باسمه تعالی

شیوه نامه اجرایی اهم فعالیت های قرآن ،عترت و نماز در مدارس استان خراسان رضوی سال تحصیلی 97-96
تقویم اجرایی

نکات مهم

عنوان فعالیت

اقامه نماز جماعت اول وقت به عنوان بهترین و ارازن

-1تشکیل جلسه اتاد اقامه نماز آموزشگا ؛

دک طررول اررال تیارریلی و

توجه به نماز به عنوان اتون دن مبی ااالم و پریمم

تین بینامه تیبیتی اات که با اهتمام و مشراککت همره

-2تشررکیل گرریو هررا لررادم الاررلو و واارر اک

همزمان برا کاری ن اول وقرت

اا الم انجاب می کن که تمام بینامه ها آموزشگا بری

عوامل آموزشگا  ،دک ص ک همه فعالیت هرا آموزشری و

مسئولیت ها نماز به دانش آموزان؛

شیعی

مبنا اقامه ان فینضه مهم الهی پانه گذاک گیدد .لذا

تیبیتی موکد توجه قیاک می گیید و زمینه اقامه نمراز اول

 -3تمهی مق مات اقامه نماز جماعات اول وقت و آماد

انتظاک می کود م نیان میتیم ضرم تمهیر مقر مات

هاز
هه نمه
اقامه

وقت جماعت بیا دانش آموزان و فیهنگیان آموزشرگا

ااز فضا نمازلانه؛

اولیه (دکج ااعت اقامه نماز دک بینامه هفتگی و آمراد

جماعت

فیاهم می شود.

-4انتخاب امام جماعت آموزشگا ؛

ااز نمازلانه) زمینه حضوک همکاکان کا هرم دک نمراز

تاکی بی ان اات که با کوش ها مختلف ان مطلب کره

 -5تشکیل جلسه با همکاکان به منظوک حضوک گستید

جماعت دانش آموزان فیاهم نمانن که با توجه به نقش

 -دک هی حالت و هی مکان و هنگام کای ن وقت شریعی

تی دک نماز جماعت دانش آموزان؛

الگونی معلمان ،ان بهتین کوش لواه بود.

نماز ،مهمتین و بهتین کاک اقامه نماز جماعت اات -دک

 -6اجیا اذان زن

ذه و فکی دانش آموز نهادننه گیدد.

دانش آموزان دک اول وقت شیعی؛

(صففف

-113

 112کتاب ندای
رحمت )

توضیحات مختصری از فعالیت

انتظارات (گام های اجرایی)

دک آموزشگا توار همکراکان و

 -6تشونق دانش آموزان دک بی الاالتی ؛
-7کص وضعیت حضوک و ع م حضوک دانش آمروزان دک
نماز جماعات و تالش دک جهت کفع مشکالت و بهانه ها.
-1تبلیر ،،توارعه و

-1تبلیرر ،و ترریونح طرریح برری دانررش آمرروزان ،وال ر ن و

تبیی ابعاد و ضریوکت اجریا

گستیش انت حسنه وقف و -2انجاد پشتوانه و ایمانه

فیهنگیان؛ -2ناب پواتی ها اطالع کاانی و توزنع پاکرت

طرریح برریا مر نیان ،اولیرراء و

امی می کود با همت و نیات لالص همکراکان میتریم،

معاونی  ،میبیان و دبییان

ان طیح دک همه م اکس و بیا همه دانرش آمروزان و

شرریوع فیآنن ر اجرریا طرریح

فیهنگیان اطالع کاانی شود.

(توزنع پاکت ها)

جهت دکنافت پاکت ها و کای هی وقف به کاکشنااری

جمع آوک پاکت هرا وقرف و

قیآن ،عتیت و نمراز اداکات و جهرت کسرب اطالعرات

تیونل مبرال ،بره اداک توار

بیشتی و ثبت نام ااامی واقفی به منو وقف مشاککتی
قیآن ،عتیت و نماز اامانه انیان پیوکشی میاجعه شود.

طیح وقف مشراککتی برا دو هر

مالی بیا تواعه کمی و کیفی فعالیت ها قیآن ،عتریت
و نماز دانش آموزان ااتان لیااان کضو و ب ن صوکت
که دانش آموزان ،فیهنگیان و اولیا میتیم با توان مالی

ها و بیوشوکها معیفی طیح؛ -3تعیی نکی از دانش آموزان
به عنوان کاب دانش آموز اجیا طیح (وقف ناک)؛ -4توزنع
پاکت ها موقوفه مشاککتی بی اولیاء ،فیهنگیران و دانرش
آموزان طی میاام کامی (پیشرنهاد مری گریدد از ییفیرت

طرح وقه

مختلف دک انجاد موقوفه منفعتی مشاککت می کنن و برا

مشهههار تی

مشاککت هم نک موقوفه مشاککتی بیا تواعه فعالیرت

مبال ،و پاکت ها و تیونل کای موقرت بره واقفری میتریم

قرآن ،عترت

ها قیآنی انجاد می کنن کره عوادر انر موقوفره بره

(دانش آمروزان ،اولیراء و فیهنگیران)؛ -8ثبرت مشخارات

م اکس

صوکت مادام العمی صی تواعه کمی و کیفی فعالیت ها

واقفی  ،دک اامانه انیان پیوکشی جهت ص وک ارن کارمی

جمع بنر

قیآن ،عتیت و نماز دانش آموزان اارتان لیااران مری

وقف ؛ -9تشکیل جلسه جمع بن

و نماز

شود.

جلسات انجم اولیاء و میبیان ااتفاد شود)؛ -5جمرع آوک

جمع آوک ش

طریح و تارونب مبرال،

و اق مات صوکت گیفتره دک زمینره اجریا

طیح دک قالب صوکت جلسه؛ -10تیونل ته بری
وجو جمع آوک ش

کاری ها و

به دبییلانه اجریا طریح مسرتقی دک

اداک آموزش و پیوکش؛-11پیگیری جهرت دکنافرت ارن
کامی وقف از اداک آموزش و پیوکش میل ل مت.

ش

مبرال ،گرید آوک

و واکنز به شرماک حسراب

اعالم ش

جهت انجاد موقوفه

اق ام دک جهت انجراد موقوفره
عینی منفعتری توار
امنا موقوفه

هیئرت

ه

اصلی ان طیح ،تیونح انت حسنه وقف اات که

-1اطالع کاانی طیح

ثبت نام دک ارانت :از آبران ترا

ااامی و مشخاات دانش آموزان و فیهنگیران حرافظ

-2ثبت نام از عالقه من ان

اافن

نیم جزء تا حفظ کل قیآن می بانست دک ارامانه طریح

 -3اطالع کاانی نیو و مکان بیگزاک آزمون حفظ به

بیگزاک آزمون:

ملی نوک به آدکس ذنل ثبت گیدن تا بیاشون گواهینامه

دانش آموزان

نیم و نک جزء دک فیوکدن ما

صادک شود.

2جزء تا کل قیآن دک تییما

آدکس اانت طیح نوکhttp://quran.medu.ir :

ان طیح به منظوک تیونح و تیغیب دانش آموزان با حفظ

-1اطالع کاانی طیح

ثبت نام :مهی و آبان

جهت افاکش کتاب ها حفظ موضوعی به بخش آماک و

حفهههههظ

آنات قیآن کینم انجرام مری شرود و دک طری آن دانرش

-2ثبت نام از عالقه من ان

افاکش کتاب ها :آبان

فیم مسابقات قیآن و جهرت ثبرت نرام آمراک شریکت

موضهههوعی

آموزان عالقه من دک طول اال تیایلی به حفظ  40آنه

-3افاکش و تهیه کتاب ها حفظ موضوعی

بیگررزاک آزمررون میحلرره اول:

کنن گان دک طیح حفظ موضوعی قیآن کینم بره بخرش

-4کص وضعیت دانش آموزان دک میرزان پیشریفت دک

بهم

«حفظ موضوعی» اامانه انیان پیوکشی میاجعه شود.

پیدازن و طی دو میحله از اال تیایلی آزمون میبوطره

حفظ آنات

بیگررزاک آزمررون میحلرره دوم:

نمونه اواالت آزمون ها ان طیح دک بخرش منرابع و

کا اکادرره مرری دهنرر  .دک صرروکت موفقیررت دک آزمررون،

 -5تشونق و تیغیب دانش آموزان

فیوکدن

میتوا منو حفظ موضوعی اامانه انیان پیوشی قابل

گواهینامه میبوطه کا از آموزشگا دکنافت می کنن .

 -6بیگزاک آزمون طی دو میحله (بهم و فیودن )

ص وک گواهینامه :اکدنبهشت

دانلود اات.

هی
هرح مله
طه
حفظ نور
53-58

(صفف

کتفففاب نفففدای

بیشتی دانش آموزان و فیهنگیان دک زمینه حفرظ قریآن
کینم اجیا ش

اات و افیاد که موفق به حفظ بریش از

نیم جزء از قیآن کینم شون  ،بعر از کسرب موفقیرت دک
آزمون میبوطه گواهینامه معتبی حفظ دکنافت می کنن .

رحمت )

قرآن ریم
59-64

(صفف

طیح ملی حفظ نوک نا طیح نوک با ه

تشرونق هری مره

کتفففاب نفففدای
رحمت)

از آنات دکج ش

دک کتاب هرا حفرظ موضروعی مری

 -7ص وک گواهینامه بیا حافظی

محافل انه
با قهرآن یها
رسی ههای

دانش آموزان و فیهنگیان دک قالب جلسات بینامه کنرز

آموزشگا ح اقل نک میفل دک طول اال)

مخاوصا دک اه باز زمانی ذنل:

ااالمی ،اداکات اوقا  ،بسریح و  ...اارتفاد شرود و از

-2شنااانی دانش آموزان توانمن دک زمینره قیادرت و

-1هفتررره قررریآن ،عتررریت و

دانش آموزان بیگزن

قیآنری دک انر میاارم تجلیرل

اجیا هنیها قیآنی

نماز( 30 -23اذک)

صوکت گیید.

 -3اجیا میافل انس با قیآن

-2دهه فجی

 -4ثبت گزاکش تاونی و آماکها دک انیان پیوکشی

 -3هفته معلم

م اکس و داکالقیآن ها عالقره منر  ،ضرم شناارانی

-1تشکیل گیو با شنااانی دانش آموزان مستع

-1تشکیل گیو (آبان ما )

ان کشرته ونر

دانش آموزان مستع و لوش لوان ،بره تشرکیل گریو

-2تمین با گیو بی اااس قطعات تالوت معیفی ش

-2تمین قطعات( آذک و د )

متواطه می باش  .گیو ها همخوانی بیتی به میحلره

همخوانی آنات قیآن کینم می پیدازن و بی اااس قطعات

-3اجیا گیو دک میاامات آموزشگا /کواتا /شهی

 -3اجرریا دک میااررمات(د

ااتانی و کشوک کا لواهن نافت.

 -4اجیا مسابقه همخوانی دک میرل و زمران تعیری

وبهم )

ش

دک آموزشگا  /مسج نا بقاع متبیکره بره ترالوت و

ااتماع آنات نوکانی قیآن کینم می پیدازن .

تالوت
(ص

 73-75کتاب

ندای رحمت )

های
گهروه هه
همخهههوانی
قرآن ریم
( صف

75-77

کتفففاب نفففدای
رحمت )

دارالقرآن
35-52

کتفففاب نفففدای
رحمت )

الگونی معیفی ش

به تمین با دانش آموزان می پیدازن

و دک باز زمانی تعیی ش

توا اداکات و بی اااس نظی

ش

بیگررزاک میافررل (هرری

تواطه اداک

کاکشناای قیآن اداک بیا اجیا مسابقه به داکالقریآن

دانرش آمروزان دلتری و پسری دوک

 -4اجرریا مسررابقه( ااررفن و
فیوکدن ).

منطقه میاجعه می کنن .

مرا ههههه
(صفف

-1بینامرره کنررز زمانبن ر

دک طرررول ارررال تیاررریلی،

دک بیگررزاک میافررل از مشرراککت اولیرراء ،شرروکاها

داکالقیآن ها ،فضاهانی هستن که ماموکنرت اصرلی آن،

-1اطالع کاانی بینامه ها و فعالیت ها داکالقریآن بره

بیگزاک کالس ها تخااری آمروزش قریآن کرینم دک

دانش آموزان و فیهنگیان

لاص کا دک اجیا فعالیت ها با داکالقریآن هرا داشرته

کشته ها کوانخوانی ،تجون  ،صوت و لی  ،حفرظ ،تر بی

 -2ثبت نام از عالقه من ان و اکجاع آنان به داکالقیآن

باشن .

و ...و همچنی کص و جینان دهی به فعالیت ها قیآنری

-3اکتباط با داکالقیآن و ااتفاد از ییفیت ان میاکرز

م اکس و شهیاتان می باش .

دک بیگزاک بینامه ها و فعالیت ها قیآنی

دک طول اال تیایلی

انتظاک می کود م نیان میتیم مر اکس همکراک الزم و

مناسبت های
والیی
(صفف

82-84

کتفففاب نفففدای
رحمت)

مصباح الهدی
(صفف

87-90

کتفففاب نفففدای

م اکس ،داکالقیان ها و اداکات آموزش و پیوکش بی اااس

-1تهیه تقونم اجیانی مناابت ها والنری و مرذهبی
بینامره هرا

دک طول اال تیایلی بی اااس

نظی به ضیوکت گیامی اشت انام اهلل ،انتظاک می کود همکراکان

تقونم کامی کشوک

میتیم به گونه ا بینامه کنز نمانن که از من کوز قبرل از

تقونم مناابت ها مذهبی دک آاتانه انام اهلل و مناابت

دهه کیامت ،دهه باییت و والنت ،ونر

ها مذهبی میبوط به ارالیوز والدت نرا شرهادت ادمره

مییم و صفی و انام والدت و شهادت مهراکد معاروم

اطهاک (ع) با بینامه کنز قبلی به اجریا میاارم جهرت

،انام فاطمیه و اعیاد ملی و مذهبی)

(ثبررت تارراونی ،ابتکرراکات و

گیامی اشت ان مناابت می پیدازن .

 -2اجیا بینامه ها مناابتی

فعالیررت هررا دک اررامانه انرریان

 -3ثبت فعالیت ها و گزاکش ها دک انیان پیوکشی

پیوکشی موکد تاکی اات).

دک طی ان طیح ،دانش آموزان و فیهنگیران میتریم برا

-1اطالع کاانی طیح

دک طول اال تیایلی

جهت افاکش کتاب ها امام شناای به بخش آمراک و

اجیا فعالیت ها لالقانه و مطالعه کتراب هرا امرام

-2افاکش کتاب ها امام شناای

ثبت گزاکش فعالیت ها صوکت

فیم منو مسابقات قیآن ،عتیت و نماز ارامانه انریان

شناای با اربک و اریی ادمره اطهراک مخاوصرام امرام

-3دکنافت و توزنع کتاب ها بی دانش آموزان

گیفته دک ان زمینه دک ارامانه

پیوکشی میاجعه شود.

انیان پیوکشی موکد تاکی اات.

نمونه طیح ها ابتکاک اجیا ان فعالیرت دک بخرش

فیا کای ن انام اهلل مرذهبی آمرادگی الزم کا دک بری دانرش
آموزان و فیهنگیان بیا گیامی اشت ان مناابت ها انجراد
نمانن و با مشاککت دانش آموزان و برا اجریا بینامره هرا
لالقانه و اثی بخش به ان امی مبادکت نمانن .

صادق(ع) و امام کضا(ع) آشنانی عمیق به دات لواهن

-4تشکیل اتاد قیآن و عتیت و نماز آموزشگا بریا

آوکد.

تامیم گیی دک کابطه با نیو اجیا طیح

منابع و میتوا منو مارباح الهر

 -5اجیا بینامه ها لالقانه و اثیبخش

پیوکشی قابل دانلود اات.

رحمت )

ارامانه انریان

 -6ثبت گزاکش فعالیت ها دک انیان پیوکشی
-7تجلیل از دانش آموزان و فیهنگیان بیتی

عطر انتظار
(صفف

91-92

کتفففاب نفففدای
رحمت )

آشنا می شون و م اکس برا اجریا بینامره هرا مروثی و

 -2تشکیل جلسه هم ان نشی با دانش آمروزان عالقره

متنااب با ا دانش آموزان آنان کا با امام عای بیشرتی

من و توانمن دک زمینه مباحث مه ونت

آشنا می کنن و زمینه تیبیت منتظیان حقیقی کا فریاهم

-3ت بیی و بینامه کنز بره منظروک بیگرزاک جلسرات

آموزان با امام مهر

می آوکن .

گفتمان دننی با موضوع مه ونت ،جشنواک و نمانشگا

لالقانه دک داتوک کاک قیاک دهن .

دینی
93-94

کتفففاب نفففدای

(عح) کا برا اجریا بینامره هرا

نظی به گستیش شبهات بری دانرش آمروزان ،جلسرات
گفتمان ها دننی به منظوک پاار بره شربهات دانرش

جلسات گفتمان

ل مت هماهنگی صوکت گیید و جلسرات گفتمران بره

آموزان و ماون ااز آنان دک بیابی هجمه ها فیهنگری

-2اکاده دکلواارت مبلر ،و متخارص جهرت اجریا

صوکت فعال و مشاککتی برا بهری گیری از ابزاکهرا

با حضوک متخاای دک م اکس بیگزاک می گیدد.

عملی نماز
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اجرریا

دک طول اال تیایلی

گفتمان به اداک میل ل مت

توصیه می شود دک انتخاب اااتی حتما برا اداک میرل

الکتیونیکی ج ن بیگزاک گیدد .

 -3اجیا جلسات گفتمان دننی
 -4ثبت گزاکش تاونی و آماک

آمههههوز

رحمت )

همکاکان میتیم اهتمام ون

ا دک آشنا کریدن دانرش

-1بینامره کنرز و تنظریم تقرونم زمانبنر

رحمت )

(صففف

فیاگیی کفتاکها نک منتظی حقیقی ،انجاب می کن ؛

ها مه ونت

گفتمان های
(صفف

دک قالب ان طیح دانش آموزان با فیهنگ صییح انتظراک

-1مطالعه شیو نامه اجیا طیح از کتاب ن ا کحمت

دک طول اال تیایلی

ضیوکت آشرنانی دانرش آمروزان برا امرام زمانمران و

دک انیان پیوکشی

دک قالب ان طیح که دک مر اکس مقطرع ابتر انی بریا

-1بینامه کنز بیا اجیا دوک ها

دلتیان و دک م اکس متواطه اول بیا پسیان اجیا مری

-2بیگزاک نشست با معلمان و میبیران دکوس دننری،

نماز ،توصیه می شود م نیان میتیم نظراکت الزم کا دک

شود ،دانش آموزان توا معلمان و میبیان آموزشگا بره

قیآن ،پیوکشی و ...

اجیا ان طیح بیا همه دانش آموزان داشته باشن و

صوکت عملی با مباحثی مون (غسرل ،وضرو ،تریمم و)...

 -3اجیا آموزش ها به صوکت عملی دک کالس ها دکس

از فیاگیی صییح ان آموزش ها توا دانش آمروزان

آشنا می شون .

 -4گیفت آزمون عملی از دانش آموزان

اطمینان حاصل نمانن .

 -5ثبت گزاکش تاونی و آماک فعالیت ها دک انیان پیوکشی

دک طول اال تیایلی

با توجه به ضیوکت اکاده آموزش عملی مقر مات اقامره

دانش آموزانی که به ا تکلیف شیعی می کارن  ،طری

-1بینامه کنز و تهیه تقونم اجیانی

دک طررول اررال تیارریلی و

توصیه می شود:

جشههههه

میاام و آنی به نادمان نی تیت عنوان جش شکوفانی

-2بینامه کنز جهت اکاده آموزش ها الزم و مق ماتی

متنااب با شیان آب و هروانی

جش تکلیف دانش آموزان پسی متنااب با ا و اال

شکوفایی

نا جش تکلیف دک کناک اانی دواتان و اولیا لودشران

قبل از ا تکلیف به دانش آموزان

منطقه و تامیم ارتاد تیبیتری

و کوحیات لاص پسیان بینامره کنرز گریدد؛ اجریا

ان اتفاق مهم کا جش می گیین .

 -3بینامه کنز اجیا جش با حضوک و مشاککت دانش

آموزشگا

جش تکلیف ااد و کم هزننه موکد تاکی اات ،لذا از

(صففف
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آموزان و اولیا آنان

تیمیل هزننره هرا غیری ضریوک بره والر ن جر ا

 -4ثبت گزاکش ها دک انیان پیوکشی

لودداک گیدد؛ شانیت ان میاام معنو حفظ گیدد و
از بیگزاک آن به ابک جش تول نا ...لودداک گیدد.

نظی به وجوب انتخاب میجع تقلی و اننکه هی مسلمان دک

-1تشکیل جلسه همفکی با حضوک دانرش آمروزان و

دک طول ارال تیاریلی و بری

انتظاک می کود مر نیان مر اکس و معراونی و میبیران

تقلیههههد و

اولی ق م بان میجع لود کا انتخاب نمان  ،دانش آموزان

همکاکان صاحب نظی

اااس تارمیم ارتاد تیبیتری

میتیم پیوکشی اهتمرام و جر نت الزم کا دک پیگیری

مرجعیت

آموزشگا

اجیا ان طیح و کسب اطمینان از اننکه همره دانرش

(صففف
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دک پانه ها مختلف تیایلی و بی اااس فعالیرت هرا

-2تهیه پواتی و کااله میاجع معظم

مختلف و لالقانه عوامل آموزشگا  ،با میاجع معظم تقلی

 -3التارراص جلسرراتی از کررالس هررا دکس دن ر و

آموزان میجع تقلی لود کا انتخاب کید باشن  ،مبذول

آشنا می شون .

زن گی ،قیآن ،ابک زن گی و ...بره آمروزش تقلیر و

فیمانن .

میجعیت شناای

رحمت )

 -4ثبت گزاکش فعالیت ها و پیشنهادات دک انیان پیوکشی

طرح پیونهد
مسهههه د،
مدرسهههه و

دک قالب ان طیح ،دانش آمروزان بره همریا معلمران و

-1بیگزاک جلسات هم ان نشی برا حضروک مسرئوالن

اولیا لودشان ،نماز جماعات صبح ،یهی ،عای و مغریب

م کاه و امام جماعت مسج میله

حضوک هی مه بیشتی دک ان فضراها معنرو دک بیابری

و عشاء کا دک مسج میله لودشان اقامه می کننر و دک

-2تعیی دانش آموزان کاب (لادم الالو )

آایب ها اجتماعی ماونتی لواهن بود .لرذا اهتمرام

بینامه ها تیبیتی مسج شیکت می کنن .

-3اجیا بخشی از بینامه هرا کارمی آموزشرگا دک

م نیان م اکس دک زمینه ااز و تشونق دانش آموزان

م کاه و بع از اقامه نماز

و همکاکان دک مساج موکد انتظاک اات.

من ل
(ص

دک طول اال تیایلی

مساج  ،انگیها تیبیتی هستن که دانش آموزان برا

 -4تشونق دانش آموزان فعال مسج

108-109کتفاب
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مسابقات قیآن ،عتیت و نماز بسرتی اارت کره دانرش

-1طیح موضوع مسابقات دک اتاد تیبیتی آموزشگا

میحله آموزشرگاهی مسرابقات

مهمتین نکته و دکلواات دک بیث مسابقات ،پیهیز از

آموزان به بهانه آن دک کشته ها مختلف مسابقاتی مون(

-2اطالع کاانی شیو نامه و میتوا مسابقه به دانرش

مقرراطع متواررطه اول و دوم دک

نخبرره گیانرری و تررالش دک جهررت کشررف و شنااررانی

حفظ ،قیادت ،نهح البالغه ،صییفه ارجادنه ،احکرام و)...

آموزان؛

هفته اول آذک ما

ااتع ادها قیآنی همه دانش آموزان اات و تاکی بری

مسهههابقات

شیکت می کنن و با مطالعه منابع و میتواهرا معیفری

-3ناب پواتی مسابقات دک تابلو اعالنات آموزشگا

و میحله آموزشگاهی مسرابقات

ان اات که دک میحله آموزشگا مسابقات همه دانرش

قرآن ،عترت

ش

و دک جلسات مختلف با مفاهیم و آموز ها ااالمی

 -4ثبت نام از دانش آموزان به صوکت فیاگیی( به نیو

مقطع ابت انی دک بهم ما

آموزان دکگیی ان مسابقات باشن .

و نماز دانش

بیش از پیش آشنا می شون .

آموزان
(صففف
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که هی دانش آموز ح اقل دک نک کشته شیکت نمان )
-5افاکش تع اد کتاب ها مسابقات از ارانت انریان
پیوکشی
 -6توزنع کتاب ها و منابع بی دانش آموزان
 -7بیگررزاک باشررکو آزمررون میحلرره آموزشررگاهی
مسابقات
 -8تجلیل از دانش آموزان بیگزن
-9آماد ااز دانش آمروزان بیگزنر

بریا میحلره

شهیاتانی مسابقات

مسهههابقات
قرآن ،عترت
و نمهههههاز
فرهنگیان
(صففف
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مسابقات قیآن ،عتیت و نماز فیهنگیان بستی اات کره

-1اطالع کاانی مسابقات به همکاکان عالقه من

میحله شهیارتانی مسرابقات:

اطالع کاانی انر مسرابقات بریا شریکت گسرتید

فیهنگیان عالقه من دک کل ااتان و تمرام مر اکس مری

-2ثبت نام همکاکان دک اامانه انیان پیوکشی

بهم ما

همکاکان دک آن موکد تاکی و انتظاک اات.

توانن دک قالب مهاک کشته (قیادت ،حفرظ 10جرزء ،نهرح

-3اطالع کاانی زمران بیگرزاک میحلره شهیارتانی

میحله ااتانی مسابقات :هفتره

البالغه و کوش ت کنس احکام) ثبت نام نمرود و بعر از

مسابقات.

معلم
میحله کشوک  :میداد ما

موفقیرت دک میحلره شهیارتانی و اارتانی بره میحلره
کشوک مسابقات کا نابن .

رحمت )

*توضی ات کامل فعالیت ها در کتاب «ندای رحمت» قید شده است.
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