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 شهرستان:  استان:

 شماره شناسنامه:                                                                    نام پدر:    نام و نام خانوادگي: 

 كد ملّي: محل صدور:  تاريخ تولد:                         محل تولد:       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 تلفن و كدپستي منزل: ،نشاني 

 
 

  .االت زير پاسخ دهيدؤلطفاً به س

 ؟ و در چه سالي؟ دورهايد؟ در كدام كريم شركت داشته هاي آموزش حفظ قرآندوره( آيا تاكنون در 1

 

 

 .كريم در چه حدي است؟ توضيح دهيد ( توانايي شما در قرائت قرآن2

 

 

 

 داوطلب:نام و نام خانوادگی  

 خ:تاري

 امضاء  

 

 هاي آموزش حفظ قرآن كريمحطر فرم ثبت نام داوطلبان شركت در

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم

 فرم ثبت نام :1 ضميمه
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   نام استان:

ف
دي

ر
 

 نام شهرستان
 تعداد معلّمان كنندگانتعداد شركت هادورهتعداد 

 جمع خواهران برادران جمع خواهران برادران جمع خواهران برادران

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

11           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

21           

 

 

 

 

 
 

 

 : یاداره امور قرآن مدير نام و نام خانوادگی        كننده فرم:نام و نام خانوادگی تنظيم

 

 امضاء    تاريخ:         امضاء    تاريخ: 

 تعداد معلّمان بدون تكرار كنندگانتعداد شركت هادورهتعداد  آمار تفكيكی رديف

    رادرانب 1

    خواهران 2

    جمـع 3

 هاي طرحآمار دوره ويژة فرم :2 ضميمه

 هاي آموزش حفظ قرآن كريمطرح هايدوره ويژة آمارفرم 

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم
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 شهرستان:     استان:
 

 ها و رفع اشكاالت احتمالي، جدول زير را تكميل نماييد.لطفاً جهت ارتقاء كيفيت برگزاري دورهآموز گرامي: قرآن

 نام:

 

 نشاني منزل و تلفن:

 خانوادگي:نام و نام

 

 نام پدر:

 

 تاريخ تولد:

 

 

 نام معلّم:  

 

 عالمت نزنید. اطالع نداريدکه را مواردی لطفا تذکر: 
 

 محورهاي

 نظرسنجي
 عناوين ارزشيابي رديف

تعداد  وضعيت
 آراء

 توضيحات
 ضعيف متوسط خوب ليعا

الع
اط

ت 
ثب

و 
ي 

سان
ر

ام
ن

 

       رسانينحوه اطالع 1

       نام آگاهي به موقع براي انجام ثبت 2

       لين پذيرشئونحوه بر خورد و راهنمايي مس 3

       نام و پذيرشضوابط ثبت 4

ي 
را

اج
 و 

شي
وز

آم
ع 

ناب
ي م

ياب
رز

ا

ره 
دو

 

 --- --- --- --- --- --- شيساده و روان بودن كتاب آموز 5

 --- --- --- --- --- --- تونايي فهم و درك مباحث كتاب 6

 --- --- --- --- --- --- حجم كتاب آموزشي 7

امكانات آموزشيي    نظر)از  مكان برگزاري كالسها 8
 (تهويه  نور و ...

      

برگزاري مستمر و ميااوم كالسيها طبير برناميه      9

 سوي دار القرآنشاه از ماعال
      

       شاه براي هر جلسه آموزشيزمان در نظر گرفته 11
س

ار
 م

ي
ياب

رز
ا

 

       توانمناي استاد در تاريس مباحث آموزشي 11

       نحوه برخورد و پاسخگويي استاد 12

       سازي در كالسبكارگيري روشهاي جذاب 13

       حضور به موقع استاد در كالس 14

       انجام حضور و غياب  15
 

 ؟كنيدپيشنهاد مي دورهرا براي اين  خاصي آيا محتواي درسي -1

 مرقوم نمائيد. اگر پيشنهاد يا انتقاد خاصي داريد، در پشت همين صفحه، -2

سازمان دارالقرآن الكريم  آموزش و پژوهشمعاونت به  هاي نظر سنجي، فرم مزبور ي و جمعبندي فرمآورپس از جمعدر هر دوره تذكر: 

 ارسال گردد.
 

 امضاء    تاريخ:     استان:  یاداره امور قرآنمدير نام و نام خانوادگی 

 كنندگاننظرسنجی از شركتفرم  :3 ضميمه

 هاي آموزش حفظ قرآن كريمطرحكنندگان در نظرسنجی از شركتفرم 

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم
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 .(ذکر مشخصات اختیاری است)
 

 شهرستان:    استان:
علّم گرامي: قاء كيفيت برگزاري  م ارت احتمالي جدول زير را كامل نم هادورهلطفاً جهت  اشكاالت   اييد:و رفع 

 

       يخ تولد:                                                      تار                           نام پدر:             نام:                       نام خانوادگي:                 
          میزان محفوظات:                      ت: میزان تحصیال شغل:                    رشته تحصیلي:                       

 

 نشاني محل كار و تلفن:
 

 نشاني منزل و تلفن:

 عالمت نزنید. اطالع نداريدکه را مواردی لطفا تذکر: 
 

 محورهاي
 نظرسنجي

 عناوين ارزشيابي رديف
 وضعيت

 توضيحات
 ضعيف متوسط خوب عالي

الع
اط

ت
ما

خا
و 

ي 
سان

ر
 

      اطالع رساني براي تاريسنحوه و كيفيت  1

      نحوه برخورد و پاسخگويي مسئولين دارالقرآن  2

      پرداخت حر الزحمه مناسب 3

پرداخت حر الزحمه در زمان مناسب و سهولت  4

 در پرداخت آن
     

ي 
ياب

رز
ا

ب
تا

ك
 

 --- --- --- --- --- ارزش علمي كتاب آموزشي دوره 5

 --- --- --- --- --- و تناسب آن با اهااف دورهكيفيت و حجم كتاب  6

ن
مي

عل
مت

ي 
ياب

رز
ا

 

      استقبال متعلمين از دروس 7

      تعااد متعلمين شركت كنناه در كالس 8

      حضور به موقع متعلمين در كالسها 9

      تااوم حضور متعلمين تا انتهاي دوره  11

      سسطح بودن متعلمين كالسن و همهم 11

ح
طر

ي 
ياب

رز
ا

 

در اختيار نهادن به موقع طرح تفصيلي از سوي  12

 دارالقرآن الكريم داستان
     

      برنامه ريزي طبر جاول بودجه بناي 13

      مكان برگزاري دوره 14

      مات دوره و ساعت كالسها 15

افزايش مهارت و توانمناي متعلمين در درس  16

 اتمام دورهمورد نظر پس از 
     

 

 دانید؟درسي را براي اين دوره مناسب ميآيا محتواي * 
 اگر پیشنهاد يا انتقاد خاصي داريد. )در پشت صفحه مرقوم نمائید(.* 

 آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم ارسال گردد. معاونت( به  3درهر دوره اين فرم و فرم جمعبندي نظرات متعلمين)ضميمه تذكر: 
 

امضاء   تاريخ:      استان:  یاداره امور قرآن مديرنام و نام خانوادگی 

 نظرسنجی معلمانفرم  :4 ضميمه

 كريم هاي آموزش حفظ قرآنطرحنظرسنجی از معلمان فرم 

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم
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 شهرستان: محل برگزاري دوره استان:

 روزهاي تشكيل جلسه در طول هفته: تاريخ برگزاري از                         لغايت

 ساعات تشكيل دوره:  محتواي آموزشي:

 لّم دوره:مع مسئول دوره:

 تعداد قبولشدگان:.......................  نفر       خواهر          كنندگان: ......................... نفر     جنسيت دوره:  برادر          تعداد كل شركت

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ف
دي

ر
 

 نام پدر خانوادگینامو  نام
 تاريخ
 تولد

 تحصيالت ملی شماره
 نمره آزمون ورودي

( 3ح )قرائت سط
 (22از14)

 نمره آزمون پايانی
 (122از  02)حدنصاب

 
 توضيحات نتيجه

1         

 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
11         

11         

12         

13         

14         

15         

 پايانیاطالعات جامع ورودي و : فرم 5ضميمه 

 

 هاي آموزش حفظ قرآن كريمطرحاطالعات جامع ورودي و پايانی فرم 

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم
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  امضاء   تاريخ:      استان:  یاداره امور قرآنمدير نام و نام خانوادگی 

 
 

 نمره 122از  ساله(5و 3)حفظ حفظ آزمون پايانینمرة نحوه محاسبه  = ( آزمون ميانينمرة   21) +  (( نمرة آزمون پاياني  71)    +آزمون پاياني نمره تجويد 11) )
111   111 

ف
دي

ر
 

 تحصيالت ملی شماره تولد تاريخ نام پدر خانوادگی نامو  نام
 نمره آزمون ورودي

( 2)قرائت سطح 
 (22از14)

  نمره آزمون پايانی
 (122از  02)حدنصاب

 
 توضيحات نتيجه

16         

 

17         

18         

19         

21         

21         

22         

23         

 :دوره معلمخانوادگي نامونام         24
 
 

 تاريخ تكمیل: 
 
 

 امضاء:

25         

26         

27         

28         

29         

31         
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 امتياز( 122) حفظ قرآن كريم آزمونهاي شفاهی طرحهاي آموزش نامة داوريآئين

 ف )شامل حذف، اضافه و تغيير(:ـ اشتباه در حركات و حرو1

 شود.نمره از حافظ كسر مي 5/0اما در صورت عدم تصحيح  شود،در اين نوع اشتباه اگر حافظ، خود، بالفاصله اصالح كند امتيازي از او كسر نمي

شاوند  تور زباا  عرباي حارف تلماي ماي     را كه در دس مِن(، و عَن، امَباشد و كلماتي نظير: )منظور از حرف در اين بخش، حروف الفبا مي :1تبصره

 شود.شامل نمي

 گردد.در اين بخش منظور مي «هُم»به « كُم»يا « ونلُتَعمَ»به « ونلُيَعمَ»مثال: تبديل 

 جابجايی و تغيير(: اضافه،ـ اشتباه در يك كلمه )شامل حذف، 2

 نمره از وي كسر خواهد شد. 1نمره و در صورت عدم تصحيح،  5/0نمره و اگر با تذكر داور تصحيح كند  55/0چنانچه حافظ فوراً تصحيح كند 

كريم به صورت تركيبي از حروف و كلمات يا دو يا چند كلماه آماده، باا توباه باه رسام الخال، ياح كلماه محساو            كلماتي كه در قرآ  :1تبصره

 .يكَهُمكفِيَفَسَ، لاتِفَليُقَگردد؛ مانند: مي

ه محسو  شده و اختالل در كل يا بعضي از حروف آ ، موبب كسار نماره در ساتو  اشاتباه در كلماه      هر يح از حروف ممطعه يح كلم :2تبصره

 گردد.مي

 ـ اشتباه در عبارت )شامل: حذف، اضافه، جابجايی و تغيير(:3

 نمره از وي كسر خواهد شد. 5/1نمره و در صورت عدم تصحيح،  5/0نمره و اگر با تذكر داور تصحيح كند  55/0چنانچه حافظ فوراً تصحيح كند 

 منظور از عبارت، بيشتر از يح كلمه است. :1تبصره

 ها در حكم عبارت است.در ابتداي سوره« بسمله» :2تبصره

 ی آنها:ـ عدم رعايت ترتيب آيات و جابجاي4

نماره، اگار باا تاذكر داور تصاحيح       55/0ا اگر باافتادگي در حد يح آيه باشد يا انتمال به آيه مشابه يا از آيه مشابه باشد و حافظ فوراً تصحيح كند 1ا4
 شود.نمره كسر مي 5نمره و در صورت عدم تصحيح  1شود 
 3نمره و در صورت عادم تصاحيح    5/1نمره، اگر با تذكر داور تصحيح كند  55/0د ا اگر با افتادگي بيش از يح آيه باشد و حافظ فوراً تصحيح كن5ا4

 شود.نمره كسر مي

 منظور از انتمال به آيه يا آيات ديگر نماط، در مورد ابتداي آيات بوده و در صورت ايجاد اشتباه در خاالل آياه، انتماال محساو  نشاده و در      :1تبصره

 ستو  عبارت كسر امتياز خواهد شد.

 در كسر امتيازات، آيات كمتر از يح سطر، حكم عبارات را دارند. :2صرهتب

 گردد.چنانچه آيات كوتاه با افتاده، بيش از يح سطر باشد انتمال به دور محسو  مي :3تبصره

 كند.سوره را قرائت نمي شود، داور تنها به ذكر نام سوره اكتفا نموده و ابتدايدر ارتباط با سؤاالتي كه از ابتداي سوره آغاز مي :4تبصره

 اگر حافظ پس از مكث موفق به تالوت عبارت يا آيه نگردد: :5تبصره

در صورت امكا ، داور هادي ابتدا، كلمه اول را تاذكر داده و در صاورت تاالوت حاافظ، در ساتو  كلماه و در صاورت عادم          در مورد عبارت : -

 نمايد.تياز مييادآوري، عبارت را تالوت نموده و در ستو  عبارت كسر ام

 داور هادي، عبارت ابتدايي آيه را خوانده و امتياز عبارت كسر مي شود. و در مورد آيه: -

چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور، مرتكب اشتباه ديگري در تالوت شود، صرفاً اشتباه اول مالك كسر امتيااز باوده و در ساتو  عادم      :6تبصره

 .گرددتصحيح هما  مورد، لحاظ مي

 نامة داوري آزمونهاي شفاهیآيين: 6ضميمه 
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 □پايانی    □ميانی    □نوع آزمون: ورودي    استان:   نام و نام خانوادگی:

 سؤاالت

اشتباه 

حرفی و 

 اعرابی

 مالحظات جا انداختن آيات جا انداختن آيه  اشتباه در عبارات اياشتباه كلمه

5/2 

تصحيح 

 فوري

تصحيح 

 با تذكر

عدم 

 صحيحت

تصحيح 

 فوري

تصحيح 

 با تذكر

عدم 

 تصحيح

تصحيح 

 فوري

تصحيح 

 با تذكر

عدم 

 تصحيح

تصحيح 

 فوري

تصحيح 

 با تذكر

عدم 

 تصحيح

  3 5/1 25/2 2 1 25/2 5/1 5/2 25/2 1 5/2 25/2 آيه سوره  صفحه رديف

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

              جمع هر مورد امتيازات منفی
جمع 

امتيازات 

 منفی
 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: توضيحات

 
 

 
 □قبول:       )به عدد:                  به حروف:                                     (جمع نمرات منفی 

 □مردود:   

   نام و نام خانوادگی داور:

 تاريخ و امضاء: )به عدد:                        به حروف:                                      (   امتياز نهايی 

 يازدهی آزمونهاي شفاهی: فرم امت7ضميمه 

 

 هاي آموزش حفظ قرآن كريمطرحامتيازدهی آزمونهاي شفاهی فرم 

  ساله(حفظ كل )پنج     ساله(حفظ كل )سه سور منتخب  ام جزء سی   جزء پايانی نيم
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 مشخصات
 نام پدر: نام خانوادگي: نام: 

 كد ملي: تاريخ تولد: شمارة شناسنامه:

 محل سكونت: آدرس

 مرحله اول

 (5تا  1)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:
 نمرة نهايي:

 اعالم نظر معلم حفظ

 

 

 تاريخ و امضاء                                       

 آزمون پاياني: نمرة

 ارزش آموزشی:  .باشدنمي باشد  مي   2مرحله ايشان مجاز به شركت در 

 ساعت   162 ساعت 122

 مرحله دوم

 (12تا  6)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:
 اعالم نظر معلم حفظ نمرة نهايي:

 

 

 تاريخ و امضاء                                    

 آزمون پاياني: نمرة

 ارزش آموزشی:  .باشدنمي باشد  مي   3مرحله ايشان مجاز به شركت در 

 ت ساع  162 ساعت 122

 مرحله سوم

 (15تا  11)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:
 اعالم نظر معلم حفظ نمرة نهايي:

 

 

 تاريخ و امضاء                                    

 آزمون پاياني: نمرة

 ارزش آموزشی:  .باشدنمي باشد  مي   4مرحله ايشان مجاز به شركت در 

 ساعت   162 ساعت 122

 مرحله چهارم

 (22تا  16)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:
 نمرة نهايي:

 اعالم نظر معلم حفظ

 

 

 تاريخ و امضاء                                     

 آزمون پاياني: نمرة

 ارزش آموزشی:  .باشدنمي باشد  مي   5مرحله ايشان مجاز به شركت در 

 ساعت   162 ساعت 122

 مرحله پنجم

 (25تا  21)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:
 اعالم نظر معلم حفظ نمرة نهايي:

 

 

 تاريخ و امضاء                                      

 آزمون پاياني: نمرة

 ارزش آموزشی: 

 ساعت   162 ساعت 122
 .باشدنمي باشد  مي   6مرحله ايشان مجاز به شركت در 

 مرحله ششم

 (22تا  26)حفظ اجزاء 

 نمرة آزمون مياني:

 نمرة نهايي:

 اعالم نظر معلم حفظ

 

 

 تاريخ و امضاء                                          
 ارزش آموزشی:  آزمون پاياني: نمرة

 ساعت   120 ساعت 02

 كارنامه عملكرد: 0ضميمه 

 

 كنندگان در طرحهاي حفظ كل قرآن كريمكارنامة عملكرد شركت

  ساله()پنج     ساله()سه 

 كارنامه عملكرد :0ضميمه 
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 لف( روي كارت:ا

 

 

 
 

 آموزش و پژوهش معاونت
 

 ..................................................................................... نام:

 نام خانوادگي: ....................................................................

 

 شماره ملي: ......................................................................

 ستي: ..........................................................................كدپ

 

 

 
 استان ياداره امور قرآنمدير مهر و امضاي 

 
 

 پشت كارت:( ب
 

  الزامي است. ها هر طرحدر آزمون در تمامي جلسات، به ويژههمراه داشتن اين كارت 

 لذا خواهشمند است در الزامي است؛  دور گواهينامه پايانيتحويل كارت جهت ص

 نگهداري آن دقت فرماييد.

 باشد.اين كارت از تاريخ           /          /           لغايت          /          /          معتبر مي 

 د.شود اين كارت را به صندوق پستي ................................ ارسال نماياز يابنده تقاضا مي 

 نمونه كارت شناسايی :12ضميمه 

 الصاقمحل

 عكس

 قرآن كريم  طرحهاي آموزش حفظكارت شناسايی شركت در 

   سور منتخب    ام جزء سی    جزء پايانی نيم

  ساله(حفظ كل )پنج      ساله(حفظ كل )سه
 

 نمونه كارت شناسايی :2ضميمه 
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