و نماز؛  .11
 برنامه دیزی برای دیدار دانش آموزان با علمای دینی رهر؛  .12

 ا صدا و سیما و خبررزادی ها برای انعکاس اخبار و فعالیت های قرآن، عترت و نماز مدارس؛ هماهنگی ب .13

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 فرم ارزیابی 

ررامی دارمممممت هفته قرآن، عترت و نماز دارمممممته بارمممممند، تجلی    که عملکرد بهتر و مافق تری در  از مدارس برتر 

رممد. برای ددیافت فرم انترارات این فعالیت و همینین دوزرمممار هفته و تجربیات مافق سممایر مدارس  خااهد 
کنید.  در این زمینه، رمزینه دوبرو را اسکن 
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 قرارگاه فضای مجازی قرآن، عترت و نماز  عنوان  

شرح 

 فعالیت 

براج شااا سا  ااااقج فواهع ضاحه فضااااج زیاقج اا زادار ا ااا تاهه اح  رف    اج    قرارگاه فضااااج زیاقج قر عت ت ر  م ز اح زی اس ا ااا 

گس رش  زاحه  اج قر عت ت ر  م ز اح  زوجوه هر فضاج زیاقج هر جه  زشرت ت ا غ م 

 هدف 

گس رش م تو  ق  زاحه  اج قر عت   ا  تاهه اح اس ر فضاج زیاقج هر پیگ رج تیقق ا داف م   ا    اج وحار   زاحش م پرورش هر حز اا 

ت ر  م ز اح؛ رصااد زدام زاد م زساا  ر فرصاا   ا م تهدفد اج فضاااج زیاقج اا ووفسره تو ااوا فواآ    اج قر عت ت ر  م ز اح م تقساا    ار  
   افزایی هر جازوا فواهع فضاج زیاقج قر عت ت ر  م ز اح اهارا  م زدارس  شارزاست   ا اگس م  

  اد تیال اا اهین 1- 1را سار   استناد قانونی 

 هازش  زاحاعت زوا اع م ماآدین هازش  زاحاع مخاطب

 طال  ال تیص اس زمان اجرا

گام های 

و  اجرایی

انتظارات از  

 مدارس

  ازال  اج پافگاه زیاقج قر عت ت ر  م ز اح؛ اطالع ر ازس م ت ا غ  هرس  .1

  زاحاعت   ساراع م ماآدین هازش  زاحاع اا تضاف  هر پافگاه  اج زیاقج قر عت ت ر  م ز اح؛تشایق هازش .2
 پیگ رج شاا ایی هازش  زاحاع زس ود هر حز اا فواآ   هر فضاج زیاقج م توآ د زی واج چاد ر ازا اج؛  .3

 چاد ر ازا اج هازش  زاحاع م   ساراع هر پافگاه  اج زیاقج قر عت ت ر  م ز اح؛  پیگ رج براج از شار توآ دا  .4
گ رج اح زی واج اارگذاوج شده هر پافگاه  اج زیاقج هر  الس  اج هرس م فواآ    اج فاق برزازا؛  .5  تشایق   ساراع اا بهره 

 راع هر حز اا  واه ر ازا؛ برگزاوج هوره  اج  زاحشس م تواز اد  اقج براج هازش  زاحاعت ماآدین م   سا .6
  زاحاعت زوّا اع م ماآدین برتر هر حز اا   ساوج اا پافگاه  اج زیاقج قر عت ت ر  م ز اح؛ تشایق م تقدیر اح هازش .7

آدرس  

 یهاگاهیپا

 یمجاز

قرآن،  

عترت و 

 نماز 

 entezarvamahdaviatmedu@ تطر از دار م زهدوف  amozeshnamazmedu@  زاحش ت اس ز اح 

 monasebathamedu گرازس هاش  زاا     اج مهیی  ahlamenalasalmedu@ اضاس زن اآوسل 

 onsbaquranmedu@ زیافل ازس اا قر ع  رف  moflehoonmedu@ ازر اا زورمف م زهس اح زاسر

 eghamenamazmedu@ زیراب  jashneebadatmedu@ بهار اادگس )جشن تسا ف( 

 darulquranalkarimmedu@ زرا ز هاراآقر ع اآسرف   payvandbamasjedmedu@  ا ز   )پیوزد زسیدت زدر ا م زازل(

 mosabeghatdaneshamozimedu@ زسااقا  قر عت ت ر  م ز اح هازش  زاحاع  taghlidvamarjaeyatmedu@ تقا د م زرجو   

 mosabeghatfarhangianmedu@ زسااقا  قر عت ت ر  م ز اح فر اگ اع  goftemandinimedu@ چاع م چرا )گت  اع هفاس( 

 mesbaholhodamedu@ زص اح اآهدج  hefzquranmedu@ ضتظ قر ع  رف  

 parvareshi1@ قر عت ت ر  م ز اح  heyatdaneshamozimedu@   ئ   اج زذ  س هازش  زاقج

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 ارزیابی فرم 

اح زادارس برتر  اا ت اسره به ر م زوفق ترج هر حز ااا   سااوج ااا پاافگااه  ااج زیااقج قر عت ت ر  م ز ااح هاشااااا اا 

م تیربیا  زوفق  اااااایر زدارس هر این حز اات رززفاا    از دارا ااشاااااادت تیا ل  وا د شاااااد. براج هوفاف  فرم  

 ومبرم را ا سن  ا د.
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مسابقات قرآن، عترت و نماز

نکات و اصول کلی در اجرای مسابقات قرآن، عترت و نماز
1. مسابقات قرآن، عترت و نماز یک ابزار و فرصت تربیتی برای زمینه سازی جهت ُانس هر چه بیشتر دانش آموزان با آموزه های 
نورانی قرآن، عترت و نماز است؛ لذا انتظار می رود؛ مدیران محترم مدارس زمینه  الزم برای حضور همه دانش آموزان در مسابقات را 

فراهم آورند و از نخبه گزینی بدون برگزاری مسابقه پرهیز نمایند؛
2. مسابقات، یکی از فعالیت های حوزه قرآن، عترت و نماز به شمار می آید و نباید توجه بیش از حد به این فعالیت، باعث 

غفلت از پرداختن به سایر فعالیت ها شود؛
گرفتن شرایط و امکانات مدرسه، نسبت به  3. مدیران محترم مدارس می توانند بر اساس عالیق و سالیق دانش آموزان و در نظر 

افزودن رشته های جدید به مسابقات قرآن، عترت و نماز در مرحله آموزشگاهی اقدام نمایند؛
4. شیوه نامه  پیش رو، مربوط به مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن، عترت و نماز می باشد و توضیحات مربوط به محتوا و شیوه ی 
کشوری( در قالب رمزینه های مندرج در انتهای  برگزاری مسابقات در سایر مراحل )منطقه ای/ شهرستانی/ ناحیه ای، استانی و 

نمایه ی هر رشته، درج شده است؛
گرفتن شرایط و امکانات، مدارس می توانند مرحله آموزشگاهی مسابقات را به شیوه مجازی یا حضوری برگزار  5. با در نظر 

ینو ثبت شود؛ کننده در مسابقات می بایست توسط خودشان در سامانه نور نمایند ولی اسامی همه دانش آموزان شرکت 
6. با توجه به اینکه به واسطه فضای رقابتی مسابقات، اغلب دانش آموزان انگیزه حضور در این فرایند را دارند، شایسته است 
کثری و با مشارکت همکاران شاغل در آموزشگاه، اولیای دانش آموزان، خیرین و... در مسجد  مرحله اول این مسابقات با شکوه حدا

گردد تا انگیزه حضور سایر دانش آموزان نیز تقویت شود؛ محل یا نمازخانه مدرسه برگزار 
کید است؛ در تبلیغ، اطالع رسانی و جذب دانش آموزان برای شرکت در مسابقات قرآن، عترت و نماز از  7. شایسته و مورد تا

ظرفیت معلمین دروس مختلف، دانش آموزان عضو هیئت مذهبی مدرسه و... استفاده شود؛
مان در زمینه ی تبلیغات، داوری و اجرای مسابقات قرآن، 

ّ
8. جذب مشارکت والدین دانش آموزان، آموزگاران/ دبیران و معل

کید و قابل تقدیر است؛ عترت و نماز مورد تأ
9. دانش آموزان در مرحله  آموزشگاهی، امکان ثبت نام و شرکت در چندین رشته مسابقات قرآن، عترت و نماز را دارند ولی 

شرکت در مراحل بعدی تنها در یک  رشته امکان پذیر است؛
کننده  10. با توجه به تاثیر به سزای دانش آموزان متخلق بر روی هم ساالن خود، توصیه می شود؛ از ظرفیت دانش آموزان شرکت 
مرتبط  کالس های درس  آغازین،  مراسم  از جمله؛  در فرصت های مختلف مدرسه  آموزشگاه  برتر  نفرات  ویژه  به  در مسابقات، 
گروهی  کننده در مسابقات رشته قرائت را تشویق نمود تا به تالوت  و... بهره جست. به عنوان مثال می توان؛ دانش آموزان شرکت 
مبادرت ورزند یا از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات نهج البالغه، صحیفه سجادیه و... درخواست نمود تا به عنوان سخنران 
ایفای نقش نمایند یا از دانش آموزان مداح و موذن جهت اجرا در مدرسه یا مسجد محل یا سایر جلسات دعوت نمود و همچنین 
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می توان از نفرات برتر رشته احکام دعوت نمود تا به بیان مسائل شرعی بپردازند؛
بارگذاری  ینو  نور سامانه  در  مسابقات  آموزشگاهی  مرحله ی  اجرای  زمینه ی  در  را  خود  موّفق  تجربیات  می توانند  مدارس   .11

نمایند و در همین سامانه از تجربیات موّفق سایر مدارس کشور نیز بهره مند شوند؛
کسب  که بر اساس عملکرد دانش آموزان مدرسه و میزان پویایی و تحّرک آنان در مسابقات بیشترین امتیاز را  12. مدارس برتری 

کنند در سطوح مختلف منطقه ای/ شهرستانی، استانی و کشوری تجلیل به عمل خواهد آمد؛
در  آموزان  دانش  کمی  )حضور  جذب  میزان  نظر  از  برتر  مدارس  که  دارد  وجود  امکان  این  ینو  نور سامانه  از  استفاده  با  تبصره: 

فعالیت ها( و میزان آمادگی شرکت کنندگان در مسابقات )کیفی( در سطح کشور، استان و منطقه شناسایی و معرفی گردد.
13. شایسته است با مشارکت والدین و سایر نهادهای فرهنگی همسو از دانش آموزان برگزیده مسابقات طی مراسم باشکوهی 

تقدیر و تشکر به عمل آید.

برای دریافت اطالعات تکمیلی راجع به مسابقات، 
کنید. رمزینه روبرو را اسکن 
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 رشته

 مرحله آموزشگاهی 
ای  مرحله شهرستانی / ناحیه

 منطقه ای  /
کشوری  مرحله استانی   مرحله 

ی
دای

ابت
ول  

ه ا
سط

متو
وم  

ه د
سط

متو
 

ی
دای

ابت
ول  

ه ا
سط

متو
وم  

ه د
سط

متو
 

ی 
دای

ابت
ول  

ه ا
سط

متو
وم  

ه د
سط

متو
 

ی
دای

ابت
ول  

ه ا
سط

متو
وم  

ه د
سط

متو
 

 * * - * * - * * * * * * احکام

 * * - * * - * * * * * * )پسران( اذان 

 * * - * * - * * - * * - انشای نماز 

کریم   * * * * * * * * * * * * حفظ قرآن 

 * - - * * - * * * * * * دعا خوانی )دختران(

 * * - * * - * * - * * - صحیفه سجادیه 

 * * - * * - * * * * * * قرائت تحقیق

 * - - * * - * * - * * - گفتمان مهدوی

 * * - * * - * * * * * * مداحی )پسران( 

 فهم قرآن

 )مفاهیم/ تفسیر( 
- * * - * * - * * - * * 

 * * - * * - * * - * * - البالغهنهج

 * - * - * - - - - سراییمدیحه  همخوانی و

 

نمایه کلی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان

جدول زمان بندی کلی اجرای مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان

1- مدارس دوره  ابتدایی می توانند در صورت تمایل و با توّجه به شرایط و امکانات، نسبت به برگزاری مسابقه سایر رشته ها در 
مرحله  آموزشگاهی اقدام کنند؛

2- در دوره  ابتدایی، مرحله ی استانی و کشوری فقط برای رشته حفظ کل قرآن کریم )در صورت داشتن متقاضی دارای شرایط( 
به صورت حضوری یا مجازی برگزار خواهد شد؛

3- مسابقه رشته  همخوانی و مدیحه سرایی توسط مراکز دارالقرآن الکریم برگزار می شود؛
4- مسابقات در مراحل استانی و کشوری به صورت دوره ای برگزار خواهد شد و از هر دوره  تحصیلی دو نفر به مرحله استانی و 

سپس به مرحله مقّدماتی کشوری راه خواهند یافت.

کشوری  مرحله استانی  مرحله شهرستانی/ ناحیه ای / منطقه ای  مرحله آموزشگاهی   مرحله 

 تا شهریورماه  تیر اسفند تا اردیبهشت ماه  دی تا بهمن ماه  آبان تا آذر ماه 

 

ت:
کا

ن
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مراحل شرکت در مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی

 

مرحله نهایی کشوری
مرحله مقدماتی کشوری

مرحله نهایی استانی

مرحله مقدماتی استانی

ناحیه ای/ شهرستانی/مرحله نهایی منطقه ای

ناحیه ای/ شهرستانی/مرحله مقدماتی منطقه ای

مرحله نهایی آموزشگاهی
مرحله مقدماتی آموزشگاهی
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نمایه محتوای مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان
  

  

 

 

 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   رشته مرحله 

پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

ت
رائ

ق
*  

کتاب آموزش قرآن( اول    تالوت سوره حمد به سبک استاد شحات )درس پنجم 

کشوری ندارد.  مرحله استانی و 

کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره ضحی به سبک استاد منشاوی   دوم    )بخش قرآن در تابستان 

کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره بلد به سبک استاد منشاوی   سوم  )بخش قرآن در تابستان 

کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره طارق به سبک استاد مصطفی اسماعیل   چهارم  )بخش قرآن در تابستان 

کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره انفطار به سبک استاد عبدالباسط   پنجم  )بخش قرآن در تابستان 

کتاب آموزش  تالوت سووووره نازعات به سوووبک اسوووتاد مصوووطفی اسوووماعیل   ششم )بخش قرآن در تابسوووتان 

 قرآن(

 هفتم
اسوووووتوواد  اتراهیم  سووووووره  ا ق قطتوواتر  از  ی ی  تقلیوودی  تالوت 

سووره مییم اسوتاد عبدالباسوط؛ سووره اسورا     ؛مصوطفی اسوماعیل 

 استاد منشاوی؛ سوره انبیا  استاد شحات

که از طی ق سامانه  تمهش اعالم و اطالع رسانی می شود. نورینو تالوت تقلیدی از قطتات صوتی 
تالوت تقلیدی ی ی از ا ق قطتاتر سووره قصوا اسوتاد منشواوی؛  

 نمل استاد شحات سوره احزاب استاد علی البنا ؛ سوره  

 نهم

تالوت تقلیدی ی ی از ا ق قطتاتر سووره الرحمق اسوتاد مصوطفی  

اسوووماعیل؛ سووووره حشووور اسوووتاد منشووواوی؛ سووووری شووووری اسوووتاد  

طنطاوی؛ سوووووره هاشوووویه اسووووتاد عبدالباسووووط؛ سوووووره مزمل اسووووتاد  

 شحات 
 دهم

کتاب د ق و زندگی پایه تحصیلی   تالوت از آیات مندرج در 

 آموزان دانش 

آیوووات    تووالوت مووحووتوووای  جووز    10از 

کییم  اول قرآن 
کییم  20از محتوای آیات تالوت   کییم از محتوای آیات تالوت  جز  اول قرآن   یازدهم کل قرآن 

 دوازدهم

که در ترخی تالوت تفاوت*  کنید، مرتوط به دیگر روش ها ی  که از صدر اسالم در بالد  های مشهور قرائت قرآن  های ارائه شده از اساتید مشهور جهان اسالم در ترخی آیات و در  ادا  آیات مشاهده می  کییم است 

 .مختلف رواج داشته است و دلیل اشتباه قاری نیست
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

یم 
کر

ن 
قرآ

ظ 
حف

 

 اول  

کتواب درسوووووی آموزش قرآن شووووووامولر   حفظ آیوات سووووووره هوای 

کورر، عصووووور، نواس، حمود، ،لق، نصووووور،   ،یول، مواعون،  توحیود، 

 کا،یون، ِانِشراح، َقدر و تیق 
منطقوه ای  شوووووهرسوووووتوانی  مرحلوه  

 ناحیه ای ندارد.

کییم  کل قرآن   حفظ 

کل)در دوره ابتدا ی ،قط رشته   کشوری خواهد داشت(.  حفظ  کییم، مرحله استانی و   قرآن 

 دوم  

کتاب درسوووی آموزش قرآن شووواملر حمد،  سووووره های  حفظ آیات 

کا،یون، ِانِشراح، َقدر و   ناس، ،لق، توحید، نصر،  کورر، عصر، ،یل، 

 َمَسد، قییش، ُهَمَزه، َت اُرر، ُضحي و َشمس تیق، 

 سوم
کتاب درسوووی آموزش قرآن شووواملر حمد،  حفظ آیات  سووووره های 

 َعلق َتّینه، َلیل، َبلد، َ،جر و  توحید، قدر، زلزال، عادیات،  

 چهارم
کتاب آموزش    سووووره های حفظ آیات بخش قرآن در تابسوووتان 

 هاشیه، َاعلی و طارق  قرآن شاملر

توحیووود،   هوووایر حمووود،  سووووووره  حفوظ 

َتّینوه، َلیول،  َبلود،  قودر، زلزال، عوادیوات، 

 َ،جر و َعلق، هاشیه، َاعلی و طارق 

 پنجم
کتاب آموزش   حفظ آیات سووووره های بخش قرآن در تابسوووتان 

 قرآن شاملر تیوج، انفطار و انشقاق

حفظ سووووره هایر هاشووویه، َاعلی و  

 تیوج، انفطار و انشقاق،  طارق

 ششم
کتاب آموزش   حفظ آیات سووووره های بخش قرآن در تابسوووتان 

 و نبا ُمَطّففیق و نازعات  قرآن شاملر  

آیوات هموه سووووووره هوای جز   حفظ  

کییم  30  قرآن 

 هفتم

کییم در سطوح حفظ جز    کل 20جز ، حفظ  10جز ، حفظ   5، حفظ  30حفظ آیات قرآن   جز  و حفظ 
کل   20جزء، حفظ  10حفظ  در دوره های متوسوووطه اول و دوم ،قط رشوووته های   کشووووری  جزء و حفظ  مرحله 

 خواهد داشت.

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

ن(
سرا

ه پ
ویژ

ن )
اذا

 

 اول  

 اجرای اذان تقلیدی به سبک ی ی از موذنیق

کشوری ندارد.  مرحله استانی و 

 دوم  

 سوم

 چهارم
 پنجم اجرای اذان تقلیدی به سبک ی ی از موذنیق + صحیح خوانی نماز

 ششم

 هفتم

اجرای اذان ابداعی یا تقلیدی به سوبک ی ی از موذنیق مشوهور  

 + صحیح خوانی نماز

که قطتات صووووووتی اذان آنان، از طی ق سوووووامانه نرم ا،زار  اجرای اذان ابداعی یا تقلیدی به سوووووبک ی ی از موذنیق مشوووووهور   صوووووحیح خوانی نماز +  

 کارتردی قرآن، عترت و نماز اعالم و اطالع رسانی می شود.

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

ن(
سرا

ه پ
ویژ

ی )
اح

مد
 

 اول  

اجرای شووترخوانی و دکلمه خوانی در وصووف اهل تیت علیهم السووالم به صووورت ابداعی یا به سووبک  

 ی ی از مداحان مشهور  
کشوری ندارد.  مرحله استانی و 

 دوم  

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

 هفتم

 اجرای مداحی ابداعی یا به سبک ی ی از مداحان
 اجرای مداحی، روضه خوانی و دعا خوانی تر اساس منابع متتبر  

 

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

ن(
ترا

دخ
ژه 

)وی
ی 

وان
اخ

دع
 

 اول  

اجرای شووترخوانی و دکلمه خوانی در وصووف اهل تیت علیهم السووالم به صووورت ابداعی یا به سووبک  

 ی ی از مداحان
کشوری   ندارد. مرحله استانی و 

 دوم  
 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم
 هفتم

اجرای دعواخوانی و روضووووووه خوانی بوه صوووووورت ابوداعی یوا بوه  

 سبک ی ی از مداحان 

اجرای دعاخوانی )دعای توسول( و  

 روضه خوانی تر اساس منابع متتبر

کمیل + توسل( و   اجرای دعاخوانی )دعای 

 متتبرروضه خوانی تر اساس منابع 
کشوری ندارد.   تمهش مرحله 

 نهم

اموویووق  دهم )نیوووارت  اجوورای دعووواخوووانووی 

اهلل( و روضه خوانی تر اساس منابع 

 متتبر

کبیره( و روضه خوانی تر اساس منابع متتبر  اجرای دعاخوانی )دعای ندبه + جامته 

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

ام
حک

ا
 

 اول  

کتبی از محتوای  کتاب هدیه  آزمون  اح ام نماز مندرج در 

های آسمانی+ محتوای م مل بارگذاری شده در رمزینه ها )به  

 صورت خانوادگی( 

 

 

کشوری ندارد.   مرحله استانی و 

 دوم  

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

کتواب هوای د ق   هفتم کتبی از محتوای اح وام نمواز منودرج در  آزمون 

 و زندگی + محتوای م مل بارگذاری شده در رمزینه ها

که از طی ق سامانه )به صورت خانوادگی(  کتبی و عملی از محتوای اح ام نماز   اعالم خواهد شد.  نورینو آزمون 

 تمهش

 نهم
از   دهم کتبی  هوووای  آزمون  کتووواب  منووودرج در  نمووواز  اح وووام  محتوای 

 یازدهم درسی + محتوای م مل بارگذاری شده در رمزینه ها

 دوازدهم

ماز 
ی ن

شا
ان

 

 هفتم

که   نگارش انشووووا  تر اسوووواس ی ی از موضوووووعات مرتبط با نماز 

توتویویوق موی   کوالس  هور  نوگوووارش  موحوتورم درس  موتولوموووان  تووسوووووط 

 شود.

که از طی ق سامانهصحیح خوانی نماز + نگارش    اعالم و اطالع رسانی می شود. نورینو  انشا  تر اساس ی ی از موضوعاتی 

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم

 

موحوتووای  از  عومولوی  و  کوتوبوی  آزموون 

کوه از طی ق سوووووواموانوه   اح وام نمواز 

 اعالم خواهد شد.  نورینو
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

یی
سرا

حه 
دی

و م
ی 

وان
مخ

ه
 

 هفتم

دانش آموزان عالقوه منود بوه شووووورکوت در مسووووووابقوه همخوانی و  

خودشووان مراجته مدیحه سوورا ی به مرکز دارالقرآن ال ییم شووهر  

کنند. گیوه ربت نام می   و ترای حضور در 

 نورینو  اجرای همخوانی و مدیحه سرا ی تر اساس ی ی از قطتات متر،ی شده از طی ق سامانه

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم

ی 
دو

مه
ن 

ما
گفت

 

 هفتم
بووا مهوودویووت   از محتوای ت میوول مرتبط  کتبی  بووارگووذاری  آزمون 

کتاب پیام های آسمانی  شده در رمزینه 

مورحولوووه   موحوتووای  از  کونوفورانوس  ارائوووه 

 آموزشگاهی

بوووا  موورتووبووط  مووحووتوووای  از  عووموولووی  و  کووتووبووی  آزمووون 

کارتردی   که از طی ق سوامانه  نرم ا،زار  مهدویت 

 قرآن، عترت و نماز اعالم و اطالع رسانی شود.

کشوری ندارد.   تمهش مرحله 

 نهم

 دهم

کتواب د ق و   کتبی از محتوای ت میلی منودرج در رمزینوه  آزمون 

 زندگی  

کوه از   کتبی و عملی از محتوای مرتبط بوا مهودویوت  آزمون 

کووارتردی قرآن، عترت و نموواز   طی ق سوووووووامووانووه  نرم ا،زار 

 اعالم و اطالع رسانی می شود.

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

دیه 
جا

 س
فه

حی
ص

 

 هفتم
کتبی از   صوووحیفه سوووجادیه مندرج در   15محتوای دعای  آزمون 

کتاب پیام های آسمانی  رمزینه 

 

مورحولوووه   موحوتووای  از  کونوفورانوس  ارائوووه 

 آموزشگاهی

کتبی +  کنفرانس تر اسوووواس محتوای  آزمون  ارائه 

 صحیفه سجادیه  8یا   24، 15ی ی از دعاهای  

پووایووه هووای   کتبی از محتوای مرحلووه آموزشوووووگوواهی  آزمون 

کنفرانس تر اسووواس محتوای  هفتم، هشوووتم و نهم +  ارائه 

 صحیفه سجادیه  8یا   24، 15ی ی از دعاهای  
کتبی از محتوای دعای   تمهش صووحیفه سووجادیه مندرج در    24آزمون 

کتاب پیام های آسمانی  رمزینه 

کتبی از محتوای  نهم  صووووحیفه سووووجادیه مندرج در   8دعای  آزمون 

کتاب پیام های آسمانی  رمزینه 

کتبی از محتوای  دهم  صووحیفه سووجادیه    20،راز اول دعای    10آزمون 

کتاب د ق و زندگی  مندرج در رمزینه 

 

کتبی +  کنفرانس تر اساس  تر اساس  آزمون  ارائه 

کل دعای    صحیفه سجادیه  20محتوای 

کتبی از محتوای مرحلوه آموزشوووووگواهی  پوایوه هوای   آزمون 

  + و دوازدهم  یووازدهم  اسووووووواس  دهم،  تر  کنفرانس  ارائووه 

کل دعای    صحیفه سجادیه  20محتوای 

کتبی از محتوای  یازدهم صحیفه سجادیه    20،راز دوم دعای   10آزمون 

کتاب د ق و زندگی   مندرج در رمزینه 

 دوازدهم

کتبی از   صحیفه    20،راز سوم دعای    10محتوای آزمون 

کتاب د ق و زندگی   سجادیه مندرج در رمزینه 
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

غه 
بال

ج ال
نه

 

 هفتم
کتبی از محتوای تدو ق شوووووده مرتبط با درس چهاردهم   آزمون 

 با موضوع »دوست« 144کتاب »پیام های آسمان« صفحه  

مورحولوووه   موحوتووای  از  کونوفورانوس  ارائوووه 

 آموزشگاهی

کتبی +    کنفرانس تر اسوووووواس ی ی از  آزمون  ارائوه 

کوار  موضووووووعواتر دوسووووووت؛ حق النواس؛   انجوام 

گناه  نیک یا دوری از 

پووایووه هووای   کتبی از محتوای مرحلووه آموزشوووووگوواهی  آزمون 

کنفرانس تر اسوووووواس ی ی از  هفتم، هشوووووتم و نهم +   ارائوه 

کوار نیوک یوا موضووووووعواتر دوسووووووت؛ حق النواس؛   انجوام 

گناه  دوری از 

 تمهش
کتاب   کتبی از محتوای تدو ق شووده مرتبط با درس پانزدهم  آزمون 

 با موضوع »حق الناس«  120»پیام های آسمان« صفحه  

 نهم
کتبی از محتوای تدو ق شوده مرتبط با درس دوم   کتاب  آزمون 

کار نیک و    27»پیام های آسوومان« صووفحه   با موضوووع » انجام 

گناه «  دوری از 

 دهم

هفتم   بوووا درس  مرتبط  شوووووووده  تووودو ق  محتوای  از  کتبی  آزمون 

رشووته انسووانی و درس دوم   89صووفحه   1کتاب عرتی زبان قرآن

سوووا ر رشوووته ها با موضووووع   24صوووفحه   1کتاب عرتی زبان قرآن

 »نشانه های مؤمق«

کتبی +   کنفرانس تر اسوووووواس ی ی از  آزمون  ارائوه 

موضووعاتر نشوانه های مؤمق؛ سواده نیسوتی یا  

 عدالت اجتماعی

کتبی از محتوای مرحلوه آموزشوووووگواهی  پوایوه هوای   آزمون 

کنفرانس تر اساس ی ی دهم، یازدهم و دوازدهم +  ارائه 

از موضووووووعواتر نشووووووانوه هوای مؤمق؛ سوووووواده نیسوووووتی یوا  

 عدالت اجتماعی

 یازدهم

کتبی از محتوای تودو ق شووووووده مرتبط بوا درس هشوووووتم   آزمون 

و درس نهم    104کتواب د ق و زنودگی رشوووووتوه انسوووووانی صوووووفحوه  

سوووووا ر رشوووووتوه ها با موضووووووع   117کتواب د ق و زندگی صوووووفحوه  

 »ساده نیستی«

 دوازدهم

کتاب   کتبی از محتوای تدو ق شده مرتبط با درس دهم  آزمون 

کتاب  125انسوووووانی صوووووفحه  د ق و زندگی رشوووووته   و درس نهم 

 سا ر رشته ها »عدالت اجتماعی« 110د ق و زندگی صفحه  
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 رشته
پایه  

 تحصیلی 
کشوری  مرحله استانی  مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی   مرحله 

کتاب های  •  درسی قابل دریافت است. محتوای تدوین شده برای مسابقات از طریق شبکه شاد، سامانه نورینو و همچنین اسکن رمزینه 

کر   نهیافزودن رشته مخصوصا در زم •  قرآن، عترت و نماز بالمانع است.  یشورا  صیبنا به تشخ  یو استان ی مدرسه و در مراحل شهرستان یشورا صی بنا به تشخ یدر مراحل مدرسه ا   می حفظ قرآن 

یم 
کر

ن 
قرآ

یر 
فس

ت
 

 هفتم
کتبی از محتوای تودو ق شووووووده مرتبط بوا درس چهوارم و   آزمون 

کتاب آموزش قرآن + روان خوانی ا ق آیات  پنجم 

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس   کتبی و ارائوه مطوالو  در قوالو   از  آزمون 

  35سووره  وسوف و آیات  95الی 87تفسویر آیات

 سوره اتراهیم + ترتیل خوانی ا ق آیات  43الی  

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سووره نحل + ترتیل    14الی   5و تفسویر آیات  مرحله اسوتان 

 خوانی ا ق آیات

 تمهش
اول و   بووا  درس  مرتبط  توودو ق شوووووووده  از محتوای  کتبی  آزمون 

کتاب آموزش قرآن + روان خوانی ا ق آیات  چهارم 

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از  آزمون 

  22الی  15سوره مومنون و آیات 16الی  1تفسیر آیات 

 سوره نمل + ترتیل خوانی ا ق آیات 

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سووووووره یس +   27الی    13مرحلوه اسوووووتوان و تفسووووویر آیوات  

 ترتیل خوانی ا ق آیات

 نهم
کتبی از محتوای تودو ق شووووووده مرتبط بوا درس چهوارم و   آزمون 

کتاب آموزش قرآن + روان خوانی ا ق آیات  هفتم 

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس   کتبی و ارائوه مطوالو  در قوالو   از  آزمون 

 29الی    25سوره ،تح و آیات  9الی  1تفسیر آیات 

 سوره حدید+ ترتیل خوانی ا ق آیات

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سوره صف + ترتیل    14الی   7مرحله استان و تفسیر آیات  

 خوانی ا ق آیات

 دهم
و   اول  بووا درس  مرتبط  توودو ق شوووووووده  از محتوای  کتبی  آزمون 

کتاب د ق و زندگی + روان خوانی ا ق آیات  چهارم 

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس   کتبی و ارائوه مطوالو  در قوالو   از  آزمون 
سوره آل عمران و آیات    195الی  190تفسیر آیات  

ا وق   260الوی  258 خووانوی  تورتویووول   + بوقوره  سوووووووره 
 آیات

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سووره ت و ر + ترتیل   25الی    1اسوتان و تفسویر آیاتمرحله  

 خوانی ا ق آیات

 یازدهم
کتبی از محتوای تدو ق شده مرتبط با درس اول و هفتم   آزمون 

 کتاب د ق و زندگی + روان خوانی ا ق آیات

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از  آزمون 

  26الی  20سوره ها،ر وآیات   36الی   29تفسیر آیات 

 سوره مائده + ترتیل خوانی ا ق آیات 

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سوووووره مائده +   56الی  51مرحله اسووووتان و  تفسوووویر آیات  

 ترتیل خوانی ا ق آیات

 دوازدهم
و   اول  بووا درس  مرتبط  توودو ق شوووووووده  از محتوای  کتبی  آزمون 

کتاب د ق و زندگی + روان خوانی ا ق آیات  چهارم 

در   مووطوووالووو   ارائوووه  و  کووتووبووی  آزمووون 

کنفرانس   از محتوای مرحلووه  قووالوو  

 آموزشگاهی

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از  آزمون 
  21 الی  11سوره حدید و آیات  9الی  1تفسیر آیات 

 سوره زمر + ترتیل خوانی ا ق آیات

کنفرانس  کتبی و ارائه مطال  در قال   از محتوای  آزمون 

سوووره احزاب +   36الی   32مرحله اسووتان و تفسوویر آیات  

 ترتیل خوانی ا ق آیات
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رشته های مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان
 احکام عنوان رشته

 معرفی رشته 
شتتدب  ا موعتتوک ا ناا  واز ا یرا یحی ا ناا دیند  ا متتتار    مند پس از مطالع  مح،وای تعیینآموزان عالق در این رشتت، د دا  

 پرداز د.میاالدین ا اعضای خا وادب در قالب مسا ق  رش،  ا ناا    شیوب خا واد ی  ا داس،ان خود    رقا    

 هدف 

 ی یرا یحی ا آموزش ا ناا دین؛مندد مس،عد ا توا وند در زمین آموزان عالق  تف ا شناسایی دا  
 سازی برای آشنایی  ا ا ناا دین ا ارتقای سطح دا   ا مهارت آ ان در زمین  ا ناا  واز؛زمین 

 آموزان.یحز د خود ا سایر دا  سازی برای  ضور مؤّثر االدین در آموزش ا ناا دینی     زمین 

 های تحصیلی در هردا جنسی دورب  دا   آموزان هو  مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

مند    شر   در رش،  ا نااد در  ازب زما ی تعیین شدب    ساما  /  را ایزار  اربردی قرآند ع،رت ا  واز مراجع  آموزان عالق دا  
پستحی ا -پدرترجیحًا آموزشتااهی    وتورت خا واد ی    ثت   اا در این رشت،  اقداا می  نند. مستا ق  ا ناا در مر ل ا  ستت      

آموزاند یک تیم دا  فرب  ا  ضتور االدین یا اعضتای خا وادب خودد تتتنی   دخ،حی( بر زار خواهد شتد.    این ترتیب    دا  -مادر
  پرداز دد ستتتترس در آزمون  تتی رشتتتت، های درستتتتی ا رم ین  های مربوم د میدهند ا    توحین ا یرا یحی ا ناا مندرج در  تابمی

 نند. دا   آموزا ی    در آزمون  تتی  االتحین  ورب را  ستتتتتب  ردب  اشتتتتتندد    مر ل  داا مر ل  آموزشتتتتتااهی  ا ناا شتتتتتر   می
مسا قات راب خواهند یای . در این مر ل د مدرس  می توا د  ا مرح چند سوال شفاهی از ا ناا  واز یا بر اساس اجرای  عولی ینی  

را تعیین ا در ستتتتاما   ثت  می  ند.  فر اول مر ل  آموزشتتتتااهی  اید  ا  وک االدین از ا ناا  وازد  ورب  خ  عولی دا   آموزان  

خودد    وتتتتورت  وایتتتتتی اقداا    اجرای عولی ینی از ا ناا  واز تعیین شتتتتدب توستتتتپ ادارب آموزش ا پحورش  وودب ا ییلم اجرای  

 د.  خود را در ساما  /  را ایزار  اربردی قرآند ع،رت ا  واز  ار ذاری  واین
شود ا بر اساس  ورات  شدب در ساما  د    وورت النتحا ینی  مجازی( توسپ داوران ادارب آموزش ا پحورش داوری میآثار  ار ذاری

شتتتود ا تعدادی از دا   آموزان     االتحین  ورب را در پای   آموزان در شتتتهرستتت،ان/منطق / ا ی  متتتتّخ  میی دا  دریای،ید رتت 
 یا ند.ی  هایی شهرس،ان/ منطق /  ا ی  مسا قات راب میندد    مر ل تحصیلی خود  سب  وای

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

های داوری مستتتتتا ق د  ی مستتتتتا ق  ا هودنین دریای  یرابرای امالع از جزئیات بیتتتتتت،ر در ارب
مسا ق  رش،  ا نااد ی اجرای مح،وای آموزشی مرتتپ ا تجربیات مؤّیق سایر مدارس در زمین 

 را را اسنن  نید.    ی رارم ین 
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 اذان عنوان رشته

 معرفی رشته 
رشته، اذان با دوتتهان د د  کنند و در قالب مستابه،مند ب، اذان  اقدام ب، تمرین و اجرای اذان میآموزان عالق،در این رشته،  داش 

 پردازشد.ب، رقابت می

 هدف 

گاه  مهعّهد و با کن مخهلف؛گویی حله می در  ایمان و ترویج فرهنگ اذانتربیت مؤّذشین آ  اما
 های دینی و مذهبی در مدارس؛تبلیغ و ترویج فعالیت

 ب، شماز.  آموزانداش تازی برای آشنایی  جذب و جلب ت ّج، هر چ، بیشهر زمین،

 های تحصیلی  پسر تمام دوره  آموزانداش  مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

کاربردی قرآن  عهر  و شماز مراجع،   مندعالق،  آموزانداش  ب، شتترکت در رشتته، اذان  در بازه زماشی تعیین شتتده ب، تتتاماش،ز شرم افرار 

کنند. تتتتتیی با راهنمایی معّلمان و والدین د د  ی ی از اذان های مؤّذشین مشتتتتهور را  و شستتتتبت ب، نبت شام در این رشتتتته، اقدام می 
کستتتتب آمادگیتمرین و تهلید می کمک مدیرز معّلمان مدرتتتتت، و والدین د د  فیلر اجرای اذان د د را از  ری     کند. بعد از  الزم  با 

کاربردی قرآن  عهر  و شمتاز یا شتتتتتی ه های دیرر در ادهیتار مدیر  معتاون یا مربی پرورشتتتتتی مدرتتتتتت، قرار می دهد.   تتتتتتاماش،ز شرم افرار 
کمک هم اران  والدین داش  آموزان یا داوران  آنار رتت  یده را بر اتتاس فرم داویی مرحل، آموزشتراهی این رشته،  داویی  مدرتت،  با 

کند. البه، مدرتتتتتت، می ت اشد؛ با هدی تبلیغ و ترویج فعالیت های دینی  داویی اذان داش  آموزان را ب، حتتتتتور  ح تتتتتویی و در   می 
ک، جمع تتتتتایر داش  آموزان مدرتتتتت، اش ام دهد. در پایان  شمرا  داش  آموزان  در تتتتتاماش، نبت می شتتتت  د و ی ی از داش  آموزان 

مهتتتدمتتتاتی   مرحلتتت،  جهتتتت ح تتتتتور در  را  فیلر اجرای اذان د د  کرده اتتتتتتتتت   کستتتتتتتب  تحصتتتتتیلی د د   پتتتایتتت،  را در  شمره  بتتتاالترین 
کند.  شهرتهانزشاحی،زمنطه، در تاماش، بارگذایی می 

ش د و بر اتاس شمرا   رورش داویی میشده در تاماش،  ب، حور  ال تروشی ی )م ازی( ت تط داوران اداره آموزش و پآنار بارگذایی
ک، باالترین شمره را در پای،  در شتتتتهرتتتتتهانزمنطه،زشاحی، مشتتتتّخ  می  آموزانداش   دییافهی  رتب، شتتتت د و تعدادی از داش  آموزان 

کسب شمایند  ب، مرحل، شهایی شهرتهانز منطه،ز شاحی، مسابها  راه می  یابند.تحصیلی د د 
کن مخهلف از جملت، مستتتتت تد محت   ش تت،  بر اتتتتتتتاس فرم داویی   گدهن اذان در امتا کت، مبتادر  بت،  پی  بینی شتتتتتتده داش  آموزاشی 

 مدرت، و... شمایند از امهیاز تشویهی بهره مند د اهند شد.

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

مستتتتتابه،   برای دییافت جرئیا  بیشتتتتتهر راجع ب، مستتتتتابه، و همتنین دییافت فرم های داویی  

   اذانمحه ای آموزشتتتتی مرتبط و ت ربیا  م ف  تتتتتایر مدارس در زمین، اجرای مستتتتابه، رشتتتته،  

کنید.  رمزین، یوبرو را ات ن 
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 انشای نماز  عنوان رشته

 معرفی رشته 
در زشگ شرشرم  ش راهنمشیو مدّلم  مند و مستهدد در زمنن، شوسستند ب  ، شرشرم مهون اد و و اشءتش   آموزان عالق،در این رشته،  داش 

 پردازشد.  ، رقش ت مباشءشی شمشز   ش دوسهشن خود  شمشسند و در قشلب مسش ق، رشه،موضوع شمشز اقدام مب  در شرهمحهرم درس شرشرم  

 هدف 

 ی شوسسند ب؛  مسهدد و تواشمند در زمنن،مندآموزان عالق،داش کءف و شنشسشیو 
 هشی دسنب؛تواشمند در امر شوسسند ب  ، سمت شءر و تبلنغ آموزه  آموزانداش هشی هداست اسهدداد

  ، شمشز.  آموزانداش سشزی  رای آشنشیو  جذب و جلب توّج، هر چ،  یءهر زمنن،

 هشی تحصنلب مهوسط، دوره اول و مهوسط، دوره دومدخهر و پسر دوره  آموزانداش  مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 ی آموزشگاه

کشر ردی قرآن  عهر  و شمشز    مندعالق،  آموزانداش   ، شتتترکت در رشتتته، اشءتتتشی شمشز در  شزه زمششب تدنین شتتتده  ، ستتتشمشش،ب شرم اآنار 

کنند.   در زشگ اشءتتش   ش    آموزان  دد از مطشلد، و تمرین اصتتول شوسستتند ب داش مراجد، و شستتبت  ، تبت ششم در این رشتته، اقدام مب 
شمشسند.  سکب از موضتتوعش  مرتبب  ش شمشز  اقدام  ، شوشتتهن اشءتتش   ش موضتتوع شمشز مب  راهنمشیو مدّلم محهرم درس شرشرم و  ر استتشس

کشر ردی قرآن  عهر  و شمشز  شمره مب  آموزانداش مدّلم درس شرشرم  اشءتتشهشی   دهد و را  ررستتب و  ، آتشر آششن در ستتشمشش،ب شرم اآنار 
کند. در پشسشن   آموزشتترشهل مرحل،  در هر پشس، تحصتتنلب سکب از داش  آموزان را  ، عنوان رتب، او شفر اول مرحل،  ب مستتش قش  تدنین مب 

ک،  ، تشیید وامیتتتشی د یرب مدلم درس مر و ، رستتتنده    ب مستتتش قش  در هر پشس، تحصتتتنلب   شسدآموزشتتترشه تصتتتویر اشءتتتشی شمشز خود را 
کند. آتشر  شر ذا ی کشر ردی قرآن  عهر  و شمشز  شر ذا ی  شتده در ستشمشش،   ، صتور  الکنروشنکب امیشزی    ششتد در ستشمشش،ب شرم اآنار 

در شتتتترستتتهشنبمنطق،بششحن،    آموزانداش ی  شتتتود و  ر استتتشس شمرا  د سشآهب  رتب،توستتتب داوران اداره آموزم و پرورم داو ی مب
کستتتب شمشسند   ، مرحل، شتشیمءتتتّ ی مب ک،  شیترین شمره را در پشس، تحصتتتنلب خود  و شتتتترستتتهشنب  شتتتود و تددادی از داش  آموزان 

 سش ند.منطق،ب ششحن، مسش قش  راه مب
 نکات:  

 شود؛ب توسب مدّلم محهرم درس شرشرم تدنین مبآموزشرشهی  موضوع اشءشی شمشز در مرحل،  -1
ک، در سشمشش،  شر ذا ی مب -2 شود  حهمًش  شسد قباًل توسب مدّلم درس شرشرم   ررسب و شمره آششن توسب مدّلم درج شده  ششد.  آتش ی 

شتتتتتود؛ مدّلمتشن محهرم درس شرتشرم عالوه  ر درج  شتتتتتده  توصتتتتتنت، مبمنتدی همکتشران محهرم از امهنتشزا  در شور  رآهت، تره ت، منوور  
کد پرسنلب خود را شنن ذیل  ر ،امیش  و شمره  ششم و ش   نوسسند.  داش  آموز  رتر هر پشس، تحصنلبی اشءشی  شم خششواد ب و 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

 رای د سشآت جنئنش   یءتتتتتهر راجم  ، مستتتتتش ق، و همتننن د سشآت آرم هشی داو ی مستتتتتش ق،   

ءتتشی  اشمدارس در زمنن، اجرای مستتش ق، رشتته،  محهوای آموزشتتب مرتبب و تیر یش  موآس ستتشیر 

کنند.شمشز    رمزسن،  و رو را اسکن 
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کریم  عنوان رشته  حفظ قرآن 

 معرفی رشته 
کریم اقت ای م   منت    متتتتتتازت  در زم نتشآموزان عالقتشدر این رشتتتتتاتش  دا   کریم  بتش مررین   حفظ آیت ق قرآن   رت ینت    در  حفظ قرآن 

کریم ب  د سا ن خود بش رق بت م   پرداز  .ق لب مت بقش رشاش حفظ قرآن 

 هدف 

کریم؛    متاز    موا رن  در زم نشمن آموزان عالقشدا  کشف   شن س یی   حفظ قرآن 
گ ه  مازّه    ب گ ی کشور؛ایر ن برای آین ه ه دن در مت ر مربیت ده م ل ون ح فظ آ  ی 

کریم   م ّبر در آی ق آن؛زم نش  س زی برای ا س ب  قرآن 

 ه ی محص ل  در هرد  جنت تدوره  دا   آموزان هرش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

این رشتاش  موستم مرکد دارالقرآن الیریم اداره برگدار م  شتود  م یران محاری م ارا  ا الس رست      مال ال ق رزی را در زم نش    متت بقش
کریم ا ج ی م  دهن    ضتترن شتتن ستت یی د  30ا   آموزان عالقرن  بش حفظ قرآن وی  ح فظ جدء جذب دا   آموزان بش حفظ قرآن 

ک ربردی ق کریم   بیشار از آن   این دا   آموزان را بش مرکد دارالقرآن الیریم مزّرف    مشّخص ق آ  ن را در س م  ش/  ری افدار  رآن   قرآن 
 رره   رماتش دا   آموزان را در  دی متتتتتتت بقتش     رت ینت   مت یر دارالقرآن اس از برگدادی دوره هت ی آموزشتتتتت    برگداعارق    رت ز باتت م 

  م یر مرکد   م رستتشدر فرصتتت من ستتب      مراستتر  ب  اه ای ه یش   لو  ستتک ا مشتتارد از  ر  م یر  ستت م  ش بات   افراد برمر 
 گ ر  .م دارالقرآن الیریم مورد مجل ل قرار  

کش مرکد دارالقرآن الیریم   ار ک رشتتتن ستتت  قرآن  عارق    یتش: اداراق آموزش   پرورش  کریم بن  بش مشتتتخ ن      متتتت بقش حفظ قرآن 

  ر ز موسم یی  از م ارا مخصص  قرآن برگدار خواه  ش .

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

برای ددی فت جدئ  ق بیشتتتتتار راجم بش متتتتتت بقش   هرتن ن ددی فت فری ه ی داودی متتتتتت بقش   
حفظ  مجربی ق موفق ستتتت یر م ارا در زم نش اجرای متتتتت بقش رشتتتتاش  محاوای آموزشتتتت  مرمام   

کریم کن  .قرآن     رمزینش د بر  را اسین 
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 )دختران(  یدعاخوان عنوان رشته

 معرفی رشته 
عل هم خوا ی  بتش مریین   اررا  دعت    مت ر در ر ت   ایت    ت   منت    متتتتتتازت  در زم نتش دعت آموزان دخار عالقتشدر این رشتتتتتاتش  دا  

 پرداز  .دع خوا ی ب  د سا ن خود بش رق ب  می   ر ین    در ق لب مت بقش رشاشاق ام می التالم

 هدف 

   دع خوا ی؛  متاز    موا رن  در زم نشمن عالقشآموزان دخار دا  کشف شن س یی   مر    
گ یی  بص رت   دا   درب ره  ؛عل هم التالم  سبک ز  گی ای       ارمق   سطح آ

 عل هم التالم.ی    سبک ز  گی ای      ب  آموزه  آموزاندا  س ز   را  ا س یر چش   شار زم نش

 ی   محص لی  دخار یرش دوره  آموزاندا   مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 ی آموزشگاه

ک ر رد  قرآن  عارت   بش شتتترک  در رشتتتاش دع  من عالقشدخار   آموزاندا   خوا ی در ب زه زم  ی مز  ن شتتت ه بش ستتت م  شا  رم اارار 
کرک  ال  کنن . ستبس ب   کوم ه از شتزرخوا ی ی  دکلرش   ر ز مرارزش    تتب  بش  ب    م در این رشتاش اق ام می  ین   مزّلر ن  ا لری 

ک ر رد    عل هم التتالمخوا ی در  صتف ای        + قرائ  چن  خط از دع ی یی مشتهور را بتبط   ا ر خود را از یییس ست م  شا  رم اارار 
کرک یرر ران   قرآن  عارت    ر ز ی  بش شتت وه ی   دی ر در اخا  ر م یر  مر ی ی  مز ون پیورشتتی م رستتش قرار می   دین . م رستتش  ب  

ی این رشتاش   رره اررا  دا   آموزان  آموزشت  ی ال ین دا   آموزان ی  داوران آ  ر دری اای را  یرستی    ر است ف ارم داور  مرهلش 
کنت . الباتش مت رستتتتتتش می موا ت ؛ بت  یت و مبل ا   میوی  ازت ل ت  یت   دینی  داور  اررا  دا   آموزان را بتش   صتتتتتورت  را مز  ن می 

هضتور    در رر  ست یر دا   آموزان م رستش ا   م دی . در ا ی ن   ررات دا   آموزان  در ست م  ش  ب  می شتود   یری از دا    

کرده استتت   ره  هضتتتور در مرهلش مق م می شتتتهرستتتا نا  ه شامنطقش   کتتتتب  کش ب المیین  رره را در ا یش محصتتت لی خود   آموزان 

ود را شتتتتتت مت  )قرائت  بعشتتتتتی از دعت یت   مشتتتتتهور + دکلرتش خوا ی در  صتتتتتف ایت    ت  عل هم دق قتش ا   خ 5ا لم اررا  )هت  د  
کن .  التالم  در س م  ش ب رگذار  می 

شود    ر اس ف  ررات  ش ه در س م  ش  بش صورت الرتی   ری )م  ز   موسط داوران اداره آموزش   پیورش داور  میآ  ر ب رگذار 
کش ب المیین  رره را در ا یش  شتتتهرستتتا نامنطقشا  ه ش مشتتتّع  می  در  آموزاندا     دری اای  رمبش شتتتود   مز اد  از دا   آموزان 

کتب  ر ین   بش مرهلش  ی بن .   ه یی شهرسا نا منطقشا   ه ش مت بق ت راه میمحص لی خود 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

یرچن ن دری ا  ارم ی   داور  متتتتتت بقش    را  دری ا  ررئ  ت   شتتتتتار رار  بش متتتتتت بقش   

محاوا  آموزشتتتتتی مرمبط   م ر  تت ت مواس ستتتتتت یر متت ارف در زم نتتش اررا  متتتتتتت بقتتش رشتتتتتاتتش 
کن  .دع خوا ی    رمزینش ر  ی  را اسرن 
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 صحیفه سّجادیه  عنوان رشته

 معرفی رشته 
ضامی موتتتامان و دعا ای  تتت ا دآموزان عالقددر این رشتتت دا دا   ضامی  مند و مستتت بد مد مع تتتعی ی ا اد دا مد معا بد و ی ا ستتتدی

اد د اقدام می اد د ما دوس ان خعد مد    ما ند و در قا ب مسامقد رش ددعا ای من خب   ا د سدی  پ داز د.رقامت می  ا د سدی

 هدف 

اد  آموزاندا  مندی    چد بیش   سازی ب ای به هزماند ضه مار امام سدی کالم   ؛علاد ا سالماز 
اد د در سعح  تبلاغ و تمو ج    چد بیش   آموزه  و عمعم م دم؛  آموزاندا   ا و موامان  اب   ا د سدی

اد ضس  ش سبک ز دضی امام سدی  ح جامبد؛در سع علاد ا سالمتمو ج و 

ک دن در ز دضی ب ای  زماند  .آموزاندا  سازی ب ای تباین ا مات و جا گاه دعا و دعا 

  ای ت صالی م عسعد دوره اول و م عسعد دوره دومدخ   و پس  دوره  آموزاندا   مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 ی آموزشگاه

کارب دی ق آنا ع  م و  ماز م اجبد و  ستبت    مندعالقد  آموزاندا   مد شت کت در رشت د  ت ا د ستداد دا ام دا مد ستاما د    م ایاار 
کننتد. ضامی ت جمتدستتتتت     متد ببتت  تام در این رشتتتتت تد اقتدام می  متان خعد  ستتتتتبتت متد ی ا کمتک وا تدین و مبلی ی دعتا تای من ختب  متا 

ک اب اد د   تتتمامد در  ک بی ی زما ی تباینکنند و در مازهعد(ا اقدام می ای درستتتی پا د ت صتتتالی خ تتت ا د ستتتدی شتتتده در آزمون 
ک ده ماشتتتتتندا مد مخ   های  م  لد   کستتتتتب  ک بی ما تمین  م ه را  کد در آزمون  ی  آموزشتتتتتگا شتتتتت کت خعا ند  معد. دا   آموزا ی 

ضموه داو ی م شتاز از  مااران  ا وا دین دا   آموزان عالقد مند تشتااز   مستامقام راه خعا ند  ایت. در این م  لدا مدرستد  ک 
کعتاه   دود   کن  ا    دقاقد ای( ب ض ی د از مومون دعای تباین شده از   ا د سداد د را آماده   5می د د و دا   آموزانا  ک 

کن  ا   دا   آموزانا تعستد مدرستد در ستاما د ببت و  و ب ای داوران مد  تورم  وتو ی  ا مدازی ارا د می د ند.  م ام مخ  
ک ده استتا جهت در   کستب  کن  ا    ک بی و  کد ما تمین  م ه را در دو مخ  آزمون  پا انا در    پا د ت صتالی  ای از دا   آموزان 

کارب دی ق آنا ع  م   کن  ا   خعد را در ستاما د    م ایاار  شت کت در م  لد مقدماتی شته ست ان  ا اد منعقد مستامقام ما د یالف 
 و  ماز مارضذا ی  ما ند.  

شعد و ب  اساس  م ام  شده در ساما دا مد  ورم ا ا مو اای  مدازی( تعسد داوران اداره آموزش و پمورش داو ی میر مارضذا یآبا
کد ما تمین  م ه را در پا د  در شتتتتته ستتتتت ان منعقد  ا اد مشتتتتتخی  می  آموزاندا    د  ای یا رتبد شتتتتتعد و تبدادی از دا   آموزان 

کسب  ما ندا مد م    امند.ی  های  شه س ان  منعقد   ا اد مسامقام راه می  لدت صالی خعد 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

ب ای د  ایت جا اام بیشتتتتت   راجم مد مستتتتتامقد و  متنان د  ایت ی م  ای داو ی مستتتتتامقدا  

 تت ا د  م  عای آموزشتتی م تبد و تد بیام معیس ستتای  مدارس در زماند اج ای مستتامقد رشتت د 

کناد.سداد د  ا رمز ند  وبمو را اسان 
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 ق یقرائت تحق عنوان رشته

 معرفی رشته 
، بهن الا    ین و ا کاو  الوآآموزان عالقادر این رشتتتتدان دا   هاو قکآن  هاو زیبا از آباآ و ستتتتور مند و مستتتتدهد الا  الوآ قکآن 

 پکداز د.رشدا قکائت الا دوسدان خود الا رقاالت می    ابند و در قالب مساالقا، به اقدام می

 هدف 

، به؛ن مسدهد و  وا  ند در زمینامندآموزان عالقادا  ،شف و شناسایی   و  الوآ قکآن 
،شور؛ گا ن مدهّهد و  وا  ند بکاو آبند     کبیت قاربان آ

، به در سطح  امها؛ ،یفی  الوآ قکآن  ،ّ ی و   ار قاو سطح 

، به؛  آموزاندا  سازو بکاو ا س هک چا بیشدک زمینا  الا قکآن 

  هاو  حصیلی در هک دو  نسیتدور   دا   آموزان ه ا مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

،نند. ستتت س الا  مند  آموزان عالقادا   ،اربکدو قکآنن عدکآ و   از مکا ها می  الا شتتتک،ت در این رشتتتدان االددا الا ستتتاما اا  کم اردار 
،نند و ریله  الوآ خود را از ط یق ساما اا  د  را ا دخابن    ین و ا کا میراهن ایی مهّل ان و والدین خودن بکی از قطهاآ اعالم ش

،اربکدو قکآنن عدکآ و   از با شتتتتیو  هاو دبرک در اخدیار مدیکن مهاون با مکبی پ ورشتتتتی مدرستتتتا قکار می دهد. مدرستتتتان الا    کم اردار 
،ند. ، ک ه کارانن والدین دا   آموزان با داورانن آثار رستتتید  را بک استتتا  ر کم داورو مکحلا آموزشتتتراهی این رشتتتدان داورو می 

البدا مدرستا می  وا د؛ الا هد   بلی  و   وب  رهالیت هاو دبنین داورو  الوآ دا   آموزان را الا وتورآ حرتورو و در   ا ستایک 
،ا الاال  ین   ک     دا   آموزان مدرستتا ا مام دهد. در یابانن   کاآ دا   آموزانن در ستتاما ا ثبت می شتتود و بکی از دا   آموزان 

،کد  استتتن ریله ا کاو  الوآ خود را  هت حرتتور در مکحلا مقدما ی شتتهکستتدانا احیاامنطقا  ،ستتب  را در یابا  حصتتیلی خودن 
،ند.  در ساما ا الارگذارو می 

شود و بک اسا    کاآ  شد  در ساما ان الا وورآ الکت و یکی )ممازو(  وسط داوران ادار  آموزش و پ ورش داورو میآثار الارگذارو
،ا الاال  ین   ک  را در یابا  در شتتتتتهکستتتتتدانامنطقاا احیا مشتتتتتّخ  می  آموزاندا    درباردین ر با شتتتتتود و  هدادو از دا   آموزان 

،سب   ابندن الا مکحلا  باالند.و  هایی شهکسدانا منطقاا  احیا مساالقاآ را  می حصیلی خود 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 داوری های فرم

بکاو دربارت  دئیاآ بیشتتتتتدک را ا الا مستتتتتاالقا و ه تنین دربارت رکم هاو داورو مستتتتتاالقان  

قکائت  محدواو آموزشتتتی مک بط و  مکبیاآ مورق ستتتایک مدار  در زمینا ا کاو مستتتاالقا رشتتتدا  
،نید. حقیق  ن رمزبنا روب و را اسکن 

 

 



50

 ی گفتمان مهدو  عنوان رشته

 معرفی رشته 

ریف  ا،  ل اهلل تدالی فرج، الشت  ت و آشتنای  اا اما  زمان ع   مباحث مهدوی  و مستهدد در زمنن،  مند  آموزان عالق،دانشدر  این رشته،   
گنری مفاهنم و مضتتامنن مرتبب اا مهدوی   اا   گفهمان مهدوی  ینمایند و در قالب مستتاا ، رشتته،ت و اما  عصتتر اقدا  میمطالد، و فرا

 پردازند.دوسهان خود ا، رقاات می

 هدف 

گاه  مهد    د و توانمند؛ه  تربیت منهظران ح ن ی آ

گاهی عمومی و تخص    و انهظار؛  تدر موضوع مهدوی    آموزاندانشصی  ارت ای سطح آ

 انهظار و ظهور.های  تبلنغ و ترویج هر چ، بیشهر آموزه

 های تحصنلی مهوسط، دوره اول و مهوسط، دوره دو دخهر و پسر دوره  آموزاندانش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

تاربرد   گفهمان مهدویمند ا، شترتت در رشته،  آموزان عالق،دانش قرآن  عهرت و نماز مراجد، و نستبت   یااهدا ا، ستامان،  نر  افاار 
تمک والد یرشه، اقدا  م  نیا، ثبت نا  در ا مان خود نسبت ا،  نیتنند. سپس اا  گنری و مدل  ت مندرج  محهوای مرتبب اا فرا مهدوی 

  ی زمتان  و در اتازه  تننتدی  اقتدا  م ) اتارتترا ی شتتتتتتده در رمسینت، د و    خود  یلنتحصتتتتت   ی،یت پتا  یدرستتتتت   یهتاتتتا    مت،نضتتتتتم  مهن یتادر  
تتب شتدهننیتد تتب  یشترتت خواهند نمود. دانش آموزان یدر آزمون  ترده ااشتند  ا، مرحل، دو   نیااالتر یت، در آزمون  تستب  نمره را 

دانش آموزان   نیوالد  ایمهشکل از همکاران    یگروه داو  کیمرحل،  مدرس،    نی. در اافتیمساا ات راه خواهند    یاهمرحل، آموزشگ
توتاه )حدود  کیت دهد و دانش آموزان     یم  لنت عالق، منتد تشتتتتتک وظایف منهظران حضتتتتترت مهتدی    برگرفهت، از  یا  ،ندق 5تنفرانس 

تنفرانس دانش آموزان  توستتب مدرستت، در ستتامان، ثبت و   یداوران ارائ، م   یرا آماده و برا  ع ل اهلل تدالی فرج، الشتریف دهند. نمرات اخش 
ت، ااالتر  یکی  یلنتحصت   ،یدر هر پا  ان یدر پا تتب  نیاز دانش آموزان  ترده استت  جهت  ینمره را در دو اخش آزمون  تستب  تنفرانس  و 

تاربرد لمنف  دیستاا ات اامنط ، م  ،نشتهرستهان ناح  یشترتت در مرحل، م دمات قرآن  عهرت   یتنفرانس خود را در ستامان،  نر  افاار 
 .  ندینما  یو نماز اارگرا 

و بر اسا  نمرات    شودیم  ی  توسب داوران اداره آموزش و پرورش داو ی)م از یکندر سامان،  ا، صورت الکترون  شدهیاارگرا   آثار
ت، ااالتر یو تدداد  شتتتودیمشتتتخ   م  ،نآموزان در شتتتهرستتتهان منط ، ناحدانش  یرتب،   یافهید    ،ینمره را در پا نیاز دانش آموزان 

تسب نما  یلنتحص  .ااندییمساا ات راه م  ،نشهرسهان  منط ،  ناح ی نها  یمرحل،  ا،  ند یخود 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

های داو ی مستتتتتاا ،   ی مستتتتتاا ، و همدننن د یافت فر جائنات بیشتتتتتهر درااره  اطالع ازبرای  

ر ستتتتتایر مدار  در زمنن، ی  ی اجرای مستتتتتاا ، رشتتتتته،محهوای آموزشتتتتتی مرتبب و ت ربیات مسف 

تنند. و    و ا،ی  گفهمان مهدوی  رمسین،  را اسکن 
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 یمداح عنوان رشته

 معرفی رشته 
  یو اجالا نی  ب  تمرالستت   همیهل تیاهل ب یگرشیمدح  منقبت و ستتت    ن یو مستتت دد در زم مند آموزان پستتتال ه   دانشرشتتت       نیا  در
 پالدازند.یب  دوس  ن خود ب  ر  بت م  یاحمد    و در   لب مس بق  رش    ندینم یم ا دا   الس   همیهل  نیمدصوم   یدر رث   یاحمد  

 هدف 

 ؛یاحمد    ن ی  مس دد و توانمند در زم مندآموزان پسال ه   دانش یی و تالبیتشن س   کشف
گ ه  یارتق   ؛الس   همیهلتیاهل ب یسبک زندگی  درب رهو دانش  التیبص  یسطح آ

 ؛الس   همیهلتیاهل ب  یه  و سبک زندگب  آموزه  آموزاندانش ش الیانس هال چ  ب  یبالا  یس زن یزم 

 ه ی تحصیلی اب دایی  م وسط  دوره اول و م وسط  دوره دو دورهپسال  آموزان  دانش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

ک ربالد  نییتد  ی  در ب زه زم نمداحیمند ب  شتتتتتالکت در رشتتتتت    آموزان ه   دانش  الآن  ه الت و نم ز   یشتتتتتده ب  ستتتتت م ن ر نال  اد ار 

م ن و والد  ییکنند. ستتتبس ب  راهنم   یرشتتت   ا دا  م   نین   در امالاجد  و نستتتبت ب  ثبت    مداحی ه ی مداح ناز    یکیخود   نیمدل 
کسب آم دگکندیم  اجالاو  نیرا تمر )ی  ب  صورت ابداهی( کمک مد  ی. بدد از  م ن مدرس  و والد  رالیالز   ب     یاجالا  لمیخود  د  نیمدل 

کت ربالد  قیخود را از طر حیمتدا  ی پرورشتتتتت   یمالب   یت مدت ون   الیمتد  ریت در اخ  گالید  یهت  وهیشتتتتت    یت  الآن  ه الت و نمت ز   یستتتتت مت نت ر نال  اد ار 
کمتک همکت ران  والتد  یمتدرستتتتتت   الار م  مالحلت     یرا بال استتتتتت د دال  داو   دهیت داوران  آثت ر رستتتتت    یت   اندانش آموز  نیدهتد. متدرستتتتتت   بت  

دانش   مداحی  یداو    ینید یه  تیدد ل جیو ترو  غیتواند؛ ب  هدف تبل  یکند. الب   مدرستتتتت  م   یم   یرشتتتتت    داو   نیا  یآموزشتتتتتگ ه
  یدر ستت م ن  ثبت م    نمالات دانش آموزان   ن یدانش آموزان مدرستت  انم   دهد. در پ  الیو در جمع ستت  یآموزان را ب  صتتورت حرتتو 

ک  ب التر یکیشتتتتود و  کالده استتتتت  د  یلیتحصتتتت    ینماله را در پ   نیاز دانش آموزان  کستتتتب   5)در حدود   خود  مداحی یاجالا لمیخود  
 کند. یم   یمنطق  در س م ن  ب رگذا ر یشهالس  نرن ح  یرا جهت حرور در مالحل  مقدم ت د یق (

و بال اس د نمالات    شودیم  یره آموزش و پرورش داو ( توسط داوران ادای)مم ز یکیدر س م ن   ب  صورت الکترون  شدهیب رگذا   آث ر
ک  ب التر یو تدداد  شتتتودیمشتتت    م   یآموزان در شتتتهالستتت  نرمنطق رن حدانش  یرتب    ی د ید     ینماله را در پ  نیاز دانش آموزان 

کسب نم   یلیتحص  . بندییمس بق ت راه م   یشهالس  نر منطق ر ن ح یینه   یمالحل   ب   ند یخود 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

ه ی داو ی مستتتتت بق    ی مستتتتت بق  و همدنین د ی دت دال ج ئی ت بیشتتتتت ال درب ره  اط ع ازبالای  

ق ستتتتتت یال متدارد در زمینت  ی  اجالای مستتتتتت بقت  رشتتتتت ت   مح وای آموزشتتتتتی مالتبط و تمالبیت ت ماد 
احی  رمزین  کنید.   و ب   مد    و را اسکن 
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کریم )مفاهیم/تفسیر(  عنوان رشته  فهم قرآن 

 معرفی رشته 
ک ی   گت  ماتهه ت  و   ا       یته مفتهی   و آموز و مستتتتت  ت  گت    ا     منت  آموزان عالقت دانشدر این رشتتتتت ت     ت جمت  و مفتهی   ق آن 
ک ی  ک ی   نمهین  و در قههب مسهگق  رش    ه یم  اق ام آیهت ق آن   پ دازن .میگه دوس هن خود گ  رقهگت  ق آن 

 هدف 

ک ی آموزان از  ن   ی  چ  بیش   دانشم هز  ب ا  به  سزم ن   ؛مفهی   و تفهس   ق آن 
ک ی   نسبت گ   آموزانصی دانشا زایش آ هیی عمومی و تخص    ؛مفهی   و تفهس   آیهت ق آن 

ک ی .  آموزاندانشب ا  انس ی  چ  بیش   سهز   زم ن   گه ق آن 

 یه  تحص لی م وسا  دور  اول و م وسا  دور  دومدخ   و پس  دور   آموزاندانش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

کهرب د   ه  ق آنمن  گ  ش کت در رش    آموزان عالق دانش ق آن  ع  ت و نمهز م اج   و نسبت گ  ثبت    اگ  ا گ  سهمهن / ن م ا زار 
کمو واه   یرشتت   اق ام م  نینهم در ا مهن خود نستتبت گ    نیکنن . ستت س گه  ت  ین شتت      ا     درک م هنی آیهت و عبهرات و م ل 

کتهب درسی ق آن پهی  کتب  ش  ن یت   یزمهن  و در گهز  کنن تحص لی خودشهن اق ام می  من رج در  ت خواین  نمود.  ش ک  یدر آزمون 
کتب  یدانش آموزان ک د  گهشتن   گ  م هل  دوم    نیگهالت   یک  در آزمون  کستب  .  ه تیمستهگقهت را  خواین    یآموزشتاهی  گخشنم   را 

دی  و دانش آموزان     یم     دانش آموزان عالق  من  تشتتتتز نیواه   هیم شتتتتز  از یمزهران       و  داور ویم هل   م رستتتت     نیدر ا
کنن . از آیهت ت  ین شتت    تالوت گ  شتتز  ستتهد  خوانی وی دانش آموزان  توستتم م رستت  در  ستتهد  خوانی  نم ات گخش    اق ام می 

ک  گهالت   یزی یل تحصتت    یدر ی  په هن یستتهمهن  ثبت و در په کتب نیاز دانش آموزان  کستتب تالوت ستتهد   و   ینم   را در دو گخش آزمون 

دق ق  ا  از مضتمون آیهت   5ه ود   ل   یو     یمناق  مستهگقهت گه/  شته ست هن/نهه  یجهت شت کت در م هل  مق مهتک د  استت   

کهرب دت  ین ش   ضبم و   ل  اج ا  خود را    .  ن ینمه   ق آن  ع  ت و نمهز گهر ذار   در سهمهن / ن م ا زار 
و ب  اسهس نم ات    شودیم   ( توسم داوران ادار  آموزش و پ ورش داور )مجهز یز در سهمهن   گ  صورت اهزت ون  ش   گهر ذار  آثهر

ک  گهالت   و ت  اد  شتتتتتودیمشتتتتتخ   م    آموزان در شتتتتته ستتتتت هن/مناق /نههدانش  رتب    یه  یدر    ینم   را در په نیاز دانش آموزان 
کسب نمه  یل تحص  .هگن ییمسهگقهت را  م    س هن/ مناق / نههشه  ییم هل  نهه  گ   ن  یخود 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

یه  داور  مستتتتتهگق      مستتتتتهگق  و یمدن ن دریه ت   مجزئ هت بیشتتتتت   درگهر   اطالع ازب ا   
   ه    اج ا  مستهگق  رشت  مح وا  آموزشتی م تبم و تج بیهت مف    ستهی  م ارس در زم ن 

ک ی  )مفهی  / تفس  (  رمزین  کن  .  رو رو گ   ق آن   را اسزن 
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 نهج البالغه عنوان رشته

 معرفی رشته 
ری  مند آموزان عالق،دانشدر این رشته،    تام  نج   و مستهدد ه، مضوتضف اگا ری   مضتممین  مضتممین نم   البالغ،  ه، مطملد، و اگا

تام    پگدازند.البالغ، هم دوسهمن خضد ه، رقمهت مینج    نممیند و در قملب مسمهق، رشه،اقدام میارزشمند این 

 هدف 

تام    آموزاندانشمند  و انس هگ چ، بیشهگ مز  بگا  بجگهسزمین،  ؛،البالغج نه، 
 و عمضم مگدم؛  آموزاندانشدر سطح  ، البالغج نهم و مضممین نم  تبلیغ و ت وی  هگ چ، بیشهگ آموزه

رسهگش سبک زندری اممم علی    در سطح جممد،. علی، السالمت وی  و 

 هم  تحصیلی مهضسط، دوره اول و مهضسط، دوره دومدخهگ و پسگ دوره  آموزاندانش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

تمربگد  قگآن  عهگم و نممز مگاجد، و نستتتبت ه،    مندعالق،  آموزاندانش ه، شتتتگتت در رشتتته، نج  البالغ،  اههدا ه، ستتتمممن،ا نگم اادار 
تنند. ری   مضوتتتتضعمم مگتب  هم نج  البالغ،  ستتتت س  ثبت نمم در این رشتتتته، اقدام می  تمک والدین و مدّلممن خضد نستتتتبت ه، اگا هم 

تام تام  هم  درستی   محهضا  وتمیم، در  شتده  زممنی تدیین  تنند و در همزهتحصتیلی خضد  اقدام می  هم  درستی پمی، مندرج در 
تگده همشتتتتتند  ه، مگ ل، دوم مگ ل،   تستتتتتب  تابی هم ت ین نمگه را  ت، در آزمون  تابی شتتتتتگتت خضاهند نمضد. دانش آموزانی  در آزمون 

ر وه داور  مهش کل از همکمران یم والدین دانش آموزان عالق،  آموزشگمهی مسمهقمم راه خضاهند یمات. در این مگ ل،  مدرس، یک 
تضتمه   دود   تن گانس  دقیق، ا ( بگرگاه، از مضوتتتتتضعمم اعالم شتتتتتده را آممده و بگا    5مند تشتتتتتکیل می دهد و دانش آموزان  یک 

تن گانس دانش آموزان  تضستت  مدرستت، در ستتمممن، ثبت و در پمیمن  در هگ پمی، ت حصتتیلی یکی از  داوران ارائ، می دهند. نمگام هخش 

تگده استتتتتتت  ججتتت شتتتتتگتتتت در مگ لتت، مقتتدمتتمتی   تستتتتتتب  تن گانس  تابی و  تتت، هتتم ت ین نمگه را در دو هخش آزمون  دانش آموزان 

تمربگد  قگآن  عهگم و نممز همررذار  نممیند.   تن گانس خضد را در سمممن،ا نگم اادار   شجگسهمنانم ی،امنطق، مسمهقمم همید ایلم 
شضد و بگ اسمس نمگام  مممن،  ه، صورم الکا ونیکی  مجمز ( تضس  داوران اداره آموزش و پ ورش داور  میشده در سآثمر همررذار 

ت، هم ت ین نمگه را در پمی،  در شتتتجگستتتهمنامنطق،انم ی، مشتتتّخ  می  آموزاندانش   دریماهی  رتب، شتتتضد و تدداد  از دانش آموزان 
تسب نممیند  ه، مگ ل،  یمهند.نا منطق،ا نم ی، مسمهقمم راه مینجمیی شجگسهم تحصیلی خضد 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

هم  داور  مستتتتتمهق،     مستتتتتمهق، و همدنین دریمات اگمجدئیمم بیشتتتتتهگ درهمره  اطالع ازبگا   
     اجگا  مستتتتتمهق، رشتتتتته،محهضا  آموزشتتتتتی مگتب  و تجگبیمم مسّار ستتتتتمیگ مدارس در زمین،

تنید.رو   رو ه،   البالغ،  رمزین،نج   را اسکن 
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 همخوانی و مدیحه سرایی عنوان رشته

 معرفی رشته 

گروههای مختلف به تفکیک جنسیت نموده، یکی از الگوهای ارائه شده را انتخاب و در اختیار اعضای   هر دارالقرآن اقدام به تشکیل 
گروهی اقدام به تمرجر و اجرای ه  گروه به تاااوری  نمایند و عالوه بر اجرا در  ساااراجی میمدیحهخوانی و گروه قرار می دهد، اعضاااای 

 سراجی نیز شرکت می نمایند.خوانی و مدیحهه  محافل مختلف در مسابقه رشته

 هدف 

گروهی و دستهتقویت و ترویج فعالیت  ؛آموزاندانشجمعی بیر های 

کری ؛  آموزاندانشایجاد انگیزه در    با هدف جذب آنان به تالوی قرآن 

کری  و اهل بیت  آموزاندانشسازی برای انس هر چه بیشتر زمینه  علیه  السالم؛با قرآن 

 .آموزاندانشهای قرآن و عتری در سطح جامعه به وجژه بیر تبلیغ و ترویج هر چه بیشتر آموزه

 های تحصیلی متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دومدختر و پسر دوره  آموزاندانش مخاطب

شیوه اجرای 

مسابقه در  

مرحله 

 آموزشگاهی 

گروه های همخوانی و مدیحه سااراجی به تفکیک جنساایت تشااکیل   مدجر مرکز دارالقرآن الکری  از بیر دانش آموزان عالقمند و توانمند 
گروه را برای شارکت در مساابقای مرهله اساتانی آماده می نماید.  داده و پس از انتخاب متر تمرجر و تکرار و  اجرا در محافل مختلف، 

گروه می بایست در    ثبت شود.  نورینو  سامانهاسامی و مشخصای اعضای 

محتوای 

آموزشی، 

تجربیات و 

 های داوری فرم

های داوری مساااااابقه،  مساااااابقه و همدنیر دریافت فرمی  برای اطالع از جزئیای بیشاااااتر درباره
ر سااااااجر مدار  در زمینه ی  ی اجرای مساااااابقه رشاااااتهمحتوای آموزشااااای مرتبج و تجربیای مسفی

کنید. ی رو بهسراجی، رمزینهخوانی و مدیحهه   رو را اسکر 
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جدول زمان بندی اجرای مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان

نمایه کلی محتوای مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان

کشور ی مرحله استان ی منطقه ا/یا هیناح/یمرحله شهرستان  ی مرحله 

 تابستان  هفته معلم فجر دهه

 

 کشوریمرحله  مرحله استانی  ناحیه ای/ منطقه ای  مرحله شهرستانی/ رشته

کریم  کریم در سطوح  حفظ قرآن  کل  10حفظ حفظ آیات قرآن   جزء و حفظ 

 قرائت تحقیق 
کریم از محتوای آیات   جزء  10قرائت قرآن 

کریم  اول قرآن 

کریم از محتوای   قرائت قرآن 

کریم 20آیات   جزء اول قرآن 

کل  کریم از محتوای  قرائت قرآن 

کریم  قرآن 

 نهج البالغه

کتبی و  عملی از محتوای مرتبط با  آزمون 
نهج البالغه اعالم شده توسط اداره  

 آموزش و پرورش 

کتبی و عملی از   آزمون 

محتوای مرتبط با  
البالغه اعالم شده  نهج

کل آموزش و   توسط اداره 
 پرورش استان

کتبی و عملی از محتوای   آزمون 

شده  مرتبط با نهج البالغه اعالم
کل قرآن، عترت و  توسط اداره 

 زارت آموزش و پرورشنماز و

 روش تدریس احکام 

کتبی و عملی از محتوای مرتبط با   آزمون 
احکام نماز اعالم شده توسط اداره آموزش  

 و پرورش 

کتبی و عملی از   آزمون 
محتوای مرتبط با احکام نماز  

کل   اعالم شده توسط اداره 
 آموزش و پرورش استان 

کتبی و عملی از محتوای   آزمون 
از اعالم شده  مرتبط با احکام نم

کل قرآن، عترت و  توسط اداره 
 نماز وزارت آموزش و پرورش

محتوا، تجربیات و 

 های داوری فرم

ت قرآن، عترت و نماز فرهنگیان و مسابقامحتوای برای دریافت جزئیات بیشتر راجع به  

همچنین دریافت فرم های داوری مسابقه، محتوای آموزشی مرتبط و تجربیات موفق  
کنید. سایر ادارات  و مدارس در زمینه اجرای مسابقات فرهنگیان، رمزینه روبرو را اسکن 

 

 



فصل دوم؛
فعالیت های اداری
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کز( عنوان  کز دارالقرآن الکریم )ویژه مدیران مرا  مرا

 شرح

 فعالیت 

کز دارالقرآن به  نواان اهگاههگجه  رهد رجهههههه     اهگن کووه  ا آ  اوه مهجهگی ررآن  نرر  ا مفهگ  مه ارا عهگب ه  مق سههههههگای  جه ااهد ا  فهگاهد ا    هگل هدمرا

 آاو .مو  ب  شفگر مهآمو ان  جفکگران ا اال ین نالر جگی ررآن  نرر  ا مفگ  برای دام   گل د جگی عخّصصه در  م و آمو ش جفچو ن مکگمه برای ارائ 

 سو  عحول بو گدین 1-3راجکگر  سند

کث ی سگای برای برره م و  هدف  کالاا  خ مگ   برمگم  آمو اندام مو ی   ا کز دارالقرآن الک امجگ ا   جگی مرا

   م ّلفگن ا اال ینآمو اندام  مخاطب

 طول سگل عحص له زمان اجرا

  نیمهمتر

انتظارات از  

مرکز  ریمد

دارالقرآن  

 میالکر

 مگ   / موطق ؛  / جگی ررآمه شررسرگن گذاری ا ا رای برمگم  گذار در س گسد عأث ر سگای برای ارعقگی  گاهگه مرکز دارالقرآن الک ام ب  نواان مر ع  پیه  ی ا  م و   .1
کز دارالقرآن الک ام ب  نواان اگاهگه رج     اگن سگای برای مق  پیه  ی ا  م و   .2  جگی ررآن  نرر  ا مفگ  جف  م ارا عگب  ؛ سگای ا ج ااد   گل د آ  اوه مرا

گسررش خ مد  آ  اوه ب  نواان دبیرخگم  ررارگگه مق   .3  آمو ان موگطق مح ام؛ رسگمه در ماضانگ  ررآن  نرر  ا مفگ  ب  دام   رگدی ررآن  نرر  ا مفگ   رد 
ک ام در سطح م ارا عگب  ؛مق  .4  آ  اوه ب  نواان دبیرخگم  برگزاری محگ ل امس بگ ررآن 
گااج وگم   ا مفگ  برای جفکگران  اال ین ا دام سگای ررآن  نررجگی آمو شه ا عاامفو آ  اوه ب  نواان مرکز برگزاری دورهمق  .5  جگی م ربر؛آمو ان ب  جفراه ارائ  
ک ام در سطح م ارا؛ .6  اخرصگص   ارل م فه ا  ظر  د مرکز دارالقرآن الک ام ب    گل د در  رد عربید  گ ظگن ررآن 

کالا جگی آمو شه مخرلف در  م و  جگی ررآن  نرر  ا مفگ   بر اسگا اسگ .7  سوگم ؛برگزاری 
ک ام ا مسگبقگ  جفخاامه ا م اح  سرایی؛ .8  برگزاری ج  فو  ا بگ شکاه مسگبقگ   فظ ررآن 
 مشگرکد در برگزاری مسگبقگ  ررآن  نرر  ا مفگ  دام  آمو ان ا  رجوه گن. .9

 یگام ها

 ،ییاجرا

راهکارها و  

 شنهادها یپ

کالا جگی آمو شه مرکز عرّ   برمگم  ا عقوام برمگم  .1  دارالقرآن در طول سگل عحص له؛جگ ا 

کگرشهههوگسهههه ررآن  نرر  ا مفگ  ادارا   رد مظگر  ، تهههوری  علفوه اگ مفگایی بر   گل دعرّ     ول ا برمگم   مگن .2 کفک ب   جگی ررآن  نرر  ا مفگ   بو ی برای 
 م ارا عگب  ؛  

کالا   دام جگ ا ثبد مگم ارسگمه ا عبل غ برمگم جگ برای اّطالعاسرفگده ا  جف  ظر  د .3  جگی دارالقرآن؛جگ ا برمگم آمو ان در 
کگربردی ررآن  نرر  ا مفگ ؛ .4  عشک ل موّظم ا مسرفّر  لسگ  شورای دارالقرآن ا ثبد جورعفلسگ  ا مصّابگ  در سگمگم / مرم ا زار 

 آمه اداره ا م ارا؛جگی عربیره ا ررسگای   گل دگ  ی ا عصف مریزی ا پیه  ی برای  تور در  لسگ  مرم عصف مبرمگم  .5
گسررش   گل دسگای م  اجگی نالر شوگسگیی ا شبک  .6  جگی مذجبه م ارا؛جگی دارالقرآن بگ اسرفگده ا  ظر  د ج ئدمو  برای 
 ع ین جفکگران  رد ع راس ا  ّ گل د در مرکز دارالقرآن؛پیه  ی برای شوگسگیی ا  ذب برر ین ا خبره .7
کالا اهریزی ا اجرفگم در عشک ل ا ر برمگم  .8  جگی ررآمه عخّصصه در مرکز دارالقرآن ا م ارا عگب   ،ش ب  دارالقرآنی؛ام اای 

کفک .9 گسررش   گل د جگ ا مسگن  پیه  ی برای  ذب   جگی مرکز؛خّ  ین  رد عاس    عفر ز ا ع ف ر  تگ ا جفچو ن 
گزارش  .10   ا مفگ  در سههطح م ارا ب  مسههئادن اداره ا پیه  ی برای ر ع ماامع ا عالش جگی ررآن  نررجگی  گجههل ا  رجهه  اضهه  د ا رای برمگم ثبد  ارائ  ا ارسههگل 

ک فه   گل د کّفه ا   جگی داوه ا مذجبه در م ارا.در  رد ارعقگی سطح 

محتوای 

آموزشی و 

تجربیات 

 موفق 

ک  در سههههطار مخرلف نفلکرد   کز دارالقرآن الک ام  ع ی در ا رای  بررر ا مؤّ قدر طول سههههگل عحصهههه له  ا  م یران ا مرّبیگن مرا
کز   این   گل د داشههههر  بگشههههو    عفل ل ب  نفل خااج  آم . برای دراگ د  رم ارااگبی این  ّ گل د ا جفچو ن اسههههگسههههوگم  مرا

کز دارالقرآن الک ام  رمزاو دارالقرآن الک ام  شه اه ا را ر  ی را ب مگم  ا رایی  محراای آمو شهه مرعب  ا عفربیگ  مؤّ ق سهگیر مرا

کو  .  اسکن 
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 اقامه نماز شورای  –  قرآن، عترت و نماز یشورا عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

قرآن، عترت و نماز د    ی ا   یفعال  یو نظا ت بر حسوووج   ر   یسوووامان    ،یزیر برنامه  ،یگذ ر  اسووو یسووو ی قامه نماز بر  یقرآن، عترت و نماز و شووو    یشووو   

  سووه،م  یشوو    زیشوو دد د  سوو ا م     ن یم  آیتشوو  یسوو ا  د   ت  آ آم زو و ورش و  سووتان و  د   ت آم زو و ورش و م/اهرسشوو رسووتان  اس ن  ح
 ش دد یم آیم  سه تش  ینظر ش    ریز  زینماز ن یشرز  شهی ن  اتیش    ا    بر ع  ه خ     د ش د   جی  فیشرح وظا یریگیو  یمسئ ل

 آ   ریسوووتاد  قامه نماز  سوووتاند م  سیم    د  ئ زیت سوووعه و ت    ،ی آ ن سووواز   ریشووو   مد م  سیو ورش و ) ئآم زو   ر آی سوووتاند م   یشووو     ی عضوووا بیتر 

 سیحر س د  ئ   د  ه  سین، نماز و عترتد  ئ د  ه قرآ  سی آد  ئ  ریم   جیش   مد معاون ری)دب  یو فر /گ  ی  د ان و ن    ناند معاشن ورش ش  ی ان ن ورش و ف ر
 سی ئ  دیردولتیم     و مر  ز غ ،یمردم  ی د  ه مشا     ا سی ئ  دیو رو بط عم م ی د  ه  هالع  سان سی ئ  اتدیبه ش ا  ییعمل رد و پاسخگ  یابی د  ه  رز 

 وآ  سوووووتوان و دو نفر  ز  ریو نمواز بوا  نتخواد مو  ترتنفر صوووووواحوب نظر د   م   قرآن، ع کیو مدیمر  ز د   لقرآن  ل ر  ر نیمو   /و هینموا  اندیوو مرب   اءیو د  ه  ن مج  ول

 مباحث قرآن، عترت و نمازد /هیفعال  د   ت آم زو و ورش و  ستان د  زم یروسا
 مام  -1ع/  ن عضووو  م ع  به  لسوووات شووو    دع ت خ   /  شووو د بهم  ییوال  یم/اسوووب   ا  ژهیبه ت/اسوووب دسوووت    ا   لسوووه )به ش زین آ،یذ  ید ن اد اتبصوووره
و  آم زوح زه و   ی ا  یمسووئ ل دفتر  م ار   -5 سووتاند    یمای آ صوو   و سوو ریم   -4 دی سووالم  غاتی آ تبل ریم   -3 هدیری آ  وقاف و  م   خ  ریم  -2 معهد  

 رزم/ گاند ئ یمسئ ل   -6ورش و و 
 استان: یشورا فیوظا شرح

 دیزیالزم د  چا چ د نظام  امع برنامه ر  یو  ما /گ یگذ ر  اس یس د1

 قرآن، عترت و نماز  ز  ستان تا م  سهد ی ا  یفعال یم ت،   تاه م تم دستگاه د    ستا انی)بل/  م ت، م ی ابرنامه بیتص  د2
 قرآن، عترت و نمازد ی ابرنامه ی  ر  یبر  از یو  ذد  عتبا  ت و م/ابع م  د ن بیتص  د3
 قرآن، عترت و نماز  ز م  سه تا ستادد ی ا ی ا و فعالمستمر برنامه شی ص  و پا ،یابیساز و  ا  م/اسب نظا ت،  رز  میت/ظ د4

گ بیو تص  یبر س د5  قرآن، عترت و نمازد ی ا  یگسترو فعال ریدستگاه  ا د  مس ریسا  ی ز ظرف یریساز و  ا  م/اسب     ب ره 
  ز فعاالن قرآن، عترت و نماز دستگاه  ز صف تا ستادد ریو تق  آیت ل یساز و  ا  م/اسب بر   ادی  د6
 اندیو مرب  ای ن مج  ول  یفر /گ قرآن، عترت و نماز د  خان  ده  ا با  ستفاده  ز ظرف جیت سعه و ترش یبر  یزیر برنامه د7

ت سوعه فر /گ قرآن، عترت و نماز د   یبر  یریو تصو   ی  ر یشو/  ی سوانه  ا ریو سوا  یم از   ی سوتفاده   فم/  و   شوم/  نه  ز فضوا  یالزم بر  یزیبرنامه ر   د8
  امعه   فد

 : نکات 

 گردددی محترم  ستان برگز   م ر آیم  صیبا تشخ شتریب از ی لسات ش    به ص  ت دو ما انه و د  ص  ت ن د1
 ش دد یم آی ستان تش  یمت/اظر و  م عرض با ش    ه،یقرآن، عترت و نماز م/ قهسش رستانسناح یش    د2

 د یروبرو     س ج  /  /هیمرتبط،  مز  ینامه  ا،  س/اد، دست    لعمآ  ا و بخش/امه  ا  ه یش اف ی    در پیوست ها 
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کریم  عنوان   مدارس تخصصی قرآن با رویکرد حفظ قرآن 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

یموزس رمسههی درعرقهآقرم،ددرقهعبر نر ن ةمرررسهه برعرسههةقة رم جررکررودد رم سکررشهه کر قرکرری درکس  مدرسههقرآنی بر قرمدسرسههبر میقرمب

هةرعر)قهعبر نرسههةقة ر ن ةمقررسهه برکرآرآنی ارم ةرادرشههة سههی بولسههقریموزشههبرکررهمیقرر6هةیرمخیلفرتحصههیلبدرادسآ رکرسههبرکدرب
 ین هد رسن رمهدسرآرکررسونسیرترصهههههنبر هکرمهةکبر هکرینو ر هةمهقر ح بررسبررههةیرتم یلبرآنی بررسر) هةرمحوت هفرامررآنی ر ج فار نسرمبمههةر 

عر قرم،ظوررمدهههةر فرررر2/3/1391پجدر ررمورخرر م ی رولسهههقرشهههورسیرقةزبریموز رعر شهههصهههفرع ع مدسرآرآنی برمصههه  قرهدهههیصهههد س دسزی
میلیو راة ررآنی ر ج فرکرر دههههوردررر10ادس ثجیردزسر ریموز رعرپجدر رکررسونسیرمطةزرة رم ةمرم ظفررهرجیرمدظلقرسز ةزبرمر،بر نرتن وفر

وهفرسونسر20/06/1401تةت خرررر259/500شهی بر ةمقرمدسرآرتخصهصهبرآنی ر ج فر ةرتد منکرامررآنی ر ج فرتددن رعرکسهیورسز   ری ر ةرشه ةربرر
ر قرسسیة رهةرس هغرشد 

 :اهم انتظارات

تةسهههیا/رسایةیرمدسرآرتخصهههصهههبرآنی ر ةرتد منکرامررآنی رار ر نرسسهههةآرشهههنس درعرممةکرم،درلرکررکسهههیوررسز   رمدسرآرر  1

رتخصصبرآنی ؛
رمدسرآ؛تةمی ر یجدیرس سة برمیخصصر)مدنندرمن یرعرم ل ة ار نرسسةآرشنس درم،درلرکررکسیوررسز   ر  2

رپة  رعر ظةر رمسی نر ن ةمقرهةرعرق لمنکرمدسرآ؛  3
رزمی،قرسةزیر نسیرولبرمدةر فرسةننر هةکهةیره س رعره چ،ی رخیجن ر نسیر سین ر  ةزیفرسن رمدسرآ 

روهفرکت ة فرکسیورسز   رعر نمرهةیرمنترددررمز ،قرتع جعررسرسسم ر ،ید  پیوست ها 

ر
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کز دارالقرآن الکریم و نمازخانه ها یتوسعه، تجهیز، تعمیر، بهساز  بر نظارت و پیگیری عنوان   مدارس  یو حفظ فضای مرا

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

مدرسااااا نگان م و مت اسااااع  ا تنسااااما  رن م  شاما  گاز و شااااا    ساااااضا    یو  يزيك ی، تربيتیآموزشاااا  اتامين، تجهيز و بهساااااضا   ااااا

کز   ر لقرآن  لكريم، عاملی مهم بر ا  يجا    گيزه و  شاااااتياد  ر     نا و  گازخا ا آموز ن بر ا ح اااااور  ا شاااااكنه  ر  گازناا  گاعا  و مر 
کالس ناا شرآ ی و  ود بر اما و  ز  ولويت ناا مهم وز ر  آموزش و پرورش می  اشااااد   ر  ان ر سااااتا    توار می رو      ر      بهره م دا  ز 

گيري  ز م ا ع مت نع مالي وگساترش   م ا مااارکت و  ماليت   وبلنا ا  ر زمي ا تنساما  گيرا الزم ر  بر ا شا اساااو و بهرهآموزش و پرورش پي
ران مدرساااااا سااااااز  ر  حد ا و تجهيز مرکز   ر لقرآن و  گاازخا ا کياد بر  م  مااااااارکت ناي مر مي و خيس ناي   رن ام شرآن و  شاما  گااز  ا تا

کار شر کز  ا نگكاري خيران، سازمان  نساضي، تنسما و تجهيز مد رس و نگچ ين مماو ت مد رس  ر  ستور   ر  ن د و  سنت  ا تجهيز  ان مر 
کامل، زمي ا ناي الزم  سنت  ا غ ي گانا ا، پاتينا ي و تنسما م ا ع  شد م و ضگن حگايت ناي  ساضي و سازگار  گن ن محيط بر ي ح ور آ

کز   هت آموزش شرآن و  شاما  گاز  گاعت  ر نم شن  آموز   وبلنا ا و شود   گيز       ن  ر  ان مر 
 

 انتظارات:

  رسال  ستور لمگل  وار  بر تنسما، تجهيز و حفظ  گازخا ا مد رس و   ر لقرآن  ا م ابق،  ن حی و مد رس   1

کز   ر لقرآن و نگچ ين  گازخا اشاااا اساااا اما  2 ي  يزيكي و  رن گي ناا مد رس و  سااااتا د ر ساااااضي   ااااا  ر  گن ن   اااااا مر 
ناي مد رس  ا تجهيز و آر ي    اااي آموزشااي، تربيتي و  يزيكي مدرسااا نگان م و مت اسااع  ا تنسااما  رن م  شاما   گازخا ا

  گاز 

کامل و بهي ا  ز  ر يت سااااازمان  نساااااضا تنسااااما و تجهيز مد رس  سااااتان و مجگع خيران    3 شاااا اسااااااو م ا ع مت نع و  سااااتفا ه 

کز   ر لقرآن  لكريم و  گازخا ا نا مدرسا ساز و ساار مر کز عالشگ د  ا نگكارا  هت بهساضا ضاناساضا و تجهيز   اا مر    
کاربرا  ان   اانا  ر مد رس  ولتی و غير  ولتی    4 کز   ر لقرآن و  لنگيرا  ز تیيير   وار  بر حفظ   ااا  گازخا ا مد رس و مر 

غير ولتی، و ن   گازخا ا  لز می  سااااات  لم   رعايت سااااار  ا  گازخا ا  ر مد رس   كتا: بر ا صااااادور مجوز ر ه   د ضا مد رس  
 غير ولتی بر ا  خم مجوز می  ايست لحاظ شن  

ک يد  پیوست ها    هت  ريا ت شينه  اما نا،  س ا ،  ستور  لمگل نا و  خا اما ناا مرتنط، رمزي ا روبرو ر   سكن 
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 جهادی قرآن، عترت و نماز  پایگاه عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

هق قرآن، عترت و نماز اواون  ورش  ت   یجهادی قرآن، عترت و نماز، پایگاه  پایگاه ه  وسستا ادا ه  و فرهنگي شزا ت آاوزش و ورش ش  یاست  

اد ران، اربیان، اولمان، ابلغان، دانش آاوزان، دانشتتتاویان و نهادها، اسستتت،تتتات،    یو ستتتااانده  ی اه اندازی  تتتده و د  جه   تتتناستتتا 
ه  حاضتترند    رتتو ت داونلبان  و جهاد قرآن، عترت و نماز دانش آاوزان  ا اولوی  انانآ  ید  جه  وسستتو  و ووم آ آاوزه ها یفواالني 

ها  تتتناحروم والش ای همن  ه  هند. د  ا ن  استتتتا ادا ات قرآن، عترت و نماز ای  ای،تتت   ا  استتتی قرآن، عترت و نماز ادا ات و همنن ن ارا
ی  دا القرآن الکریم و بر استتتان انتاا ات ، ق، زا ن   ا برای  تتتناستتتا ی ن ازاندی های ادا ن د  حوزه قرآن، عترت و نماز اقدام و  ا هماهنگ

هت  د  قتالت   جهتادی، زا نت   ا برای  فا ا ن ن تازانتدی هتا و ا امت  ختداتات قرآن، عترت و    پتایگتاهدبیرختانت    هری    پتایگتاه نمتاز وسستتتتتا افراد یتا ارا
هرده اند، فراهم نمایند.  جهادی اعالم آاادگی 

 انتظارات:

درشن استتتان و ا ام    یای  تتهر ندی انانآ ن ازاند جااو  هدف اعم از انانآ روستتتا ی یا نساحی حا تت   تتناستتا ی و اولوی  .1

 داونلبان خدا  جهادی؛خداات اتناس   ا ن ازها  ا اوکاء    ظرف   
ستتازی، وسستتو  و وسانمندستتازی   تتناستتا ی ظرف   داونلبان خداات جهادی د  آاوزش و ورش ش جه  ستتازااندهی،  تتبک  .2

 گاه جهادی؛پایانا ا ان،انی  
ه  از نر آ دبیرخان   .3 ه م افرادی  ت قرآن، گاه جهادی برای ا ام  خدااپایزا ن  ستازی برای ا وبا  انانآمادا ن ن ازاند  ا ارا

هرده اند؛  عترت و نماز اعالم آاادگی 

گروه های جهادی  ا ناا ت دبیرخان   .4  ؛ایگاهپو،ه ق حضو  و فوال   

های دولتی و خصتتتسرتتتی    ستتتم  ورشی  های قانسنی و جل  اشتتتا ه  افراد، نهادها و اامسع  تتتناستتتا ی و هدای  ظرف   .5
گروه ها  وا و ؛ یجهاد یفوال   هاي 

گ،تتتتتترش ختداتات و روحتان ون فتاضتتتتتتق استتتتتتتان  یو قرآن  یحمتایتی از بین خ ر ن، نببگتان فرهنگایاتاد  تتتتتبکت    .6 هتا د   استتتتتتتای 
 ؛یجهاد یهاگروه

گروه .7  ر ری    اناو  بهبسد و ا وقاء عملکرد.های جهادی و برناا ناا ت و ارزیابی عملکرد 

هن د.  جه  دریاف    سه ناا  ها، اسناد، دستو  الومق ها و  بشناا  پیوست ها   های اروبا،  ارین  روبرو  ا اسکن 
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 ی انسان ی رو ین  یآموزش و توانمند ساز عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

که منابع انساااااان ه   یاسااااااسااااا   یها  تیکننده قاب   جادیو ا  یرقابت  تیمز  یو منبع اصااااا   هیسااااا ما نیو مهمتر دیعامل تول نیتر  ارزش  با  یاز آنجا 

ک دن کارآمد ،موفقیتبه  یابیدسات  یها  راه  نیاز مؤث تر  یکی د،یآ  یبه شامار م  دساتااهی کید ب   .می باشاد نیروی انساانی  ت   ب  این اساا،، با تا
ضاارورآ آمشزش و توانمند ساااسی مسااتم  و موث  نیروی انسااانی در ساا ون مات م، انت ار می رود موارد ایل به عنوان اولشیت مه  در دسااتشر  

کارشناسا گی د.کار مدی ان، معاونین و   ن محت م در س ون مات م ق ار 
 

 اهم انتظارات:

 بررسی و تح یل س ح سواد ع می و عم ی نیروهای تحت پوشش؛   .1

 سنجی های مستم  ب ای شناسایی س فصل های مشرد نیاز نیروی انسانی جهت ب گزاری دوره آمشزشی؛اج ای نیاز .2
گیری مناسب و بهینه از ظ فیت فضای مجاسی و فن آوری های نشین به من شر آمشزش و توانمند ساسی نیروی انسانی؛ .3  به ه 

ها و حشزه های آمشزش و پرورش )انجمن اولیاء و م بیان، مشارکت های م دمی  یزی ب ای ج ب مشارکت سای  معاونت ب نامه ر .4
 و...( در زمینه توانمند ساسی نیروی انسانی؛

کل اوقاا و امشر  یریه، سااااازما .5 ن  ج ب مشااااارکت و اسااااتظاده از ظ فیت های سااااای  نهادهای همسااااو )سااااتاد اقامه نماز، اداره 
 تب یغاآ اسالمی، حشزه های ع میه و....( در زمینه توانمند ساسی نیروی انسانی؛

ب نامه ریزی ب ای ب گزاری دوره های آمشزشاای و توانمند ساااسی ب ای همه دساات اندرکاران و فعالن فعالیت های ق آن، عت آ و  .6

کز دارالق آن الکری کاارشااااانااسااااااان ق آن، عت آ و نمااز، مادی ان م ا  معااونین و م بیاان پرورشااااای،   ، مادی ان مادار،،نمااز شااااااامال؛ 

اسااتید و داوران مساابقاآ ق آن،   دبی ان پایه هشات  دانش آمشزان پسا ،  ،دانش آمشزان د ت   ابتدایی مدار، مع مان پایه ساوم
گظتمان دینی، والدین دانش آمشزاعت آ و نماز ان و ن و مدی ، ائمه جماعاآ روحانی و ف هنای، مب غان و مدرسااااان ج ساااااآ 

 م بیان پیش دبستانی.

کنید. پیوست ها   جهت دریافت شیوه نامه ها، اسناد، دستشر العمل ها و باشنامه های م تبط، رمزینه روبرو را اسکن 
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 های نماز  یهاجالس عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

  ی نهاداا اقدامات برخورداری از ظرفیت دسترااه اای اررای  و ا  افاای  برا  مناست  بستري  به منظور تجلیل از فعاالن حوزه نماز و ايجاد

کشور برگاار می شودنماز در سه سطح   اایارالس نماز، اقامه فرانگ تيويج و توسعه امر در مخرلف فرانای  .منطقه، اسران و 
 این بر  و است  شده  رامعه در  نماز  اقامه شدن امر ی درون باعث  ادفمند و محور فرآيند به صورت منطقه ا   و یاسران  ی ااارالسیه برگاار 

از گیي بهره  .است انرظار مورد  مرمرکا به صورت اااسران تمامی در ااشهرسران و مناطق اا درارالس یبرگاار اساس  و مشارکت پذیيی 
 سهی  ارکان سایر  و ااخانواده مدیران، والن،ئمس امه رانبه یامكار و مشارکت ،یمردم  و یعموم  نهاداا  ،  اررای یاادسرااه ظرفیت

 رامعه در امر نماز شدن نهادينه و برنامه این ی برگاار برا  الزم ساز  زمینه نما، اسرانداری، فرمانداری، شهرداری، اقامه دفاتر ویژه به موثر و
 کارگيوه تشخیص بر بنا ا دبيرخانه با ايجاد و سال شعار اعالم حس  بر یآموزدانش  بخش در نماز ارالس .است نظر مد مدارس در ویژه به

ای در بهمن ماه،  ارالس نماز منطقهشد.  خوااد تشكیل کشور اا  اسران از يكي نماز در اقامه سراد با  پيورش و وزارت آموزش مشررک ویژه
کشوری در اردیبشهت ماه برگاار خوااد شد.  ارالس اسرانی در اسفند ماه و ارالس 

 
 اهم انتظارات:

 تهیه تقوي  اررای  برای برگااری ارالسیه اای نماز؛ .1
 شناسای ، معرفی و تجلیل از فعالین اقامه نماز در سطوح مخرلف؛ .2

 اماانای و ا  افاای  با دسرااه اای امسو از رمله سراد اقامه نماز برای اررای ارالسیه؛برگااری رلسات  .3

 تبلیغ، اطالع رسانی و دعوت از مدیران مدارس، معلمان و مسئوالن رهت شرکت در ارالسیه؛ .4

 تمهید مقدمات تجلیل از برتيین اا و فعاالن امر اقامه نماز. .5

کنید.رهت دريافت شیوه نامه   پیوست ها   اا، اسناد، دسرور العمل اا و بخشنامه اای مرتبط، رمزينه روبيو را اسكن 
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 احلی من العسل عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

گذاری روز ششش ششه مار مبهم به نام  قششه  نااششه )ع اهب ششع ع  ه د ب )ه ن     اه شش(م س اششرگرا ربا عنایت به نام  »ا  ی مع اهع شش ب با کی

دهب( به وی آموز  هزا  دان  36داششششیع یاد و را هر  اه ششش(م  و زنبر نگار  ژر  قشششه  نااشششه )ع اهب شششع ع  هاهگویی ششششیبای نرنرا  و نرا  
گهدهمایی میمهدز ه  تششششششی ب دو ا  دقاس م به و ششششششیبای ن،یه م اومتس به آموزا  پ شششششه د  ب اس می،هدهس  های مذه،ی دان صشششششو   

د و  )هگزا  میمص ی دز شارص شیه ها و منا ق اهااه   شرد.هاس م انب نامع یا د  مها
 

 اهم انتظارات:

د وری؛ های مذه،ی )هاااه مصربا  ایاد )هنامه انهای )هنامه و ا (س  اانی به ه  تکع یع زما   .1  ریزی 

 ای؛ های اایانی و منط همنظو  اایفادر از همه ظهق تها بههماهنگی با اایه نیادها و ا گا  .2
 ی؛ هماهنگی و کبا ک الزم نیت اایفادر از پرش  م کی و پی انی بنب میبباه ک  و پهچه های عزادار .3

گهدهمایی میمهدز د  ناهب دایه .4 دع مذه،ی مبو  های دان ها و ه  ت)هگزاری   ؛ آموزی د  اما
 منظو  انعکاه ار،ا  و )هنامه های مهک،ط؛ اایفادر از ظهق ت  اانه ها و  صبا و ا ما به .5

د ف ت انهای )هنامه؛  .6  ارزیا)ی 
گهقیه.م ینب اازی قعاه ت .7  های صو   

دن ب.نیت  پیوست ها   دریاقت ش رر نامه هاس اانادس دایو  اهعم  ها و بخ نامه های مهک،طس  مزینه رو)رو  ا ااکع 
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کرامت  عنوان   نسیم 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

کريمه اهل بیت، حضرت فاطمه با عنايت به اينکه اول ذی کرامت« و اولين روز اين دهه )زادروز  القعده، آغاز دهه ُپربرکتی است با نام »دهه 

گموتره فرهنو  ووزم و زمينه سوا م و به نام روز دختران نام سومم ا  عيياامعصوممه   کيد بر  کرامت« با ید التزام گذاری شوده اسوت، طر» »نموير 
کرامت د  سوووودا مدا ن و نيز به  آمززان دختر، د  قالب جشوووونهام اخمقي و یجييل از دانشعميي به ارزه گردهماي   هام دهه  صووووز ت 

کشز   آمززان دختر عضم هيئت های مذهبی د  بقاع متبرکه، مصيیمتمرکز دانش کز شاخص شارها و مناطق سراسر  ها، مماجد جامع يا د  مرا
 د.شمبرگزا  می

 اهم انتظارات:

کشزری؛ یعيین زمان اجرای برنامه و اطمع  سانی به هيئت های مذهبی براسان مصمبات ستاد برنامه .1  ريزی 

 ای؛ های استانی و مندقهمنظز  استفاده از همه ظرفيتها بههماهنگی با ساير ناادها و ا گان .2
 مملمدی خمانی؛  هماهنگی و یدا ک ميزومات مز د نياز برای برگزاری مراسر جشن و .3

گردهماي  متمرکز د  قالب دسته .4 کن مذهبی محز  های دانشها و هيئتبرگزاری   ؛ آمز ی د  اما
 منظز  انعکان اخبا  و برنامه های مریبط؛ استفاده از ظرفيت  سانه ها و  صدا و سيما به .5

کيفيت اجرای برنامه؛  .6  ار ياب  
گرفته.ممتند سا ی فعاليت .7  های صز ت 

کنيد. پیوست ها   جات دريافت شيمه نامه ها، اسناد، دستز  العمل ها و بخشنامه های مریبط،  مزينه روبرو  ا اسکن 
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 نظارت و ارزیابی  عنوان 

 شرح

 فعالیت 

 و انتظارات 

ویشی ینی بننی رعععععم  عا زتین   حا یق ی و  ومک کای قرآن، عترت و نماز،  رآینم نظاات و ارزیابی عا  برای اطمینان از وضعععععحیق اهدا اکمای 

سعوح  تتتف  تماسع  ای، تنود  ای و اسعتانی عا تراقب ق ب، قی  و  حم از ان اع  حا یق کا  زع و ضع اری اسعقا بر اا  اسعاص، رعا   
عا قا ا اتزین  کای انت ای اا   رع  کا و سععن   کای ارزیابی عا سعع  سععوه تماسعع  ای، تنود  ای و اسععتانی عا قا ا  رع کای ارزیا  ا ی  و

  ااگذاری رم  اسقا  
 

 اهم انتظارات:

 ا ی  برنات  زتان  نمی برای نظاات و ارزیابی  حا یق کای تمااص و تناطا؛ ا1

واا نظاات و ارزیابی    ریح  کای تتتف  )قضوری و غیرقضوری(؛ ا2  اح ی  ساز و 
 برای ان اع  رآینم نظاات و ارزیابی؛رناساای، ساتانمکی و آتوزش نی وکای تواع نیاز   ا3

گزااش  ازعیم کا و ارزیابی کا عا ساتان    ا4  ؛نورینح  ث ق 
 اهفیب نتایج ارزیابی کا و ااتاذ اصمیم کای تما یتی  زع برای ا ع نداط ضح  و ادویق نداط قحت؛ ا5

  حا یق کا بر اساص نتایج ارزیابیابرنات  رازی و اقماع برای ادمار از کمکااان، تمااص و اعااات برار عا اجرای  ا6

ونیما پیوست ها   ج ق عریا ق ریح  نات  کا، اسناع، عستوا ا حمب کا و  تشنات  کای ترا ط، اتزین  روب و اا اسک  
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 راهکار متن شماره راهکار 

1-1 
ک  یدرسااااا   ی ابرنامه  دیو باز تول  یاسااااااس اساااااااد ت    را  رد  بر  یبرنامه درس مل یو اجرا  نیتدو  ،یطراح گیری از  بهره ...  بر: دیموجود با تا

 تربیتی در راستای ا داف ای ن ین آم زشی و تجهیزات و فااوری

3-1 

آم زاد و توساهه فر ا  و ساواد ارآنی با  توساهه فر ا  ااامه نااز و ا تاا  به براای  نااز جاات  در مدرساه و تی    انب با ارآد در دان 
کلیدی ارآد در  اوانی در دوره ابتدای ، آشااا ا و تواناادساایی مهلااد در راساتای تی    مهارت رواوانی و رواداصاح  برنامه ی  با مفا یم 

 و آم زش مهارف ارآنی در متوسطه دو  براساس ماش ر توسهه فر ا  ارآنی دوره متوسطه او 

4-1 
ساااااایی برای مداری تولی و ت ّری، امر به مهروف و نهی از ماکر، روحیه جهادی و انتظار »زمیاه ساااااایی فر ا  و    ا جاد ساااااایوکار ای ترو ه و نهاد اه 

کید بر بهره «    تجل اهلل تهالی فرجه الشر ف د  مهدوی استیرار دول  ت    ا  ای تلایه و نی  الگ ی  مهلااد و اصح  روش گیری از ظرفی  ح زه با تا

2-2 
اهلل، برگزاری مراساااام با اسااااتفاده از فرصاااا  ا ا   آم زاد دان  ب   مسااااتار  گری درساااا  و تهالی   تهایق تیوای الهی و مهارت ا  شااااتاداری، انت ا  

گا ی  کن مذ  ی و تی    انب با دتا و توسل انگیز در اتیاد و وفیات، حض ر فها  و مشارک  دان  ب   و نشاط آ  آم زاد در م افل، مجالب و اما

4-2 

گا انه از این ارزش  ای انیح  اساحمی و تواناادساایی مربیاد و دان  ا ااد، بصایرت د ای و باور به ارزش تی       ا  آم زاد برای وفاداری و حاا   آ
اد ا و   ای آم زشااای و تربیتی آم زش و ررورش و مشاااارک  اانواده و ساااایر نه  ای دشااااااد با اساااتفاده از ظرفی  برنامه و مواجهه  وشااااادانه با توط ه 

  ای سیاسی و اجتااتی و انیحب  آم زاد و مدارس در برنامه  ای تلایه و حض ر فها  و سازماد  افته دان   ا به ویژه ح زه دستگاه 

کیفی برای اری اب  فهالی استانداردسایی و تدوین شااص 7-2  مدارس ای فر اگی و تربیتی  ای 

8-2 

کتاب انه، فرص  اردو ا و فهالی برنامه  استفاده از ظرفی  ای برود مدرسه   ای درسی، ماابع آم زشی، ش که ملی اطحتات و ارت اطات، 

کاان د  اای ماذ  ی برای تی  ا  مهرفا  و بااور باه مهاارف الهی باه ویژه اتتیااد باه توحیاد و مهااد و و  ا  و انتظاار باا رو کرد باه ویژه مساااااااجاد و 
 آم زادنی در دان ارآنی، روای  و تیح

2-7 
کاان د نهااد ااه  کز فر اگی و تلای م لاه باه ویژه مساااااجاد و   اای تلایاه و مشاااااارکا  فهاا   اای ماذ  ی و ح زه ساااااایی و تی  ا   اکااری مادرساااااه باا مرا

 مذ  ی با تجربه در مدرسه ماد و اثرب   روحانی د توانااد و م لغاد   ای مرت ط م له و نیز حض ر نظا  آم زاد در برنامه مدیراد، مهلااد و دان  

1-14 

، اساتاندارد ای تربیتی، ت و ت جاهیتی، اصا   شاهرساایی و مهااری و شارا ط  درسای  برنامهطراحی و سااا  فضاا ای تربیتی متااساا با 

کید بر اسااتفاده از فااوری تجهیزات آم زشاای و رتا   الگ ی مهااری اسااحمی اااااااا ایرانی و توجه ویژه به نی    ای ن ین ساااا  و االیای با تا
 م  ری ناازاانه در طراحی و مهااری اسحمی

 دریافت متن اسناد فرادستی دستگاه تعلیم و تربیت و  جهت 

کنید. هبرو یرمزینهفعالیت های قرآن، عترت و نماز    رو را اسکن 

 

 

استنادهای قانونی فعالیت های قرآن، عترت ونماز برگرفته از سند تحول بنیادین




