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 العالی(: ظلّه اي)مداهلل خامنهحضرت آیت رهبر معظّم انقالب اسالمی

نر    - مینگرا  نظر   تیر اگر  ا  مظرر  موظ   ما 

 دیبا -و فالح و نجاح است  یهدف انسان، رستگار

اگرر  برر    م؛یدهرر تیرراهم یسرر ز  نرردگ برر  

هم نداشرت    یاعتقاد یموظ  یو رستگار تیموظ 

ب خر ردار ا    یراحرت،  نردگ   ی ندگ یب ا م،یاشب

سرر ز بررا  درر داخت  برر   ،یو اخالقرر یروانرر تیررامظ

 مهم است. ی ندگ
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 مقدمه :*

 «831 –آل عمران »هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدَيَ وَ مَوعِظَةٌ لِلمُتَّقين 

*  ** * 
 

هاي اصولي، ار مختلف جامعه مستلزم تالشو فراگير شدن آن در اقش« سبك زندگي قرآني»بدون شك تحقّق 
هايي كه از يك سو با هاي عملي است؛ تالشهاي مخلصانة بسيار در عرصهمُتقن و گستردة علمي و مجاهدت

آن پاسخ داده و « چرايي؟»و « چيستي؟»نظري سبك زندگي قرآني به « مباني»و « مبادي»تحقيق و پژوهش در
اين سبك از زندگي، « چگونگي؟»و تحليل نمايد و از ديگر سو در پاسخ به ي آن را تبيين تهاي معرفزيرساخت

هاي مختلف زندگي فردي، خانوادگي و فرآيند ارتباطات انسان را با ابتناي بر آن مبادي و مباني نظري در عرصه
 اجتماعي روشن و ترسيم نمايد.

به عنوان نقشة راهِ انجام  اين « و تدوين و آنفرآيند تحقيق »و « نمودار سبك زندگي قرآني»به همين منظور      
 تهيه و ترسيم گرديد. ها و دقت نظر زياد در جوانب موضوع پس از كارشناسي ، همفكري –مهم 

سبك « فرآيندِ»و « مباني»، «مبادي»سرفصل عمده شامل هاي اصلي درذيل سه زندگي مؤلّفه در طرح سبك
« مبادي تصوّري و تصديقي»گردد به نحوي كه با تبيينِ بندي ميطبقهن زندگي قرآني احصاء با مباحث مربوط به آ

، مقدّمات «جوامع اسالمي و غيراسالمي»آن در « پيشينة»و توجّه الزم به « منابع اصلي و فرعي»آن با استفاده از 
« اهداف»، «هاضرورت»فراهم گشته و درپي آن با دقّت نظر الزم در باب « سبك زندگي قرآني»علمي ورود به بحث 

هاي فكري اين سبك از زندگي امكان تحليل، بررسي و تنظيم و زيرساخت« مباني نظري»به عنوان « اصول»و 
جهان »، «السّالم اهل بيت عصمت و طهارت عليهم»، « قرآن كريم»، «خداوند متعال»ن با شايستة ارتباطات انسا

 هاي قرآني فراهم گردد.در پرتو هدايت« هستي
نار انجام فرآنيدهاي پژوهشي و علمي، برگزاري دوره هاي سبك زندگي قرآني با رويكرد تربيتي و در ك   

دردستور كار اين سازمان قرار  درمانجويانه براي اقشار مختلف جامعه مد نظر اين سازمان بوده است كه جهت اجرا 
 گرفته است.

هاي مختلف در سطح استانهاي بومي فاده از ظرفيتاست نيازمنداز آنجا كه توسعه و تعميق اين حركت ارزشمند   
« آشنایی با سبک زندگی قرآنی تربیت معلم» باشد، طرحمتخصص ميت منابع انساني و كادرهاي آموزشي و تربيو  تأمين 

ها قرار گرفته و در نظر است در سال اسالمي استان ادارات كل تبليغاتتعدادي از در دستور كار   8931سال  از 
 ها به اجرا گذاشته شود.نيز در تعداد بيشتري از استان 8933

رفع ك، شاهد نتايج سودمند و مفيدي در اميد است به ياري خداوند سُبحان با انجام اين اقدامات هر چند كوچ
 و توسعه فرهنگ انسان ساز قرآن كريم در جامعه باشيم.هاي فردي و اجتماعي و رشد آسيب

 

 سازمان دارالقرآن الکریم
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 :عنوان طرح 

 )سطح یک( یقرآن یبا سبک زندگ ییآشنا یمعلم سبک زندگ تیترب

 اهداف طرح 
 :اهداف کلی 

 بيت )ع(.هاي قرآن كريم و اهلآموزش، ترغيب و ترويج ابعاد سبك زندگي مبتني بر آموزه -8

 جااد يدر جهات ا  يجامعه و مخاطباان و بسترسااز   يازهايسازمان با ن يآموزش ها يمتناسب ساز -2

( در ابعااد  يقرآنا  تيو معنو تي)خروج از ظلمت نفس به نور عقالن يقرآن تيترب ينيتحقق ع طيشرا

 و در سطح كشور ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ يهاحوزهو در يو اجتماع يخانوادگ ،يفرد

 يسابك زنادگ   آشنايي باا  آموزش ي عموميهاو گسترش دوره توسعهايجاد بسترهاي الزم براي  -8

  سراسر كشوردر  يقرآن

 در سراسر كشور يقرآن يآموزش سبك زندگ يها در برگزاراستان ييو خودكفا يساز توانمند -2
 :اهداف شناختی 

 آشنايي با كليات و مباني سبك زندگي قرآني -8

 آن يقو مصاد يسبك زندگ يهاشاخصهآشنايي با  -2

متعال و قرآن  خداوندارتباط انسان با ي)قرآن در سبك زندگي يارتباطات انسان نديفرآآشنايي با  -9

 عليهم السّالم( -كريم و اهل بيت عصمت و طهارت
 :اهداف رفتاری 

و  سبك زنادگي قرآناي   «مباني»و  «مبادي»آشنايي با  ضمن ،اين دورهآموختگان دانشرود انتظار مي

 ناد يفرآ»و آماوزش   سيتادر  كارآماد و ماؤ ر  هاي با فنون و روش م،يارتباط خود با قرآن كر قيتعم

 باا  ارتباط انسان» و «ارتباط انسان با خداوند متعال» شامل يقرآن يدر سبك زندگ «يطات انسانارتبا

 هااي آشنا شده و نسبت به تادر  در دوره  «السّالم هميعل -عصمت و طهارت تيو اهل ب ميقرآن كر

 همكااري ها ادارت كل تبليغات اسالمي استان با  عمومي سبك زندگي قرآنيآموزش  «دوم»و  «اول»

 .نمايند

  : چكيده طرح 
و تادريااس و  معلّماي  ه، عالقمندان باه  اوطااي مرباهزاري دورهارگارح و باطاين راي اي اجاط

آماوزش   سااعت  81» در ،شاط گزينا اپاس از احاراز شرايا    آموزش عمومي سبك زندگي قرآني ميتعل

   :شامل جلسات آموزش درو  «ساعت آموزش غير حضوري 802»و «حضوري

 ا مبادي و مباني سبك زندگي قرآنيآشنايي بروش  -8

 آشنايي با فرآيند ارتباط انسان با خداوند متعال -2

 آشنايي با فرآيند ارتباط انسان با قرآن كريم و اهل بيت)ع( -9

 فنون معلمي و روانشناسي تربيتي -8

 آشنايي با احكام عمومي و قرآني -5

 تدريس خواهند نمود.
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   طرح مشخصات كلي: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نامثبت ش وپذير : 

 ده:ننكشرايط افراد شركت ●

 باشند: ريز يعمومي و اختصاص  طيواجد شرا ديبا يقرآن يبا سبك زندگ ييمعلم اشنا تيشركت كنندگان در دوره ترب

 شرايط عمومي: ●

 التزام عملي به موازين شرع مقد  اسالم و اعتقاد به نظام مقد  جمهوري اسالمي ايران -8

 به و ظواهر اسالمي، متناسب با شئونات معلم قرآن كريم يستگتخلّق به اخالق و آرا -2

 ( سال سن50( و حداكثر )90حداقل ) دارابودن -9

 كه مانع امر تدريس مطلوب باشد يبودن سالمت جسم و روان و عدم نقص عضو بهطور دارا -8

 استان يبه همكاري با اداره امور قرآن تعهد -5

 

 (كي)سطح  يقرآن يبا سبك زندگ ييآشنا يمعلم سبك زندگ تيترب:  طرحنام  -9

 ساعت آموزش غيرحضوري 802حضوري و  آموزشجلسه  81  : طرحمدت  -2

 در طول سال مقطع زمانی :  -9

  از :ـنیشـپی -4

   هاي ورودي معادليا قبولي در آزمون( 9)سطحقرائت قرآن كريم دوره آموزش  دارا بودن گواهينامه -

 هاي ورودي معادلآزمون( يا قبولي در9كريم )سطح م قرآندارا بودن گواهينامه دوره آموزش ترجمه و مفاهي -

 پذيرش در مصاحبه   -

 سراسر كشور   گستره طرح :  -5

 سطح استانتوانمند ها، مؤسسات مردمي ادارات امور قرآني استان : طرحل ـل تشکیـحـم -6

 مندرج كه در ادامه خواهد آمد.شامل درو   محتواي آموزشی :  -7

 د استانتوانمن يها، مؤسسات مردماستان يادارات امور قرآن : طرحمجري  -8

 اداره آموزش سازمان دارالقرآن الكريم ناظر: -1

   .حضوري غيردر قالب دو بخش حضوري و  : شکل اجرا  -91

 .حائزين شرايط پذيرش : (مخاطبانگروه هدف ) -99

 .نفر 90و حداكثر  20حداقل  هر دوره : فراگیرانتعداد   -92

 .يساعت آموزش 850 ارزش آموزشی : -99



                                                                                                                
 

                                                                                   9، سطح یقرآن یبا سبک زندگ ییشناتربیت معلم آ  

/5/ 

 

 

 

 شرايط اختصاصي: ●

 هااي ورودي معاادل  ( يا قبولي درآزمون9وره آموزش قرائت قرآن كريم )سطحدارا بودن گواهينامه د -8

  آن

هاي ورودي ( يا قبولي درآزمون9كريم )سطح دارا بودن گواهينامه دوره آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن -2

 آنمعادل 

ياا   و يعلاوم و معاارف اساالم    ات،يا اله يهاا در رشته يدارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناس -9

 آن حوزويلمعاد

( ساال  5و ياا )  در حوزه علوم و معاارف قارآن   سيتدر( سال سابقه مفيد و مستمر 9داشتن حداقل ) -8

 سابقه تدريس ناپيوسته در اين حوزه

 نيمشروط به دارا بودن دانش و تخصص الزم و همچنا  ادشده،ي يليشركت افراد توانمند فاقد مدرك تحص : 1تذکر

و  يعماوم  يهاا يژگا يو ريو احراز ساا  در حوزه علوم و معارف قرآن سيتدر ديسال سابقه مف (80)داشتن حداقل 

 .استان بالمانع است ياداره امور قرآن سيبا تأييد رئ ،ياختصاص
 :گرددهاي زير تعيين ميبر اسا  مالك ين دورهاشركت در در شرايط مساوي، اولويت : 2تذکر

 هاي سه روزه(كارگاهترجيحا )هاي سبك زندگي قرآني در كارگاهسابقه شركت  -8

 و مرتبط مدرك تحصيلي باالتر -2

 مندرج  سابقه تدريس بيشتر از شرايط اختصاصي -9

 داشتن سوابق علمي و پژوهشي  -8
 

 جهت ثبت نام در دوره:مدارك الزم  ●

 «9سطح  ، يا مفاهيم9سطح  قرائت»مدارك پيش نياز شامل: يك برگ تصوير   -8

 آخرين مدرك تحصيلي  يك برگ تصوير  -2

 عكس جديد قطعه يك -9

 شناسنامه  و دوم اول هيك برگ تصوير صفح -8

 )پشت  و رو( تصوير كارت ملييك برگ  -5
 

 و مطابق )فرماي تشكيل داده شدگان پرونده ناماستان براي تمامي  بت الزم است اداره امور قرآني :ذکرت

اه فارم تكميال   همار كنندگان بهطرح تكميل خواهد شد، اسامي شركت ( كه بر اسا  ضوابط اين8شماره 

آموزش ايان ساازمان ارساال     اداره( را جهت اخذ شناسه، براي 2 شده برنامه آموزشي دوره  )فرم شماره

  نمايد.
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                                                                                   يقرآن يبا سبک زندگ ييمعلم آشنا تیترب  ساعات آموزش و آزمون دور جدول عناوين درسي، تعداد واحدها و

 

 
 

 نو ع درس عنوان درس رديف
 آموزشي تعداد ساعات تعداد واحدها

 نوع آزمون

 حدنصاب

 جمع حضوريغیر حضوري نمره قبولي

 88 كتبي 80 92 1 2 تخصصي باني سبك زندگي قرآنيآشنايي با مبادي و م 8

 88  كتبي 82 98 1 9 تخصصي  آشنايي با فرآيند ارتباط انسان با خداوند متعال 2

9 
آشنايي با فرآيند ارتباط انسان با قرآن كريم و 

  اهل بيت)ع(
 88 كتبي 82 21 81 9 تخصصي

8 

كارورزي تدريس جلد تدريس و  ها و فنونروش

( فرآيند ارتباطات در سبك زندگي 2( و )8)

 قرآني

كتبي  92 81 81 9 تخصصي

 شفاهي
81 

 82 كتبي 80 80 - 8 عمومي آشنايي با احكام عمومي و قرآني 5

 850 802 81 - لجمع ك
كتبي و 

 - شفاهي
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 :9معرفی درس 

 آشنایی با مبادی و مبانی سبک زندگی قرآنی نام درس

 ساعت آموزش غیر حضوری( 23جلسه دو ساعته حضوری و  0) یساعت  آموزش 04 ساعات آموزشی

 آموزشیاهداف 

شناسای   شناسای  مررفات  مباانی سساتی  »و « مباادی »ایا  در  باا    یاادگیری باا   رود فراگیرانانتظار می

از  ایا  مبثا   درو  عمومی  و در تدریسشنا شده آسبک زندگی قرآنی ا «یشناسشناسی و ارزشانسان

 استفاده نمایند.ای تهسا به نثو شایسآن

 مدرّسان دوره

 

دوره با سماسنگی و تأیید ساازمان   دیآن   اسات یدر برگزار یبودن طرح و لزوم دقت نظر کاف دیبا توجه جد

 الكریم مشخص خواسند شد.دارالقرآن

 ویدئو پروژکش  تخته وایت برد تجهیزات مورد نیاز

 سخنرانی  گفتگو و پرسش و پاسخ روش تدریس

 

 

االسالم دكتار محماد علاي رضاايي     حجت فيلأت، سلسله مباحث سبك زندگي قرآني؛ مبادي و مباني منبع درسی:

 اصفهاني، انتشارات تالوت

 

   :هاي آموزشی سرفصل

 سبك زندگي قرآني شناسيمفهوم -

 سبك زندگي قرآني در  غرب و منابع اسالمي پيشينه  -

 شناسي سبك زندگي قرآنيها و روش، عرصه هاضرورت -

 و مباني سبك زندگي قرآني: هافرضپيش  -

  يشناسيهستمباني 

  يشناسمعرفتمباني 

 يشناسانسان مباني   

 يشناسارزش مباني   

 سبك زندگي قرآني منابع -

 سبك زندگي قرآني اهداف  -

 اصول سبك زندگي قرآني  -
 

يآنقر يبا سبک زندگ ييمعلم آشنا تیترب  طرحدروس                                                                                     
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 :2معرفی درس

 ارتباط انسان با خداوند مترالآشنایی با فرآیند  نام درس

 ساعت آموزش غیر حضوری( 20جلسه دو ساعته حضوری و  0) ساعت  آموزشی 03 ساعات آموزشی

 اهداف آموزشی
مباح  مربوط به ارتباط انسان با خداوند مترال در سبک زندگی  با یادگیری ای  در  با رود فراگیرانانتظار می

 نمایند.تدریس   سبک زندگی قرآنی عمومی آموزش« دوره اول»   را در قرآنی آشنا شده و بتوانند ای  در

 مدرّسان دوره

 

دوره باا سمااسنگی و تأییاد ساازمان      دیآن   اسات یدر برگزار یبودن طرح و لزوم دقت نظر کاف دیبا توجه جد

 الكریم مشخص خواسند شد.دارالقرآن

 پروژکش  تخته وایت برد ویدئو  تجهیزات مورد نیاز

 پاسخ  سخنرانی  گفتگو و پرسش و روش تدریس
 

   بع درسی:امن
االساالم  حجات  فيلأتا   ،ارتباط انسان با خدا ،8لدجي، انسان اتارتباط نديفرآسلسله مباحث سبك زندگي قرآني؛  -1

 ، انتشارات تالوتانيگرجمحمد مهدي  دكتر 

 (831حهانتشارات اسراء، )تا صف ؛ ا ر آيت اهلل جوادي آملي،در قرآنتوحيد  -2

   :یارتباطات انسان ندیفرآكتاب  د یکجل هاي آموزشیسرفصل
 آن قيو مصاد يسبك زندگ يهاشاخصه -

 يقرآن يدر سبك زندگ دياعتقاد به توح نقش -

 يقرآن يدر سبك زندگ ياله اتياعتقاد به ح نقش -

 يقرآن يدر سبك زندگ ياعتقاد به علم و حكمت اله نقش -

 يقرآن يدر سبك زندگ ياعتقاد به اراده و قدرت اله نقش -

 يقرآن يو شنوا بودن خدا در سبك زندگ ناياعتقاد به ب نقش -

 يقرآن يخدا در سبك زندگ تيبودن و رزاق ياعتقاد به غن نقش -

 يقرآن ياعتقاد به رحمت و عفو و كرم خداوند در سبك زندگ نقش -

 يارتباط انسان با خدا و آداب آن در نگاه قرآن تيفيك -

 (8)يقرآن يسبك زندگ جاديها در اعبادات و نقش آن اهم -

 (2)يقرآن يسبك زندگ جاديها در اعبادات و نقش آن اهم -

 يقرآن يارتباط انسان با خدا در سبك زندگ يشناس بيو آس موانع -

 در ارتباط انسان با خدا يكاربرد يهاهيو توص نكات -

   :در قرآن دیتوح كتاب هاي آموزشیسرفصل
 خداشناسي -

 قران و سير الي اهلل 

 به توحيد اعتقادات عالمانه 

 قران و استدالل بر مبداء 

 يقرآن يدر سبك زندگ دياعتقاد به توح نقش -

 راه آفاقي 

 راه انفسي 

 از مقصد به مقصود 



                                                                                                                
 

                                                                                   9، سطح یقرآن یبا سبک زندگ ییشناتربیت معلم آ  

/9/ 

 

 

 :9معرفی درس

 آشنايي با فرآيند ارتباط انسان با قرآن كريم و اهل بيت)ع( نام درس

 ساعت آموزش غیر حضوری( 32و جلسه دو ساعته حضوری  8) ساعت  آموزشی 03 ساعات آموزشی

 اهداف آموزشی
مباح  مربوط به ارتباط انسان با خداوند مترال در سبک زندگی  با یادگیری ای  در  با رود فراگیرانانتظار می

 نمایند.تدریس   سبک زندگی قرآنی عمومی آموزش« دوره اول» قرآنی آشنا شده و بتوانند ای  در  را در 

 مدرّسان دوره

 

دوره باا سمااسنگی و تأییاد ساازمان      دیآن   اسات یدر برگزار یبودن طرح و لزوم دقت نظر کاف دیوجه جدبا ت

 الكریم مشخص خواسند شد.دارالقرآن

 ویدئو  پروژکش  تخته وایت برد تجهیزات مورد نیاز

 سخنرانی  گفتگو و پرسش و  پاسخ روش تدریس
 

  منبع درسی:
يهم )عتيو اهل ب ميارتباط انسان با قرآن كر ،2لدجي، انسان اتارتباط نديفرآ سلسله مباحث سبك زندگي قرآني؛ -8

  جواد جعفريان، انتشارات تالوتدكتر االسالم و حجت انيگرجمحمد مهدي  دكتر االسالم حجت فيلأت ، (الساّلم

 (278انتشارات اسراء، )تا صفحه ،يآمل ياهلل جواد تيآن در قرآن؛ ا ر آقر -2

   :ی هاي آموزشسرفصل
 يقرآن يدر سبك زندگ ميارتباط انسان با قرآن كر يشاخصه ها -

 يقرآن يبا انسان در سبك زندگ ميارتباط قرآن كر مراتب -

 يقرآن يدر سبك زندگ ميو آداب آن ها در ارتباط انسان با قرآن كر يو باطن يظاهر ارتباط -

 يقرآن يدر سبك زندگ ميارتباط انسان و قرآن كر طيشرا -

 يقرآن يدر سبك زندگ ميرتباط انسان و قرآن كرا يويدن آ ار -

 يقرآن يدر سبك زندگ ميارتباط انسان و قرآن كر ياخرو آ ار -

   يقرآن يدر سبك زندگ ميارتباط انسان و قرآن كر يهابيو آس موانع -

  يقرآن يدر سبك زندگ تيانسان با اهل ب يمعرفت رابطه -

  تيانسان با اهل ب يو عاطف يعمل رابطه -

 با انسان  تيل باه رابطه -

  تيارتباط انسان با اهل ب طيشرا -

  تيارتباط انسان و اهل ب يويدن آ ار -

 تيارتباط انسان و اهل ب ياخرو آ ار -

 السالم هميعل تيارتباط انسان با  اهل ب يهابيو آس موانع -

در ارتبااط   يكاربرد يهاو مهارت يقرآن يها هيتوص -

 تيو اهل ب ميانسان با قرآن كر

   :در قرآن ي آموزشی قرآنهاسرفصل
 حقيقت قرآن -

 اعجاز قرآن -

 رسالت قرآن -

 :براي مطالعات بیشتر و تکمیلیبع امن
 وحي و نبوت؛ ا ر استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( -8

 نزاهت در قرآن؛ ا ر آيت اهلل جوادي آملي -2

 امامت و رهبري؛ ا ر استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( -9

 واليت در قرآن؛ ا ر آيت اهلل جوادي آملي -8
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 :4معرفی درس

 یقرآن یارتباطات در سبک زندگ ندی( فرآ3( و )1جلد ) سیتدر یو کارورز سیسا و فنون تدرروش نام درس

 ساعت آموزش غیر حضوری(  12جلسه دو ساعته حضوری و  8) ساعت  آموزشی  18 ساعات آموزشی

 اهداف آموزشی

ضام   و  داریسای تدریس و فنون کال روش نایی باای  در   ضم  آش با یادگیری  رود فراگیرانانتظار می

مهارت الزم را برای آموزش آشنا شده و  اصول و قواعد نظری و عملی تدریسبا تدریس  کارورزی در ارائه و

 ایند.کسب نم  سبک زندگی قرآنی عمومی

 مدرّسان دوره

 

دوره با سماسنگی و تأییاد ساازمان    دیآن   اسات یدر برگزار یبودن طرح و لزوم دقت نظر کاف دیبا توجه جد

 الكریم مشخص خواسند شد.دارالقرآن

 ویدئو  پروژکش  تخته وایت برد تجهیزات مورد نیاز

 سخنرانی  گفتگو و پرسش و  پاسخ روش تدریس
 

 

 انتشارات تالوت ،يابوطالب يدكتر تق فيتأل، سيدر تدر يكاربرد روانشناس  منبع درسی:
 

   :هاي آموزشی سرفصل
 هاي معلميشايستگي -

 گيريروانشاسي ياد -

 ها و فنون تدريسروش -

 ارزشيابي -
 

 :5معرفی درس

 یو قرآن یبا احكام عموم ییآشنا نام درس

 ساعت آموزش غیر حضوری  8 ساعات آموزشی 

 اهداف آموزشی
کاریم در حاد کفایات و نیااز خاویش و      فراگیران با احكام و ضروریات شرعی و سمچنی  با آداب تالوت قرآن

 دارد آشنا شده و توانمندی تدریس موارد فوق را به ایشان داشته باشند. افرادی که با آنان سر و کار

 مدرّسان دوره

 

دوره با سماسنگی و تأییاد ساازمان    دیآن   اسات یدر برگزار یبودن طرح و لزوم دقت نظر کاف دیبا توجه جد

 الكریم مشخص خواسند شد.دارالقرآن
 

 

 تالوت انتشارات –افتخاريان و عظيمي آقايان تأليف  –قرآني كتاب گزيده احكام شرعي و احكام   منبع درسی:
 

  .دوگرفته شدر نظرمی بایست الزم است برای برادران و خواسران اسل تسنّ   احكام مخصوص آنان  تذكر:
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 كتبی هايآزمون : 

رگزار خواهد ب «تشريحي»صورت  هبكه  زير خواهد بود هاي كتبي پايان دوره شامل آزمون دروسآزمون

 :شد

 يقرآن يسبک زندگ يو مبان يبا مباد ييآشنا -1

 ارتباط انسان با خداوند متعال نديبا فرآ ييآشنا -2

 )ع(تیو اهل ب ميارتباط انسان با قرآن كر نديبا فرآ ييآشنا -3

 معلمي و روانشناسي تربیتي فنون -4

 يو قرآن يبا احکام عموم ييآشنا -5

    

  شفاهیآزمون : 

و  ميارتباط انسان با قرآن كر »و « ارتباط انسان با خداوند متعال نديفرآ »سدرو تدريس مباحث مرتبط با

 «)ع(تیاهل ب

 

 

با توجه به ساعات آماوزش غیرحضاوری و مناابر درسای در نظار       -سای پایانی دوره آزمون تذكر:

یازی و  رسای حضوری برنامه( روز پس از پایان کال 24( روز و حداکثر )04باید حداقل ) -گرفته شده

  برگزار گردد.

 

 

 

 

  سازمان دارالقرآن الکریم

  پاياني آزمونهاي


