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آغاز فعالیت ساماهن حفظ جزء  03رد پوراتل گام
باسمه تعالي
روساي محترم ادارات قرآن،عترت و نماز
باسالم و احترام
ضمن عرض تبريك به مناسبت ميالد پيامبر اعظم(ص) و امام جعفرصادق (ع) به استحضار مي رساند جهت ثبت-
نام در طرح ملي جزء  03قرآن كريم در سامانه همگام ،مي توان همانند روش ثبت نام در مسابقات قرآن ،عترت و
نماز و طرح ملي حفظ قرآن كريم با ورود به پورتال همگام و درج كد كاربري و رمز عبور با ورود به پنل مديريت و
پنجره جشنواره مسابقات با عنايت به موارد زير ،اقدام به ثبت نام نمود:

 :1در سطح مدرسه دانش آموزان و همكاران فرهنگي  ،مي توانند فرايند ثبت نام را انجام دهند ( ثبت نام به دو
صورت انجام ميگردد -1دانش آموزان مي توانند كد كاربري و رمز عبور را از مدير مدرسه دريافت و اقدام به
ثبتنام نمايند و همكاران فرهنگي كد كاربري و رمز عبور از فناوري منطقه دريافت و اقدام به ثبت نام نمايند ضمنا
همكاران فرهنگي كه از طريق پورتال همگام فيش حقوقي دريافت مي نمايند نياز به دريافت كد كاربري و رمز
عبور ندارند مي توانند با همان كد وارد شوند -2 .دانش آموزان و فرهنگيان از طريق مدير مدرسه اقدام به ثبتنام
نمايند)  .آزمون مربوطه در مدرسه انجام خواهد پذيرفت .
 : 2مدير مدرسه در پنل مديريت خود در قسمت مديريت كاربران – كاربر جديد اقدام به ايجاد نقش كميته
اجرايي براي معاون پرورشي مدرسه يا يكي يا چند نفر از همكاران فرهنگي مي نمايد سپس در قسمت جشنواره
و مسابقات وارد شده و براي هر جشنواره و مسابقه  ،كميته اجرايي را كه ايجاد نموده است دسترسي ميدهد ،در
اينصورت كميته اجرايي ميتواند به صورت گروهي دانش آموزان را ثبت نام نمايد.
 : 0دانش آموزان افاغنه ميتوانند از كد مربوط به خود در سامانه سناد ،استفاده و اقدام به ثبت نام نمايند.
 :4در سطح مناطق و شهرستانها و استان ها جهت ثبت نام نيروهاي اداري از طريق كارشناس قرآن ،عترت و
نماز مربوطه مي توانند اقدام نمايند .

 :5در حال حاضر امكان ثبتنام هر دانش آموز ،فقط در مدرسه محل تحصيل خودش مهياست ،در اين راستا با
توجه به نقش اثرگذار مراكز دارالقرآن در فرايند مذكور ،به دنبال راهكاري براي امكان ثبت نام توسط مديران مراكز
دارالقرآن نيز هستيم.
 :6از اين تاريخ به بعد ثبت نام ،فقط در سامانه همگام انجام گيرد و از ثبت نام در اپليكيشن سينا خودداري شود،
در حال حاضر به دنبال انتقال اطالعات موجود در اپليكيشن به سامانه هستيم ،چنانچه به هر دليلي اين امر امكان
پذير نباشد ،به ناچار بايد افراد ثبت نام شده در آن به سامانه همگام منتقل شوند تا از شركت در قرعه كشي محروم
نشوند.
 -7نحوه ثبت امتيازات شركت كنندگان:
در سامانه همگام ،سه برگ فرم بارگذاري شده است كه ممتحنين (آموزگار ،مدير ،مربي و )...مي بايست ،فرم
مذكور را پرينت گرفته و امتيازات هر سوره را در ستون مربوطه فرم مذكور( بر روي برگه كاغذ) ،ثبت نموده و نمره
نهايي آن را در پايان هر مرحله در سامانه درج نمايند ،با اين وضعيت ،براي هر دانشآموز و فرهنگي ،سه امتياز
ثبت ميشود( پايان مرحله اول -پايان مرحله دوم -همه سور جزء )03
تبصره :ثبت نمرات توسط كميته اجرايي در جشنواره مسابقات ،آيكون برگزيدگان جشنواره انجام مي گردد.
 -8دانش آموزان و فرهنگياني كه قبال نيز در سامانه طرح نور ثبت نام نموده و گواهينامه دريافت كرده اند ،به
منظور بهره مندي از جوايز مادي و معنوي مي توانند در اين طرح شركت نمايند.
 -9دانش آموزان و فرهنگيان بعد از پايان هر مرحله بايد مجددا در مرحله بعد ثبت نام نمايند.

تبصره (مهم):
با توجه به اينكه در نظر است قرعه كشي جوايز مرحله اول در هفته قرآن انجام گيرد ،ضروري است
اطالعات همه دانشآموزان و فرهنگيان شركت كننده در طرح ،حداكثر تا  22آذرماه در سامانه
همگام ثبت شود ،بديهي است فقط اسامي مندرج در سامانه مذكور در سبد قرعه كشي قرار خواهند
گرفت.

