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 كلّيات و آیين نامه اجرایي 
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 :طرحاهداف  ◙

 اهداف كلي: ●
 

 تأمين و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد قرآني مورد نياز استانها.  -1

و  -مربوط ب  تربيت معلم روخواني و روانخواني -استانها جهت اخذ آزمونهاي پایاني قرائت  ادارات قرآنياستتالل  بخيتي ب     -2

 كریم و خودكفائي استانها در این حوزه.هاي مختلف تربيت معلّم قرآنروش تدریس دوره

 يروهاي مستعد و ارائ  آموزشهاي ویژه ب  ممتحنين استاني. هاي رشد و بالندگي در نیجاد زمين ا -3

هاي فردي در این خصوص از و جلوگيري از اعما  سليال  روش تدریسستازي روشهاي ارزیابي  اندهي و یكستان ستام  -4

 .و داراي گواهينام  و كد ممتحني طریق تربيت ممتحنين مجاز 

 اهداف رفتاري: ●

روشهاي ارزیابي  هايبا اصو  علمي و استاندارد ها ضتمن آشناشدن رود داوطلبان پس از گذراندن این دورهانتظار مي -1

 بتوانند: -انداي ك  گذراندهمتناسب با دوره –یمكرقرآنهاي تربيت معلّم دورهتدریس 

  ارزیابي كنند.را تربيت معلم قرآن كریم )براساس تخصص خود(  هاي مختلفدر رشت  روش تدریس -2

 )ویژه را ارزیابي نمایند.«( زشيقرائت تحاليق آمو»آزمون قرائت ب  ست  شتيوه )كلم  خوانيب بخخ خواني و روانخواني   -3

 ممتحنين روخواني و روانخواني(

 

 : طرحمشخصات كلي  ◙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام  – 1  تربيت معلم قرآن كریم.شفاهي هاي  تربيت ممتحن آزمون :طرحن

 .)با توج  ب  رشت  مربوط ( ساعت آموزش و آزمون 22حدود  :طرحمدت  – 2

اجرای  -3 آزمون پایان دوره   -آموزش   ج -آزمونهاي ورودي   ب -شامل بخيهاي الفب  صورت حضوري و پي در پي  :طرحشكل 
 .آزمون نهایي -د

 در طو  سا . مقطع زماني: – 4

از:پيش – 5   .آن رشت دارا بودن گواهينام  دوره تربيت مدرس    ني
 سراسر كيور. گستره طرح: – 6

آنجا وجود داشت  باشد. )اولویت با مراكز فرهنگي و مذهبي  ها درتمامي اماكني ك  امكان تيكيل دوره :طرحمحل تشكيل  – 7
 است(.

 هايآشنائي با مؤلف  -هاي تربيت معلم  بآشنائي با سطح مطلوب شركت كنندگانِ در دوره –الف  :طرحمحتوای آموزشي  – 8

 «روش تدریس»ارزشيابي  ارزیابي روش تدریس   ج( نحوه

مردمي و دولتي ب  و مؤسسات قرآني  زت  مراكتري اصلي و كليتمجناظر و استان ب  عنوان  اداره امور قرآني :طرحمجری  – 9
 .عنوان معين

 )با توج  ب  رشت  مربوط ( مدرستربيت هاي دورهدارندگان گواهينام   گروههای هدف: – 11
1  برادر و خواهرنفر و در دو گروه جداگان   21و حداكثر  11حداقل  تعداد متعلّمان در هر دوره: – 1

  ساعت  حسب دوره. 22حدود  ارزش آموزشي: – 12

   میقرآن كر هاي شفاهي تربيت معلمطرح تفصيلي تربيت ممتحن آزمون
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 شرط اختصاصي: ●

   .آن رشت  مدرسدارا بودن گواهي پایان دوره تربيت 

 

 گردد:درشرايط مساوي، اولويتها بر اساس مالكهاي زير تعيين مي :3تذكر ◙

 مدرك تحصيلي باالتر. -1

 .يدی  كتبي(ی)با ارائ  تأ استاناداره امور قرآني  سابال  همكاري با -2

 الملليب كيوري و استاني(.بيناز جمل   هاي ممتاز )در مسابالات قرآنيدارا بودن رتب  -3

 دارا بودن محفوظات قرآني.  -4

 

 برنام  آموزشي دوره 

سرفصلها و  )مطابق با ك  شرایط الزم جهت شركت در دوره را دارند؛ دوره آموزشي توسط مجري دورهي پس از انتخاب افراد

 ب  اجرا درخواهد آمد. در دو روز محورهاي آموزشي(ب
 

 ارزیابي آزمون روش تدریس : هايشاخص شرح

این بخش شامل  اتبام  المل    یرکالمل  لثرک للم  بم رکایرکا  رت تاتام    امتياز( : 2) رانيمهارت ارتباط مؤثر با فراگ (1              

 ی ات ع الت ر   اتبام  چهکه به چهکه ،بمکالزبخشاا  ،اتبام  ت ح    عمطف هم شاامل  بکخ  از این بکنرک. بمشاا اناقمل صااحرد رتم ل 

 نمکه تا به خور اخاصمص ل  ره .  5.0للم  اتت اله هک آیا  

رت این بخش لرزا  بسام  للم  رت ل یکیت زلم  از   امتياز( : 2) رانيو فراگ فضاي آموزشي زمان، امکانات تيريمد( 2 

حرث اتائه   شااک و   یمیم  به لو ک المم، نحوه اتااافمره لنمتاام از الکمنمآ المک آلوزشاا  لمنن  بخاه، لم بمو   ...   همرنرن الناکل     

 یرکر.لوتر اتزیمب   کات ل حضوت   یرمب لالممم  

 شمل  نوو یوشش   آتاتاگ  بوت  للم  ل  بمش . شمخصاین  :امتياز(  1) يو شئونات ظاهر يآراستگ تيرعا (3 

: رت این شمخص به شک و المم اع  از تمم   امتياز(  1) سازي براي ارائه درسو آماده )مقدمه( ( شروع مناسب4 

 کرر.یمحث ج ی  رتت  بوجه ل ا  به لاتامز  المم لمنن  لک ت رتم یششااه   اشامته   احوالپکتا ، نمم   یمر خ ا   همرنرن آلمره 

 تآ رت بخش   لکث   بکمّف رت بکم  ک،رع م بُپُق، ی ،رصامحت    وو  رت یفامت  امتياز( : 2) و سخنوريقدرت بيان ( 5 

رز نشور اله آ  للم  بوجه ل  تخن   اتافمره لنمتم از زبم  ب   ی وارشا نمکه راتر   رت بخش   تآ تاخنوت  به   1برم  لوتر نظک اتات اله  

  نمکه تا به خور اخاصمص ل  ره . 1

رت این شمخص به لهمتآ للم  رت اتافمره از بکنرک یکتش   یمتخ رکر    امتياز( :  2) (يجمع ،يپرسش و پاسخ )فرد( 6 

 یکرر.بکا  رتک بهاک لطملم رتت  بوجه ل  حرن ب تیس یک ه 

لرزا  بسام  للم  رت اتافمره از ت   لانمتم بم   امتياز( : 2) متناسب با موضوع درس سيتدر هاياستفاده از روش( 7 

 یرکر.لوووو رتت  رت این شمخص لوتر اتزیام   کات ل 

از  صاااحرح بن   للم  بمی  باوان  جمک ،رتیامیم  ب تیس  امتياز( : 1) بندي درس و ارزشییيابي پايانيمرور و جمع (8 

  انجمم تتمن . همی  از لالممم  بهبم یکتشخور تا  رتم اتائه ش ه، اتزشرمب  اتائه راره   بکا  اطمرنم  از بفهر  رتتت ،لطملم
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رت این شامخص به اتائه لطملم للم  از حرث لسان  بور ، لسا ل بور    همرنرن لجکب   امتياز( : 3) م توا حيارائه صی  ( 9 

  نمکه(  5.0) رتت  لحوتهم دراتائه صحن بخش شمل  ای یکرر   رتنهمیت بمی  رت الممل صاحت لطملم خور تا اتائه نممی . بور  بوجه ل 

ه بمشاا  بمکبمشاا . مزم به رالک اتاات لنظوت از  کائت آهنگرن، لز لما  کائت بحقرق نم ل  نمکه( 5.0)  عامتاآ  کآن نر  آهنگ دصااحر  کائت

 شور.هم  زیام اع  از بکبر  تا نرز شمل  ل همه خوانش

 

همی  به رت تاتاام  اتائه صحرد لطملم، یمه مزم اتت للم  لامل  امتياز( : 2) (يشیفاه ارائه مثال متناسیب )مکتو،،  ( 11

 شون .اتزیمب  ل  بخشرت این  هماین لامل صوتآ لکاوب یم شفمه  اتائه ره  اله

 

رت ا ک للم  بور  آ  نرز از اهمرت خمص  بکخوترات اتت. عم ه بک صاحت لطملم، المل   امتياز( : 2) ارائه كامل م توا( 11

  بمی  بممم جزئرمآ لوتر نرمز یک بحث تا به طوت المل  ب تیس نممی .

 

 

 هاي پاياني)جهت تعيين قبولشدگان دوره(آزمون 

  «روش تدریس»الف( آزمون روش سنجخ 

الكریم یا آزمونها توستتط استتاتيد اعزامي ستتازمان دارالالرآن  هاي تربيت ممتحن  و توجي  چگونگي اخذ پس از پایانِ دوره

هاي تربيت معلم دورهیا فارغ التحصيلن نفر از متعلّمين  1 -وفق جدو  بودج  بندي دوره – استاتيد تأیيد شتده استتاني   

دعوت شتتده و هر یب ب  ترتيبب مبادرت ب  تدریس یب  –متناستتب با دوره تربيت ممتحن  –قرآن كریم در رشتتت  مدنظر 

ب با توج  و شركت كنندگان دوره تربيت ممتحن دقيال  نموده21و حداكثر  22درس ميتخص شده آن رشت  ب  مدت حداقل  

نمره  هاي انجام شده تدریسب   -« آزمون روش تدریس»در خصوص نحوه امتيازدهي ب   –ب  توضيحات ارائ  شده طيّ دوره 

حوه ننام  آیين)و مطابق با و ستسس نمرات ایيتان با نمرات اساتيد اعزامي سازمان یا اساتيد تأیيد شده استاني   خواهند داد

 معين  خواهد شد.   قبوليدگان دوره بمالایس  و پس از ميخص شدن نتایج(محاسب  امتيازات

 حداقل امتياز مثبت خواهد بود ك  در صورت كسب« 4»ب داراي حداكثر الذكرهاي فوقارزیابي* شتایان ككر است هریب از  

 شود.شده تلالي ميارزیابي صورت گرفت ب فرد بعنوان قبو   1در  11نمره 

 ويژه ممتحنين روخواني و روانخواني «گان س قرائت»ب( آزمون روش سنجخ 

توستتط استتاتيد اعزامي ستتازمان   پس از پتایتانِ دوره تربيت ممتحن روخواني و روانخواني و توجي  چگونگي اخذ آزمونها  

التحصتتيلن نفر از متعلّمين یا فارغ 1 -وفق جدو  بودج  بندي دوره –د شتتده استتتانيدارالالرآن الكریم یا استتاتيد تأیي

كریم دعوت شتده و هر یب ب  ترتيب نسبت ب  تلوت آیاتي از تلوت قرآن  هاي تربيت معلم روخواني و روانخواني قرآندوره

 1المعلم حدود روانخواني ب  صورت مصحفسطر و  2سطرب كلم  خواني حدود  2گان  )بخخ خواني حدود س  كریم ب  شتيوه 

 –با توج  ب  توضيحات ارائ  شده طيّ دوره  دوره تربيت ممتحن روخواني و روانخواني ستطر( اقدام نموده و شركت كنندگان 

سسس نمرات ایيان با  و نمره خواهند دادهاي انجام شده تلوتب   -« گان آزمون قرائت س »در خصوص نحوه امتيازدهي ب  

س از و پ(مالایس  محاسب  امتيازاتنحوه نام  آیينو مطابق با ) یا اساتيد تأیيد شده استاني نمرات استاتيد اعزامي ستازمان  

 معين خواهد شد.  قبوليدگان دوره بميخص شدن نتایج

 حداقل كسبامتياز مثبت خواهد بود ك  در صورت « 4»ب داراي حداكثر الذكرهاي فوقارزیابي* شتایان ككر است هریب از  

 شود.شده تلالي ميارزیابي صورت گرفت ب فرد بعنوان قبو   1در  11نمره 
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« كلم  خواني»و « بخخ خواني»نكت : در صورت عدم رعایت كامل لهج  عربي حركات توسط قاري در هر كدام از بخخ هاي 

در صتتورت عدم رعایت كامل تلف   بایستتت كستتر گردد. ونمره مي 1/2ب  ميزان  نمره و در صتتورت رعایت ناقص 1ب  ميزان 

 نمره كسر گردد. 1گان  متمایز با زبان عربي نيز ب  ميزان  12حروف 
 

 

 
 

  ارزشيابي روش تدريس و قرائت»طريقۀ امتيازدهي به:» 

   شركت كنندگان «ارزشيابي روش تدریس»طریال  امتيازدهي ب   -1
امتياز و اگر تا  4نمره كمتر یا بييتتر از نمره مبنا باشدب ب  آن ارزیابي   1/1در هر برگ  حداكثر تا  شتركت كنندگان اگر اختلف نمره 

امتياز و اگر  2نمره باشدب  1/2امتياز و اگر تا  1/2نمره باشتدب   21/2امتياز  و اگر تا  3نمره باشتدب   2امتياز و اگر تا  1/3باشتدب   51/1

نمره باشتتدب ب  آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت. ب  این  51/2گرفت و اگر اختلف بيخ از  هدامتيتاز تعلق خوا  1بتاشتتدب   51/2تتا  

 گردد.ميآزمون روش تدریسب محاسب   1ترتيب مجموع امتيازات 

 
 

 ب  س  روش  طریال  امتيازدهي ب  ارزشيابي قرائت  -2
تر از نمره باالتر یا پایين نمره 1در هر برگ  از آزمونها تا ب اگر اختلف نمره «122»بتا توج  ب  محاستتب  نمرات بر مبناي  این بخخ در 

نمره باشتتدب  51/1امتياز و اگر تا  1/3 نمره باشتتدب 1/1و اگر تا  51/3نمره باشتتدب  21/1امتياز و اگر تا  4مبنا باشتتدب ب  آن آزمون 

امتياز و اگر تا  1/2نمره باشتتدب  1/1تيازب و اگر تا ام 51/2نمره باشتتدب  21/1امتياز و اگر تا  3نمره باشتتدب  1امتيتاز و اگر تا   21/3

نمره باشتتدب  51/5امتيازب و اگر تا  51/1نمره باشتتدب  21/5تا  امتيازب و اگر 2نمره باشتتدب  5امتياز و اگر تا  21/2نمره باشتتدب  51/1

نمره  8امتياز تعلق خواهد گرفت و اگر اختلف بيخ از  1نمره باشتتدب  8امتيازب و اگر تا  21/1نمره باشتتدب  51/5امتيازب و اگر تا  1/1

 گردد.ميئتب محاسب  آزمون قرا 1باشدب هيچ امتيازي تعلق نخواهد گرفت. ب  این ترتيب مجموع امتيازات 

 :گان  باید توستتط دو ممتحن مجاز ب  طور حضتتوري اخذ شتتود و معد  هاي روش تدریس و قرائت ستت هر یب از آزمون تذكّر

 نمرات آنان ب  عنوان نمره نهایي متعلم در هر رشت  در فرم مربوط  منظور گردد.

  



 
 

/5/ 

 

 
 

 

 

 : «روش تدریس» نحوه ارزیابيجدو  طریال  محاسب  امتياز هریب از آزمونهاي پنج گان   – 1
 

ميزان اختالف 

 از امتياز مبنا
 51/2بيخ از  51/2تا  1/2تا  21/2تا  2تا  51/1تا  1/1تا 

امتياز ميزان 

 مربوطه
 صفر 1 2 1/2 3 1/3 4

 

دوره  هاي آزمونامتيازدهي ب  هریب از برگ  جهت« قرائت ب  ستت  روش»نحوه ارزیابي جدو  طریال  محاستتب  آزمون  – 2

 ن روخواني و روانخواني قرآن كریم:تربيت ممتح
 

ف
ال

خت
ن ا

ميزا
 

 
از امتياز مبنا

 

 8بيش از 8تا  55/5تا  5/5تا  55/5تا  5تا  55/6تا  5/6 تا 55/6تا  6تا  55/5تا  5/5تا  55/5تا  5تا 

ن امتياز 
ميزا

طه
مربو

 

 صفر 1 55/1 5/1 55/1 5 55/5 5/5 55/5 3 55/3 5/3 55/3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ههاي صورت گرفتدر ارزیابي هاي تربيت ممتحنجداول محاسبه امتيازات متعلّمان دوره

 )با توجه به ميزان اختالف نمره ایشان از نمرة مبنا(


