
1 

 

 
 
 
 
 
 

 يآئین انهم
 گزينش و جذب استادان و مربيان

 مركز قرآن و حديث

 
 

 

 

  



2 

 

 
 

  



3 

 

 
 

 ي آموزشی تجویدي دورهنامهعنوان: آیین
 تعداد ماده :

 

 تعداد تبصره :
 مرجع ابالغ :

 

 تاریخ ابالغ :
 مرجع تصویب :

 

 تاریخ تصویب :
 مالحظات :

 
  



4 

 

  مقدمه:

قرآن کریم منشور سعادت بشر است که از جانب پروردگار رحمان بر قلب مبارک رحمه للعالمین حضرت رسول 
ي ي طیبهنازل گردید تا انسان را از پرتگاه جهالت به بلنداي عزت رهنمون سازد و سالله صلی اهلل علیه و آلهاکرم 

ها سال رنج و مشقتی که از جانب ستمگران بر ایشان روا داشته شد با تحمل ده علیهم السالمي هدي حضرتش ائمه
 پرچم اسالم حقیقی را با استناد به همین کتاب آسمانی برافراشته نگاه داشتند.

ده ي اسالمی شده، وجود عالمان وارسته و استادانی بودر طول تاریخ نیز آنچه مانع از انحطاط فرهنگی در جامعه
اند. در دنیاي هاي آن پرداختهساز ثقلین مبارکین پرورش یافته و به تبلیغ و نشر آموزهکه در مکتب انسان

شود تنها راه کند و رذائل اخالقی به عنوان فرهنگ مترقی معرفی میي امروز که گمراهی بیداد میزدهغرب
دلسوز و متعهد و متخصص قرآنی با ترویج و  نجات، آویختن به ریسمان الهی قرآن و عترت است. امروز معلمان

ي ساز تحقق جامعهي اسالمی که زمینهتوانند در رشد فرهنگی جامعهگر قرآن و عترت مینشر معارف هدایت
 مهدوي باشد نقش اساسی ایفا کنند.

زشی و تربیتی داراي مراکز برتر آمو 1404در همین راستا سند چشم انداز آستان، این بارگاه نورانی را در افق 

استادان و مربیان متخصص و متعهد  و از آنجا که این مهم جز با شناسایی، تربیت و جذباست معرفی کرده 

ي جذب، گزینش و بکارگیري استادان و مربیان را با هدف نامهین؛ مدیریت مرکز قرآن و حدیث آینیست ممکن

 صویب الزم االجرا خواهد بود.جذب استادان مجرب و فرهیخته تدوین نموده که از تاریخ ت
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 الف( کلیات:

 ( اهداف1 ماده

  شی و تربیتی سند چشم انداز آستان؛سازي جهت تحقق اهداف آموز.  زمینه1
 فرایند گزینش و جذب استادان مرکز؛سازي مند.  نظام2
 سطح علمی و مهارتی استادان مرکز؛ سازي براي ارتقاء. زمینه3
 ؛نظام هماهنگ پرداخت حق التدریس تدوینسازي براي . زمینه4
 . افزایش انگیزه در بین استادان براي ارتقاء سطح علمی و مهارتی.5

 ( تعاریف2 ماده

و کسب حداقل امتیاز  3يشود که عالوه بر احراز شرایط عمومی مذکور در مادهبه فردي اطالق می استاد ممتاز:

  ي آموزش و تربیت مؤثر در مراکز معتبر را داشته باشد.تجربه سال 20، ي گزینش و جذبکمیتهدر آزمون  95

 95و کسب حداقل امتیاز  3ي شود که عالوه بر احراز شرایط عمومی مذکور در مادهبه فردي اطالق می استاد:

 ي آموزش و تربیت مؤثر در مراکز معتبر را داشته باشد.سال تجربه15، حداقل ي گزینش و جذبکمیتهدر آزمون 

و کسب حداقل امتیاز  3ي شود که عالوه بر احراز شرایط عمومی مذکور در مادهبه فردي اطالق می استادیار:

ي آموزش و تربیت مؤثر در مراکز معتبر را داشته سال تجربه 10، حداقلي گزینش و جذبکمیتهدر آزمون  90

 باشد.

 90و کسب حداقل امتیاز  3ي مذکور در ماده شود که عالوه بر احراز شرایط عمومیبه فردي اطالق می مدرس:

 ي آموزش و تربیت مؤثر در مراکز معتبر را داشته باشد.سال تجربه 5، حداقل ي گزینش و جذبکمیتهدر آزمون 

 75و کسب حداقل امتیاز  3ي شود که عالوه بر احراز شرایط عمومی مذکور در مادهبه فردي اطالق می مربی:

 ي آموزش و تربیت مؤثر در مراکز معتبر را داشته باشد.سال تجربه 1حداقل ، گزینش و جذبي کمیتهدر آزمون 

تدریس یک ساله معاف هستند و به صرف گذراندن  يهاي تربیت مربی مرکز از سابقهافراد ممتاز دوره تبصره:

 توانند در مرکز تدریس نمایند.  ي تربیت مربی مینامهکارورزي مطابق آیین يدوره

ایشان و دو استاد برجسته مربوط  يمسؤول واحد یا نمایندهگروهی است متشکل از  ي گزینش و جذب:كميته

ن تدریس در مرکز را بر عهده دارد. این ي احراز نهایی شرایط متقاضیاکه وظیفه گیريي مورد تصمیمبه رشته
 شود.کمیته در واحد برادران و خواهران به صورت مستقل تشکیل می

در مرکز صادر ي گزینش به منظور تدریس مجوزي است که بعد از احراز شرایط از سوي کمیته :مجوز تدریس

 ي بعدي ارزیابی اساتید است. شود و اعتبار آن تا دورهمی

عبارت است از مراکز آموزشی رسمی حوزوي و دانشگاهی؛ همچنین مؤسسات قرآنی داراي مجوز  مراكز معتبر:

 گزینش و جذب. يکافی به تشخیص کمیته يو تجربه رسمی، با کارآیی
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 جذب استادگزینش و  ب(

 ( شرایط عمومی جذب3 ماده

 اعتقاد به دین مبین اسالم و مذهب اثنا عشري؛ .1

 ي فقیه؛وفاداري به نظام جمهوري اسالمی ایران و التزام عملی به والیت مطلقه .2

 شئونات اسالمی؛هاي اخالقی و اجتماعی و التزام به داشتن صالحیت .3

 هاي جسمانی مانع تدریس؛داشتن سالمت روحی و روانی و عدم ابتال به بیماري .4

 سال سن؛ 20داشتن حداقل  .5

 داشتن حداقل یک سال سابقه تدریس؛ .6

داشتن حداقل مدرک تحصیلی ارشد یا معادل آن براي تدریس در سطوح عالی و تخصصی همچون  .7

هاي قرآنی و حدیثی در سایر هاي تربیت مربی، معارف، تفسیر و کارشناسی یا معادل آن در رشتهدوره

 سطوح؛ 

 هاي تربیت مربی در مراکز معتبر؛ گذراندن دوره .8

 روه تخصصی و سایر مراحل گزینش؛مهارتی گ - ي علمیموفقیت در مصاحبه .9

 آشنایی با اصول تعلیم و تربیت اسالمی؛ .10

 آشنایی با ترجمه )در سطح سه جلد کتاب ترجمه و مفاهیم(؛ .11

 هاي تربیت مربی کودک براي مربیان کودک؛دوره گذارندن .12

آموزش مؤثر در هر ي سال تجربه 10حفظ کل قرآن کریم یا ي ممتاز در تربیت مربی مرکز، کسب نمره :1 تبصره

 باشد.ي مفید معادل کارشناسی ارشد میسال تجربه 20معادل مدرک کارشناسی  و  رشته

داشته  سال  5 ي مؤثر باالي، تجربههستند 12و  8، 7که فاقد شرایط  در صورتی که متقاضیان تدریس :2 تبصره

  باشند.مجاز به تدریس می کمیته گزینش و جذبباشند با تأیید گروه 

ساعت از مراکز معتبر  120ي گواهی تدریس با حداقل مالک سنجش و لحاظ یک سال تدریس، ارائه :3 تبصره

 باشد.می

 ( شرایط اختصاصی جذب4 ماده

 هاي حفظ:دوره

تسلط بر هاي حفظ، حفظ کل قرآن کریم، تسلط بر اصول و مبانی و روشحفظ ترتیبی، موضوعی و تثبیت:  .1
  ؛، مهارت در تالوت تدویریکتجوید نظري و عملی در حد سطح 

 بخش مورد نظر براي تدریس؛تسلط بر حفظ کل ي سجادیه: البالغه و صحیفهحفظ نهج .2
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 هاي قرائت:دوره
 تسلط در تالوت تحقیق آموزشی و تدویر، تسلط بر تجوید سطح یک؛ خوانی:روخوانی و روان .1

 تسلط در تالوت تحقیق آموزشی و تدویر، تسلط بر تجوید نظري و عملی در سطح تخصصی؛ تجوید: .2

مهارت در قرائت تحقیق و تدویر، تسلط بر اجراي نغمات و الحان و قرائت تحقیق، تدویر و اذان:  .3

 هاي هر یک، تسلط بر تجوید نظري و عملی در سطح دو؛هاي قراء معروف و شاخصهشناخت سبک

تسلط بر قواعد وقف و ابتدا، تسلط بر علم نحو و مهارت در تجزیه و ترکیب آیات قرآن : وقف و ابتدا .4

 کل قرآن و آشنایی با تفسیر ساده قرآن؛ يکریم، تسلط بر ترجمه

 هاي معارف:دوره

تفسیر ساده آشنایی با دانش هاي صرف و نحو و  ي کل قرآن کریم،تسلط بر ترجمهترجمه و مفاهیم:  .1

  ؛قرآن

 و مهارت در حد تخصصی متناسب با رشته تدریس؛ علمی تسلط معارف: .2

هاي مداحی و روضه خوانی، داشتن مهارت عملی در مدح و رثا، تسلط بر اصول و سبک مداحی: .3

 ؛علیهم السالمي اهل بیت سیرهي داشتن دانش الزم در زمینه

 هاي تربيت مربی و ارتقاي اساتيد:دوره
 شود.و تأیید مدیر مرکز تعیین می مسؤول واحد ها با پیشنهاداساتید این دوره

 جذب هاياولویت( 5 ماده

 داشتن تحصیالت حوزوي؛ .1

 ي مورد تدریس؛داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته .2
 ي تدریس بیشتر؛دارا بودن مدرک علمی باالتر و سابقه .3

 داشتن تألیف و تحقیق در مورد موضوع مربوط؛ .4

  .ي برترمرکز و کسب رتبههاي تربیت مربی شرکت در دوره .5

 ( فرایند جذب6 ماده

ي فایل صوتی قرائت از یک صفحه از قرآن به سبک مورد تکمیل فرم اطالعات متقاضیان تدریس و ارائه .1

 انتظار مذکور در شرایط استادان به کارشناس آموزش؛

 تأیید صالحیت اولیه توسط کارشناس آموزش؛ .2

 از متقاضی جهت شرکت در ارزشیابی توسط کارشناس آموزش؛ي گزینش و جذب و دعوت تشکیل کمیته .3

 موفقیت در ارزشیابی تخصصی )علمی و مهارتی(؛ .4

 ي علمی استاد، رشته و مقطع سنی تدریس توسط کمیته و معرفی به مسؤول واحد؛تعیین رتبه .5
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 ن و عترت؛اعالم اسامی پذیرفته شدگان به رئیس مرکز جهت تأیید ایشان و اخذ موافقت مدیر معارف قرآ .6

 انجام مراحل مربوط به گزینش آستان؛ .7

  کارگیري استاد توسط مسؤول واحد و امضاي قرارداد همکاري در هر ترم آموزشی؛جذب و به .8

  باشند.نمی 6واحدها مجاز به جذب استادان بدون طی فرایند مذکور در ماده  مسؤوالن( 7 ماده

 ي گزینش و جذب( شرح وظایف كميته8 ماده

 ي حضوري با متقاضیان تدریس؛مصاحبه انجام .1

 تأیید صالحیت علمی و مهارتی استادان و مربیان مرکز؛ .2

 هاي ارائه شده؛ارزشیابی کمی و کیفی )عددي و توصیفی( استادان براساس کاربرگ .3

 ي علمی و مهارتی استادان و مربیان و صدور مجوز تدریس؛تعیین رتبه .4

 شود.بازنگري می ،ي جذباز سوي کمیته ،ارش ارزشیابی استاداني گزمجوز تدریس بعد از ارائه تبصره:
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 ج( انعقاد قرارداد

 قرارداد تدریس9 ماده ) 

  گردد.پس از صدور مجوز تدریس براي استادان قرارداد براي یک ترم آموزشی تنظیم می 

 استاداني ( حق الزحمه10 ماده

 گردد. ي تبرکی بر اساس اشل مصوب آستان مقدس پرداخت میحق الزحمه

 موارد مؤثر در تعیین اشل اساتید عبارت است از: تبصره:

میزان تحصیالت، میزان حفظ قرآن، میزان حفظ نهج البالغه، سابقه تدریس، دارا بودن رتبه در مسابقات قرآنی، تألیف 

 در زمره قاریان و مرتلین، قرار گرفتن در زمره نخبگان، داراي مهارتهاي تبلیغی و ترویجی.مقاله یا کتاب، قرار گرفتن 

 ( ميزان تدریس مجاز11 ماده
 4گردد و حداکثر آن میزان تدریس مجاز براي هر استاد با پیشنهاد کارشناس مربوط و تأیید مسؤول واحد تعیین می

 باشد.میساعت در ماه  100ساعت در هر روز و در مجموع 

در شرایط خاص و با تأیید مسؤول واحد میزان مجاز تدریس استادان در هر روز قابل افزایش است اما در  تبصره:

 ساعت در ماه بیشتر شود. 100نهایت نباید از 

 ( ميزان مرخصی مجاز12 ماده

الزم است حداقل یک روز قبل با کارشناس مربوط باشند و استادان مجاز به مرخصی بیش از دو روز در ماه نمی
هماهنگ و استاد جایگزین را از بین استادان مرکز معرفی نمایند.
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 د( نظارت و ارزشيابی استادان

 ( ارزشيابی تدریس31 ماده

توسط مسؤول با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی هر سال حداقل یک مرحله ارزشیابی از استادان مرکز  .1

 باشند.می ارزیابیآید و تمامی استادان موظف به شرکت در این به عمل میواحد 

 گردد.ي تدریس تعیین میمواد آزمون بر اساس رشته .2

 گردد.تعیین و اعالم می ،زمان و مکان و ساعت آزمون توسط کارشناس آموزش .3

 شود:بندي میباشد که به شرح ذیل رتبهمی 100امتیاز کل آزمون از  .4

 : ممتاز100 تا 95الف( 

 خوب: خیلی99/94تا  90ب( 

 : خوب99/89تا  85ج( 

 : قابل قبول99/84تا  75د(

 : نیازمند تالش بیشتر75و( کمتر از 

 شود.نتایج نهایی ارزیابی جهت اطالع استادان محترم به ایشان ارائه می .5

 باشند.کسب نمایند مجاز به ادامه تدریس در مرکز نمی 75استادانی که امتیاز کمتر از  .6

 ي ارزیابیشيوه( 41 ماده

 شود:هاي ذیل انجام میبا روش و ارزیابی ساالنهنظارت 

 ارزیابی توسط استادان ارزیاب؛ .1

 ي دانش و مهارت مربوط به موضوع تدریس؛برگزاري آزمون تخصصی در حیطه .2

 تکمیل فرم نظرسنجی توسط کارشناس آموزش؛ .3

 سنجی توسط فراگیران؛تکمیل فرم نظر .4

 سنجی توسط والدین.فرم نظرتکمیل  .5

 ( معدل نظرسنجی15ماده 
 به این صورت خواهد بود: 100امتیاز است و ضریب هرکدام براي امتیاز نهایی از  100هر برگ ارزیابی داراي 
 1ارزیابی فراگیران: ضریب    3: ضریب دوره ارزیابی کارشناس   3ارزیابی استاد: ضریب 

 3آزمون تخصصی: ضریب 

امتیاز خواهد داشت و مجموع  28امتیاز و ارزیابی والدین  72هاي کودک و نوجوان، ارزیابی فراگیران در کالس تبصره:

 خواهد بود. 1این دو ارزیابی با هم محاسبه و داراي ضریب 
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 هاملحقات و نمونه کاربرگ
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 نام پدر: .............................    : ...............................................     نام خانوادگی: .........................................................نام

 تاریخ تولد: ..../..../........... صادره: ............................  شماره شناسنامه: ........................... کدملی: .................................... 

 وضعیت تاهل:............................. تعداد فرزندان:.................... شماره گذرنامه:.............................. ملیت: .............................

 شغل همسر/پدر:........................  شماره منزل: .............................. ...شماره همراه: ..............

 نمونه كاربرگ مشخصات استادان متقاضی تدریس (1

 باسمه تعالی

 علیها السالمحدیث کریمه اهل بیت  مرکز قرآن و

 درخواست تدریس فرم 
 در رشته ....................................................................

 مشخصات فردی

 سوابق آموزشی

 سوابق قرآنی

 معدل دوره تاریخ شروع/ پایان سسه آموزشیدانشگاه/ مؤ رشته آخرین مدرک تحصیلی

     دیپلم:

     حوزوي:

     دانشگاهی:

 هاي عمومی قرآنیدوره

 معدل دوره/میزان تسلط تاریخ شروع/پایان سسه آموزشیمؤ نام دوره

    حفظ

    تجوید

    صوت و لحن

    ترجمه مفاهیم/تفسیر

    سایر موارد

 هاي تخصصی قرآنیدوره

 معدل دوره/میزان تسلط تاریخ شروع/پایان سسه آموزشیمؤ نام دوره

    تربیت مربی روخوانی

    تربیت مربی تجوید

    تربیت مربی حفظ

    تربیت مربی ترجمه مفاهیم

    سایر موارد

 عکس
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 های عمومیمهارت

 

 سوابق تدریس

 بین المللی(-کشوری-سابقه شرکت در مسابقات )استانی

 سایر سوابق     

 معدل دوره/میزان تسلط تاریخ شروع/پایان سسه آموزشیمؤ نام دوره

    رایانه

    کار با کودک

    هاي خارجیزبان

    سایر موارد

 تاریخ شروع/پایان سسه آموزشیمؤ دوره/رشته تدریسنام  ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 رتبه سال برگزاري (کشوري/بین المللیسطح )استانی/ رشته نام مرکز برگزار کننده ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

 ها ها           حکمتها           نامهحافظ کل نهج البالغه          خطبه حفظ نهج البالغه 1

 .................................-4................................ 3................................... 2................................. -1 کتب تالیف شده 2

 ..............................-4................................-3....................................-2.................................-1 مقاالت علمی پژوهشی 3

 ....................... تا ...........................از سال  قرار گرفتن در زمره قاریان 4

 نام دوره: .......................................... مرکز برگزار کننده: .......................................... هاي تبلیغی ترویجیمهارت 5

 ...........................از سال ....................... تا  عضویت در بنیاد نخبگان 6
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  تدریس براي متقاضيان ارزشيابیفرم  (2

 باسمه تعالی

 فرم ارزشيابی تدریس متقاضيان 

 نام و نام خانوادگی:                    نام پدر:             تاریخ:  /  /             موضوع تدریس:

 نقاط قوت:

 مالحظات:

 نظر نهایی ارزیاب:
هاي حرم مطهر هاي حرم مطهر را دارند      ندارند       و الزم است براي آشنایی بیشتر با برنامهتوجه به تدریس ارائه شده قابلیت تدریس در کالسایشان با 

 هاي تعیین شده توسط آموزش حضور یابند.............. تعداد جلسه در کالس

 مسؤول واحدنام و امضاي  دورهکارشناس نام و امضاي  نام و امضاي استاد ارزیاب

اند یا بیش از دو دوره از تربیت مربی آنها گذشته است. براي متقاضیانی هاي تربیت مربی حرم مطهر را نگذراندهمربوط به متقاضیانی است که دروه ،*فرم
شود.دوره منظور میهاي اند نمرات آزمونکه دوره تربیت مربی را در حرم مطهر گذرانده
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 ي ارزیابی كميته گزینش و جذبنتيجه ( 3
 

 
ی

باسمه تعال
ب اساتید 

ش و جذ
ی کمیته گزین

ی نهای
نتیجه ارزیاب

- 
رشته 

.............................
 

ینت
جه

کل 
ی

ض
/ تو

ی
ت

حا
 

             

ب سرکار خانم
* موارد فوق مورد تایید افراد کمیته جذ

ها ................................... و 
ی

........................................... و ............................................... م
باشد.

 
ی خانم استاد اول :

ضا
تاریخ و ام

 
 

 
      

 
ی استاد دوم:

ضا
تاریخ و ام

 
 

 
   

   
ی مسئول واحد:

ضا
تاریخ و ام

 
 

نظر مسئول واح
 د

             

نظر استاد دوم
 

             

نظر استاد اول
 

             

تدر
ی

 س
صوت

 ی
 /

تدر
ی

 س
عمل

 ی

             

ینت
جه

 
ت 

صوتقرائ
 ی

             

معدل 

کل
 

             

نام و نام 

خانوادگ
 ی

             

رد
ف

ی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
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 كاربرگ مجوز تدریس( نمونه 4
 باسمه تعالی

 ليست اساتيد مجاز به تدریس در مركز قرآن و حدیث
 
 

هاي انجام شده لیست اسامی ذیل از تاریخ   /   /     به مدت ...................... مجاز به و ارزیابیها نبا عنایت به آزمو
 باشند.می سالم اهلل علیهاي اهل بیت تدریس در مرکز قرآن و حدیث کریمه

 
حداکثر  مقطع سنی رشته کد ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 هاي مجازکالس
 توضیحات

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 
 رئیس مرکز قرآن و حدیث                                                                       مدیر معارف قرآن و عترت
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 ي ابالغ تدریس استاد( نمونه5

 
 باسمه تعالی

 .....................استاد ارجمند 
کرامت در ذیل الطاف و عنایات بانوي با به موجب این ابالغ شما از تاریخ    /    /      تا      /     /     

ي .............................. در اشتغال به تدریس در ......... کالس در رشته سالم اهلل علیهاي معصومه حضرت فاطمه
 مرکز قرآن و حدیث خواهید داشت.

 مستدام باشید. علیهم السالمامید آنکه در کسوت خادمی قرآن و اهل بیت 
 

        
 

 عترترئیس مرکز قرآن و حدیث                             مدیر معارف قرآن و 
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 ( نمونه قرارداد6
 شماره:                              باسمه تعالی                                       

 

 تاریخ:قرارداد تدریس                                                            
، شرح وظایف، نامهمیثاق پیوست:                                                                                                           

 انضباطی -اخالقی  نامهآیین

 
 

 

 

 

 

 شرح قرارداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رئیس مرکز قرآن و حدیث                                    مدیر معارف قرآن و عترت                                       تعهد و رعایت این قرارداد
 نمایم.را قبول و امضا می 

 امضا:
  اثر انگشت:

تلفن: ........................... و آقا / خانم .......................   سالم اهلل علیهاي اهل بیت مرکز قرآن و حدیث کریمه –بین آستان مقدس  ماده 6این قرارداد در 
 ..............................فرزند ....................... به شماره ملی.......................... مدرک تحصیلی ................... آدرس ...................

 گردد.شماره پرسنلی ................... منعقد میتلفن ..................... 

 تدریس ...................................... موضوع قرارداد: (1ماده 

 و شعب آن  سالم اهلل علیهاي اهل بیت مرکز قرآن و حدیث کریمه محل تدریس: (2ماده 

باشد و در صورت عدم نیاز زمان شروع قرارداد از تاریخ   /    /    تا تاریخ    /    /   است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید می (3ماده 

 شود.بالفاصله بعد از پایان مهلت قرارداد به همکاري ایشان خاتمه داده می

زاي هر ساعت تدریس بر اساس ضوابط مربوط مبلغ ................. ریال تعیین ي استاد به اقرارداد میزان حق الزحمه 1ماده در اجراي  (4ماده 

گردد که در پایان هر ماه شمسی پس از تأیید ساعات کارکرد از سوي مسؤول مربوط و مطابق ساعت ثبت شده در کاردکس پرداخت خواهد می
 شد.

صورت افزایش ساعت کار بیش از این میزان مبلغی پرداخت  باشد و درساعت می 100حداکثر حضور موظف در طول یک ماه  (5ماده 

 نخواهد شد.

 گونه مزایاي دیگري تعلق نخواهد گرفت.ي چهار هیچي موضوع مادهاز بابت تدریس مندرج در قرارداد به جز حق الزحمه (6ماده 

 اشد.استاد الزم است به همه ضوابط آموزشی و انضباطی مرکز قرآن و حدیث پایبند ب (7ماده 
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 نامه: ميثاق1پيوست 
 با خداي خود پیمان می بندیم که :علیهم السالم  خادمان قرآن و اهل بیتما 

اهي ما رباي جلب رضايت  او باشد؛ رد انجام واجبات و رتک محرمات کوشا باشیم و همواره او را شاهد و تالش و فعالیت .1
نیم .  انظر اعمال خود بدا

 و بارگاه ایشان را رعايت نمامیی . علیها  سالم اهللي معصوهم مهشأ ن وكرامت بانوي طارهه حضرت افط  .2
 پیرو عملی رهنموداهي ولی فقیه زمان بوده ، رد تحقق منویات  معظم هل کوشا باشیم . .3
 اهي سياسی وارد نشویم.اه و بازي اهي ا نقالب اسالمی ملتزم بوده ، رد جناح بنديهب آرمان .4

 ري کوشا باشیم .ي بهینه از ساعات کامنظم و وقت شناس بوده، رد استفاده .5
 گزاري حضور یابیم .با سیما و پوشش آراسته و مناسب اسالمی رد محل خدمت .6
کال خود بکوشیم . .7 کاران ربدبار بوده، رد رفع اش  رد ربا رب ااقتندات فراگیران ، مراجعان و هم
کاران و خادمان كریمه را یاري نموده، محرم اسرار آانن باشیم . .8  با تعامل و هم افزایی ، هم

 ي کاري خویش ، خالق ومتفکر باشیم .رد انجام وظایف خود تالش نموده ، رد حوزه .9
 نسبت هب یادگیري و پیشرفت علمی ـ رتبیتی مخاطبان اهتمام داشته باشیم . .10
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 شرح وظایف استادان: 2پيوست 

 ؛علیهاالسالماسالمی و آداب و فرهنگ سازمانی آستان فاطمی رعایت شئونات  .1

 ؛آمادگی کامل علمی در کالسبا منظم و حضور  .2

 ؛برقراري ارتباط صمیمی و مؤثر با فراگیران در چهارچوب شؤونات استادي و شاگردي .3

 ها، فنون و ابزار نوین و کارآمد در تدریس؛کالس و بکارگیري شیوهو بانشاط ي فعال اداره .4

 ؛هاي آموزشی و انضباطی مرکز و هماهنگی کامل با واحد آموزشنامهرعایت آیین .5

 ي مشاوره علمی، تربیتی و تحصیلی به فراگیران؛ارائه .6

 ؛هاي تدریس و کالسداريتوجه و اهتمام به فنون و مهارت .7

 ؛ي تذکرات الزمفراگیران و ارائهي درسی و برنامهنظارت بر حسن انجام تکالیف  .8

بیان ي الگوي رفتاري، با ارائهآن )تالش مستمر براي ارتقاي و توجه به تربیت اخالقی و معنوي فراگیران  .9

 ال مشکالت آنها به مسئوالن مربوط؛و انتق (آیات و احادیث اخالقی و ...

 ي آزمون کتبی با درخواست کارشناس دوره؛حضور در جلسه .10

 ؛به کارشناس دوره و موارد خاصي گزارش پیشرفت آ موزشی ارائهو ثبت نتایج  ،ارزشیابی فراگیران .11

 ي مرکز در صورت نیاز؛نامهویژه براي فراگیران بر اساس آئینریزي آموزشی برنامه .12

 ي درسی و تکالیف فراگیران؛نظارت بر برنامه .13

 طرح سؤاالت امتحان و تصحیح اوراق امتحانی؛ .14

 نظارت بر حضور و غیاب فراگیران و ثبت و گزارش آن به مسئول؛ .15

 گیري غیبت فراگیران با هماهنگی کارشناس مربوط؛پی .16

 شفاهی در صورت نیاز؛ اخذ امتحان .17

 ي جزوات درسی؛همکاري با کارشناسان آموزش در تهیه .18

 فراگیران؛ ينظارت بر مباحثه .19

 هاي آموزشی و تربیتی؛ارتباط مستمر با والدین فراگیران جهت ارتقاء کیفی برنامه .20

 ؛... ها وارجاع فراگیران به کارشناس دوره براي انجام اموري همچون دریافت مرخصی، توجیه غیبت .21

  معرفی فراگیران ممتاز و فعال به کارشناس دوره جهت تشویق. .22
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 انضباطی -اخالقی  نامهآیين: 3پيوست 
ي و الگوي مناسبی در زمینه هاي مختلف قرآنی، نمونهجا که الزم است مربیان قرآن، عالوه بر تخصص در رشتهاز آن

 تمامی استادان الزامی است: ي اسالمی باشند رعایت نکات ذیل برايتربیتی براي جامعه

 استفاده از پوشش ساده، مناسب با فضاي آموزشی و درشأن مربیان قرآن؛ .1

 استفاده از مانتو و شلوار مناسب در کنار چادر مشکی براي بانوان؛ .2

 پرهیز از استفاده از هرگونه آرایش ثابت و غیرثابت و زیورآالت نامناسب و جلب نظر کننده براي بانوان؛ .3

 ز هرگونه آرایش غیرمتعارف مو براي آقایان؛پرهیز ا .4

 هاي زننده و تند؛هاي تنگ، کوتاه و یا با رنگپرهیز از پوشیدن لباس .5

 پرهیز از ایجاد تنش با کارکنان، سایر استادان و فراگیران؛ .6

 گونه مسائل در کالس در عین آگاهی از اخبارزدگی و ورود به فضاهاي سیاسی و طرح اینپرهیز از سیاست .7

 مداري؛روز و والیت

 بندي مرکز؛زماني هاي ارزشیابی مطابق برنامهشرکت منظم در آزمون .8

 افزایی مرکز؛هاي تکمیلی و دانششرکت در جلسات عمومی و تخصصی و دوره .9

 حضور منظم و بدون تأخیر در تمام جلسات کالس؛  .10

اطالع کارشناس دوره در صورت نیاز هماهنگی و تعیین جایگزین از بین اساتید مرکز حداقل یک روز قبل با  .11

 .به مرخصی

 

باشد و در صورت تأخیر مکرر و یا هر جلسه غیبت غیرموجه بیش روز در ماه مجاز به مرخصی می 2استاد فقط  تبصره:

  .گرددثبت میبراي ایشان در کارانه از مقدار مذکور یک امتیاز منفی 
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 و تجوید خوانیارزیابی روخوانی و روان ( فرم7
 باسمه تعالی

 خوانی و تجویدهاي روخوانی و روانفرم ارزیابی كالس
 بی:نام و نام خانوادگی استاد:                                                   شماره پرسنلی:                        تاریخ ارزشیا

 امتياز بارم شاخص ارزیابی عناوین كلی ردیف
 توضيحات

1 
عمومی آداب 

 کالسداری

     4 آراستگی ظاهری )سیمای نیکو، پوشش مناسب(

     3 حسن خلق و رعایت ادب در گفتار و رفتار

     4 برقراری ارتباط صمیمی با شاگردان

     2 مساوات در توجه ، نگاه و محبت به شاگردان
     2 بیان خوب 
   2 صدای رسا

     4 کالساداره فعال و با نشاط 

     3 اهتمام به تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه شاگردان

     2 استفاده از عوامل تشویقی و برخورد صحیح با شاگردان ضعیف
     3  حفظ نظم و تمرکز کالس

   2 تنوع بخشی و استفاده از شعارهای قرآنی
     4 اهتمام به تربیت دینی و رشد اخالقی شاگردان

     3 ثبت کامل موارد الزم در دفتر کالسی

     2 استفاده صحیح از ابزار کمک آموزشی

2 
های مهارت

 اختصاصی 

     2 مناسب کالسشروع 
   2 اتمام مناسب کالس

     6 اجرای شایسته طرح درس و مدیریت زمان کالس

     4 های جلسات قبل و اهتمام به پرسش های فردی و جمعیارزیابی آموخته 

     6 توضیح کافی و تفهیم کامل درس جدید

     3  تماع و تشخیص نقاط ضعفحسن اس
   2 امتیاز دهی مناسب

     4 استفاده نیکو از فضای تابلو و ماژیک رنگی مناسب، خوانا و خوش خط نوشتن
     6 )در ضمن مراحل تدریس( اهتمام به ایجاد مهارت عملی در اجرای قواعد و ارزشیابی تکوینی

     6 تسلط بر موضوع تدریس 
     3 های مناسب و متنوع در آموزشانتخاب روش

   2 بیان ترجمه و مفاهیم آیات برگزیده و استفاده تربیتی و اخالقی
     4 بر حسن اجرای آن )با تأکید بر تقویت مهارت( تکلیف دهی مناسب و نظارت

     2 نوآوری و خالقیت در تدریس
   2 ت تحقیق تقلیدیئآموزش قرا

     6 )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا( مهارت در تالوت تحقیق آموزشی

   100 جمع
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 نقاط قوت:

 مالحظات:

 هاي الزم:پیشنهادات و توصیه

 نام و امضاي رئیس اداره نام و امضاي مسؤول واحد امضاي استاد ارزیابنام و 
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 و تجوید خوانیروخوانی و روان هايكارگاه ( فرم ارزیابی8
 باسمه تعالی

 خوانی و تجویدهاي روخوانی و روانفرم ارزیابی كارگاه
 شماره پرسنلی:                        تاریخ ارزشیابی:     نام و نام خانوادگی استاد:                                              

 امتياز بارم شاخص ارزیابی عناوین كلی ردیف
 توضيحات

1 

آداب 

عمومی 

 کالسداری

     4 آراستگی ظاهری )سیمای نیکو، پوشش مناسب(

     3 حسن خلق و رعایت ادب در گفتار و رفتار

     4 برقراری ارتباط صمیمی با شاگردان

     2 مساوات در توجه ، نگاه و محبت به شاگردان
     2 بیان خوب 
   2 صدای رسا

     4 اداره فعال و با نشاط کالس

     3 اهتمام به تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه شاگردان

     2 استفاده از عوامل تشویقی و برخورد صحیح با شاگردان ضعیف
     3  تمرکز کالسحفظ نظم و 

   2 تنوع بخشی و استفاده از شعارهای قرآنی
     4 اهتمام به تربیت دینی و رشد اخالقی شاگردان

     3 ثبت کامل موارد الزم در دفتر کالسی

     2 استفاده صحیح از ابزار کمک آموزشی

2 
های مهارت

 اختصاصی 

     2 مناسب کالسشروع 
   2 کالس اتمام مناسب

     6 اجرای شایسته طرح درس و مدیریت زمان کالس
     4 جلسات قبل های ارزیابی آموخته 

     6 تماع و تشخیص نقاط ضعفحسن اس
     4 امتیاز دهی مناسب

   6 ایجاد مهارت عملی در اجرای قواعد توانایی
     3 مشارکت شاگردان در فرایند آموزش

     3 مناسب قواعد برای تفهیم بهتر اشکاالت بیان
     3 های مناسب و متنوع در آموزشانتخاب روش

     3 های الگوبخشی برای استماع و تقلید از تالوتتشویق و انگیزه
   2 بیان ترجمه و مفاهیم آیات برگزیده و استفاده تربیتی و اخالقی

     6 اجرای آن )با تأکید بر تقویت مهارت( تکلیف دهی مناسب و نظارت بر حسن
     2 نوآوری و خالقیت در تدریس
   2 آموزش قرائت تحقیق تقلیدی

     6 )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا( مهارت در تالوت تحقیق آموزشی

   100 جمع
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 نقاط قوت:

 مالحظات:

 هاي الزم:پیشنهادات و توصیه

 نام و امضاي رئیس اداره نام و امضاي مسؤول واحد ارزیاب نام و امضاي استاد
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 ( فرم ارزشيابی حفظ9
 باسمه تعالی

 هاي حفظفرم ارزیابی كالس

 :تاریخ ارزشیابی                 :       شماره پرسنلی                   :                                نام و نام خانوادگی استاد

 مالحظات امتياز بارم شاخص ارزیابی كلیعناوین  ردیف

1 

آداب 

عمومی 

 کالسداری

     4 آراستگی ظاهری )سیمای نیکو، پوشش مناسب(
     3 حسن خلق و رعایت ادب در گفتار و رفتار

     4 برقراری ارتباط صمیمی با شاگردان
     2 مساوات در توجه ، نگاه و محبت به شاگردان

     2 بیان خوب 
   2 صدای رسا

     4 کالساداره فعال و با نشاط 
     3 اهتمام به تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه شاگردان

     2 استفاده از عوامل تشویقی و برخورد صحیح با شاگردان ضعیف
     3 حفظ نظم و تمرکز کالس 

   2 تنوع بخشی و استفاده از شعارهای قرآنی
     4 اهتمام به تربیت دینی و رشد اخالقی شاگردان

     3 ثبت کامل موارد الزم در دفتر کالسی
     2 استفاده صحیح از ابزار کمک آموزشی

2 
های مهارت

 اختصاصی 

     2  مناسب کالسشروع 
   2 اتمام مناسب کالس

     6 اجرای شایسته طرح درس و مدیریت زمان کالس
     6 (، کل محفوظات)حفظ جدید، بیست درس، دوره ارزیابی و پرسش محفوظات 

)تمرین ابتدا و انتهای آیات و صفحات، آیات مشابه،  انجام فعالیت های تکمیلی

 شماره آیات، پرسش موضوعی(
4     

     4 حسن استماع و تشخیص نقاط ضعف
     3 شیوه امتیاز دهی
     2 و ابتدااهتمام به تجوید و وقف 

     3  تدریس حفظ و ترجمه و مفاهیم
   2 پرسش از ترجمه و مفاهیم

   2 ایجاد فضای مناسب برای مباحثه
     4 های مناسب برای ارتقاء کیفیت حفظراهکارارائه 

     6 تکلیف دهی مناسب و نظارت بر حسن اجرای آن
   2 خالقیت در کالسدارینوآوری و 

     6 تسلط بر حفظ کل قرآن کریم
     6 ()تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا مهارت در تالوت ترتیل

   100 جمع
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 نقاط قوت:

 مالحظات:

 هاي الزم:پیشنهادات و توصیه

 نام و امضاي رئیس اداره نام و امضاي مسؤول واحد نام و امضاي استاد ارزیاب
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 و مصحفالبالغه قرآن و نهج ( فرم ارزشيابی ترجمه و مفاهيم10
 باسمه تعالی

 و مصحف هاي ترجمه و مفاهيمفرم ارزیابی كالس
 : نام و نام خانوادگی :                           کالس:                      شماره پرسنلی :                        تاریخ

 مالحظات امتياز بارم ارزیابی شاخص عناوین كلی ردیف

آداب  1

عمومی 

 کالسداری

     4 آراستگی ظاهری )سیمای نیکو، پوشش مناسب(

     3 حسن خلق و رعایت ادب در گفتار و رفتار

     4 برقراری ارتباط صمیمی با شاگردان

     2 ، نگاه و محبت به شاگردانمساوات در توجه

     2 بیان خوب 
   2 صدای رسا

     4 اداره فعال و با نشاط کالس
     3 اهتمام به تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه شاگردان

     2 استفاده از عوامل تشویقی و برخورد صحیح با شاگردان ضعیف
     3  حفظ نظم و تمرکز کالس

   2 تنوع بخشی و استفاده از شعارهای قرآنی
     4 تربیت دینی و رشد اخالقی شاگرداناهتمام به 

     3 ثبت کامل موارد الزم در دفتر کالسی
     2 استفاده صحیح از ابزار کمک آموزشی

های مهارت 2

 اختصاصی 

     2 مناسب کالسشروع 
   2 اتمام مناسب کالس

     6 اجرای شایسته طرح درس و مدیریت زمان کالس

     4 های جلسات قبل و اهتمام به پرسش های فردی و جمعی ارزیابی آموخته
     6  توضیح کافی و تفهیم کامل درس جدید

     4 فراگیران مهارت در پاسخگویی به سواالت
     3 مشارکت دادن قرآن آموزان در فرآیند آموزش

     6 تسلط بر موضوع تدریس
     4 عباراتتلفظ فصیح 

   4  اهتمام به بیان معارف درس
   4 استفاده نیکو از فضای تابلو و ماژیک رنگی مناسب، خوانا و خوش خط نوشتن

     2 عدم استفاده افراطی از یادداشت و کتاب
   2 مهارت در تالوت ترتیل )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا(

     3 اجرای آنتکلیف دهی مناسب و نظارت بر حسن 
     2 نوآوری و خالقیت در تدریس

     6 رعایت روش کتاب

   100 جمع
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 نقاط قوت:

 مالحظات:

 ها و پیشنهادات الزم:توصیه

 نام و امضاي مسؤول واحد: نام و امضاي کارشناس دوره: نام و امضاي استاد ارزیاب:
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 تحقيقهاي صوت و لحن ترتيل و ( فرم ارزشيابی كالس11
 باسمه تعالی

 ترتيل و تحقيق هاي صوت و لحنفرم ارزیابی كالس

 نام و نام خانوادگی :                           کالس:                      شماره پرسنلی :                        تاریخ :

 مالحظات امتياز بارم شاخص ارزیابی عناوین كلی ردیف

1 
آداب عمومی 

 کالسداری

     4 آراستگی ظاهری )سیمای نیکو، پوشش مناسب(

     3 حسن خلق و رعایت ادب در گفتار و رفتار
     4 برقراری ارتباط صمیمی با شاگردان

     2 مساوات در توجه ، نگاه و محبت به شاگردان
     2 بیان خوب 
   2 صدای رسا

     4 اداره فعال و با نشاط کالس
     3 اهتمام به تشویق، ترغیب و تقویت انگیزه شاگردان

     2 استفاده از عوامل تشویقی و برخورد صحیح با شاگردان ضعیف
     3  حفظ نظم و تمرکز کالس

   2 تنوع بخشی و استفاده از شعارهای قرآنی
     4 اهتمام به تربیت دینی و رشد اخالقی شاگردان

     3 موارد الزم در دفتر کالسیثبت کامل 
     2 استفاده صحیح از ابزار کمک آموزشی

2 
های مهارت

 اختصاصی

     2  مناسب کالسشروع 
   2 اتمام مناسب کالس

     6 اجرای شایسته طرح درس و مدیریت زمان کالس
     5 ارزیابی آموخته های جلسات قبل

     5 حسن استماع و تشخیص نقاط ضعف 
   5 کارهای مناسب برای ارتقاء کیفیت قرائتارائه راه 

     6 انتخاب شیوه برتر آموزشی و مناسب با سطح فراگیران
     4 اهتمام به ارتقاء تجوید و وقف و ابتدای فراگیران
     4 تکلیف دهی مناسب و نظارت بر حسن اجرای آن

     6 دانش و اطالعات کافی نسبت به الحان و نغمات و سبک های مختلف قرائت
   2 نوآوری و خالقیت در تدریس

     3 بیان ترجمه و مفاهیم آیات برگزیده و استفاده تربیتی و اخالقی
   10 )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا( مهارت در تالوت تحقیق

   100 جمع
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 نقاط قوت:

 مالحظات:

 ها و پیشنهادات الزم:توصیه

 نام و امضاي مسؤول واحد: نام و امضاي کارشناس دوره: نام و امضاي استاد ارزیاب:
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 ( فرم نظرسنجی كارشناس دوره12

 

 باسمه تعالی

 آموزش كارشناس –فرم ارزشيابی استادان

  

 مالحظات امتياز بارم عناوین ارزشيابی  ردیف

   6 رعایت نظم و حضور به موقع 1

   3 آراستگی ظاهريپوشش مناسب و  2

   3 رعایت ادب در گفتار و رفتار 3

   5 فراگیراناهتمام به مسائل تربیتی و ارتقاي اخالقی  4

   6 مهارت در کالسداري و خالقیت در تدریس 5

   5 اداره فعال و بانشاط کالس 6

   4 و غیاب فراگیران اهتمام به حضور 7

   6 االت تخصصی فراگیرانتوانمندي پاسخگویی به سؤ 8

   5 هاي جدید آموزشیابتکار هوشمندانه و خالق در بکارگیري روش 9

   6 اساس طرح درس قبلی اداره کالس بر 10

   5 هاي نوپردازي و ارائه طرحایده 11

   4 هاانتقال نقاط قوت و ضعف و تالش مؤثر در راستاي ارتفاي کیفی فعالیت اهتمام به 12

   4 اهتمام به استفاده هوشمندانه از تکنولوژي آموزشی در فرایند تدریس 13

   4 صحیح با شاگردان ضعیفاستفاده از عوامل تشویقی و برخورد  14

   4 دهی مناسب و نظارت بر حسن انجام آنتکلیف 15

   5 محبوبیت در بین فراگیران 16

   4 مسئولیت پذیري و داشتن پشتکار در انجام وظایف محوله 17

   5 ثر با استادان و کارشناس دورهتعامل مثبت و مؤ 18

   4 اهتمام به ارتباط با اولیاي فراگیران 19

   4 داشتن روحیه انتقادپذیري 20

   4 و اداري مرکزها و مقررات آموزشی نامهایبندي به آیینپ 21

   4 تشویق عملی فراگیران براي حضور در نماز جماعت 22

   100 جمع

 ………...............……:نام کالس
 .......….………: مقطع سنی کالس

 

 ………...............……نام استاد:

 .......….………: تاریخ ارزشیابی
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 جوان و بزرگسال ( فرم نظرسنجی فراگيران13
 

 باسمه تعالی

 فرم نظر خواهی قرآن آموزان  

 
 

 (1ضعيف ) (2متوسط ) (3خوب ) (4عالی ) عنوان ردیف

      شروع و اتمام به موقع کالس 1
     اداره فعال و با نشاط کالس  2
     میزان دقت در رفتار و گفتار  3
     آموزان نحوه برقراري ارتباط با قرآن 4
     و محبت به شاگردان مساوات در توجه، نگاه 5
     هاي غیر الزم با صحبت آموزانعدم اتالف وقت قرآن 6
     فراگیرانراهکارهاي مناسب به مشاوره و ی ارائه توانای 7
     نحوه برخورد با شاگرد ضعیف  8
     هاي لفظی مناسب پس از پرسش از شاگردانتشویق 9
      انس و فراگیري بیشتر قرآن بهایجاد اشتیاق و ترغیب توانمندي  10
     داشتن روحیه شفقت و دلسوزي  11
     هاي گذشته و ...(هاي الزم )پرسش از همه شاگردان، درس جدید، درسپرسش انجام نحوه 12
     تربیتی و اخالقی و احادیث اهتمام به رشد اخالقی فراگیران با بیان نکات 13
     درس آیاتو معارف اهتمام به بیان ترجمه و مفاهیم  14
     آموزانتکالیف و عملکرد قرآننظارت دقیق بر تکلیف دهی مناسب و  15
     شیوه امتیاز دهی  16
     دقت در تذکر اشکاالت  17
     موضوع تدریستسلط بر  18
     زیبایی و جذابیت تالوت 19
     در فرایند آموزشمشارکت دادن فراگیران  20
     از ابزار کمک آموزشی مناسب استفاده 21
     آموزاناهتمام به ایجاد مهارت عملی در تالوت قرآن 22
     توانایی تفهیم کامل و صحیح درس  23
     استفاده از اذکار و صلوات قرآنی در کالس  24
     کنید؟درمجموع استاد را چگونه ارزیابی می 25

 در صورت انتخاب گزینه متوسط و ضعیف علت را توضیح دهید و اشکال مربوط را در پشت برگه بنویسید.* 

  

 .مطالب خود را به صورت تشریحی بنویسيد پایان فرم. در صورت نياز به توضيح بيشتر در مشخص نمایيد.، مركزاستاد محترم و سایر مسایل  موردهاي زیر را در لطفاً پاسخ پرسش

 ………...............……نام کالس:
 .......….………مقطع سنی کالس: 

 

 ………...............……نام استاد:
 .......….………تاریخ ارزشیابی: 
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 نظرات و پیشنهادات خود را در راستاي بهبود وضعیت آموزشی کالس مرقوم فرمائید.) در صورت تمایل نام خود را بنویسید(.
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 ( فرم نظرسنجی فراگيران كودک و نوجوان14
 باسمه تعالی

 فرم نظر خواهی قرآن آموزان  

 

 
 

 (1ضعيف ) (2متوسط ) (3خوب ) (4عالی ) عنوان ردیف

      شروع و اتمام به موقع کالس 1
     نشاط کالس بااداره فعال و  2
     آموزان با قرآنصمیمی برقراري ارتباط  3
     توجه، نگاه و محبت به شاگردانمساوات در  4
     هاي غیر الزم با صحبت آموزانوقت قرآننکردن ف تل 5
     فراگیرانراهکارهاي مناسب به مشاوره و ی ارائه توانای 6
     نحوه برخورد با شاگرد ضعیف  7
     هاي لفظی مناسب پس از پرسش از شاگردانتشویق 8
      فراگیري بیشتر قرآنانس و  براي انگیزهایجاد ی توانای 9
     تربیتی و اخالقیو احادیث بیان نکات  10
     آیات درسو معارف مفاهیم بیان ترجمه،  11
     آموزانتکالیف و عملکرد قرآننظارت دقیق بر  12
     اشکاالت  دادن دقت در تذکر 13
     و توانایی تفهیم کامل و صحیح درس موضوع تدریستسلط بر  14
     زیبایی و جذابیت تالوت 15
     استفاده مناسب از ابزار کمک آموزشی 16
     استفاده از اذکار و صلوات قرآنی در کالس  17
     کنید؟درمجموع استاد را چگونه ارزیابی می 18

  دهید و اشکال مربوط را بنویسید.* در صورت انتخاب گزینه متوسط و ضعیف علت را توضیح 

 .مطالب خود را به صورت تشریحی بنویسيد پایان فرم. در صورت نياز به توضيح بيشتر در مشخص نمایيد ،مركزاستاد محترم و سایر مسایل  موردلطفاً پاسخ پرسشهاي زیر را در 

 ………...............……نام کالس:
 .......….………مقطع سنی کالس: 

 

 ………...............……استاد:نام 
 .......….………تاریخ ارزشیابی: 
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 باسمه تعالی

 فرم نظرخواهی از اولياء قرآن آموزان
 ساعت برگزاري:     کالس:   دوره:    نام استاد: 

 
 

 

 چنانجه نظر یا پیشنهادي دارید مرقوم فرمایید.
 

 
 .  

 

 

  

 (1ضعيف ) (2متوسط ) (3خوب ) (4عالی ) عنوان ردیف

 چگونگی تعامل استاد با فرزند دلبندتان 1
    

 میزان اثرگذاري معنوي و اخالقی استاد در رفتار فرزند شما 2
    

 مندي فرزند شما به فعالیت قرآنیاستاد در ترغیب و تشویق و عالقه نقش 3
    

 راهکارهاي عملی جهت رشد و پیشرفت آموزشی فرزند شماارائه  4
    

 پی گیري امور آموزشی و تربیتی فرزند شما 5
    

 ایجاد تعامل سازنده با شما و ارائه مشاوره هاي آموزشی و تربیتی 6
    

 کیفیت تکلیف دهی به قرآن آموز شما 7
    

 تحویل نمایيد.به كارشناس دوره مربوطه  ولی محترم سالم عليکم؛ با تقدیم احترام لطفا این فرم را در رابطه با استاد محترم فرزند خود تکميل نموده و 
 

 
 


