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 باسمه تعالي

  كاركنان دولت  ويژه "آداب و اسرار نماز  "دستور العمل دوره آموزشي
  معرفي دوره :

نظام آموزش ج /1/3در راستاي اجراي دوره هاي آموزشي فرهنگي و اجتماعي از مجموعه دوره هاي عمومي موضوع بند 
معاونت  31/3/1388مورخ  30432/1/200و  21/5/1382مورخ96358/1803و بخشنامه شماره كاركنان دولت 

براي  » آداب و اسرار نماز« دوره آموزشي راهبردي منابع انساني رياست محترم جمهور و اعطاي مجوز به ستاد اقامه نماز، 
   شد. اجرا خواهد اجراييكليه كاركنان دستگاه هاي 

  : اهداف
  ن عمل عباديآشنايي فراگيران با جايگاه عبادي نماز در مسير بالندگي و اهميت اي - 1
  آشنايي فراگيران با شيوه هاي دعوت فرزندان و خانواده به نماز  - 2
  آثار نمازبا فلسفه و آشنايي هرچه بيشتر كاركنان - 3
  آن مورد نياز نماز و احكامآموزش قرائت صحيح  - 4

  مخاطبان :
  مشمول قانون خدمات كشوري اجراييكليه كاركنان دستگاه هاي 

  : زمان برگزاري
  سال در طول
  .نباشددوره بيشتر از دو ماه  غيرحضوري و حضوريبخش هاي  فاصله اجراي تبصره:

 :مدت زمان آموزش 
  ساعت غيرحضوري) 14ساعت حضوري و 14ساعت ( 28

  : اهداف رفتاري آموزش نماز و احكام آن (حضوري)
  : رود فراگيران در پايان دوره انتظار مي

  نماز را بشناسند.و تعقيبات مقارنات ، مقدماتآداب مهم نماز در  - 1
  احكام مبتال به نماز را بشناسند. - 2
  با برخي از شيوه هاي دعوت و اقامه نماز در محيط كار و خانواده آشنا شوند. - 3

   : (حضوري)راهكارهاي دعوت به نمازنماز و احكام و آداب سرفصل هاي آموزشي 
  تفسير نماز،  نمازآداب ، چيستي و چرايي نماز شامل: و معناي آن نماز - 1
  شيوه هاي دعوت به نماز در محيط كار و خانواده - 2
    مبتال به نماز، آموزش تصحيح قرائت و اذكار نماز، پاسخ به شبهات و پرسش هاي پرتكرار نمازاحكام  آموزش نماز شامل: - 3
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  : حضوريمنابع آموزشي دوره 

  تاليف: حجت اإلسالم و المسلمين آقاي                 نماز                          آداب و اسراركتاب  - 1
  نرم افزار اندرويد تصحيح قرائت نماز                          كاري از مركز تخصصي نماز قم(سايت قنوت) - 2

  : اهداف رفتاري آموزش نماز شناسي (غير حضوري)
  : رود فراگيران در پايان دوره انتظار مي

  آسيب ها و سالمت اجتماعي جامعه را بدانند. نقش نماز در كنترل - 1
  ؟و بدانند چرا نماز مي خوانند شده با آثار فردي و اجتماعي نماز آشنا - 2

  :  سرفصل هاي آموزشي نماز شناسي (غير حضوري)
نه چگو ابعاد عبادت، نقش عبادت درزندگي انسان، چرا عبادت كنيم؟ريشه هاي عبادت، عبادت شامل مباحثي از قبيل: - 1

  ، فلسفه عبادت.عبادتط صحت و قبولي شرايتداوم عبادت،  عبوديت، آفات عبادت، ،؟عبادت كنيم
 ، نماز از ديدگاه عقل و وجدان،و ترك نماز، سبك شمردن اهميت نماز ،نماز در مكتب وحي نماز شامل مباحثي از قبيل: - 2

  آداب نماز ،نماز معصومين ،نماز هاي مردود
  ر حضوري :                       غيدوره منابع آموزشي 

  قرائتيمحسن آقاي  والمسلمينتاليف: حجت اإلسالم                                         كتاب پرتوي از اسرار نماز - 1
  مجتبي كلباسي آقاي والمسلمينكتاب يكصدوده پرسش وپاسخ درباره نماز                    تاليف: حجت اإلسالم  - 2

  آموزش حضوري ل ساعاتجدو* 
  ساعت  دروس  سرفصل  رديف

  نماز و معناي آن  1
  چيستي و چرايي عبادت - 2نقش عبادت در بندگي - 1  چيستي و چرايي نماز

  بين عبادات در و جايگاه نماز اهميت - 3
  تعقيبات - 3      مقارنات - 2     مقدمات - 1  آداب نماز  4

  اسرار كلي و اجزاء نماز - 2معناي اذكار نماز     - 1  تفسير نماز

  هاي دعوت به نمازشيوه  2
  نماز و خانواده  - 2و راهكارهاي دعوت به نماز    اصول  - 1
  6  هاي اقامه نماز در محيط كارروش - 4 جذب فرزندان به نماز     هاي روش - 3

به  پاسخ - 3آموزش تصحيح قرائت و اذكار نماز   - 2مبتال به نماز احكام  - 1  آموزش نماز  3
  4    شبهات و پرسش هاي پرتكرار نماز

  14  جمع ساعات آموزش حضوري
  آموزش غيرحضوري جدول ساعات*

  ساعت  سرفصل
  14  نماز شناسي
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  : جلسات زمان آموزش

  ساعت  خواهد بود. 8قيقه و مدت ساعات آموزشي در يك روز حداكثر  90مدت زمان آموزشي هر جلسه 
  : غياب فراگيران حضور و

 ،غايب باشند حضور وغياب به عمل خواهدآمد و به كساني كه بيش از يك هفتم ساعات آموزشيلسات آموزشي، يه جازكل
  داده نخواهد شد. دوره اجازه شركت درآزمون پايان

  : زشيابي از فراگيران دورهار
 ،را كسب نمايند آزمون يازامت%  60آيد و به كساني كهاز فراگيران آزمون كتبي به عمل ميدر پايان دوره آموزشي  - 1
  خواهد شد. صادرساعت) 28نامه پايان دوره آموزشي(به مدت گواهي استانزسوي ستاد اقامه نماز ا

گواهي پايان شود،  امتياز آزمون%  60ق به كسب موف غيرحضوري) يا ضوري و(حچنانچه داوطلبي فقط در يك بخش - 2
  خواهد شد.ساعت صادر14دوره به مدت 

كار نماز را . (فراگيران بايد حمد و سوره و اذپذيردموزش قرائت صحيح نماز به صورت شفاهي انجام ميابي از آارزشي - 3
  نزد استاد قرائت نمايند). در
  مي شود. طراحي توسط ستاد استان آزمون غيرحضوريتوسط مدرس كالس و سواالت  ضوريآزمون حسواالت  – 4

  شرايط انتخاب مدرسان:
  مدرسان به شرح ذيل تعيين مي شود : ابنظر براي انتخ ويژگي هاي مورد

  يت فقيهمعتقد به نظام جمهوري اسالمي و اصل وال - 1
با مدرك حداقل آموزش عالي(حوزه) و مدرسان مراكز  3 حداقل پايان سطحبا مدرك ( هاي علميهمدرسان حوزه - 2

  ريس نمايند.توانند در اين دوره آموزشي تدرشته معارف اسالمي ميليسانس) در
  به فنون و مهارت هاي تدريس تسلط - 3
  كشورشديد به جناح هاي سياسي مطرح در عدم گرايش - 4
  سال 3از سابقه تدريس حداقل  برخورداري - 5
  متاهل - 6

  مي باشد.استان ه: اولويت تدريس با مدرسين بومي تبصر
  

  نظر سنجي:
هاي نمون برگ  ،دوره آموزشيعوامل اجرايي مدرسان و ،اومحتشركت كنندگان ازمندي بررسي ميزان رضايت به منظور - 1

 .شودمي  توسط فراگيران تكميل 2و 1شماره 
هاي در نمون برگ آن و درج اطالعات   استخراجنسبت به  از فراگيران  2و 1شماره هاي پس از جمع آوري نمون برگ  - 2

 .به صورت درصد اقدام شود)  4و 3 ( شماره هاي جمع بندي
 

  پژوهش  و ، آموزشرهنگمعاونت ف
  مديريت امور آموزشي                                                                                                                                          
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                            1فرم شماره                                                      باسمه تعالي                                                                                  

  كنندگانفرم نظرخواهي از شركت

  آداب و اسرار نماز وزشيدرباره مدرسان دوره آم

  دوره..................................... ...........................تاريخ برگزارياستان:.....................................شهرستان:.........................نام دستگاه.......................

  كننده عزيز:شركت

  .هاي آموزشي ياري فرماييدما را در ارزشيابي و اصالح برنامه تكميل دقيق فرم نظرخواهي و عودت آن به مديريت دوره،با سالم، خواهشمنداست با 

  با تشكر                                                                                                                                                                                               
مديريت اجرايي دوره                                                                                                                                                                              

  عنوان درس :                                                                                                                              نام مدرس :

 

  ضعيفخيلي  ضعيف  متوسط  خوب  خوبخيلي    هاي ارزشيابيمالك  رديف

    دريستسلط بر موضوع ت  1

          

    آمادگي پاسخگويي به سئواالت فراگيران  2

          

    توانايي ارائه مطالب با بيان روشن و قابل فهم  3

          

    ي ارائه مطالب درس(داشتن طرح درس)رعايت ترتيب و پيوستگ  4

          

    لزوم)آموزشي متناسب با نوع درس(درصورتاستفاده از وسايل كمك  5

          

    هاي متنوع آموزشي متناسب با محتواهبه كارگيري شيو  6

          

    توانايي جلب مشاركت فراگيران در مباحث درسي  7

          

    ن يادگيري فراگيرانهاي مناسب در سنجش ميزااستفاده از روش  8

          

    توانايي اداره كالس و استفاده موثر از وقت  9

          

حضــور و رعايــت نظــم و مقــررات آموزشي(حضــور بــه موقــع،كنترل   10
)ا

  

          

    ميزان كاربردي و مفيد بودن مباحث مطروحه  11

          

    تاثير مباحث مطروحه درجهت تقويت و افزايش انگيزه فراگيران  12

          

  

 .لطفاً ساير نظرات و پيشنهادهاي مرتبط با مدرس دوره را به اختصار در ظهر فرم بنويسيد 
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  2فرم شماره                                                                باسمه تعالي                                                                           

  فرم ارزيابي از دوره آموزشي آداب و اسرار نماز

  .................................وره...............................شهرستان:............................نام دستگاه.....................................تاريخ برگزاري داستان:..........

  كننده عزيز:شركت

پس  ،اهشمنداست به منظورامكان ارزيابي دوره مذكورخوه آموزشي، عالي در دورحضور جنابو احترام، ضمن تشكر و قدرداني ازبا سالم 
اين فرصت را براي هاي مربوط هگزينه مناسب را عالمت بزنيد.بديهي است دقت نظر شما در پاسخ به گزيناز مطالعه جدول ذيل،

ي بعدي اقدامات مناسب را به هاآورد تا نقاط ضعف و قوت دوره آموزشي را شناسايي و براي تقويت دورهاندركاران دوره فراهم ميدست
                                                                                                                                                                 عمل آورند. 

  با تشكر                                                                                                                                                                                                         
  مديريت اجرايي دوره                                                                                                                                                                                                  

  
  كمخيلي  كم  زياد  زيادخيلي    هاي ارزشيابيمالك  رديف

           ميزان تناسب برنامه آموزشي دوره با نيازهاي فراگيران  1

           ان درسيبيني شده براي هر عنوزمان آموزش پيش  2

           هاي تكميليضرورت استمرار و برگزاري دوره  3

           ها با برنامهتطبيق زمان تشكيل كالس  4

           كيفيت مديريت اجرايي دوره  5

 

  ضعيف  متوسط  خوب  خيلي خوب    هاي ارزشيابيمالك  رديف

           مكان برگزاري دوره  6

           زمان برگزاري  7

           طول مدت دوره  8

           كيفيت پذيرايي  9

 

 .لطفاً ساير نظرات و پيشنهادهاي مرتبط با دوره را به اختصار در ظهر فرم بنويسيد 
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مخصوص  فرم(                                                                باسمه تعالي                                                                                                         
  مازآداب و اسرار ن درباره مدرسان دوره آموزشي كنندگانفرم نظرخواهي از شركت 3بندي) فرم شماره جمع

 استان:......................................شهرستان:................................... تاريخ:..........................

  كنندگان محترم:شركت

   آموزشي ياري فرماييد. هايما را در ارزشيابي و اصالح برنامه با سالم، خواهشمنداست با تكميل دقيق فرم نظرخواهي و عودت آن به مديريت دوره،

  : عنوان درس                                                        :                                                 نام مدرس

 

 

  ضعيفخيلي  ضعيف  متوسط  خوب  خوبخيلي    هاي ارزشيابيمالك  رديف

    تسلط بر موضوع تدريس  1

          

    ي به سئواالت فراگيرانآمادگي پاسخگوي  2

          

    توانايي ارائه مطالب با بيان روشن و قابل فهم  3

          

    شتن طرح درس)رعايت ترتيب و پيوستگي ارائه مطالب درس(دا  4

          

    لزوم)آموزشي متناسب با نوع درس(درصورتاستفاده از وسايل كمك  5

          

    محتوا هاي متنوع آموزشي متناسب بابه كارگيري شيوه  6

          

    توانايي جلب مشاركت فراگيران در مباحث درسي  7

          

    هاي مناسب در سنجش ميزان يادگيري فراگيراناستفاده از روش  8

          

    توانايي اداره كالس و استفاده موثر از وقت  9

          

    و...)رعايت نظم و مقررات آموزشي(حضور به موقع،كنترل حضور و غياب  10

          

    ميزان كاربردي و مفيد بودن مباحث مطروحه  11

          

    تاثير مباحث مطروحه درجهت تقويت و افزايش انگيزه فراگيران  12

          

 

ر نظرات و پيشنهادهاي مرتبط با مدرس دوره را به اختصار در ظهر فرم بنويسيد.* لطفاً ساي  
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  4بندي) فرم شماره خصوص جمعم فرم(                                       باسمه تعالي                                                                                                                   

  آداب و اسرار نماز فرم ارزيابي از دوره آموزشي  

  ........................ تاريخ: ..........................استان:......................................شهرستان:...........

  كننده عزيز:شركت

 ،خواهشمنداست بــه منظورامكــان ارزيــابي دوره مــذكوره آموزشي، عالي در دورر جنابسالم و احترام، ضمن تشكر و قدرداني از حضو با
اين فرصت را بــراي  هاي مربوط،دقت نظر شما در پاسخ به گزينهبديهي است  گزينه مناسب را عالمت بزنيد.پس از مطالعه جدول ذيل،

هــاي بعــدي اقــدامات مناســب ي را شناسايي و بــراي تقويــت دورهآورد تا نقاط ضعف و قوت دوره آموزشاندركاران دوره فراهم ميدست
  بعمل آورند. 

                                                                                                                    

  كمخيلي  كم  زياد  زيادخيلي    هاي ارزشيابيمالك  رديف

    موزشي دوره با نيازهاي فراگيرانميزان تناسب برنامه آ  1

        

    بيني شده براي هر عنوان درسيزمان آموزش پيش  2

        

    هاي تكميليضرورت استمرار و برگزاري دوره  3

        

    ها با برنامهتطبيق زمان تشكيل كالس  4

        

    كيفيت مديريت اجرايي دوره  5

        

 

  ضعيف  متوسط  خوب  خيلي خوب    هاي ارزشيابيمالك  رديف

    مكان برگزاري دوره  6

        

    زمان برگزاري  7

        

    طول مدت دوره  8

        

    كيفيت پذيرايي  9

        

 

                                                      .دوره را به اختصار در ظهر فرم بنويسيد اير نظرات و پيشنهادهاي مرتبط به* لطفاً س

  




