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از مهمترین یکی  گمانبی ست.ا مختلفی استوارای بر عوامل جامعهتولید علم و ارتقاء آن در هر فرهنگ و 

 دینیفرامین و دستورات . افزون بر تأثیر هستند ی علمیههاحوزهنهاد های دینی از جمله ، عواملآن ترینمؤثرو

  .نیز بر ارتقاء یک جامعه بسیار مؤثر است معرفت دینیآیات و روایات، نقش حامالن  برگرفته از

نهادینه با ثیر در تولید علم همراه أبیشترین ت ،حامالن معرفت دینیثیرگذارترین أبه عنوان ت اساتید حوزه های علمیه

 د داشت.نافزایش سطح علمی ، مهارتی و تربیتی طالب را خواههمچنین کردن اخالق و 

به ارتقاء سطح علمی اساتید و ترغیب آنان  ، با هدفمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهرانآموزش  معاونت

علمی اساتید با جشنواره اقدام به برگزاری ، و اثر بخش داشتن تدریسی با تمام شاخص های یک تدریس مطلوب

 مدرسان سطحاز میان تدریس برتر  هایتا ضمن معرفی افراد و الگو می نماید «تدریس الگوهای برتر»عنوان 

تدریس تاثیرگذار در ابعاد علمی، تربیتی اساتید به داشتن  تشویق و ترغیب و ضعفبه شناسایی نقاط قوت و  ،کشور

 مهارتی بپردازد.و 

؛ به عنوان منطق فهم دین اصولحکیم و به عنوان فرامین پروردگار  فقهبه با عنایت  به ضرورت توجه همه جانبه 

 برگزار می شود.درس احکام، فقه و اصول فقه  3در دومین جشنواره علمی اساتید برای اساتید فقه و اصول؛ 

 رکان جشنواره:ا

 دبیرخانه مرکزی -1

 جشنواره) معاون آموزش مرکز مدیریت(مدیر  -

 اساتید( امور دبیر جشنواره)مدیرکل -

 مسئول اجرایی جشنواره) رئیس اداره ارتقاء اساتید(  -

 دبیرخانه استانی -2

 رئیس دبیرخانه: مدیر یا سرپرست استان-

 ی: معاون آموزش استانیدبیر اجرا-

 تدریس موفقکارشناس علمی: یک استاد فقه و یک استاد اصول با سابقه -

 کارشناس مهارتی: یک استاد روش تدریس با سابقه تدریس موفق -
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 کمیته علمی مرکزی -3

 مرکزی یهیأت داور -4

  :توجه 

 لف: اساتید عضو دبیرخانه استانی، داوری آثار را نیز بر عهده دارند.ا

استاد فقه و یک استاد اصول و یک برای تسریع در امر داوری، تشکیل گروه های دیگر داوری متشکل از یک  ب:

 با سابقه تدریس موفق بال مانع است.استاد روش تدریس 

 اجرا: مراحل

 ، «و اصولفقه ، احکام» هر درس   برگزیدهاین جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری اجرا می شود . نفرات 

 به مرحله کشوری راه خواهند یافت.در مرحله استانی 

 ی اجرا:شیوه

 مرحله استانی: -الف

دروس فقه و اصول  دارند می توانند دراین جشنواره شرکت  در تمام اساتید خواهر که مجوز دارای اعتبار -1

 ند.نمای

 برگزار می شود؛ اصول فقه، فقه و احکام: جشنواره در سه درساین  -2

 ؛می تواند شرکت نمایددرس هر استاد تنها در یک  -3

با مراجعه به معاونت آموزش  مهلت دارند 2/9/95تا تاریخ نمایند اساتیدی که مایلند دراین جشنواره شرکت  -4

 نمایند؛اقدام به ثبت نام مدارس 
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 :معاونین آموزش مدارس، اساتید فقه و اصولی که در این بازه زمانی به زیارت عتبات عالیات مشرف  توجه

 شده اند را  نیز می توانند ثبت نام کنند.

به  1 شماره کاربرگدر قالب  3/9/59تاریخ  تا را شرکت در جشنواره متقاضیاناسامی مدارس علمیه  -5

 .کنندنی ارسال دبیرخانه استا

 دبیرخانه مرکزی ارسال نماید:موارد ذیل را به  6/9/99حداکثر تا تاریخ دبیرخانه استانی،  -6

 2کاربرگ شماره مشخصات اعضای دبیرخانه های استانی در قالب   الف/

    3 شماره کاربرگدر قالب  در جشنواره  ثبت نام کنندگان مشخصات   ب/ 

 رقابت خواهند پرداخت:شرکت کنندگان در مرحله استانی در دو عرصه به  -7

 الف: آزمون کتبی

 ب: لوح فشرده تدریس

 :می باشدبه شرح ذیل سوال  44آزمون کتبی شامل  -8

 ؛شرکت کنندگان برای  عموم نقش تربیتی استاد اخالق مدرسی و سوال در زمینه 14 الف :

 انتخابی. درستخصصی با توجه به  سوال به صورت 34  : ب

)آزمون  1شمارهجدول ) آزمون عمومی( و  اخالق مدرّسیجزوه  در دو قالب  آزمون کتبی منابع -9

 پیوست بخشنامه می باشد. به اختصاصی(

در  11رأس ساعت  22/9/99 چهارشنبه مورخروز همزمان  حضوری، به صورتو  تستی ؛آزمون کتبی -14

 مدارس علمیه سراسر کشور برگزار خواهد شد.

، برگه های پاسخنامه را اسکن و تصاویر « 14ساعت» پایان آزمون کتبیمدارس حداکثر تا دو ساعت پس از  -11

  به مدیریت های استانی ارسال نمایند.؛   4 کاربرگ شمارهصورت جلسه برگزاری آزمون دررا همراه 

، اسامی شرکت ارسالی از طرف دبیرخانه مرکزی تصحیح اوراق بر اساس کلیددبیرخانه های استانی پس از  -12

ل به مرکز ارسا 33/9/99حد اکثر تا تاریخ  5کاربرگ شماره کنندگان به همراه نتایج آزمون کتبی را در قالب 

    نمایند. 
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به اختیار خود  2جدول شماره درسی را از الزم است جشنواره  عنوان 3هر یک از شرکت کنندگان در  -13

طلبه تهیه و  14دقیقه در کالسی با حضور حداقل 44حداکثر خود را به مدت  فایل صوتی تدریسانتخاب و 

 ؛دنارائه نمایبه مدارس علمیه خود  1/13/99 در قالب یک لوح فشرده حد اکثر تا تاریخ 

 شاخص های تدریس  pdfفایل ،مطلوب تدریسیک تبیین شاخص های مورد نظر در به منظور  -14

 ؛ارائه می شودبخشنامه به پیوست   مطلوب

تدریسشان مدنظر صوتی الزم است این فایل را با دقت مطالعه و در تهیه لوح فشرده همه شرکت کنندگان  -15

 قرار دهند.

 :توجه 

فایل های تدریس الزم است فقط به صورت صوتی ضبط شوند. به فایل های تدریس  -الف

 تصویری به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 « mp3»لوح فشرده تدریس، حتما از دستگاه ضبط کننده صدا به منظور باال بودن کیفیت  -ب

 استفاده شود.

 

آثار تجمیع شده را از مهلت دارند   2/01/95  مدارس حداکثر تا تاریخ، ارائه آثار پس از اتمام مهلت -16

 ؛های استانی ارسال نمایند طریق پست پیشتاز به دبیرخانه

به کارگیری فنون و شیوه  و  از حیث محتواعلمی و مهارتی تانی توسط دو داور آثار واصله به دبیرخانه اس -17

 ؛دتدریس مورد ارزیابی قرار می گیر های

  :توجه 

 به دبیرخانه های استانی ارسال خواهد شد. ارزیابی آثار متعاقباًهای کاربرگ 

 ؛ شوند با سابقه موفق تدریس انتخاب میاستان داوران استانی توسط دبیرخانه استانی و از میان اساتید  -18

  : توجه 

آن دسته از داوران محترم استانی که شرایط شرکت در جشنواره را دارا بوده و مایل به 

به مدیریت های  27/9/99شرکت در جشنواره هستند، الزم است آثار خود را حداکثر تا تاریخ 

نالین آ) روز قبل از کالس  33/9/99استانی تحویل و مدیریت های محترم استانی تا تاریخ 
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آثاری که پس از این  داوران استانی( از طریق نامه و پست به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.

 تاریخ ارسال شده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

 

توجیهی مجازی ه جلس بررسی آثار در استان هااز  ارزیابی،قبلبه منظور تببین فرایند داوری و مالک های   -19

برگزار می    17الی  15ساعت   0/01/95در تاریخ  یمرکزدبیرخانه توسط استانی برای داوران به صورت آنالین 

 لوح فشرده آن بهامتیاز  64امتیاز به آزمون کتبی و  44امتیاز است که  144مرحله استانی مجموع امتیاز د؛شو

 .امتیاز بعد مهارتی( 24بعد اخالقی تربیتی و امتیاز  24امتیاز بعد علمی و محتوایی،  24) . اختصاص دارد

اساتید شرکت کننده در جشنواره از نظر طالب دبیرخانه استانی موظف است ، کاربرگ های ارزشیابی  -24

 درج نماید. 6کاربرگ شمارهگذشته بررسی و میانگین آن را در ستون مربوطه در  در دو ترمرا ومدیر مدرسه 

) امتیاز آزمون کتبی، لوح فشرده تدریس و استان رادبیرخانه های استانی امتیاز تمام شرکت کنندگان  -21

تاریخ تا ،  6کاربرگ شماره درقالب  میانگین ارزشیابی عملکرداستاد از نظر مدیر و طالب در دو ترم گذشته(

 ارسال نمایند. ) مدیریت اساتید(به دبیرخانه مرکزی  0/00/95

به مدیریت های استانی ارسال  13/11/99برگزیدگان مرحله استانی و دستورالعمل مرحله کشوری اسامی  -22

 خواهد شد.

 :مرحله کشوری  -ب

برگزیدگان مرحله استانی در مرحله کشوری با ارسال لوح فشرده جدیدی از محدوده ای که متعاقبا اعالم  -1

 ؛خواهد شد به رقابت خواهند پرداخت

برنامه های آن متعاقبا می شود و روز در قم برگزار  3الی  2مرحله کشوری در مجموع به مدت اختتامیه  -2

 اعالم خواهد شد.

 توجه:

 می باشد.  0395تاریخ برگزاری مرحله کشوری  اردیبهشت ماه سال 
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 ی:استان اهی  دبیرخاهن وظایف 

 ؛ 2سطح اطالع رسانی در مورد زمان و چگونگی برگزاری مرحله استانی جشنواره به واحدهای حوزوی  -1

 می اعضای دبیرخانه استانی در تاریخ مقرر؛اساارسال  -2

جمله توجیه  ازارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش مشارکت مدرسان و حضور فعاالنه آنان در جشنواره   -3

  ؛، ارسال پیامک به اساتید و..در خصوص تشویق و ترغیب مدرسان محترم مدیران محترم واحدهای آموزشی

 ارسال مشخصات ثبت نام کنندگان در جشنواره به دبیرخانه کشوری در مهلت مقرر؛ -4

 ؛ یفایل صوتتهیّه کالس و تأکید به واحد های آموزشی جهت همکاری با اساتید برای برگزاری  -5

 ؛ توجیهی مجازی هدر جلساستانی ت داوران أات الزم جهت شرکت هیامکان تمهید -6

 جمع آوری آثار شرکت کنندگان در مهلت مقرر؛ -7

 آثار به داوران و نظارت بر حسن داوری؛ارائه  -8

 ؛در موعد مقرر دبیرخانه مرکزی و اعالم آن به شرکت کنندگان جمع بندی امتیازات -9

 . مرکزیدبیرخانه ارسال آثار به   -14

 داوری رد مرحله کشوری:

مرحله کشوری توسط هیات داوران کشوری متشکل ازیک استاد فقه یا اصول و یک استاد روش در آثار 

 انتخاب خواهند شد.  ارزیابی   و نفرات برگزیده کشوریتدریس ، 
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 :تقدری از ربگزیدگان

 رسم یادبود تقدیم خواهد شد.به تمام برگزیدگان استانی عالوه بر تقدیرنامه،هدایایی به 

 :خواهد شد ءاهدا به شرح ذیل جشنواره، جوایزی ارزنده کشوری برگزیدگانبه  

 

 مبلغ جوایز به ریال تعداد برگزیدگان رشته ردیف

0  

 احکام

 

 تا سومنفر اول 

 

 

 ریال 0201110111نفر اول:      

 ریال  0101110111نفر دوم:     

 ریال   001110111نفر سوم:    

 

2  

 فقه

 

 سومنفر اول تا 

3  

 اصول

 

 نفر اول تا سوم

 

 راه اهی کسب اطالعات رتشیب:

عالوه بر مراجعه به سایت معاونت آموزش مرکز می توانند اساتید محترم فقه و اصول  ،برای کسب اطالعات بیشتر

از جزئیات و اخبار  مدیریت حوزه های علمیه خواهران، با عضویت در کانال تلگرام دومین جشنواره علمی اساتید

 جشنواره اطالع یابند.

 آدرس سایت معاونت آموزش: -1

http://edu.whc.ir/ 

  درس کانال تلگرام دومین جشنواره علمی اساتید:آ -2

https://telegram.me/joinchat/ETXQ1UF9U7cmvxRbdT8Yvg 

http://edu.whc.ir/
https://telegram.me/joinchat/ETXQ1UF5U7cmvxRbdT8Yvg

