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 تعاليباسمه

 حمایت از برنامه شیوه نامه اجرای کلیات و 

  1400در سال  های قرآنیها و مهارتتربیت و بازآموزی نیروهای متخصص دانش

 

 

 

 مقدمه  -1

 

ی و کیفی نیروهای زایش کمهای بلندمدت و مهمی است که در افبرنامهترین از زیرساختیامر کادرسازی در هر برنامه فرهنگی 

های قرآن نیز در سطوح مختلف عمومی و تخصصی نیازمند مربیان، سزایی ایفا می کند. امر آموزشنقش بهمتعهد و متخصص، 

های آموزش قرآن کریم را به نحو شایسته به انجام رسانده و معلمان، مدرسان، داوران و اساتیدی مجربی است تا بتوانند دوره

   هد و متخصص را به جامعه قرآنی معرفی نماید. های جوان، متعنیرو

 

 اهداف کلّی  -2

 های آموزش قرائت قرآن کریم شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در دوره -1

های تدریس های بدیع و انتقال مهارتقرآن کریم در سطح کشور و تعمیم روشهای وشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزشر -2

 ارچه و نظام یافته قرائت قرآن در سطح کشور.یكپ

 کریم.سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآنهای آموزشی در راستای زمینهتكمیل حلقه -3

 های کادر متخصص و داوران مسابقات قرآن کریم.های پایانی دورهشناسایی و تربیت ممتحنان آزمون -4

 

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

 

های نوین، علمی و با فنون و روش م،یارتباط خود با قرآن کر قیضمن تعم های کادر متخصصدوره آموختگاندانش رودانتظار می

های سبک و همچنین دوره کریمقرآن ، تجوید، صوت و لحن، مفاهیم و حفظو آموزش روخوانی و روانخوانی سیتخصّصی تدر

الكریم، نظامی یكپارچه و هماهنگ را دارالقرآن سازمانو با همكاری با قرآن آشنا شده زندگی قرآنی و آشنایی و انس کودکان 

 ارند.ذقرآن کریم کشور به اجرا گ و تخصصی های عمومیدرآموزش
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  چکیده طرح -4

 شود: یم رزی موارد شامل نامهشیوه نیکادر متخصص در ا تیترب

 معلم صوت و لحن،  تیترب -3                د،یمعلم تجو تیترب -2                    یقرآن یمعلم سبک زندگ تیترب-1

 و انس کودکان با قرآن، ییآشنا یمرب تیترب -5                                  م،یمعلم مفاه تیترب-4

 تربیت مدرس -8ممتحن                   تیترب -7داور مسابقات قرآن،                            تیترب-6

 دییمورد تأ دیمذکور با حضور اسات هایمربوطه(، دوره یلی)براساس طرح تفص طیو ثبت نام از افراد واجدالشرا ییپس از شناسا

 .گردندیبه صورت متمرکز برگزار م ایها و سازمان در استان

را دارند که در این خصوص  (ع)ن وعترتآموزش مجازی قرآامكان برگزاری در بستر سامانه ملی  بخش های دانشی این دوره ها)

 یها نهی، هزصورت نیدر ااقدام شود.  قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز یاز سامانه مل یدستورالعمل بهره بردارباید مطابق مفاد 

 زیسامانه وار یمحاسبه و به حساب مؤسسه مجر میسازمان دارالقرآن الكر یمحتوا نیژوهش و تأمپاداره کل  یمربوطه با هماهنگ

 (.خواهد شد
 

 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 قشن نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد آموزش و سنجش مهارتهای قرآنی / اداره کل  آموزش و سنجشمعاونت  1

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در استان اداره امور قرآنی استان  2

 

 اجرایی  و تقویم مراحل -6

  زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  و سهمیه استانها تعیین دوره تخصصی 1

 20/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  ابالغ دستورالعمل اجرایی به استان ها 2

 شناسایی و ثبت نام از افراد توانمند 3
 اداره امور قرآنی استان یا

 مؤسسه توانمند

 1/10/1400تا  20/5/1400از 

 شروع و اجرای دورهناسه و اخذ ش تعیین استاد یا اساتید دوره،  4
اداره امور قرآنی استان یا 

 مؤسسه توانمند

 قبل از شروع هر دوره

 پایان هر دوره اداره امور قرآنی استان برگزاری آزمون های پایانی 5

 در طول برگزاری دوره سازمان دارالقرآن الكریم بازرسی ، نظارت و ارزیابی 6

 پایان دوره اداره امور قرآنی استان ارالقرآن الكریمتهیه و ارسال گزارش به  سازمان د 7

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

 گردد :باشد. اهم این موارد در زیر اشاره میتوجه به نكات اجرایی دوره که در ذیل طرح های تفصیلی آمده، ضروری می

 طرح. یمراحل اجرا یدر تمام یاجتماع یرگذاو فاصله یبهداشت یهاكلپروت تیلزوم رعا -1

 کنندگانوجه به رعایت شرایط ورودی شرکتت -2

 اخذ شناسه دوره قبل از آغاز آن -3

 توجه در انتخاب مدرسان دوره که افرادی مسلط به مباحث علمی و عملی آموزش حفظ و همچنین متخلق به اخالق قرآنی باشند. -4

 ها در طول سالاستمرار در تشكیل کالس -5

 بندی آموزشی دورهت دقیق ساعات و بودجهرعای -6

توجه به استانداردهای آموزشی و امكانات و منابع آموزشی مناسب برگزاری دوره و همچنین تأمین ابزارهای تشویقی و انگیزشی   -7

 برای متعلمان

های مختلف )قرائت، رشته طرح نامه های مربوط به آموزش کادر متخصص در :نیاز برنامه عناوین دستورالعمل های اجرایی مورد -8

 مفاهیم، حفظ قرآن کریم، سبک زندگی، آشنایی و انس کودکان با قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه(
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 )در صورت حضوری بودن دوره ها(نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -9

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400ر سال های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم دنامهتفاهم -1

 1400ها استان یکرد اعتبارات قرآن نهیآیین نامه نحوه هز -2

 در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. تذکر مهم: در صورت برگزاری 
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 تعاليباسمه

 برنامه شیوه نامه اجرای کلیات و 

  1400در سال های تخصصی قرائت قرآن کریم برگزاری آموزش

 مقدمه  -1
 

 )مدظله العالي(. مقام معظم رهبری اجرا کرد یهنر دیرا با یاثر هنر نیا ... است رینظيب یاثر هنر کیقرآن 

آموزش و ارتقاء قاریان قرآنی است که  سازمان دارالقرآن الكریم شناسایی، هایبراساس فرموده مقام معظم رهبری یكی از مهمترین برنامه

 هیفوظعمل به  بتوانند قرآن را به زیبایی و هنرمندانه اجرا کنند تا تأثیر آن در دلهای مؤمنین دوچندان شود. در همین راستا و براساس

 یراهبر»طرح  قویت و ارتقاء آموزش تخصصی قرآن کریم در کشور؛درخصوص ت ،راهبردی سازمان دارالقرآن الكریممصرّح در سند  سازمانی

 گردیده است.طراحی و تدوین  «میقرائت قرآن کر یتخصص هایآموزش یدر برگزار یمردم یقرآن هایتشكل تیو هدا

 اهداف کلّی  -2

 قرائتِ فصیح و آهنگین قرآن کریم در سطح جامعه اسالمی ۀهای پاینشر آموزه -1

نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن » های قرائت قرآن در راستایبندی شده و هماهنگ برای آموزشوش منطقی، جذّاب، سطحارائه ر -2

 با محوریت جوانان. و ایجاد عالقه و زمینه برای پرداختن به فراگیری فنون قرائت قرآن در سطوح باالتر« کریم

و التذاذ از بیان فصیح و الحان  یآشنائ قیاز طر یاصه نوجوانان و جوانان با کالم الهو انس آحاد جامعه، خ یمنظور آشنائهب یساز نهیزم -3

 .میقرآن کر یآسمان

 های رشد ایشان.در امر قرائت تخصصی قرآن کریم و ایجاد زمینه یجذب و شناسایی استعدادهای -4

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

اصول کلی تقلید را فرا گرفته و بتوانند قرآن کریم را به صورت تقلیدی در شیوه تحقیق یا  ،4ح سط قرائتطرح رود مخاطبان انتظار می -1

 تدویر تالوت نمایند.

های تطبیق آشنا شده و بتوانند در جاهای مختلف قرآن محفوظات ، با تكنیک 5قرائت سطح رود فراگیران پس از گذراندن طرح انتظار می -2

 اده سازی نمایند.تقلیدی خود را به خوبی پی

، با قرائت پیشرفته آشنا و به تالوت استاندارد مجلسی و 6قرائت پیشرفته پس از شرکت در دوره قرائت سطح به  انرود عالقمندانتظار می -3

 کوتاه مسلط شوند.

( با قرائت معنامحور آشنا 7)سطح های قرائت حرفه ای افرادی که در سطح مطلوبی از تالوت قرار دارند با شرکت در دورهرود انتظار می -4

 شده و در راستای قاری طراز جمهوری اسالمی ایران گام بردارند.

 

 )به طور خالصه و ساده طرح را توضیح دهید( چکیده طرح -4

تطبیقی  مکری قرآن قرائت آموزش (،4سطح تقلیدی با گرایش تدویر و تحقیق ) مکری قرآن قرائت آموزش: شامل قرائت تخصصی هایآموزش

، که پس از ثبت (7سطح ) قرآنحرفه ای  قرائت آموزش ،(6سطح ) مکری قرآن پیشرفته قرائت آموزش ،(5سطح با گرایش تدویر و تحقیق )

تابعه  یو شهرستانهاها استان حدر سطو مذکور در مؤسسات قرآن و عترت  هایمربوطه(، دوره یلی)براساس طرح تفص طینام از افراد واجدالشرا

 .گردندیو  برگزار م عیتوز

 

 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد آموزش و سنجش مهارتهای قرآنی / اداره کل  آموزش و سنجشمعاونت  1

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در استان اداره امور قرآنی استان  2
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 اجرایی  و تقویم مراحل -6

  زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  و سهمیه استانها تخصصیتعیین دوره های  1

 20/5/1400 سنجشو  معاونت آموزش ابالغ دستورالعمل اجرایی به استان ها 2

 تا پایان سال 20/5/1400 تقرآن و عترسسات ؤم شناسایی و ثبت نام از افراد عالقه مند و واجدالشرایط 3

4 
دوره های آموزشی متناسب با موضوع دوره، شروع و  اساتیدو  مدرسانتعیین 

 اجرای دوره
 قرآن و عترتسسات ؤم

 تا پایان سال 20/5/1400

 پایان دوره قرآن و عترتسسات ؤم برگزاری آزمون های پایانی 5

 بازرسی ، نظارت و ارزیابی 6
و  اداره امور قرآنی استان

 کارشناسان قرآن ادارات تابعه

 در طول سال

 پایان دوره اداره امور قرآنی استان تهیه و ارسال گزارش آماری و مصور به سازمان دارالقرآن الكریم 7

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

 گردد :باشد. اهم این موارد در زیر اشاره میمی توجه به نكات اجرایی دوره که در ذیل طرح های تفصیلی آمده، ضروری

 گذاری اجتماعی در تمامی مراحل اجرای طرح.های بهداشتی و فاصلهلزوم رعایت پروتكل -1

 .توجه به داشتن شرایط مؤسسه برای برگزاری دوره های تخصصی -2

  .توجه و جدیت در برگزاری آزمون های ورودی  -3

 .سازمان انتخاب مدرسان ذی صالح و مورد تأیید -4

توسط سازمان  7و  6های پایانی دوره های قرائت سطح )آزمون برگزاری آزمون های پایانی براساس معیارهای از پیش تعیین شده در طرح

  شوند(تعیین و داوری می

 د. ر قرار گیرظبرای این دوره های باید مدن مربوط به آموزش قرائت تخصصیطرح نامه  -5
 

 

 

 )در صورت حضوری بودن دوره ها(نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400ر سال های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم دنامهتفاهم -3

 1400ها استان یکرد اعتبارات قرآن نهیآیین نامه نحوه هز -4

 تذکر مهم: در صورت برگزاری دوره ها در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. 
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 تعاليباسمه

  آزمونبرگزاری کلیات و شیوه نامه اجرای برنامه 

 (16دوره ) 1400در سال  تخصصی به حافظان قرآن کریمارزیابی و اعطای مدرک 

 مقدمه  -1

جانبه به قرآن و تالش با پیروزی انقالب شكوهمند اسالمي و فراهم شدن بستر مناسب فعالیتهای دیني و فرهنگي، رویكرد همه

هایي که در این رویكرد فراگیر مورد توجه قرار ها و رشتهای گرفت. یكي از شاخهالم الهي جان دوبارهبرای فراگیری و انس با ک

آموزش قرآن، فضای  گرفت، حفظ و به خاطر سپردن آیات نوراني قرآن کریم بود. امروزه با رشد و گسترش مراکز مردمي در امر

 شده است.  انگیز کالم الهي آکندهجامعه بیش از پیش از عطر روح

کریم از تعیین سازمان یا نهادی مشخص جهت صدور مدرکي واحد و در پي مكاتبات و درخواستهای متعدد حافظان قرآن

کریم، دبیرخانة شورای عالي انقالب فرهنگي به دستور ریاست محترم جمهور، پس از تشكیل معتبر برای حافظان قرآن

یزني با نمایندگان جامعة قرآني کشور، پیشنهادات را جهت اتخاذ تصمیمي کارگروهي تخصصي، برگزاری جلسات تخصصي و را

(، 8/9/84( مورخ )573نویس، در جلسة )نهایي به صحن علني شورا ارائه داد که در نهایت اعضای شورا پس از بررسي پیش

سازمان تبلیغات اسالمي ابالغ  را تصویب و آن را جهت اجرا به «کریمضوابط ارزیابي حافظان قرآن» ای به عنواننامهآیین

 نمود.

 اهداف کلّی  -2

 تشویق و ترغیب جامعه قرآني جهت پرداختن به امر حفظ آیات قرآن کریم، به عنوان یک ارزش اسالمي. -1

 کریم. ارائه الگوی مناسب و مجرب آموزشي برای تربیت حافظان قرآن -2

 ی حُسن حفظ، ترجمه و قرائت تخصصي آیات کالم اهلل مجیدهاارتقاء سطح کیفي حافظان قرآن کریم در زمینه -3

 مندی حافظان قرآن کریم از امتیازات مصوّبایجاد ساز و کاری جهت بهره -4

 

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

سبت به شرکت کنندگان در این آزمونرود انتظار مي ست ن سطح کیفي محفوظات خود در دها با تمرین و ممار های ر زمینهارتقاء 

سب اجرای منظم این آزمون صي اهتمام ورزیده و بر ح ص سن حفظ، ترجمه و قرائت تخ ها، تعداد حافظان قرآن کریم که به حُ

 پردازند افزون گردد.ها ميحفظ تخصصي آیات قرآن کریم و توجه و تسلط بر آیات و معاني آن
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 چکیده طرح  -4

 شورای عالی انقالب فرهنگی: 573بخشی از مصوبه 

کریم، هر سال حداقل یک دوره رساني دستگاههای اجرایي کشور به حافظان قرآنبه منظور ساماندهي و تسهیل خدمت»

شدگان مدرك تخصصي حفظ اعطا نامه، برگزار و به قبولکریم به شرح مواد مندرج در آیینآزمون تخصصي حفظ قرآن

 1«شود.مي

سازمان تبلیغات اسالمي پس از دریافت ابالغیه شورای عالي انقالب فرهنگي، آن را جهت بررسي و اجرا به سازمان دارالقرآن 

 الكریم، حوزة تخصصي سازمان تبلیغات اسالمي در امور قرآني سپرد.

اجرای این ابالغیه، با  گیری پیرامون نحوهالكریم نیز جهت بررسي حدود و ثغور کار و تصمیمسازمان دارالقرآن

با جدیّت هرچه « دبیرخانه ارزیابي و اعطای مدرك تخصصي به حافظان قرآن کریم»ای بدین منظور، با عنوان تشكیل دبیرخانه

های مربوطه را در مند مصوبه مذکور و برگزاری آزمونتر، فراهم ساختن زمینه های الزم برای اجرای دقیق، سریع و نظامتمام

 ر قرار داد.دستور کا

براساس ابالغیه مذکور، مدرك تخصصي حفظ قرآن، در پنج درجه، و با عناوین و شرایط زیر و با امضاء وزیر محترم فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي و رئیس محترم سازمان تبلیغات اسالمي به حافظان قرآن اعطاء خواهد شد:

درجه 

 تخصصي
 شرایـط الزم عنـوان

 استاد حفظ قرآن 1
سال سابقه تدریس و  10تاز قرآن، آشنا با تفسیر و علوم قرآني و دارای حافظ مم

 تربیت حافظان قرآن

 تسلط بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ، ترجمه آیات و مفردات قرآن حافظ ممتاز قرآن 2

 تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ، همراه با درك معنای آیات حافظ کل قرآن 3

 لط بر خواندن بیست جزء پیوسته قرآن از حفظ؛ همراه با درك معنای آیاتتس جزء قرآن 20حافظ  4

 تسلط بر خواندن ده جزء پیوسته قرآن از حفظ؛ همراه با درك معنای آیات جزء قرآن 10حافظ  5

 

له در دو مرح 5تا  3کنندگان مدارك درجات بر اساس مصوبات جلسات شورای تخصصي ارزیابي حافظان قرآن کریم، دریافت

کنندگان مدرك درجه یک در تمامي چهار ها و دریافتدر  سه مرحله از آزمون 2ها، دریافت کنندگان مدرك درجه از آزمون

های الزم  موفق به دریافت مدارك تخصصي در رشته مورد نظر نمایند و پس از کسب حدنصابها شرکت ميمرحله از آمون

 خواهند شد.

 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد دیفر

معاونت آموزش و سنجش/ اداره کل آموزش و سنجش حفظ قرآن  1

 کریم

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد

 هاهای مراحل اول و دوم  در استاناجرای آزمون اداره امور قرآني استان  2

 

  

                                                 

 .8/9/84الب فرهنگي مورخ شورای عالي انق 573مادة یک، مصوبه جلسة  -1
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 مراحل و تقویم اجرایی  -6

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

 گردد :باشد. اهم این موارد در زیر اشاره ميتوجه به نكات اجرایي دوره که در ذیل طرح های تفصیلي آمده، ضروری مي

ها بسیار ضروری های ابالغي از سوی سازمان در برگزاری هر مرحله از آزمونتوجه به رعایت دقیق دستورالعمل -1

 است.

 ها بسیار حائز اهمیت است.نام و آزمونهای  ثبتاطالع رساني گسترده در خصوص مزایای این مدارك، زمان -2

 ون های شفاهي باید مطابق بخشنامه های ابالغي این سازمان توسط استانها صورت گیرد. زمآبرگزاری  -3
 

 

 

 نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم در سال نامهتفاهم -5

 1400ها استان یکرد اعتبارات قرآن نهیوه هزآیین نامه نح -6

 
ف

دي
ر

 

 پايان شروع عنوان فعالیت

 25/12/1399 02/12/1399 کنندگان به صورت اینترنتي از طریق سایت تالوتاز شرکت نامثبت 1

 20/01/1400 14/01/1400 ویرایش اطالعات آزمون مرحله اول توسط داوطلبان 2

 30/02/1400 18/02/1400 دریافت کارت حضور در آزمون مرحله اول از طریق سایت تالوت 3

 صبح 9 ساعت 31/02/1400 های مختلف استانها)ترجمه، مفاهیم و حفظ(  در حوزه برگزاری آزمون کتبي مرحلة اول 4

 12/04/1400 اعالم نتیجة آزمون مرحلة اول از طریق سایت تالوت 5

 05/06/1400 01/06/1400 برگزاری آزمون مرحلة دوم )شفاهي حفظ( در مراکز استانها 6
 03/08/1400 تالوتاعالم نتایج آزمون مرحلة دوم  از طریق سایت  7

 26/09/1400 برگزاری آزمون مرحلةسوم )ترجمه و مفردات( 8

 11/10/1400 اعالم نتایج آزمون مرحلة سوم )ترجمه و مفردات( 9

 متعاقبا اعالم خواهد شد برگزاری آزمون مرحله چهارم  10

 1400د بهمن و  اسفن شدگانانجام امور مربوط به صدور و ارسال مدارك تخصصي قبول 10
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 تعاليباسمه

 شیوه نامه اجرای برنامه لیات و ک

  1400در سال  میقرآن کر یآموزش حفظ عموم یها دورهبرگزاری 

 مقدمه  -1

وظایف سازمان، مصّرح  1ه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت حافظان قرآن کریم و عمل به بند توج در راستای

كریم در هاي قرآنتالش در جهت توسعه كمي و كيفي آموزش»در سند راهبردی سازمان دارالقرآن الكریم )با موضوع: 

و  مفاهيم، ترجمه، حفظهاي قرائت، در رشته« ي عموميهاآموزش»و « هاي تخصصيآموزش»، «تربيت نيروي انساني»هاي بخش

جزء حفظ نیم»در دوبخش  «کريمقرآن 30های آموزش حفظ جزء برگزاری دوره» کلّیات و دستورالعمل اجرایي، («تفسير قرآن.

از بازنگری و پس را « سال( 12ام قرآن کریم)ویژه مقطع سنّي باالی سال( و حفظ جزء سي 12تا  8پایاني)ویژه مقطع سنّي 

 نماید.ارائه مي 1400انجام برخي اصالحات جهت اجرا در سال 

 اهداف کلّی  -2

 ، به عنوان یک ارزش اسالمي.قرآن کریم، جهت پرداختن به امر حفظ آیات نوجوانانتشویق و ترغیب  -1

 کریم. قرآن حافظانارائه الگوی مناسب و مجرب آموزشي برای تربیت  -2

 

  یاتی  )کمی و کیفی(اهداف عمل -3

ستوارانتظار مي شرکت در این طرح و قبولي در آن، موفق به حفظ متقن و ا جزء نیم رود نوجوانان عالقمند به حفظ قرآن کریم با 

ُسوَر مبارکه ناس تا فجر(  سيپایاني قرآن کریم) صحیح و روان اُم قرآن کریم و یا جزء  صورت  شوند و بتوانند محفوظات خود را به 

 ائه نمایند.ار

 

 

 )به طور خالصه و ساده طرح را توضیح دهید( چکیده طرح -4

ساس ا سطح بند غات،یطرح پس از تبل نیبر ا سبند یثبت نام،  س کبه تفكی –مخاطبان یو کال و  التیسطح تحص ت،یجن

 ينیبشیپ ياکز آموزشنوجوانان، در مر ژهیعالقمندان به حفظ قرآن به و ژهیجلسه و 23در  يآموزش یکالسها -يمحدوده سن

اُم قرآن و یا جزء سيپایاني قرآن کریم)سُوَر مبارکه ناس تا فجر(  جزءیمشده برگزار و مخاطبان، موفق به حفظ متقن و استوار ن

 شده و خواهند توانست به صورت صحیح و روان محفوظات خود را ارائه نمایند. کریم

شي انیشا ست محتوای آموز شیوه حفظ، مرور و تثب این طرح ذکر ا و یا و جزء پایاني قرآن کریم نیم تیبر مبنای آموزش 

ــش و اُم قرآن کریم جزء ســي طراحي گردیده و محوریت در این طرح بیان مباحث نظری و کارورزی عملي)حفظ، مرور و پرس

مربوطه اعطاء  نامهیگواه ند،یرا کســب نما(  100از  80)حداقل نمره يانیکه حد نصــاب آزمون پا یبه افرادد. باشــپاســ ( مي

 .گردديم

که در این خصوص باید مطابق مفاد  وجود دارد (ع)ن وعترتآموزش مجازی قرآدر بستر سامانه ملی این دوره ها امكان برگزاری )

 یمربوطه با هماهنگ یها نهی، هزصورت نیدر ااقدام شود.  قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز یاز سامانه مل یدستورالعمل بهره بردار

 (.خواهد شد زیسامانه وار یمحاسبه و به حساب مؤسسه مجر میسازمان دارالقرآن الكر یمحتوا نیژوهش و تأمپاداره کل 
 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد آموزش و سنجش حفظ قرآن کریم اداره کل /آموزش و سنجشمعاونت  1

 برنامه در استان جرایو در برخی موارد انظارت  ،مسئول راهبری اداره امور قرآنی استان  2
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 اجرایی  و تقویم مراحل -6

  زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  طرح یو دستورالعمل اجرائ یلیطرح تفص نیو تدو هیته 1

 20/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  ابالغ دستورالعمل اجرایی به استان ها 2

 هسسؤم و داره امور قرآنی استانا شروع و اجرای دوره 3

 قرآن و عترت

 تا پایان سال 20/5/1400

 در طول برگزاری دوره اداره امور قرآنی استان  بازرسی ، نظارت و ارزیابی 4

 پایان دوره اداره امور قرآنی استان تهیه و ارسال گزارش به سازمان دارالقرآن الكریم 5

 عمومی و ضوابط خاص( مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات -7

 گردد :باشد. اهم این موارد در زیر اشاره میتوجه به نكات اجرایی دوره که در ذیل طرح های تفصیلی آمده، ضروری می

 کنندگانوجه به رعایت شرایط ورودی شرکتت -1

 تخلق به اخالق قرآنی باشند.توجه در انتخاب مدرسان دوره که افرادی مسلط به مباحث علمی و عملی آموزش حفظ و همچنین م -2

 ها در طول سالاستمرار در تشكیل کالس -3

 بندی آموزشی دورهرعایت دقیق ساعات و بودجه -4

توجه تامین به استانداردهای آموزشی و امكانات و منابع آموزشی مناسب برگزاری دوره و همچنین تأمین ابزارهای تشویقی و انگیزشی  -5

 برای متعلمان

  :برنامه ازین مورد ییاجرا یدستورالعمل ها نیعناو -7

 میقرآن کر یحفظ عموم آموزش هایدوره طرح نامه های مربوط به 

 سال( 12تا  8 یمقطع سنّ ژهی)و میقرآن کر یانیجزء پا مین حفظ 

 سال( 12 یباال یمقطع سنّ ژهی)ومیقرآن کر امیحفظ جزء س و 
 

 

 )در صورت حضوری بودن دوره ها(نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8

 نامه های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریمر اساس تفاهمب

 تذکر مهم: در صورت برگزاری دوره ها در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. 
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 تعاليباسمه

  یاز برگزار تیحماشیوه نامه اجرای برنامه کلیات و 

  1400در سال  یقرآن یزندگ یقرآن یبا سبک زندگ ییآشنا یهادوره

 مقدمه  -1

ضرورت و اهمیت رو سخگویی به نیازهای معرفت كردیبا توجه به  سبت به فرهنگ قرآن کریم در جهت پا شار مختلف  یو مهارت یکاربردی ن اق

با  یو مواجهه اصححول یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد یمختلف زندگ یهابخش آن در عرصححهرآن و فرهنگ نجاتجامعه و به صحححنه آوردن  ق

از  یو با بهره مند یبه توصیه  مقام معظم رهبری)مدظله( و توجه دادن معظم له به ارائه سبک زندگی اسالم تیعناو با  یاجتماع یهابیآس

 . دیانم تیحمادر سطح کشور  يقرآن يسبک زندگهای آموزشي آشنایي با دورهتجربیات به دست آمده از اجرای 

سبک زندگها  این دورهدر  شامل مؤلّفه یطرح  صل عمده  سرف سه  صلی درذیل  سبک زندگی قرآنی « فرآیندِ»و « مبانی»، «مبادی»های ا

منابع اصححلی و »آن با اسححتفاده از « مبادی تصححوّری و تصححدیقی»گردد به نحوی که با تبیینِ  یبندی ماحصححاء با مباحث مربوط به آن طبقه

فراهم گشته و « سبک زندگی قرآنی»، مقدّمات علمی ورود به بحث «جوامع اسالمی و غیراسالمی»در  نآ« پیشینۀ»الزم به  و توجّه« فرعی

صول»و « اهداف»، «هاضرورت»درپی آن با دقّت نظر الزم در باب  ساخت« مبانی نظری»به عنوان « ا سبک از زندگی و زیر های فكری این 

شا سی و تنظیم  سان با امكان تحلیل، برر ستۀ ارتباطات ان صمت و طهارت علیهم تیاهل ب»، «  میقرآن کر»، «خداوند متعال»ی ّسالم ع ، «ال

 های قرآنی فراهم گردد.در پرتو هدایت «یجهان هست»

، سبک زندگی قرآنینظری « مبانی»و  «مبادی»مخاطبان ضمن آشناییی اجمالی با  یقرآن یبا سبک زندگ ییآشنا یآموزش یهادوره در

جهان »، «السّالم عصمت و طهارت علیهم تیاهل ب»، «  میقرآن کر»، «خداوند متعال»انسان با  رتباطاتا پیرامون مباحث مستدل و مستند 

 گیرند.فرا می های قرآنیدر پرتو هدایترا   «یهست

 اهداف کلّی  -2

 

 )ع(. تیباهلو  میقرآن کر یهابر آموزه یمبتن یابعاد سبک زندگ جیو ترو بیآموزش، ترغ -1

 .یو اجتماع یفرد ی)ع( در زندگ تیبو اهل میقرآن کر یهابر آموزه یمبتن یسبک زندگ یهاآموزه یو تعهد مخاطبان به اجرا لیتوجه، تما -2

 

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

 :یون زندگگوناگ یهاتیدر موقع زیر یبر اهداف شناخت یمبتن یقرآن یسبک زندگ یهاآموزه یاجرا ییتوانا

 یقرآن یسبک زندگ یو مبان اتیبا کل ییآشنا -1

 آن قیو مصاد یسبک زندگ یهابا شاخصه ییآشنا -2

 یو آثار آن در سبک زندگ دیشناخت توح -3
 

 چکیده طرح -4

 

ه و نداشت یازینشیدوره پ نیماه اجرا خواهد شد. شرکت در ا 3 یحد اکثر ط یجلسه آموزش 16طرح در قالب  نیاهر دوره آموزشب از 

 ییآشنا»تحت عنوان  یطرح مباحث آموزش نی. در اابندیحضور  یدوره آموزش نیدر ا توانندیم یقرآن یبا سبک زندگ ییمندان به آشناعالقه

 .شودیبه آموزش گذاشته م« ارتباط انسان با خدا»و « یسبک زندگ اتیبا کل

به  انیدوره برگزار خواهد شد و در پا ،یآموزش یهابق سرفصلشده و ط کیتفك التیو تحص تیها به حسب سن، جنسدوره نیا مخاطبان

 استان اعطا خواهد شد. یاسالم غاتیاداره کل تبل یحضور در دوره از سو یکنندگان گواهشرکت

را دارند که در این خصوص  (ع)ن وعترتآموزش مجازی قرآبخش های دانشی این دوره های امكان برگزاری در بستر سامانه ملی )

 یها نهی، هزصورت نیدر ااقدام شود.  قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز یاز سامانه مل یدستورالعمل بهره بردارباید مطابق مفاد 

 زیسامانه وار یمحاسبه و به حساب مؤسسه مجر میسازمان دارالقرآن الكر یمحتوا نیژوهش و تأمپاداره کل  یمربوطه با هماهنگ

 (.خواهد شد
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 نقش واحدها، دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد آموزش و سنجش مهارتهای قرآنی اداره کل /آموزش و سنجشمعاونت  1

 برنامه در استان و در برخی موارد اجراینظارت  ،مسئول راهبری اداره امور قرآنی استان  2

 

 مراحل اجرایی و زمان بندی کلی -6

 زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  و سهمیه استانها تخصصیتعیین دوره های  1

 20/5/1400 سنجشو  معاونت آموزش ابالغ دستورالعمل اجرایی به استان ها 2

 تا پایان سال 20/5/1400 قرآن و عترتسسات ؤم شناسایی و ثبت نام از افراد عالقه مند و واجدالشرایط 3

 تا پایان سال 20/5/99 قرآن و عترتسسات ؤم دوره های آموزشی متناسب با موضوع دوره، شروع و اجرای دوره اساتیدو  مدرسانتعیین  4

 پایان دوره قرآن و عترتسسات ؤم برگزاری آزمون های پایانی 5

6 
 بازرسی ، نظارت و ارزیابی

اداره امور قرآنی استان و 

 کارشناسان قرآن ادارات تابعه

 در طول سال

 پایان دوره امور قرآنی استاناداره  تهیه و ارسال گزارش آماری و مصور به سازمان دارالقرآن الكریم 7

 

 شاخص های اجرای برنامه -7

های برنامه اعم از چگونگی ثبت نام و آزمون ورودی، نحوه انتخاب مدرس دوره و همچنین آزمونهای پایانی به طور مفصل در ذیل شاخص

 .بیان شده استطرح های تفصیلی مربوطه 

 

 ضوابط خاص(مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و  -8

 

 طرح. یمراحل اجرا یدر تمام یاجتماع یگذارو فاصله یبهداشت یهاكلپروت تیلزوم رعا -1

 است. هی قرآنی و .... مورد تاکیدها از جمله فرهنگیان، روحانیان، مدیران تكلبینی حضور اقشار تأثیرگذار در دورهپیش -2

 .ازمانس سنجشمعاونت آموزش و  با هماهنگی و تأییدمدرسان  انتخاب -3

 .الزم برخوردار باشند یاز هماهنگ« و سنّ تیمعلومات، جنس»شرکت کنندگان در گارگاه از جهت سطح الزم است  -4

 برای اجرای برنامه مورد نیاز خواهد بود.  دستورالعمل اجرایی به انضمام جدول زمانبندی -5
 
 

 

 )در صورت حضوری بودن دوره ها(نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -9

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم در سال نامهتفاهم -8

 1400ها استان ید اعتبارات قرآنکر نهیآیین نامه نحوه هز -9

 

 تذکر مهم: در صورت برگزاری دوره ها در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. 
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 تعاليباسمه

  یاز برگزار تیحماشیوه نامه اجرای برنامه کلیات و 

  1400در سال  یقرآن یبا سبک زندگ ییسه روزه آشنا یکارگاه ها

 مقدمه  -1

ضرورت و اهمیت روب سخگویی به نیازهای معرفت كردیا توجه به  سبت به فرهنگ قرآن کریم در جهت پا شار مختلف جامعه و به  یو مهارت یکاربردی ن اق

و با  یاجتماع یهابیبا آسحح یو مواجهه اصححول یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد یمختلف زندگ یهابخش آن در عرصححهصحححنه آوردن  قرآن و فرهنگ نجات

از تجربیات به دسححت آمده از اجرای  یو با بهره مند یبه توصححیه  مقام معظم رهبری)مدظله( و توجه دادن معظم له به ارائه سححبک زندگی اسححالم تیعنا

 یاز برگزار 1400ر سحححال در نظر دارد د دارالقرآن الكریم ، سحححازمانیطراح نیاسحححتانها و همچن یدر تمام یقرآن یکارگاه های یک روزه سحححبک زندگ

 . دینما تیدر سطح کشور  حما یقرآن یبا سبک زندگ ییآشنا یسه روزه آموزش هایکارگاه

ستلزم تالش« سبک زندگی قرآنی»شک تحقّق  بدون شار مختلف جامعه م شدن آن در اق ستردة علمی و مجاهدتو فراگیر  صولی، مُتقن و گ های های ا

«  چیستی؟»نظری سبک زندگی قرآنی به « مبانی»و « مبادی»هایی که از یک سو با تحقیق و پژوهش دراست؛ تالش های عملیمخلصانۀ بسیار در عرصه

این سححبک از زندگی، فرآیند « چگونگی؟»های معرفتی آن را تبیین و تحلیل نماید و از دیگر سححو در پاسححد به آن پاسححد داده و زیرسححاخت «چرایی؟»و 

 های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی روشن و ترسیم نماید.بر آن مبادی و مبانی نظری در عرصهارتباطات انسان را با ابتنای 

و رشد  و  یو اجتماع یفرد یها بیدر رفع آس یاقدامات هر چند کوچک، شاهد نتایج سودمند و مفید نیاست به یاری خداوند سُبحان با انجام ا امید

 .میدر جامعه باش میتوسعه فرهنگ انسان ساز قرآن کر

 اهداف کلّی -2

 الف( اهداف نظری:

و اجتماعی با  شناخت اهمیت و نقش ارتباط درمانجویانه با قرآن با رویكردی وجودی و تربیتی در حوزه سبک زندگی قرآنی و چگونگی آن در حیطه زندگی فردی-1

 اولویت خانواده.

 و تعالیم انسان ساز آن. ربط معقول، منسجم و مفید انسان و زندگی با قرآن -2
 

 ب( اهدف عملي :

 طرح پس از طی دوره بتوانند :رود مخاطبان انتظار می

 دست یابند. در سایه سار نورانی آموزه های قرآن کریم به حداقل احساس امنیت، رضایت و شادی و مطلوب های درونی و روانشناختی  نسبت به خود و زندگی -1

 ی با مسائل شخصی، خانوادگی و اجتماعی داشته و مقدمات رشد و تعالی خود را  فراهم سازند.ای معقول و معنومواجهه -2

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

آگاهی، پذیرش مسئولیت، احساس راحتی، رضایت و آرامش روحی و معنوی و ایجاد شرایط الزم برای ه برنام نیا یاجرا با رودانتظار می

برای  از طریق ایجاد انس و ارتباط  میان قرآن، انسان، زندگی و سالمتی جهت سیر استكمالی شرکت کنندگان،ی در تغییر سبک زندگ

متناسب با  یقرآن یهاکه بعد از اجرای کارگاه شرکت کنندگان امكان حداقلی ارتباط با آموزه حویبه ن نندگان در کارگاه قراهم گردد؛شرکت

، "فكری"، "جسمی"های الزم جهت حفظ و ارتقاء سالمتی را دارا شده و مهارت "اجتماعی"و  "انوادگیخ"، "شخصی"مسائل  و موضوعات 

 .ندیو معنوی قرآن و عترت را آموخته و کسب نما القیخود را با پشتوانه های معرفتی، اخ "معنوی"و  "روانی"

 )به طور خالصه و ساده طرح را توضیح دهید( چکیده طرح -4

در کارگاههای سهروزه سبک زندگی قرآنی ابتدا در قالب یک جلسه توجیهی عمومی با اهداف و فرایند برگزاری کازگاه و مبادی و مبانی کنندگان شرکت

ب ها و ... خود را در قالترین دغدغهها، مهمها، نیازها، انتظارت، توانمندیشوند و با مشخصات خود، عالقمندیسبک زندگی قرآنی)به اجمال( آشنا می

کنند با ها حضور پیدا میکنند و سپس در قالب سه کالس مجزا با سه استاد که به صورت چرخشی در کالستكمیل می« طرح دوستی»رم شناساییق

ر ان دمباحث سبک زندگی در قالب ازتباط با قرآن، خود و دیگران در سبک زندگی قرانی آشنا می شوند. در این کارگاهها به صورت روزانه از مخاطب

های تكمیل شده طرح دوشتی توسط اساتید دوره مطالعه و تحلیل و بررسی شود و این بازخوردها به اضافه فرمقالب فرمهای مشخصی بازخورد گرفته می

ها  ات برگزاری کالسهای فردی به موازشود. ارائه مشاورهکارگاه به تناسب این بازخوردها با نگرشی پویا و تعاملی تنظیم و دنبال می شده و ادامه مباحث

رسدو عالوه بر اینبا استفاده از فرمی ای متفاوت توسط مخاطبان به پایان میشود و پایان کارگاه با اختتامیهاز دیگر خدماتی است که در کارگاه ارائه می

 گردد.از تمامی افراد نظرسجی پایانی اخذ می

را دارند که در این خصوص باید مطابق مفاد  (ع)ن وعترتآموزش مجازی قرآبخش های دانشی این دوره های امكان برگزاری در بستر سامانه ملی )

ژوهش و پاداره کل  یمربوطه با هماهنگ یها نهی، هزصورت نیدر ااقدام شود.  قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز یاز سامانه مل یدستورالعمل بهره بردار

 (.خواهد شد زیسامانه وار یمحاسبه و به حساب مؤسسه مجر میسازمان دارالقرآن الكر یمحتوا نیتأم
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 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد آموزش و سنجش مهارتهای قرآنی اداره کل /آموزش و سنجشونت معا 1

 برنامه در استان و در برخی موارد اجراینظارت  ،مسئول راهبری اداره امور قرآنی استان  2

 اجرایی  و تقویم مراحل -6

 زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1400تیر ماه سنجشمعاونت آموزش و  طرح یدستورالعمل اجرائالغ اب و  نیتدو 1

 1400ماه  مرداد سنجشمعاونت آموزش و  زمانبندی برگزاری کارگاه با هماهنگی استانها با توجه یه شرایط اقلیمی و آب و هوایی  2

 ارگاهدو هفته قبل از هر ک سنجشمعاونت آموزش و  هماهنگی و سازماندهی اساتید و مشاوران 3

 1400تا پایان بهمن ماه   اداره امور قرآنی استان کارگاهشروع و اجرای  4

 دو هفته بعد از کارگاه اداره امور قرآنی استان تهیه و ارسال گزارش به سازمان دارالقرآن الكریم 5

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

 گذاری اجتماعی در تمامی مراحل اجرای طرح.و فاصلههای بهداشتی لزوم رعایت پروتكل -6

 هی قرآنی و .... مورد تاکید است.ها از جمله فرهنگیان، روحانیان، مدیران تكلبینی حضور اقشار تأثیرگذار در کارگاهپیش  -7

   باشد. یسازمان م سنجشمدرسان به عهده معاونت آموزش و  دییو تا یانتخاب، هماهنگ -8

 الزم برخوردار باشند. یاز هماهنگ« و سنّ تیمعلومات، جنس»کنندگان در گارگاه از جهت سطح  المقدور شرکت یحت -9

 توسط استان بالمانع است. -آموزشی ارزش و ساعت ذکر بدون –شرکت کنندگان  یدر کارگاه برا« حضور گواهی» صدور -10

 برای اجرای برنامه مورد نیاز خواهد بود. دستورالعمل اجرایی به انضمام جدول زمانبندی -11
 
 

 نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم در سال نامهفاهمت -10

 1400ها استان یکرد اعتبارات قرآن نهیآیین نامه نحوه هز -11

 در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. تذکر مهم: در صورت برگزاری 
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 تعاليباسمه

 شیوه نامه اجرای برنامه کلیات و 

  1400در سال های تخصصی ویژه تعلیم و تربیت استعدادهای قرآنی دوره

 مقدمه  -1

را جال داده و به شنونده بهجت و حظّ  نیاست که دل و روح مستمع یاسالم یهنرها نیاز جمله برتر میو مجوّد قرآن کر نیقرائت آهنگ

قرآن را تالوت کند، قرآن با پوست  یبه فرموده امام صادق )ع( هرگاه جوان مؤمن رایقرآن جوان باشد، ز یوصاً اگر قار. خصبخشدیم یمعنو

 .شودیم ختهیو گوشت او آم

ئه ارا قیو تطب دیرا به صورت دو فاز تقل «یقرآن یساله استعدادها 5طرح »الكریم؛ معاونت آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن حیتوض نیا با

 در سراسر کشور اجرا خواهد شد. یکه به صورت استان باشدیم قیتطب یو سه ساله بعد دیول محور تقلح ها. دو سال اول آموزشدنماییم

 

 اهداف کلّی  -2

 یعدادهااست ییجهت شكوفا یتخصص یآموزش یهاکالس یو برگزار یزیراستعداد قرائت قرآن و برنامه یو انتخاب نوجوانان دارا ییشناسا -1

 .شانیا

 .یقرآن تیترب كردیهدف با رو هایگروه یو مهارت یمعرفت ،یعلم یهایتوانمند شیافزا -2

 .بایاثربخش و ز هایتالوت یو آموزش اجرا یقرآن یالزم جهت رشد و شكوفایی استعدادها طیشرا دیو تمه لیتسه -3

 

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

 4طرح استعدادها در ابتدای فاز تقلید، با اصول اولیه تقلید آشنا شده و در پایان دوره دو ساله بتوانند حداقل  رود مخاطبانانتظار می -1

 تالوت کامل از استاد الگو را به معلم خود ارائه دهند و در صورت قبولی در آزمون پایانی این مرحله، وارد فاز بعدی )تطبیق( شوند.  

افزایی تربیت قرآنی، مباحث نظری تجوید، های معرفتاستعدادها در مرحله تطبیق، پس از شرکت در دوره رحطرود مخاطبان انتظار می -2

 2صوت و لحن و  وقف و ابتدا براساس طرح تفصیلی، بیاموزند. همچنین تا پایان سه ساله این مرحله، آیات منتخب )مُصرح در طرح و حدود 

کنندگان در صورت قبولی تحقیق از حفظ تالوت نمایند. در انتهای دوره نیز پس از اخذ آزمون از شرکتجزء( را بتوانند به صورت زیبا و قرائت 

 گردد.صادر می 6یا  5در آزمونها، مدرک قرائت سطح 
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 )به طور خالصه و ساده طرح را توضیح دهید( چکیده طرح -4

قبولی  فاز تقلید نمره پایانیند در فاز تطبیق حضور داشته باشند که در آزمون توانشود. افرادی میاین طرح در دو فاز تقلید و تطبیق اجرا می

 شوند.باشد که پس از استعدادیابی توسط معلم مربوطه به طرح وارد میند. فاز تقلید نیز ویژه افراد جدیدالورود به طرح مییکسب نما

 هاست. این دوره هایهای تخصصی قرائت با رویكرد تربیت قرآنی از اهم برنامهآموزش

 ورزند.  همچنین در سه ساله سطح تطبیق، افراد عالوه بر مباحث معرفتی و تخصصی قرائت، به حفظ آیات منتخب نیز مبادرت می

را دارند که در این خصوص  (ع)ن وعترتآموزش مجازی قرآامكان برگزاری در بستر سامانه ملی  بخش های دانشی این دوره ها)

 یها نهی، هزصورت نیدر ااقدام شود.  قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز یاز سامانه مل یدستورالعمل بهره بردارباید مطابق مفاد 

 زیسامانه وار یمحاسبه و به حساب مؤسسه مجر میسازمان دارالقرآن الكر یمحتوا نیژوهش و تأمپاداره کل  یمربوطه با هماهنگ

 (.خواهد شد
 

 نقش دستگاه ها و نهادها -5

 نقش نام واحد ردیف

 ت بر برنامه در ستادمسئول راهبری و نظار آموزش و سنجش مهارتهای قرآنی اداره کل /آموزش و سنجشمعاونت  1

 برنامه در استان و در برخی موارد اجراینظارت  ،مسئول راهبری اداره امور قرآنی استان  2

 

 اجرایی  و تقویم مراحل -6

 زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  طرح یو دستورالعمل اجرائ یلیطرح تفص نیو تدو هیته 1

 20/5/1400 سنجشمعاونت آموزش و  غ دستورالعمل اجرایی به استان هاابال 2

 15/12/1400تا  20/5/1400 قرآن و عترت هسسؤم و اداره امور قرآنی استان شروع و اجرای دوره 3

 در زمان مناسب با توجه به شرایط استان سنجشمعاونت آموزش و  تفریحی به صورت استانی –برگزاری اردوی آموزشی  4

 در طول سال اداره امور قرآنی استان بازرسی ، نظارت و ارزیابی 5

 پایان دوره اداره امور قرآنی استان برگزاری آزمون پایانی ویژه مخاطبان فاز تقلید و تطبیق 6

 درصورت امكان در پایان سال سنجشمعاونت آموزش و  برگزاری مسابقه سراسری ویژه مخاطبان فاز تطبیق 7

 پایان دوره اداره امور قرآنی استان سال گزارش به سازمان دارالقرآن الكریمتهیه و ار 8

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

 گردد :باشد. اهم این موارد در زیر اشاره میتوجه به نكات اجرایی دوره که در ذیل طرح های تفصیلی آمده، ضروری می

 گذاری اجتماعی در تمامی مراحل اجرای طرح.ی بهداشتی و فاصلههالزوم رعایت پروتكل -6

 وجه در سنجش استعداد اولیه برای جذب افراد جدیدالورود به فاز تقلیدی.ت  -2

 توجه در انتخاب مدرسان دوره که افرادی مسلط به مباحث علمی تالوت و همچنین متخلق به اخالق قرآنی باشند. -3

 ها در طول سال.تشكیل کالساهتمام به استمرار در  -4
 

 

 

 

 )در صورت حضوری بودن دوره ها(نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8

 در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد.  هر بخشي از برنامهتذکر مهم: در صورت برگزاری 

 بر اساس:« هزینه واحد»و « حجم عملیات»

 1400های ابالغی سازمان دارالقرآن الكریم در سال نامهتفاهم -12

 1400ها استان یکرد اعتبارات قرآن نهیآیین نامه نحوه هز -2


