
 

 

  

 
 



 

 

با عنایت به برگزاری مرحله استانی جشنواره علمی اساتید فقه و اصول و مشخص 

 یافته به مرحله کشوری شدن نتایج ارزیابی های مرحله استانی، فهرست اساتید راه

اقدامات ذیل را به اساتید محترم به پیوست ارسال و الزم است  (1)فهرست شماره 

 عمل آورند:
 

با توجه به گرایش انتخابی خود در مرحله  شماره یکفهرست  مشخص شده در اساتید -1

شده  مشخص دو شماره فهرست، عنوان درسی را که در )فقه، احکام و اصول(استانی

تدریس و آن را ضبط دقیقه  01و به مدت طلبه  11در کالسی با حضور حداقل  ،است

 کنند؛

 

 ، الزم استعالوه بر تهیه فایل صوتی تدریسشرکت کنندگان در مرحله کشوری جشنواره  -2

ی چهارگزینه ای همراه با یک سؤال تشریحی و یک سؤال تستاز محدوده تدریس خود، 

قالب یک  تایپ کرده و همراه فایل صوتی تدریس در  wordطرح و در یک فایل ،پاسخ

 به مدارس علمیه خود تحویل دهند؛ 81/11/59حداکثر تا تاریخ لوح فشرده 

 

پست آثار تجمیع شده را از طریق  15/11/59حداکثر تا تاریخ مدارس علمیه موظفند  -3

کاربرگ  به دبیرخانه های استانی ارسال و از طریق نامه در همان تاریخ به همراه پیشتاز

 ؛نمایند، ارسال اثر را به مدیریت های استانی اعالم تکمیل شده شماره یک

 



آثار تجمیع شده را از طریق پست پیشتاز  22/11/59حداکثر تا تاریخ مدیریت های استانی  -0

را از طریق  2کاربرگ تکمیل شده شماره به دبیرخانه کشوری ارسال و در همان تاریخ 

 نامه به مرکز ارسال نمایند؛

کشوری در سه بعد علمی، اخالقی و دبیرخانه مرکزی توسط هیأت داوران آثار واصله به  -9

 شد؛ ارزیابی خواهند مهارتی

 

از بین شرکت کنندگان مرحله کشوری، تعدادی از اساتید که امتیاز بیشتری را کسب  -2

 ؛خواهند شددر برنامه اختتامیه جشنواره دعوت  حضور، برای نمایند

 

 ؛به استان ها اعالم خواهند شد 1352اردیبهشت ماه  اوایل ،مدعویناسامی  -7

در شهر مقدس  1352اردیبهشت ماه سال  28و  27  اختتامیه دومین جشنواره علمی اساتید -8

 قم برگزار خواهد شد.

 

                ******************************* 

 

 :توجه 

در گرایشی غیر از گرایش مرحله استانی خود شرکت  ،اساتیدی که در مرحله کشوری -الف

 ؛ارزیابی نخواهد شدکنند، اثرشان 

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

 ؛ارزیابی نخواهند شدتصویری 



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

 ستفاده شود؛ا

 

 

ارزیابی  ،باشد دقیقه 59بیشتر از و یا  دقیقه 03کمتر از فایل هایی که مدت زمان آن ها  -د

 نخواهد شد.

مورد ارزیابی  ،از حیث مهارتی و علمیی که از محدوده تدریس طرح می شود، سؤاالت -ه

 قرار می گیرند؛ 

 نشده باشد امتیازی تعلق نمی گیرد. به سؤاالتی که پاسخ صحیح آن قید -و


