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 شهرستان:  استان: 

                شماره شناسنامه:                                                  نام پدر:    نام خانوادگي:  نام و

 ي:كد ملّ محل صدور:  تاريخ تولد:                         محل تولد:       

                                                                                                                                                               مجرد  وضعیت تأهل: متأهــل                          شغل:تحصیالت:                           یزان م                تحصیلي:             رشته 
                                                                                                                                                                      

 
 تلفن و كدپستي منزل: –نشاني  

 
 تلفن و كدپستي محل كار: –نشاني 

 

 دهید:  لطفاً به سئواالت زير پاسخ

ايد؟ در كددا  درر؟؟ ر در  كريم شركت داشتهقرآنيا تفسير  خوانيروخواني و روانآموزش  كالسهايآيا تاكنون در ( 1

 چه سالي؟ 

 

 

 كريم در چه حدّي است؟ توضيح دهيد:( توانايي شما در قرائت قرآن2

 

 

 :داوطلبنام و نام خانوادگي 

 :تاريخ

 :امضاء             

 ثبت نام داوطلبان:: فرم 1ضميمه 

 

 كريم كاركنان دولتقرآنهاي آموزش فرم ثبت نام داوطلبان شركت در دوره

          تفسير آيات برگزيده                              خوانيروخواني و روان

   

  
 



 /81/  

  
 

 

  

 

 

 
  

 شهرستان: استان: دوره محل برگزاري

 تاريخ پايان دوره:                        تاريخ شروع دوره:                                                         در طول هفته: كالسروزهاي تشكیل 

  كالس:ساعات تشكیل  محتواي آموزشي:

 :دوره معلّم :دوره لمسئو

      برادر        ر   :             خواهدورهجنسیت  نفر/       .............................كنندگان: ركتتعداد كل ش

 
 

 توضيحات ميزان تحصيالت شماره استخدام ملّي شماره تولدتاريخ نام پدر خانوادگينام نام رديف

1         

 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         

خانوادگي نامونام         16
 :دورهمسئول 

 
 

 تاريخ تكميل: 
 
 

 امضاء: 

17         

18         

19         

21         

21         

22         

23         

24         

25         

 

امضاء:         تاريخ     :نام و نام خانوادگي             : استان مدير اداره امور قرآني دتأيی

 :دورهنندگان كاطالعات جامع شركت: فرم 2ضميمه 

 

 كنندگانركتصات شمشخ

 كريم كاركنان دولتآموزش قرآنهاي كنندگان دورهشركتفرم اطالعات جامع 

          تفسير آيات برگزيده                              خوانيروخواني و روان



 /02/  

 
 

 

 

 

 
 نام استان:  

 نام شهرستان رديف
 تعداد معلّمان كنندگانتعداد شركت دورهتعداد 

 جمع خواهران برادران جمع خواهران برادران جمع خواهران برادران

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي         تنظيم کننده فرم:نام و نام خانوادگي 

 

 امضاء    تاريخ:         امضاء    : تاريخ

 ان بدون تكرارتعداد معلّم كنندگانتعداد شركت هادورهتعداد  آمار تفكيكي رديف

    برادران 1

    خواهران 2

    جمـع 3

 طرح: هايدورهويژه آمار : فرم 3ضميمه 

 

 كريم كاركنان دولتآموزش قرآنهاي دورهه آمار فرم ويژ

          تفسير آيات برگزيده                              خوانيروخواني و روان

 



 /08/  

 

 

 

 

 

 شهرستان:     استان:                                 
 

 

 تمالي، جدول زير را تكمیل نمايید.و رفع اشكاالت اح هادورهلطفاً جهت ارتقاء كیفیت برگزاري  آموز گرامي:قرآن

 نا :

 ميزان تحصيالت:

 نشاني محل كار ر تلفن:

 نشاني منزل ر تلفن:

 خانوادگي:رنا نا 

 

 نا  پدر:

   رشته تحصيلي:

 

 تاريخ تولد:

 

 

 علّم: نا  م

 

 عالمت نزنيد. اطالع نداريدکه را مواردی لطفا تذکر: 
 

 محورهاي

 نظرسنجي
 عنارين ارزشيابي رديف

تعداد  رضعيت

 آراء
 توضيحات

 ضعيف متوسط خوب عالي

الع
اط

ت 
 ثب

 و
ي

سان
ر

ام
ن

 

       نحوه اطالع رساني 1

       آگاهي به موقع براي انجام ثبت نام  2

       و راهنمايي مسوولين پذيرش نحوه بر خورد 3

       ضوابط ثبت نام و پذيرش 4

ي 
را
اج
 ر 
شي

وز
آم
ع 
ناب
ي م

ياب
رز
ا

ر؟ 
در

 

       ساده و روان بودن كتاب آموزشي 5

       تونايي فهم و درك مباحث كتاب 6

       حجم كتاب آموزشي 7

مكان برگزاري كالسها)از جنبه امكانات آموزشي،  8
 نور و ...تهويه، 

      

برگزاري مستمر و مداوم كالسها طبق برنامه  9
 اعالم شده از سوي دار القرآن

      

       زمان در نظر گرفته شده براي هر جلسه آموزشي 11

س
در

ي م
ياب

رز
ا

 

       توانمندي استاد در تدريس مباحث آموزشي 11

       نحوه برخورد و پاسخگويي استاد 12

       گيري از روشهاي جذاب سازي در كالسبكار 13

       حضور به موقع استاد در كالس 14

       انجام حضور و غياب  15

 دانید؟آيا محتواي درسي را براي اين كالس مناسب مي -1

 .مرقوم نمائید،اگر پیشنهاد يا انتقاد خاصي داريد، در پشت همین صفحه -2

آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم  معاونتبه   مزبورفرم  ،نظر سنجي هايو جمعبندي فرمي آور پس از جمعدر هر دوره تذكر: 

 ارسال گردد.
 

 امضاء    اريخ: ت    : استان مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 

 :متعلمين نظرسنجي : فرم4ضميمه 

 كريم كاركنان دولتآموزش قرآنهاي دورهفرم نظرسنجي متعلمين 

          تفسير آيات برگزيده                              خوانيروخواني و روان



 /00/  

 
  

 

  

 
 

 

 ذکر مشخصات اختياری است
 

 شهرستان:    استان:
 و رفع اشكاالت احتمالي جدول زير را كامل نماييد: هادورهارتقاء كيفيت برگزاري لطفاً جهت  معلّم گرامي:

       يخ تولد:                                                      تار                           نام پدر:             نام:                       نام خانوادگي:                 
          :احتمالي میزان محفوظات                      میزان تحصیالت:  :                    رشته تحصیلي:                       شغل

 

 نشاني محل كار و تلفن:
 

  :نشاني منزل و تلفن

 عالمت نزنيد. اطالع نداريدکه را مواردی لطفا تذکر: 
 

 محورهاي

 نظرسنجي
 بيعنارين ارزشيا رديف

 رضعيت
 توضيحات

 ضعيف متوسط خوب عالي

الع
اط

ت
ما

خد
و 

ي 
سان

ر
 

      نحوه و كيفيت اطالع رساني براي تدريس 1

      نحوه برخورد و پاسخگويي مسئولين دارالقرآن  2

      پرداخت حق الزحمه مناسب 3

پرداخت حق الزحمه در زمان مناسب و سهولت  4
 در پرداخت آن

     

زيا
ار

ي 
ب ب
كتا

 

      ارزش علمي كتاب آموزشي دوره 5

      كيفيت و حجم كتاب و تناسب آن با اهداف دوره 6

ن
مي

عل
مت

ي 
ياب

رز
ا

 

      استقبال متعلمين از دروس 7

      تعداد متعلمين شركت كننده در كالس 8

      حضور به موقع متعلمين در كالسها 9

      دوره  تداوم حضور متعلمين تا انتهاي 11

      هم سن و هم سطح بودن متعلمين كالس 11

ح
طر

ي 
ياب

رز
ا

 

در اختيار نهادن به موقع طرح تفصيلي از سوي  12
 دارالقرآن الكريم داستان

     

      برنامه ريزي طبق جدول بودجه بندي 13

      مكان برگزاري دوره 14

      مدت دوره و ساعت كالسها 15

مهارت و توانمندي متعلمين در درس  افزايش 16
 مورد نظر پس از اتمام دوره

     

 

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

 زش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم ارسال گردد.آمو معاونت( به  4درهر دوره اين فرم و فرم جمعبندي نظرات متعلمين)ضميمه تذكر: 
 

  امضاء:   تاريخ:      استان:  ياداره امور قرآنمدير نام و نام خانوادگي 

 فرم نظرسنجي معلّم دوره:: 5ضميمه 
 

 كريم كاركنان دولتآموزش قرآنهاي دورهفرم نظرسنجي معلمان 

          تفسير آيات برگزيده                              خوانيروخواني و روان

 



 /02/  

 
 

 

  
 

  

 
 

 

 شهرستان: محل برگزاري دوره استان:

 روزهاي تشكیل جلسه در طول هفته: تاريخ برگزاري از                         لغايت

  :دورهساعات تشكیل  محتواي آموزشي:

 معلّم دوره: :دورهمسئول 

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

 

 
 

 

 

 

 :امضاء   تاريخ:      استان:  مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 

 تولدتاريخ نام پدر خانوادگينام نام رديف
 شماره
 ملي

شماره 
 استخدام

 خوانيروخواني و روان آزمون پاياني 

 مياندوره توضيحات نتيجه
 نمره(5)

 پاياني
 نمره( 15)

نمره 
 نهايي

 (22)از 

1           

 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

11           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

خانوادگي نامونام           18
 :دوره معلم

 
 

 تاريخ تكميل: 
 

 امضاء: 

19           

21           

21           

22           

23           

24           

25           

 ات جامع پايانياطالعفرم  :6ضميمه 

 

 كنندگانمشخصات شركت

 «ويژه كاركنان دولت»كريمخواني قرآنفرم اطالعات جامع پاياني دوره هاي آموزش روخواني و روان

 



 /02/  

 
 

 

  
 

  

 
 

 

 شهرستان: محل برگزاري دوره استان:

 روزهاي تشكیل جلسه در طول هفته: تاريخ برگزاري از                         لغايت

 ساعات تشكیل دوره:  اي آموزشي:محتو

 معلّم دوره: مسئول دوره:

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

 

 
 

 

 

 

 امضاء:   تاريخ:      استان:  مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 

 

 تولدتاريخ نام پدر خانوادگينام نام رديف
 شماره
 ملي

شماره 
 استخدام

 آزمون پاياني
 توضيحات نتيجه

 (22از  12)    نمره نهايي

1         

 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

خانوادنامونام         18
 :دوره معلمگي 

 
 

 تاريخ تكميل: 
 

 امضاء: 

19         

21         

21         

22         

23         

24         

25         

 كنندگانمشخصات شركت

 «ويژه كاركنان دولت» ير آيات برگزيده قرآن كريمتفسفرم اطالعات جامع پاياني دوره هاي آموزش 

 

 اطالعات جامع پايانيفرم  :6ضميمه 

 



 /02/  

 

 

 

 

  

 مليشماره  نام پدر خانوادگينامو  نام رديف

 خوانياناغالط رو اغالط روخواني

 جمع 

امتيازات 

 منفي

امتياز 

 نهايي

اغالط اعرابي، اشباعي ، 

تبديل كامل صداي كوتاه 

وكشيده به هم، به ازاي 

عدم رعايت وقف صحيح 

 در آخر عبارات « كلمات»

 «(-1»)هر مورد  

به ازاي اصالح 

( 1) ستوناغالط 

پس از قطع 

صوت و تجديد 

به ازا ءهر  نفس

 نمره 5/2مورد 

به ازاي هر 

مكث غير 

متعارف بين 

به  كلمه

هر مورد ءازا

 نمره 25/2

عدم رعايت تلفظ عربي 

صداهاي كوتاه و كشيده ) به 

صورت كلي در تالوت ارزيابي 

نمره كسر  2تا  25/2شده و از 

يت كسر نمره در شود.نهامي

 باشد.(نمره مي 2اين بخش 

عدم رعايت تلفـظ صـحيح    

) نمره  25/2هرمورد  فوحر

 1براي هر حـرف حـداك ر   

نمره( ) نهايت كسر نمره در 

امتياز  3بخش مخارج حروف 

 باشد.(مي

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

11 
          

 تاريخ آزمون:       نام و نام خانوادگي معلم:                     

 

 امضاء معلم:

 

 استان: مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 

 

 تاريخ:                                                   امضاء:
 

 

 آزمون پايانيفرم  :7ضميمه

 

 ويژه كاركنان دولت قرآن كريم  خوانيپاياني دوره روخواني و روان فرم آزمون

 



 /02/  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 معدل شماره گواهينامه و تاريخ صدور دستگاه اجراكننده سابقه كار شماره پرسنلي تاريخ تولد محل صدور شماره ملي نام پدر نام و نام خانوادگي رديف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

11            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

         استان:                خواني آموزش روخواني و روان                                                        ز تاريخ                                 تا           ا حضوری        

   تفسيرآيات برگزيده                                               از تاريخ                                 تا                         غير حضوری 

 قبول شدگان: فرم اسامي و مشخصات 8ضميمه 
 

 آموزي كاركنان محترم دولتهاي قرآناسامي و مشخصات قبول شدگان دوره
 «ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 31/3/1388مورخ  32432/1/222طبق بخشنامه شماره » 



 /02/  

 
 معدل شماره گواهينامه و تاريخ صدور دستگاه اجراكننده سابقه كار شماره پرسنلي تاريخ تولد محل صدور شماره ملي نام پدر نام و نام خانوادگي رديف

17            

18            

19            

21            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

31            

 
 

  امضاء:   تاريخ:      استان:  مدير اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 

 

 

 

 

 


