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 ضوابطآیین انمه 

صصی  تخ
 ثبت انم و آزمون اهی ارزیابی و اعطای مدرک 

 هب حافظان قرآن کریم 

 
 

 

 مطابق با آخرین تغییرات صورت گرفته 

 بر اساس جلسات شورای تخصصی ارزیابی حافظان 
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 قرآن كریم حافظانارزیابی و اعطای مدرك تخصصی به  هایآزمونضوابط 
 

رسانی ( و به منظور ساماندهی و تسهیل خدمت8/9/84( شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ )573سه )بر اساس مصوّبه جل

، الکریم با همکاری ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشوردستگاههای اجرایی کشور به حافظان کالم وحی؛ سازمان دارالقرآن

 نماید.را طبق توضیحات و ضوابط ذیل اجرا می« یمکرقرآن حافظانارزیابی و اعطای مدرک تخصّصی به » آزمون های

 ـ درجات اعطائی و شرایط الزم:الف

  نام:ـ شرایط عمومی ثبتب

 کریم( جزء پیوسته قرآن10حداقل )ـ حفظ 1 

  نام:ـ مدارک الزم جهت ثبتج

رگذاری صفحه اول گذرنامه)در صورت دارا بودن(، در غیر اینصورت بارگذاری مدرک برای اتباع با – شناسنامه اول صفحه تصویر ـ1

 شناسایی و احراز هویتی معتبر

 برای اتباع ورود کد اختصاصی از سوی وزارت کشور – کارت شناسایی ملیـ تصویر 2

 و به صورت واضح  متقاضی با زمینه روشن 3* 4پرسنلی  ـ تصویر عکس3

 آزمونها )در صورت وجود( از تمدارک معافیتصویر  -4

 : مهم اتتذكر 

بر  ،بودن مدارک، بزرگ یا ...( در مدارک ارسالینام، ناقص فرم ثبت وارده در هرگونه اشکال )عدم صحت اطالعاتتبعات ناشی از  -1

 .عهده فرد ثبت نام کننده خواهد بود

آزمون  بعد از قبولی در 2و برای درجه   از مرحله دوم)شفاهی( بعد 3، 4،  5)برای درجات اهدر صورت قبولی در هر یك از رشته  -2

 پی()کارسال رونوشت ،بعد از ارسال سوابق و قبولی در آزمون مرحله چهارم( 1مرحله سوم)مفردات و ترجمه( و  برای درجه 

)بدون هر شده ه عکس پشت نویسیقطع دومراه ه به سال که کارت ملی ندارند(، 15)به استثناء افراد کم تر از شناسنامه و کارت ملی

جود و هایی،در مدارک و گواهینامه های ن ضروری خواهد بود و امکان استفاده از اسکن ارسالی گونه اثر چسب و ... بر روی عکس(

 نخواهد داشت.

  نام:ثبت زماندـ 

 هرسال اعالم خواهد شد.م ثبت نا ابتدایبندی و تقویم زمانی آزمونها در به طور معمول هرساله از طریق جدول زمان 

 

 

 درجه

 تخصصی 
 شرایط الزم عنوان

1 
 استاد حفظ قرآن

 )همطراز دکتری(
 سال سابقه تدریس و تربیت حافظان قرآن کریم 10حافظ ممتاز قرآن،آشنا به تفسیر و علوم قرآنی و دارای 

2 
 حافظ ممتاز قرآن

 همطراز فوق لیسانس()
 تسلط بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ،ترجمه آیات و مفردات قرآن

3 
 حافظ کل قرآن

 )همطراز لیسانس(
 تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ همراه با درک معنای آیات

4 
 جزء قرآن 20حافظ 

 )همطراز فوق دیپلم(
 آیات معنای درک با همراه ، حفظ از  جزء پیوسته قرآن 20تسلط بر خواندن 

5 
 جزء قرآن 10حافظ 

 )همطراز دیپلم(
 آیات معنای درک با همراه ، حفظ از  جزء پیوسته قرآن 10تسلط بر خواندن 
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 ـ اطالعات آزمونها :و
 

 

 باشد.لی در مرحله قبل از آن میشرط ورود به هر مرحله از آزمونها، قبو: 1تذکر

در مراحـل  2در مراحل اول و دوم آزمون، متقاضیان دریافت مدرک درجـه  5و4،3متقاضیان دریافت مدارک درجات  حضور: 2تذکر

ــو ــه اول، دوم و س ــدرک درج ــت م ــیان دریاف ــدول  1م و متقاض ــون  ج ــل آزم ــامی مراح ــذکوردر تم ــت. م ــی اس  الزام
 

  هـ شرایط معافیت از آزمونها : 

 

نوط به اسکن و ارسال مدرک یا م حافظانرخانه اعطای مدرک به ( از سوی دبی4تا  1های مذکور )ردیف پذیرش معافیت :1 تبصره

 د شد.نخواه بوده و به درخواست های پس از اتمام ثبت نام ترتیب اثر داده نامه تأییدیه سازمان مربوطه در زمان ثبت نام

 نمایند.شرکت نام ثبت در فرآیندکلیه افراد مشمول موارد فوق نیز همچون سایر متقاضیان، ضروری است  :2تبصره 

( تماس 021ـ66956068با شماره تلفن ) 16الی  8ز ساعت ا نام ثبت مهلت در توانندمی بیشتر اطالعات کسب جهت متقاضیان 

 حاصل فرمایند.

 برد.حضور در جلسه آزمون، استفاده از شرایط معافیت را برای داوطلب از بین می :3تبصره 

 

 

 

 

 

 )تقریبی(آزمون زمان برگزاری آزمون در استان مربوطه نوع آزمون عنوان آزمون مرحله

 اول
 و حفظ قرآن ترجمه

 )ویژه همه رشته ها(

 کتبی

 )چهار گزینه ای(
 اردیبهشت ماه هرسال ادارات کل تبلیغات اسالمی استانها

 دوم
 حفظ

 همه رشته ها()ویژه 
 هرسال ماهمرداد استانها ادارات کل تبلیغات اسالمی شفاهی

 سوم
 ترجمه آیات و مفردات

 (مُجاز کل حافظان  )ویژه

 کتبی

 )چهار گزینه ای(
 ماه هرسالدی )تهران( سازمان دارالقرآن الکریم

 چهارم
 تفسیر و علوم قرآنی

 (مُجاز )ویژه حافظان کل

 کتبی

 حی(و تشری چهارگزینه ای)
 متعاقباً اعالم می شود )تهران( سازمان دارالقرآن الکریم

 توضیحات معافیتنوع  معافیتعنوان  ردیف

1 

 و  وحدیث آنقر علوم الهیات و معارف اسالمی)گرایش ارشدمدرک کارشناسی-

 (گرایش های مرتبط

 (رتفسی و قرآنی علوم )رشتهعلمیه حوزه سه مدرک سطح-

 معاف از آزمون مرحله اول

 (درک مفاهیم و حفظ قرآن)

 رکامد کسبجهت 

 5و4و3اتدرج 

 زیابی حافظان)حافظ ممتاز( از دبیرخانه ارحفظ تخصصی 2دارندگان مدرک درجه- 2
 معاف از آزمون مرحله اول

 (درک مفاهیم و حفظ قرآن)

 مدرک کسبجهت 

 1جه در 

3 

  ي قبل از آزمون هرسالسه دورههای اول تا پنجم بهدارندگان رت

 در مسابقات بین المللی حفظ جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها 

 ،نیروهای مسلح و ملـی دانشـجویانسراسری و مسابقات کشوری اوقاف و امور خیریه، 

 .موزیآسراسری دانش 

 نمایند.توانند از این امتیاز استفاده می دو دوره براي حداکثر : افراد مذکور 1بصرهت

 معاف از آزمون مرحله دوم 

 (شفاهی حفظ قرآن)

 رکامد کسبجهت 

 اتدرجتمامی  

 ند.آن مرحله معافآزمون به شرط عدم درخواست ارتقای درجه، از شرکت مجدد در گذشته،  دوره آزمون مراحل از یك هر در شدگانقبول 5
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 اول)كتبی( آزمون مرحلهو ضوابط  طیشرا 

 سؤال حفظ( بوده و هر سؤال یك امتیاز خواهد داشت. سه سؤال ترجمه و دو )  سؤال 5ـ هر جزء شامل 1

 ت به صورت کتبی، و چهارگزینه ای بوده و حد نصاب قبولی آزمون مرحله اول به شرح جدول ذیل است:سؤاال -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامال غلـط باشـد و گزینه  4نبع سؤاالت آزمون مرحله اول، ترجمه رایج قرآن کریم بوده به این معنا که سه گزینه از م -3

 .در هیچیك از ترجمه های رایج موجود نباشد

 رتقاء درجه، فرد بـه مـدت یکسـال ازرشته و اتغییر ـ در صورت قبولی در آزمون مرحله اول سال گذشته به شرط عدم 4

 باشد.این مرحله معاف می

 اشاره شده است. 3معافیت های مربوط به این مرحله در جدول صفحه ـ 5
 

 آزمون مرحله دوم)شفاهی(و ضوابط  طیشرا 

 گیرد.حافظان مورد ارزیابی قرار می حفظِو کیفیت شود، صحت در این مرحله که به صورت شفاهی برگزار می

 سطری( پرسیده خواهد شد. 15ت به صورت شفاهی و هشت سطری )بر اساس قرآن های سؤاالـ 1

 اشاره شده است. 3عافیت های مربوط به این مرحله در جدول صفحه م-2

 :به شرح جدول ذیل است رحله دومدر آزمون مـ حد نصاب قبولی 3
 

 

 

 

 

 

 رشته ردیف
تعداد 

 سؤاالت
 نتیجه امتیاز دریافتی

 جزء 10مجاز به شرکت در آزمون شفاهی  به باال 03 50 جزء10 2

 جزء 20مجاز به شرکت در آزمون شفاهی  به باال  60 100 جزء20 3
4 

 150 جزء30

 به باال  105
جزء )صرفاً جهت دریافت  30مجاز به شرکت در آزمون شفاهی 

 (3مدرک درجه 
 به باال  120 5

دریافت جزء )جهت  30مجاز به شرکت در آزمون شفاهی 

 (3،2،1مدارک درجات 

ف
دی

ر
 

 رشته

عنوان 

مدرك 

 تخصصی

تعداد 

 سؤال

 وقف و ابتداء و لحنصوت  تجوید حسن حفظ

 کل 

 نمره

 حد 

 نصاب

 تك 

 ماده

 کل 

 نمره

 حد

 نصاب

تك 

 ماده

 کل 

 نمره

 حد

 نصاب

تك 

 ماده

 کل 

 نمره

 حد 

 نصاب

 تك 

 ماده

 18 20 30 9 10 20 27 30 50 - 80 100 5 5 جزء10 1

 18 20 30 9 10 20 27 30 50 - 80 100 7 4 جزء20 2

 3 جزء30 3

10 100 

80 - 50 30 27 20 10 9 30 20 18 

 2 جزء30 4
90 - 50 40 - 20 15 - 30 25 - 

 1 جزء30 5

 های و ضوابط آزمونآیین نامه 

  مقرآن كری حافظانارزیابی و اعطای مدرك تخصصی به 
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 مرحله سوم )ترجمه و مفردات( ـ ویژه حافظان كلو ضوابط آزمون  طیشرا 

 اند.ویژه حافظانی است که حد نصاب های الزم را در آزمون های مراحل اول و دوم کسب نموده  این مرحله از آزمون صرفاًـ 1

بـه صـورت کتبـی و  مفـردات سـؤالترجمـه و دو  سـؤالچهـار  ؤال شاملس 6ن کریم، آقر جزءدر این مرحله از آزمون از هر  -2

 . ای طراحی خواهد شدچهارگزینه

 به شرح جدول ذیل است: مرحله سومدر آزمون  ـ حد نصاب قبولی3

 

 

 

 

 
 

  :تسؤاالـ منبع 5

 انتشارات دارالکتب االسالمیه کتاب قاموس قرآن، تالیف سید علی اکبر قرشی، مفردات : -

 ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی  : رجمهت -
 

 مرحله چهارم )تفسیر و علوم قرآنی( ـ ویژه حافظان كلو ضوابط آزمون  طیشرا 

 ساله( 10ساله تدریس در زمینه آموزش حفظ قرآن کریم )طبق چرخه کاری بررسی سوابق  10ـ احراز سوابق 1

مـان و یید شده شش ماه فرصت مطالعه داده خواهـد شـد و زأبه افراد تساله  توسط شورای کارشناسی،  10بعد از تایید سوابق  نکته:

 به اطالع ایشان خواهد رسید.رسمی مکان دقیق این مرحله طبق نامه 

 :( و به شرح جدول ذیل استایتشریحی و چهارگزینه ) ت به صورت کتبیسؤاالـ 2

 

 اشد.می ب رمتغیّتشریحی  تسؤاال امتیازتستی یك امتیاز و  سؤالهر  -3

  انتشارات سمت، تألیف آیت اهلل معرفت، کتاب علوم قرآنیت علوم قرآنی : سؤاالمنبع  -5

 بدون نکات تفسیری شامل سُوَر:ت تفسیر : تفسیر نمونه )تالیف آیت اهلل مکارم شیرازی( سؤاالمنبع  -6

 

 نتیجه امتیاز تعداد كل سؤاالت

 سؤال شامل 180

و سؤال ترجمه 120

 سؤال مفردات60

 )هرسؤال یك امتیاز(

 2حائز دریافت مدرک درجه  149تا  140

 به باال 150
 راهیابی به آزمون مرحله چهارم

 سال سابقه تدریس حفظ( 10)در صورت داشتن 

سؤاالت چهارگزینه ای  

 علوم قرآنی

سؤاالت  چهارگزینه ای  

 تفسیر

 الت تشریحیسؤا

 علوم قرآنی 

تشریحی  سؤاالت

 تفسیر

 تعداد 

 كل سؤاالت

 امتیاز حد نصاب

 قبولی

 سؤال 10

 امتیاز( 10) 

 سؤال 40

 امتیاز( 40)

 سؤال 5

 امتیاز( 10)

 سؤال 20

 امتیاز( 40)

 سؤال 75

 امتیاز( 100)
 به باال 75

قمان، ل س،یان، ات، انساسراء، نحل، مومنون، احزاب، حجر وسف،یحمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، هود، 

 میرآن کرقام  یو جزء س دیلک، الرحمن، حشر، حدعنکبوت، دخان، واقعه، م م،صف، جمعه، منافقون، تغابن، رو امه،یق


