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 باسمه تعالی

   نماز کارشناسی قرآن و عترت و  -معاونت پرورشی و تربیت بدنی   -تهران  31آموزش و پرورش منطقه 

 

3199 -3011تحصیلی سال   -فرهنگیان مسابقات قرآن و عترت و نماز  مجازی مرحله منطقه ای  ی برگزاریشیوه نامه   
 با سالم و احترام      

 نهوزدهمين ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران گرامی در راستای اجرای برنامه های قرآنی منطقه، بدين وسيله شيوه نامهه برگهراری         

اطالع رسانی مناسب و ایجاا   را به شرح ذيل به اطالع كليه همکاران فرهنگی می رسهاند    در سطح منطقه دوره مسابقات قرآن و نماز  فرهنگيان

 انگیزه و حضور حداکثری همکاران فرهنگی  ر این مسابقات مور  انتظار می باشد.   

 :رشته های مختلف مسابقات قرآن و نماز فرهنگیان عناوین  -3

  –ترتیل قرآن ویاهه واواهران    -حفظ ترتیبی قرآن   –حفظ کل قرآن  –قرائت قرآن   –قرآن   12مسابقات  ر  ه رشته ) تفسیر جزء  -الف

 الگوی برتر تدریس احکام نماز و اذان ویهه برا ران برگزار می گر  .   -صحیفه سجا یه   –نهج البالغه   –قصه گویی قرآن 

 : ر رشته های ذیل مسابقات تا مرحله ی کشوری ا امه می یابد -ب

  نماز احکام تدریس برتر الگوی نماز:  حوزه  ر و البالغه نهج عترت: حوزه  ر و جزء 21 حفظ و کل حفظ تحقیق، قرائت  ر حوزه قرآن: 

 :مسابقات قرآن و نماز فرهنگیانزمان بندی و مراحل اجرای  جدول  -2

 

 اقدام زمان

ستاد مسابقات فرهنگیان ريزی و تشکیل و برنامه عترت و نماز-طرح در شورای قرآن شهريور  

 تهیه و ارسال دستورالعمل به مناطق و شهرستانها و برگزاری جلسات توجیهی

 مهر و آبان

نام، ساماندهی و جريان سازی در  رسانی، تهیه و توزيع پوستر و اقالم تبلیغاتی، ثبت تبلیغ و اطالع

تهیه و اعالم محتوای مسابقات - مدارس  

ای و استانی، تشکیل و تعیین گروه های داوری بندی منطقه اعالم زمانتمهید اجرای مسابقات،   

ای/ شهرستانی ی منطقه اجرای مسابقه در مرحله آذر  

و بهمن دی ی استانی: اعالم نتايچ، تهیه ی بانک اطالعاتی، تجلیل از برگزيدگان،  اجرای مسابقه در مرحله   

و عترتنماز  اعالم اسامی برگزيدگان به اداره کل قرآن،  

مستند سازی و ارسال گزارش به اداره کل قرآن، نماز وعترت - ارزيابی نهايی از طرح خرداد  

ی کشوری مسابقات اجرای مرحله تابستان  

 

  :مسابقات قرآن و نماز فرهنگیانتذکرات اجرایی   -1

 مسابقات شركت نمايند   مرحله ی منطقه ای و استانی پيمانی و قراردادی می توانند در تمامی همکاران فرهنگی رسمی،   -الف 

( فقه  در يهر رشهته مهی تواننهد  شهركت نماينهد و         12همکاران فرهنگی در سطح منطقه و استان ) به جر رشته تفسير جهر     -ب 

ته نمی تواننهد شهركت   در هر رشته در استان حائر مقام اول گرديده اند، تا سه سال در همان رش  79-79سال تحصيلی  ازهمکارانی كه 

 نمايند 

ير نفر برادر و يهر نفهر    مرحله منطقه ای مسابقات در هر رشته از و جنسيت فق  ير نفر مجاز به شركت بوده و در هر رشته   -ج 

 خواهر كه حائر باالترين امتياز باشند به مرحله استانی راه می يابند  
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درصهدی از همکهارانی كهه اداره كهل     به  قرآن كريم، 12رشته تفسير جر  نده در به منظور قدردانی از همکاران فرهنگی شركت كن  -د 

ی نمره قبهولی را كسهن نماينهد تقهدير نامهه       % 97كه  همکارانی و معين می نمايد  تقديرنامه ی استانی شهر تهران آموزش و پرورش 

 خواهد شد  اعطا  می گردد و به كليه شركت كنندگان در مسابقه گواهی حضور اهدامنطقه ای 

 های برنامه برگراری عدم و كرونا بيماری شيوع به توجه با و تهران شهراداره كل آموزش و پرورش  پرورشی شورای مصوبه طبق  -ه 

 و غيرحضوری بصورت استانیمنطقه ای و  مرحله در فرهنگيان مسابقات دورهنوزدهمين  برگراری فرآيند است گرديده مقرر حضوری

بهه  (  12) بهه غيهر از تفسهير جهر      رشته های مختلف اين دوره از مسهابقات   و استانی مرحله منطقه ایبر همين اساس،   باشد مجازی

 برگرار می گردد كه جرييات آن در ادامه توضيح داده می شود     ارسال اثر با همراه وصورت مجازی 

از طریاق   99اواور بهمن مااه    ر تمامی مناطق تهران همزمان صورت به کریم قرآن 12 جزء تفسیر آزمونمرحله منطقه ای   -و 

 ) این رشته  ر سال تحصیلی جاری مرحله ی استانی ندار  (می گر  . متعاقباً اعالم  آن جزییات كه شد وواهد برگزار  LTMSسامانه 

  : زیر استمسابقات و روش ارسال آثار  به شرح جدول رشته های مختلف این دوره ی برگزاری نحوه ی   -0

 محتوای مسابقه نكات و توضیحات قالب ارسال اثر رشته ردیف

  قرآن  قرائت 1
 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

از کل قرآن قرائتبخش انتخابی برای اجرای   *  

باشد.دقیقه می 5تا  3* زمان اجرای تالوت   

 فایل اجرای همكاران تا پایان وقت اداری

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99 شنبه 

  قرآن و نماز منطقه ارسال گردد. 

 کل قرآن کریم

0 
قرآن ترتیل  

 )ویژه خواهران(

 

 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

از کل قرآن قرائتبخش انتخابی برای اجرای   *  

باشد.دقیقه می 5تا  3* زمان اجرای تالوت   

تا پایان وقت اداریفایل اجرای همكاران   

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه  

  قرآن و نماز منطقه ارسال گردد. 

 کل قرآن کریم

3 
 اذان

 )ویژه برادران(

 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

کامل بدون مستحبات * اجرای اذان  

 * فایل اجرای همكاران تا پایان وقت اداری

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه 

  قرآن و نماز منطقه ارسال گردد. 

 اذکار اذان

 نهج البالغه 4
 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

تصویری صورت به کنفرانس  ارایه*    

بیان مقدمه ی جزوه ارسالی به صورت چكیده  ) *

ادامه معرفی خطبه در در ابتدای کنفرانس و 

  زمان بندی مناسب کنفرانس با رعایت

باشد.دقیقه می 7 کنفرانس * حداکثر زمان  

 فایل اجرای همكاران تا پایان وقت اداری

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه 

 قرآن و نماز منطقه ارسال گردد.

 

 جزوه ارسالی 

 نهج البالغه

شامل مقدمه و 

خطبه های 

 منتخب
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 صحیفه سجادیه 5
 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

ارایه  کنفرانس به صورت تصویری*   

) بیان مقدمه ی جزوه ارسالی به صورت چكیده  *

در ادامه  دعادر ابتدای کنفرانس و معرفی 

 کنفرانس با رعایت زمان بندی مناسب 

باشد.دقیقه می 7* حداکثر زمان کنفرانس   

پایان وقت اداریفایل اجرای همكاران تا   

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه 

 قرآن و نماز منطقه ارسال گردد.

 جزوه ارسالی 

 صحیفه سجادیه

 شامل مقدمه و

دعاهای منتخب   

6 
روش تدریس 

نماز  احكام  

 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

بصورت تصویری  احكام روش تدریس * ارایه  

باشد.دقیقه می10تدریس حداکثر زمان  *  

 PDF* متن طرح درس ملی به صورت 

اجرای همكاران تا پایان وقت اداری به همراه فایل  

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه 

 قرآن و نماز منطقه ارسال گردد

جزوه مطابق با 

احكام ارسالی 

 متوسطه دوره اول

و انتخاب بخشی از 

 آن برای تدریس

 قصه گویی قرآن  7
 آماده گردد mp4فیلم اجرا با فرمت 

 فایل تصویری

 * اجرا و بیان داستان به صورت تصویری  

باشد.دقیقه می 12حداکثر زمان *   

 فایل اجرای همكاران تا پایان وقت اداری

سی دی به کارشناسی در قالب  02/12/99شنبه 

 قرآن و نماز منطقه ارسال گردد

مطابق با قصه های 

 قرآن کریم

8 
 حفظ کل 

 قرآن 

ارزیابی میزان حفظیات شرکت کننده  

 به صورت تلفنی انجام می شود

شرکت کننده در این رشته بر همكاران مشخصات 

تا پایان وقت اداریاساس فرم پیوست بخشنامه   

به کارشناسی قرآن و نماز منطقه  02/12/99شنبه 

 داوران محترم طی تماس تلفنی باشده تا  ارسال

 شرکت کنندگان، آزمون را به صورت زنده

برگزار نمایند.    

 کل قرآن کریم

9 

 حفظ ترتیبی

 قرآن

جزء اول 31  

ارزیابی میزان حفظیات شرکت کننده  

 به صورت تلفنی انجام می شود

شرکت کننده در این رشته بر همكاران مشخصات 

تا پایان وقت اداریاساس فرم پیوست بخشنامه   

کارشناسی قرآن و نماز منطقه  به 02/12/99شنبه 

داوران محترم طی تماس تلفنی با شده تا  ارسال

 شرکت کنندگان، آزمون را به صورت زنده

برگزار نمایند.    

جزء اول  12  

قرآن کریم   

 بصورت مجازی و آنالین  23تفسیر جزء  12
 99هفته آخر بهمن   -LTMS  برگزاری آزمون در سامانه 

می گردد جزییات متعاقبا اعالم  

01جزء   

قرآن کریم    
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  همكاران محترم هنگام ضبط و آماده سازی فایل آثار خود به نكات ذیل توجه فرمایید: ***

 باشد  mp4های تصويری ارسالی بايد با كيفيت، شفاف و بدون صدای مراحم و در قالن فرمت الف( فايل

 فاصله ير و نيم متری قرار گرفته باشد در حالت افقی و در در هنگام ضب  فايل ب( تلفن همراه 

 مگابايت بيشتر باشد   07 -پنجاه های ارسالی نبايد از ج( حجم فايل

 باشد د( استفاده از سيستم صوتی در اجرا و ميکس آثار ممنوع می

 د را اعالم نمايند نام و نام خانوادگی، منطقه و رشته خو فايلی كه ضب  می نمايند،ه( الزم است همکاران محترم در ابتدای 

 قصه گويی( - 21140991 -21منطقه  -)احمد مرادی برای مثال:  باشد  نام همکار، منطقه، كدپرسنلی و رشتهو( نام فايل ارسالی بر اساس 

 ی ارسال آثار و مشخصات همكاران شرکت کننده به منطقه جهت داوری:  هنحو -5

، اثر خود را آماده كرده و در نکات مندرج در جدول همکاران شركت كننده در مسابقات بر اساس رشته ی انتخابی خود و  -الف 

 نمايند   تحويلو داوری به آموزشگاه  منطقه  ارسال بهزمان بندی معين شده برای 

را بر اساس فايل اكسل  در رشته های ده گانه مسابقات كننده مشخصات همکاران داوطلن شركت  هم مدارسمحترم مديران   - ب

جهت داوری به كارشناسی  17/27/77حداكثر تا تاريخ   CDده و در قالن سی دی  آماده كر به همراه اثر آنان( ذيل نمونه) پيوست

 قرآن و نماز منطقه ارسال نمايند  

 

 ه نمی شو . اثر جدید پذیرفتده فقط  ر ساعات ا اری انجام شو  و پس از پایان مهلت تعیین شده های ذکر شارسال اثر  ر تاریخ  - ج

   باشد.می مدیر آموزشگاه ، بر عهده  اوطلبارسال به موقع آثار و شرکت همه همکاران  اطالع رسانی و مسئولیت  -  

در اسهرع وقهت  بهه كارشناسهی     و هرينه ی كتن را  فرم پيوست شماره دو مديران محترم مدارس جهت دريافت كتن مسابقات،   -ه 

م و صحیفه سجا یه و نهاج البالغاه   قرآن کری 12) کتاب تفسیر جزء و نماز  تحويل داده و كتن مورد نظر را دريافت نماينهد   قرآن 

هماهنگی بیشاتر  ر اسارع وقات جهات     و  تسریع  ر اجرای برنامه به منظور   -فرهنگیان به تعدا  محدو  آما ه توزیع می باشد 

  ریافت کتب اقدام گر  . 

 

 

31منطقه  کارشناسی قرآن و عترت و نماز  

  

 تلفن همراه سمت مدرک خدمتمحل  کد پرسنلی نام پدر نام و نام خانوادگی رديف
رشته 

 مسابقات

                


