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 معاونت تهذیب و رتبیت
 مدرییت قرآن و حدیث

 

 آنیی انهم
 آموزشی مجازی   اهیدوره

 و رتبیت مربی تجویدارتقاء سطح 
  کریم قرآن تجوید و قرائت اساتید

رس علمیه کشور  مدا
 

 

 

 های علمیهحوزه حدیثقرآن و  مدیریت



ِالرَِّحيمِِِالرَّْحٰمنِِِاللَّهِِِبِْسمِِ

َِِتْعلَُمونََِِتُکونُواِلَمَِِْماِيَُعلُِّمُکمِِْوَِِالِْحْکَمةَِِوَِِالِْکَتاَبِِيَُعلُِّمُکمُِِوَِِيَُزکِّيُکمِِْوَِِا َياتَِناَِعلَْيُکمَِِْيْتلُواِِمْنُکمَِِْرُسولا ِِفِيُکمِِْاَْرَسلَْناَِکَما

م؛ تا آیات ما را بر خودتان در میان شما فرستادیگونه )که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم(، رسولی از همان

 ﴾151البقرة،ِ﴿  دانستید، به شما یاد دهد.و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی شما بخواند؛

 مقدمه: 

به پیشرفت فنون ها با توجه شود؛ این شیوههای متفاوتی به کار گرفته میبرای آموزش قرآن در هر کشوری، شیوه

 ؛استآموزش و ابتکار و خالقیت معلمین مؤمن و متعهد همیشه در حال تکامل بوده 

های آموزشی و رویکرد جدیدی به مقوله تدریس و امروزه نیز پیشرفت علم و فناوری، موجب تحول عظیمی در نظام

 های آموزشی گذشته شده است؛ ح روشگری و اصالنعاملی برای باز

باید آگاهی و شناخت صحیح از ضمن تخصص در امر تدریس قرآن کریم، مربیان قرآن، نین تحولی، چ برای ایجاد

 داشته باشند؛ ها و راهبردهای مختلف آموزشینظریهجدیدترین 

و نیز  11/12/92مورخ  34615/13نامه شماره های علمیه )بخشهای ابالغی معاونت محترم آموزش حوزهنامهبنا بر بخش

(، کلیه اساتید الزم است دارای مجوز تدریس در کتاب مربوط 8ذیل بند  7/12/96مورخ  46392/13ماره نامه شبخش

 یی نیز به آنها تعلق نخواهد گرفت؛باشند و در صورت نداشتن مجوز، تدریس آنها رسمیت نداشته و مزایا

با توجه به شرایط در زمینه تدریس،  جهت ارتقاء اساتیدمدیریت قرآن و حدیث معاونت تهذیب و تربیت،  ،در این راستا

و تجوید قرآن کریم را  قرائتاساتید درس و تربیت مربی  ارتقاء سطحآموزشی مجازی های دورهکنونی کشور، 

 ؛طراحی نموده است

 آیندهجدید و جهت تدریس در سال تحصیلی  ،علمیه مدارسقرآن و تجوید  قرائتاساتید بایست بر این اساس می

مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت احراز شرایط و تأیید کارشناسان های علمیه قرآن و حدیث حوزه مدیریتتوسط 

     و تجوید مدارس را عهده دار شوند.  قرائت، کرسی تدریس این مدیریت

 

   ؛تجویدقرائت و و تربیت مربی  ارتقاء سطحدوره  :هادوره عنوان
 اهداف: 

 نظران علوم قرآنی؛و صاحبو ارتباط مستمر با اساتید  دیشهایجاد فضای تبادل نظر و ان .1

 های تخصصی؛طریق برگزاری کارگاه از تقویت بنیه علمی اساتید .2

 ؛اساتید مهارتیبه روز شدن و باال بردن توان علمی و  .3

 و الزم توضیحات بیان با همراه عملی و تئوری مباحث در استاد هرقابل توجه  و قوت نقاط بیان و شناخت .4

 ؛نقص موارد رفع جهت استاد هر ویژه ناتتمری

 .کریم قرآن ترتیل و لحن و صوت ابتدایی مبانی با آشنایی .5

 

 



 :نامثبت اولویت

  آموزش قرائت تجوید قرائت و اساتیدی که در سال تحصیلی جاری در مدارس علمیه کشور، در درس(

 یس دارند؛تدر( 2و1قرآن 

 ؛ندشوتانی معرفی میهای اسهای حوزهاساتیدی که از طرف مدیریت 

   در وره ارتقاء سطح تجوید حضور داشته و قبول شدنددر دو سال جاری سال گذشته دو اساتیدی که در ،

 هستند.دوره تربیت مربی تجوید اولویت گزینش 

 ارزیابی اولیه: 

 ارزیابی آنالین از طریق ورود در کالس مجازی: 

  قرآن کریم بدون  نامشخص ازقرائت یک صفحه ر دارزیابی صحت قرائت، روانخوانی و تجوید عملی

 .زمان مرور

و سال نکته: اساتید شناخته شده و مورد تأیید مدیریت قرآن و حدیث، و همچنین اساتیدی که در دو سال گذشته 

 ندارند.ارزیابی اولیه ، نیاز به و قبول شدند های ارتقاء سطح تجوید حضور داشتهدر دورهجاری، 

 مزایا:

 یم و بدون ارزیابی مجدد در دوره تربیت مربی، جهت قبول شدگان دوره ارتقاء تجوید؛حضور مستق 

 ( در صورت قبولی در دوره معرفی به معاونت محترم آموزش حوزه جهت اعطای حکم تدریس تجوید

 ؛(تربیت مربی

 ؛اعطای گواهینامه پایان دوره تربیت مربی قرائت و تجوید 

 و سایر  2وزشی، میثاق طلبگی های آمدر دورهده از اساتید برگزیده معرفی به مراکز استانی جهت استفا

 .هاهای قرآنی استاندوره

 :دورههر مدت زمان 

 ؛ایدقیقه 90جلسه  2روزانه  –روز  10

 ضوابط انضباطی: 

ارزیابی در قرائت و تجوید در مدارس علمیه  متقاضیان تدریس درسو س واساتید فعلی این درحضور  .1

 الزامی است؛ ها ورهاین داولیه 

 شود؛ر در دوره تلقی میخص از حضو، به منزله انصراف شغیبت در دورهجلسه  3 .2

 شود؛جلسه غیبت محاسبه می 1منزله جلسه تأخیر به  3هر  .3

 و غیر موجه یا مرخصی وجود ندارد؛ در احتساب تعداد غیبت ها تفاوتی میان غیبت موجه .4

عمل  ن نامه و قوانین دوره، از حضور وی در دوره ممانعت بهدر صورت احراز عدم پایبندی فرد به آیی .5

  خواهد آمد.

 



 شرایط اولیه ثبت نام:
 تلبس به لباس مقدس روحانیت؛ -

 تأهل؛ -

 .حوزه )مدرک علمی سطح یک( حداقل تکمیل سطح یک -

 های مجازی:شرایط شرکت در کالسضوابط و 
های آنالین و برخی موارد نیز در گروه ایتا به صورت به صورت مجازی از طریق ورود در کالس ،هابرنامه دوره -

 آفالین اجرا خواهد شد؛

 (؛پرسرعت اینترنتاستفاده از )مجازی  اطمینان از اتصال و برقراری ارتباط -

تاب و در غیر این صورت استفاده از گوشی هوشمند کم( یا لبرایانه شخصی با وب) pcحدالمقدوراستفاده از  -

 (؛4Gنسل جدید)

 ؛ب فضای مناسب و بدون آلودگی صوتیانتخا -

برای سسیستم و یا گوشی هوشمند جهت  (word _ pdf _ powerpointافزارهای )نرماندازی نصب و راه -

 ؛دورهدر استفاده 

 ؛تهیه و نصب هدست مناسب برای رایانه و تلفن همراه -

 رسان ایتا در سیستم یا گوشی همراه؛اندازی پیامنصب و راه -

 ؛(رسان ایتادر پیامگروه اختصاصی هر دوره در )دوره موزشی نحوه شرکت در مشاهده فیلم آ -

 .جهت تدریس عملی )در دوره تربیت مربی(مناسب تهیه تخته وایت برد و ماژیک  -

 اساتید در این مرحله: نام و گزینشبندی ثبتمراحل و زمان
    در پیام رسان ایتا: aleksabet@mآیدی به  به صورت کاملنام اولیه از طریق ارسال مشخصات زیر ثبت -

کد 

 طلبگی
 نام

نام 

 خانوادگی

نام 

 پدر

کد 

 ملی

کد 

 رایانه

 استادی

پایه 

 تحصیلی

 تکمیلی

 تلبس تأهل

مشغول 

 به

 تدریس

استان 

 محل

 تدریس 

شهر 

 محل

 تدریس 

مدرسه 

محل 

 تدریس

کد 

 مدرسه

شماره 

 همراه

 توسط ستاد؛  هاجهت دورهاساتید و گزینش ارزیابی  -

 ؛هاشدگان دورهاسامی پذیرفته اعالم -

 ها.برگزاری دوره -

 مالحظات -مجری  زمان مرحله

 مهر 10تا  نام اولیهثبت
 maleksabet@به آیدی فوق ارسال مشخصات 

 در پیام رسان ایتا

 ستاد مهر 14تا  12 ارزیابی و گزینش

 مهر 15 هاشدگان دورهاعالم اسامی پذیرفته
 رسان ایتار پیامکانال مدیریت قرآن و حدیث د

https://eitaa.com/mqh114 

 هر دوره متعاقبا اعالم خواهد شد زمان دقیق برگزاری مهر و آبان هابرگزاری دوره



 :هاشرح دوره

 :الف: دوره ارتقاء سطح تجوید
 کتبی مونآز دوره، پایان در و بوده اساتید عملی و تئوری اشکاالت رفع و ارتقایی هایکارگاه صورت به دورهاین 

برای  دوره، این شدگان قبول است الزم و بوده مقدماتی دوره عنوان بهمذکور  دوره ؛آمدخواهد  عمل به شفاهی و

 شرکت نیز تجویدقرائت و  مربی تربیت دوره در تدریس، مجوز حکم اعطاءمعرفی به معاونت آموزش جهت 

 گردد.ارائه میبه صورت مجازی این دوره ؛ مباحث نمایند

 محتوای بخش مجازی:

 

 تجوید:قرائت و ب: دوره تربیت مربی 
 و صوت داری،کالسهای و مهارت اصول تدریس، وشر کارگاه جمله از مختلف آموزشی عناوین با این دوره

خواهد  عمل به شفاهی و کتبی آزمون دوره، پایان در و گردیده برگزار...  و عملی تدریس کارگاه مقدماتی، لحن

 گردد.ارائه مینیز به صورت مجازی این دوره ؛ مباحث آمد

 محتوای بخش مجازی:

 تعداد جلسات هاسرفصل عنوان درس ردیف

1 
 حوزه درسی متن ساختار با آشنایی

 تدریس نبایدهای و و بایدها

 2و1بررسی ساختار آموزشی کتاب 

 شناسی تدریس کتابو آسیب
 جلسه 2

 تجوید الصلوه 2
های معرفی سرفصل عناوین و  روش

 متنوع تصحیح و ارزشیابی قرائت نماز
 جلسه 1

 تجوید ارتقایی و عملی -های تئوری کارگاه 3
تدریس کوتاه استاد و ارزیابی عملی 

 تجوید در قرائت داوطلبین
 جلسه 15

 جلسه 2 قرائتو  تجوید شفاهی و کتبی آزمون های نهاییآزمون 4

 تعداد جلسات هاسرفصل عنوان درس ردیف

 وید الصلوهتج 1
های متنوع تصحیح و روشمعرفی سرفصل عناوین و 

 ارزشیابی قرائت نماز
 جلسه 1

2 
 آموزش صحت قرائت قرآن کریم

 در حوزه های علمیه

 1بازخوانی تحلیلی کتاب آموزش قرائت قرآن

 شناسی و بیان نکات الزم در تدریس آنبا آسیب
 جلسه 2

3 
 آموزش تجوید قرآن کریم

 میهدر حوزه های عل

 2بازخوانی تحلیلی کتاب آموزش قرائت قرآن

 شناسی و بیان نکات الزم در تدریس آنبا آسیب
 جلسه 2

 داریهای کالسمهارت اصول و 4
 تدریس؛ هایمعلمی؛ مهارت شایسته صفات

 ارزیابی و طرح درس؛ نحوه کالس ساختار
 جلسه 2

 مقدماتی لحن و صوت 5
 مباحث مقدماتی صوت و لحن

 با ترتیلو آشنایی 
 جلسه 4

 جلسه 6 ارزیابی تدریس داوطلبین تجوید تدریس ارزیابی و عملی کارگاه 6

 های نهاییآزمون 7

 جلسه 1 تجوید الصلوه، صحت قرائت و تجوید قرآن کتبی آزمون

 جلسه 2 و تجوید قرآن قرائت آزمون شفاهی

 داوطلبین ارزیابی تدریس عملی
ارسال فایل تدریس 

 بینتوسط داوطل



 : دوره هایآزمون

 ها الف( ضوابط کلی آزمون

 شود.اجرا میدوره توسط اساتید  هاهای دورهارزیابی -

 باشد.میبخش از هر  امتیاز کیفی )خوب(کسب حداقل  هاشرط قبولی در آزمون -

 در انندتومی یکبار برای تنها شده ومحسوب مشروط قبولی را کسب ننمایند، امتیاز آزمون یک از کسانی که  -

 خواهند شد. محسوب مردود، حدنصاب الزم احراز عدم صورت در و نمایند شرکتمجدد  آزمون

 خواهند شد.به عنوان مردود محسوب داشته باشند، غیبیت مجدد آزمون  انی که در جلسهکس -

 :)دوره تربیت مربی تجوید( ب( نحوه آزمون عملی تدریس

دقیقه به تدریس نمادین  10 حداکثر ن باید در مدت زماندر آزمون عملی تدریس هر یک از شرکت کنندگا -

 های کتاب بپردازند. یکی از درس

حداقل امتیاز  اعطاءنمایند. شرط قبولی، در این آزمون دو داور کیفیت تدریس شرکت کننده را بررسی می -

 باشد.آزمون می هر دو داورتوسط کیفی )خوب( 

 گیرد:ی قرار میهای زیر مورد ارزیابدر تدریس عملی مالك

برقراری ارتباط شروع مناسب )شروع با نام خدا، سالم و احوالپرسی،  خواندن حدیث ، آیه و مطالب مناسب شروع کالس،   -

 .ابتدای کالس(عاطفی مناسب با شاگردان در 

ای عملی بر ههای مناسب فردی و جمعی، گفتن خالصه درس گذشته، تمرینارزیابی درس گذشته ) ارزیابی در قالب پرسش -

  .درس گذشته(

های قبل، نوشتن های گذشته و دانستههای تدریس و تفهیم درس جدید )بیان ارتباط درس جدید با درسفنون و مهارت -

ها، استفاده از شاگردان در تدریس، اشاره به جایگاه درس های کافی و مناسب، خواندن صحیح مثالعناوین مهم، ارائه مثال

ها و ین، توضیح کافی و تفهیم کامل درس جدید، تمرین کافی و مناسب، قرائت آهنگین مثالخوانی و تمردر بخش

 .ها(تمرین

های الزم، استفاده از دعای قرآنی، جمالت مناسب اتمام مناسب کالس ) گفتن خالصه درس جدید، دادن تکالیف و توصیه -

 .پایان کالس(

 تدریس (.) ابتکارات مؤثر و نوآوری در  ابتکارات در تدریس -

 .آداب ظاهری استاد در کالس )پوشش مناسب، سیمای  آراسته و نیکو، نشاط و شادابی استاد در کالس( -

آداب استاد در برابر شاگردان )نحوه برقراری ارتباط با شاگردان، عطوفت و مهربانی در  برخورد با  شاگردان، برخورد احترام  -

های لفظی مناسب پس از پرسش از درس به صورت تفهیمی و تعلیمی، تشویق آمیز با شاگردان، صدای رسا، قدرت بیان، بیان

شاگردان، اداره فعال و با نشاط کالس، داشتن طر ح درس و اجرای خوب آن، مساوات در توجه، نگاه و محبت به شاگردان، 

 .توانایی حفظ نظم و تمرکز کالس، استفاده از اذکار و صلوات قرآنی(

 .موزشی )استفاده نیکو از فضای تابلو، نوشتن با خط خوش، استفاده صحیح از دو رنگ در نوشتن(استفاده از وسایل کمک آ -

 زیبایی تالوت تدویر )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتداء(.  -

 کالس (. کلی درس طر ح ارائه نحوه و درس ) کیفیت طر ح -

 



 تدریس عملی تجوید قرآن کریمارزیابی فرم 

 :                            شماره پرونده حوزه                           :پدر نام                                :        خانوادگی نام و نام

 
 

 موضوع:                        :تاریخ ارائه     ⃣   ارسال فیلم تدریس      ⃣   برخط      ⃣   حضوریروش ارائه:  

 

 

 

 

 

 

 

 تـوضیـحـات متوسط  خوب  لی عا موارد امتیازدهی عناوین کلی *

1 
طرح 
 درس

     کیفیت ظاهری و محتوای طر ح درس مکتوب

2 
 آداب

 ظاهری  
پوشش مناسب، آراستگی، نشاط و شادابی در 

     کالس

3 
 شروع 
 مناسب

شاگردان،   از پرسی احوال و سالم خدا، نام با شروع
     ... و شعر آیه، حدیث، خواندن

4 
ارتباط 

 با 
 شاگردان

نحوه برقراری ارتباط، تعامل احترام آمیز، عطوفت و 
     مهربانی، مساوات در توجه، نگاه و محبت

5 
 مرور

درس 
 قبل

 خالصه جمعی، بیان و فردی مناسب های پرسش
     گذشته درس بر عملی های گذشته،  تمرین درس

6 
 اداره

 کالس
اداره فعال و با نشاط، صدای رسا،  قوت بیان،  حفظ 

     تمرکز، اذکار و صلوات، تشویق های مناسب نظم و

7 
کمک 
 آموزشی

 استفاده نیکو از فضای تابلو، نوشتن با خط خوش، 
     استفاده صحیح از رنگ، سایر وسایل . . .

8 
 حسن
     تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتداء قرائت

9 

 فنون
 و

مهارت 
های 

 تدریس

 و گذشته های درس با جدید درس ارتباط بیان
 کافی درس، توضیح عنوان قبل، معرفی دانستههای

 جدید، قرائت آموزشی و ارائه درس کامل تفهیم و
صحیح و  خواندن مناسب، و کافی های مثال

کالس،  در شاگردان مشارکت مثالها، آهنگین
 مناسب و کافی تمرین

   

 

10 
 اتمام

  مناسب
 کالس

الزم،  های توصیه و تکالیف جمعبندی، دادن
    پایانی مناسب جمالت قرآنی و دعای از هاستفاد

 

11 
 تسلط
 علمی

صحت مطالب ارائه شده، قدرت پاسخگویی به 
     پرسش ها، 

12 
 و ابتکار

 نوآوری
     تدریس و اداره کالس در نوآوری و مؤثر ابتکارات

الحیت تدریس گردیده و ایشان صارزیابی     ⃣    متوسط      ⃣خوب          ⃣الی    ع با توجه به تدریس ارائه شده، تدریس ایشان ارزیابی نهایی:  

  ⃣نمی باشد         ⃣در این رشته را دارا می باشد    

 استاد: نظر کلی

 

 

 استاد: توصیه

 

 ریخ و امضاء:                          نام و نام خانوادگی استاد کارشناس:                                                         تا   

 

  


