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 نامه اجرايي كليات وآيين
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 رهبر معظّم انقالب اسالمي

 العالي(:)مد ظلّه  اياهلل خامنهحضرت آيت

 

از قررآن اا ورو     یاهیها که آکدام از شما جوان هر

 د،یر کنیماز قرآن اا وو  حفظ  یبخش ای د،یووانیم

نرد   ب د،یشرو یقرآن آشنا م میاز مفاه یبه مفهوم ای

بررا همرره  جرروق قا مرابررا  ر اقورراا شرر ر    رر ا  

 1.نیا  العالم : الحمداهللمیوویم م،نکیم
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 گفتارپيش 

 )عليه السالم(:امام علي  

 َتَعالي اليُعَذِّبُ قَلْباً وَعَي الْقرآنَ لّهَوَ اسْتَظْهِرُوهُ، فإنَّ ال اِقْرَؤُوا الْقرآن  

 كند.لب خود بسپاريد، زيرا خداوند متعال قلبي كه قرآن را در خود جاي داده عذاب نميقرآن را بخوانيد و آن را به ق

 18ص ،98بحار االنوار، ج 

   
حفظ آيات نوراني قرآن كريم از آغاز نزول اين كتاب آسماني، همواره مورد تأكيد، تأييد و اهتمام حضرت ختمي مرتبت   

بود و با عنايات ايشان، مورد توجه و اشتياق مسلمانان صدر اسالم نيز قرار گرف . بن عبداهلل )صلي اهلل عليه و آله( امحمد 

 آن حضرت در روايتي فرمودند:

 1«رَأ القرآنَ عَنْ حَفْظِهِ ثُمَّ ظَنَّ أنَّ اهللَ تَعالي اليَغْفِرُهُ فَهُوَ مِمَّن اسْتَهْزَأ بِآياتِ اهللمَنْ قَ»

آمرزد، از كساني است كه آيات خدا را بهه  گمان برد كه خداوند متعال او را نمي هر كس قرآن را از حفظ تالوت كند و سپس

 تمسخر گرفته است.

هاي اخير و به برك  پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، اي ديرينه دارد و در دههدر ايران اسالمي نيز حفظ قرآن پيشينه

خردستاالن، نوجوانتان و جوانتان     ، . شتاهد ايتن ستخن   در ميان عموم مردم و به ويژه جوانان جايگاهي ويژه يافته است 

اند و با حضتور در محافتل نتوراني    در جاي جاي اين كشور درخشيده« حافظان كل قرآن»پرشماري هستند كه به عنوان 

اند. در اين مقام، شايستته  و كشور اسالمي ايران شده يانكشور، موجب آبروي هرچه بيشتر شيعاز قرآن در داخل و خارج 

كه در قالب جلسات حفظ و يا در پوشش مؤسستات   شائبه اساتيد و پيشكسوتان حفظ قرآن،از زحمات خالصانه و بي اس 

 اند، صميمانه سپاسگزاري شود.و مراكز قرآني، به تربي  حافظان كالم وحي پرداخته

مان، مصترح  در ستند   وظتاي  ستاز   1عمل به بند  در راستاينيز  الكريمسازمان دارالقرآن سنجشآموزش و  معاونت

هراي  كررم  در خشر   هاي قرآنتالش در جهت توسعه كمي و كيفي آموزش»راهبردي سازمان دارالقرآن الكريم )با موضوع: 

و تفسرير   مفراهي  ، ترجمره،  حفظهاي قرائت، در رشته« هاي عموميآموزش»و « هاي تشصصيآموزش»، «ترخيت نيروي انساني»

پت  از بتازنگري و انمتام    را  «كريمقرآن 03جزء هاي آموزش حفظ برگزاري دوره» اجرايي كلحيات و دستورالعمل(، «قرآن.

 نمايد.ارائه ميبرخي اصالحات جه  اجرا 

 الكريم سازمان دارالقرآن

 سنجشمعاونت آموزش و 
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 طور اختصاركريم به ور آيات قرآن مراحل اصلي حفظ و مر

 خوانيف( صحت روانال

و دق  در خواندن آيات. در اين خصوص بهتر است    ترتيلاطمينان يافتن از صح  روانخواني با گوش كردن به نوار 

 از نوارهاي اساتيدي چون منشاوي، خليل الحصري يا پرهيزكار استفاده گردد.

 بنديب( تقطيع و تقسيم

 .ر چه تعداد اين قطعات كمتر باشد بهتر اس هتر كه البته نظر به قطعات كوچك تقسيم قطعه مورد

 ج( توجه به ارتباط لفظي و معنايي بين كلمات، جمالت و آيات و استفاده از آن

ضمن مراجعه به ترجمه و تفسير آيات موردنظر، ارتباط معنايي بين اجتزاي   -1: رديانمام پذ ريدر اين مرحله موارد ز

پت  از توجته بته    -4 دور ارتباط الفاظ آيات، مورد بررسي قرار گيرد.المقيك قطعه در ذهن فرد نقش بندد و حتي

به حافظه سپرده شود)اصطالحاً صفحه مورد  زيصفحه مورد حفظ ن ايقطعه  ريشود تصو يارتباط لفظي و معنايي، سع

 شود.(     ينظر عك  بردار

 روانخواني و د( تكرار

يابتد  ادامه تا آنما  و بايد بستگي دارد و ديگر عواملبان عربي ز امقدار تكرار به قدرت حافظه، ميزان آشنايي افراد ب

 .بيابدرا در خود  عبارت يا آيهكه فرد، توانايي از حفظ خواندن 

 خواندن قطعه از حفظهـ( 

مرحله بعد خواندن قطعه از حفظ اس  و فرد بايد كل قطعه را بدون اشتباه و مكث از حفظ تالوت نمايد. شايان ذكر 

بروز اشتباه يا فراموشي، پ  از مراجعه به قرآن الزم اس  قطعه موردنظر از ابتدا و از حفظ خوانتده   اس  در صورت

 بتواند كل قطعه را صحيح تالوت نمايد. حافظ كه يابدشود و اين امر تا آنما ادامه 

 و( اتصال قطعات

تا آنما كه فرد بتوانتد   ؛رار گيرداز حفظ مورد بازخواني ق ،بعد از حفظ هر قطعه الزم اس  ممموعه محفوظات جديد

 تمامي آيات روزانه خود را از حفظ بخواند.

 مدت در كوتاه ز( مرور

 از حفظ تكرار شود. شده در همان روز چندين بار )حداقل ده بار(آيات حفظالزم اس  پ  از اتمام حفظ، 

 مدت ح( مرور در بلند

تثبي  شوند. شايان ذكر اس  كه حتي  اند، مرور و شدهحفظ در روزهاي گذشته در اين مرحله الزم اس  آياتي كه 

 كريم نيز از اين مورد مستثني نيستند.قرآن  حفحاظبهترين 

 ط( پرسش

ديگر به مترور   حفحاظپ  از حفظ و مرور، شخص بايد در معرض پرسش و امتحان قرار گيرد و يا به صورت مباحثه با 

 محفوظات بپردازد.
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 ، به عنوان يك ارزش اسالمي.قرآن كريمظ آيات ، جه  پرداختن به امر حفنوجوانانتشويق و ترغيب  -1

 كريم. قرآن حافظانارائه الگوي مناسب و ممرب آموزشي براي تربي   -4

 :رفتاريهدف 

رود نوجوانان عالقمند به حفظ قرآن كريم با شرك  در اين طر  و قبولي در آن، موفق بته حفتظ متتقن و استتوار     انتظار مي

 ر مباركه ناس تا فمر( شوند و بتوانند محفوظات خود را به صورت صحيح و روان ارائه نمايند.جزء پاياني قرآن كريم)سُوَنيم

 چكيده طرح 

 التيسطح تحص  ،يجنس كبه تفكي –مخاطبان يو كالسبند يثب  نام، سطح بند غات،يطر  پ  از تبل نيبر اساس ا

 ينوجوانتان، در مراكتز آموزشت    ژهيقرآن به و عالقمندان به حفظ ژهيجلسه و 47در  يآموزش يكالسها -يو محدوده سن

پاياني قرآن كريم)سُوَر مباركته نتاس تتا فمتر(       جزءيمشده برگزار و مخاطبان، موفق به حفظ متقن و استوار ن ينيبشيپ

 شده و خواهند توانس  به صورت صحيح و روان محفوظات خود را ارائه نمايند.

جزء پايتاني قترآن كتريم    نيم  يمبناي آموزش شيوه حفظ، مرور و تثب بر ذكر اس  محتواي آموزشي اين طر  انيشا

بته  د. باشت طراحي گرديده و محوري  در اين طر  بيان مباحث نظري و كارورزي عملي)حفظ، مرور و پرسش و پاسخ( مي

 .گردديمربوطه اعطاء م نامهيگواه ند،ي( را كسب نما 188از  98)حداقل نمره يانيكه حد نصاب آزمون پا يافراد

 مشخصات كلي طرح 

 )ويژة نوجوانان(كريمپاياني قرآن  جزءنيمحفظ  طرح آموزش

 

 

 جلسه آموزشي( 47ساع  آموزشي )شامل  24 :طرحمدت –2   پاياني قرآن كريم جزءآموزش حفظ نيم :طرح عنوان–1

 تمامي فصول سال :اجرا نيمقطع زما – 4   به صورت حضوري و دو جلسه در هفته: شكل اجرای طرح -3

  ( يا قبولي در آزمون ورودي معادل4خواني قرآن كريم )حداقل جزء سي( )در حد قرائ  سطح توانايي روان پيش نياز: – 5

 سراسر كشور گستره طرح: – 6

 نگي و مذهبي اس (تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنما وجود داشته باشد. )اولوي  با مراكز فره محل تشكيل طرح: – 7

 )سُوَر مباركه ناس تا فمر(جزء پاياني قرآن كريمحفظ نيم :طرحآموزشي  نبعم – 8

 استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههاي دولتي به عنوان ممري. ياداره امور قرآن ـ مجری دوره:9

  سال 21تا  8در مقطع سني  ن به حفظ قرآن كريمتمامي عالقمندا :)مخاطبان( گروههای هدف –11

 سال بالمانع اس . 9با تشخيص معلم دوره و در موارد خاص )مثالً براي استعدادهاي درخشان(، ثب  نام از عالقمندان زير : تبصره

 نفر 11و حداكثر  11حداقل  :دورهتعداد متعلّمان در هر  –11

 شود.ن و با در نظر گرفتن استقبال عمومي و توان مالي و پشتيباني در طول سال تعيين ميبا توجه به نياز استا ها:ـ تعداد دوره12

محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پايان دوره « ساع  آموزش  24»كسب نمره قبولي در اين طر  به عنوان  ارزش آموزشي: –13

 گردد.اعطاء مي
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 كنندگانشرايط شركت 

 سال باشند. 14تا  9شرك  كنندگان بايد در مقطع سني ت 1

 قبولي در آزمون ورودي مربوطه. يا و (4قرائ  سطح )تسلط به روانخواني قرآن كريم ت 4
 

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي معلّم: ويژگي

   كريم؛ قرآنتدري  مباحث حفظ  آشنايي با اصول و قواعد نظري و عمليت 1

 ؛سال 4حداقل به مدت  كريم قرآنداراي سابقه تدري  حفظ  ت4

   ؛از تسلحط علمي الزم در زمينه حفظ قرآن كريم ت برخورداري7

 ؛هاي مورد تدري با مفاهيم سورهآشنايي و  قرآنام فظ حداقل جزء سيت ح2

بتر   ياني روان، شيرين و جتذاب بتراي تأثيرگتذاري هتر چته بيشتتر      وجهه اسالمي و قرآني مناسب و ب از ت برخورداري1

 مخاطبان؛

 .و.. )كارورزي(توضيحي، پرسش و پاسخ، تمرين عملي ،فعّال روش تدريس:

 ...هاي صوتي ترتيل و يا هوشمند، فايل تخته سفيد تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز:

 ر آنما وجود داشته باشد )با اولوي  مراكز فرهنگي و مذهبي(.تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس د مكان دوره:
 

 جدول ساعات آموزشي: 
 

 نام درس
 درس ساعت

 پيش نياز

نوع آزمون 

 پاياني
ارزش  قبوليحدنصاب نمره

 آموزشي

 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري «به ساعت»

 ساع  24 (188از  98) 48از   --- 14 --- 4 قرائ  سطح 24 43 14 قرآن كريم جزء پايانينيمآموزش حفظ 

 



 

/7/ 

 

 هاس حفظ نيم جزء پاياني قرآن كريمدورهبندي جدول بودجه 

 پرسش مباحث نظري جلسه

2 
بيان ( ت 1مقدمه ت بيان اهداف و مزاياي حفظ قرآن ت توضيح روشهاي حفظ و مرور )

 و فلق سورة ناساجمالي مفهوم 
 آزاد( محفوظات پيشين)به صورتپرسش از 

 و فلقپرسش از سور ناس  مسدسور توحيد و بيان اجمالي مفهوم ( ت 4توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 1

 پرسش از سور ناس تا مسد سور نصر و كوثربيان اجمالي مفهوم  0

 1پرسش از سور ناس تا كوثر سورة كافرونبيان اجمالي مفهوم  4

 كافرونر ناس تا پرسش از سو سورة ماعون بيان اجمالي مفهوم  5

 ماعونپرسش از سور ناس تا  فيل و سورة قريشبيان اجمالي مفهوم  6

 فيلپرسش از سور ناس تا  عصر و سورة همزهبيان اجمالي مفهوم  7

 پرسش از سور ناس تا عصر سوره تكاثر بيان اجمالي مفهوم  8

  تكاثرپرسش از سور ناس تا  سوره قارعه بيان اجمالي مفهوم  9

  قارعهپرسش از سور ناس تا  سوره عاديات بيان اجمالي مفهوم  23

 عادياتپرسش از سور ناس تا  سوره زلزال بيان اجمالي مفهوم  22

 زلزالپرسش از سور ناس تا  مرور و تثبي  محفوظات گذشته 21

 زلزالپرسش از سور ناس تا  ( 1تا  1سورة بينه )آيات بيان اجمالي مفهوم  20

 (1تا  1پرسش از سور ناس تا بينه )آيات  ( 9 تا 4سوره بينه )آيات جمالي مفهوم بيان ا 24

 بينهپرسش از سور ناس تا   و تين قدر سوربيان اجمالي مفهوم  25

 4پرسش از سور ناس تا تين سورة علق بيان اجمالي مفهوم  26

 علقپرسش از سور ناس تا  ضحي  و انشرا  سوربيان اجمالي مفهوم  27

 ضحيپرسش از سور ناس تا  سوره ليل بيان اجمالي مفهوم  28

 ليلپرسش از سور ناس تا   شم  سورهبيان اجمالي مفهوم  29

 شم پرسش از سور ناس تا  سوره بلد بيان اجمالي مفهوم  13

 پرسش از سور ناس تا بلد (12تا  1)آيات سوره فمر بيان اجمالي مفهوم  12

 (12تا  1پرسش از سور ناس تا فمر )آيات  تا آخر( 11)آيات وره فمر سبيان اجمالي مفهوم  11

 پرسش از سور ناس تا فمر بندي و رفع اشكاالتجمع 10

 آزمون پاياني در قالب مسابقه --

 

 

                                                 
 . به جز سورة كافرون.1

 . به جز سوره علق.4
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 يك ارزش اسالمي.، به عنوان قرآن كريم، جه  پرداختن به امر حفظ آيات عموم عالقمندانتشويق و ترغيب  -1

 كريم. قرآن حافظانارائه الگوي مناسب و ممرب آموزشي براي تربي   -4

 :رفتاريهدف 

جتزء  عالقمندان به حفظ قرآن كريم با شرك  در اين طر  و قبولي در آن، موفق به حفتظ متتقن و استتوار     رودانتظار مي

 خود را ارائه نمايند. شوند و بتوانند به صورت صحيح و روان محفوظات قرآن كريم امسي

 چكيده طرح 

 التيسطح تحص  ،يجنس كبه تفكي –مخاطبان يو كالسبند يثب  نام، سطح بند غات،يطر  پ  از تبل نيبر اساس ا

ستال(، در   14)در مقطع ستني بتاالي   عالقمندان به حفظ قرآن ،  ژهيجلسه و 47در  يآموزش يكالسها -يو محدوده سن

قرآن كريم شتده و خواهنتد    اُميجزء ساستوار  وبرگزار و مخاطبان، موفق به حفظ متقن  شده ينيبشيپ يمراكز آموزش

 توانس  به صورت صحيح و روان محفوظات خود را ارائه نمايند.

قرآن كريم طراحي  اُميجزء س  يبر مبناي آموزش شيوه حفظ، مرور و تثب ذكر اس  محتواي آموزشي اين طر  انيشا

 يباشد. بته افتراد  ر اين طر  بيان مباحث نظري و كارورزي عملي)حفظ، مرور و پرسش و پاسخ( ميگرديده و محوري  د
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 كنندگانشرايط شركت 

 سال سن. 14حداقل ت دارابودن 1

 قبولي در آزمون ورودي مربوطه. ياتسلط به روانخواني قرآن كريم  ت4

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي معلّم: ويژگي

   كريم؛ قرآنآشنايي با اصول و قواعد نظري و عملي تدري  مباحث حفظ ت 1

 ؛سال 4حداقل به مدت  كريم قرآنداراي سابقه تدري  حفظ  ت4

   ؛در زمينه حفظ قرآن كريماز تسلحط علمي الزم  ت برخورداري7

 ؛هاي مورد تدري با مفاهيم سورهآشنايي و  قرآنام فظ حداقل جزء سيت ح2

بتر   وجهه اسالمي و قرآني مناسب و بياني روان، شيرين و جتذاب بتراي تأثيرگتذاري هتر چته بيشتتر       از ت برخورداري1

 مخاطبان؛

 .و.. رزي()كاروتوضيحي، پرسش و پاسخ، تمرين عملي ،فعّال روش تدريس:

 ...ترتيل و هاي صوتي فايل، يا هوشمند تخته سفيد تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز:

 تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنما وجود داشته باشد )با اولوي  مراكز فرهنگي و مذهبي(. مكان دوره:
 

 : )مالحظات )نكات حائز اهميت، مقررات عمومي، ضوابط خاص 

ستازمان دارالقترآن الكتريم و     1788تسهيم مناسب حمم عمليات پيش بيني شده در تفاهم نامه همكاري ستال   لزوم -1

 استان با رعاي  آمايش سرزمين . 1ادارات كل تبليغات اسالمي استانها و حمم عمليات پيش بيني شده  از محل فصل 

بودجته بنتدي   »و به ويژه رعاي  « بكارگيري معلمان شرايط تأمين و»، «شرايط ورودي و ثب  نام از داوطلبان»رعاي   -4

 در اين شيوه نامه« دروس و سير آموزشي پيش بيني شده

 ضروريس  نظارت الزم بر حسن اجراي ضوابط و برنامه آموزشي توسط  اداره امور قرآني استان.

 لزوم تمرين و ممارس  فراگيران در جه  تثبي  محفوظات؛  -7

 جدول ساعات آموزشي: 

 م درسنا

 ساعت
 درس

 پيش نياز

 نوع آزمون پاياني
حدنصاب 

 ارزش آموزشي قبولينمره

 «به ساعت»
 حضوري

غير 

 حضوري
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع

 ام آموزش حفظ جزء سي

 قرآن كريم
 ---  --- 4قرائ  سطح  84 24 24

 48از  14

 (188از  98)
 ساع  84
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 اُم قرآن كريمهاس حفظ جزء سيبندي دورهجدول بودجه 
 

 پرسش مباحث نظري جلسه

 پرسش از محفوظات پيشين متعلمان سور ناس تا توحيد( ت بيان اجمالي مفهوم 1مقدمه ت بيان اهداف و مزاياي حفظ قرآن ت توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 2

 س تا توحيدپرسش از سور نا ( ت بيان اجمالي مفهوم سور مسد تا كافرون4توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 1

 پرسش از سور ناس تا كافرون ( ت بيان اجمالي مفهوم سور كوثر تا قريش7توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 0

 پرسش از سور ناس تا قريش ( ت بيان اجمالي مفهوم سور فيل تا عصر2توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 4

 پرسش از سور مسد تا عصر قارعه و عاديات ( ت بيان اجمالي مفهوم سور تكاثر،1توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 5

 پرسش از سور كوثر تا عاديات ( ت بيان اجمالي مفهوم سور زلزال، بينه و قدر4توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 6

 پرسش از سور فيل تا قدر تين و انشرا  ( ت بيان اجمالي مفهوم سور علق،3توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 7

 پرسش از سور ناس تا انشرا  ظات گذشتهمرور و تثبي  محفو 8

 پرسش از سور تكاثر تا انشرا   ( ت بيان اجمالي مفهوم سورة ضحي، ليل و شم 9توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 9

 پرسش از سور زلزال تا شم   ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره بلد8توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 23

 پرسش از سور علق تا بلد ت بيان اجمالي مفهوم سورة فمر ( 18توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 22

 پرسش از سور ضحي تا فمر ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره غاشيه 11توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 21

 پرسش از سور بلد تا غاشيه ( ت بيان اجمالي مفهوم سور اعلي و طارق  14توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 20

 پرسش از سور فمر تا طارق ( ت بيان اجمالي مفهوم سورة بروج  17ظ و مرور )توضيح روشهاي حف 24

 پرسش از سور غاشيه تا بروج ( ت بيان اجمالي مفهوم سورة انشقاق  12توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 25

 پرسش از سور ناس تا انشقاق مرور و تثبي  محفوظات گذشته 26

 پرسش از سور اعلي تا انشقاق ( ت بيان اجمالي مفهوم آيات سورة مطففين11حفظ و مرور ) توضيح روشهاي 27

 پرسش از سور بروج تا مطففين ( ت بيان اجمالي مفهوم سورة انفطار14توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 28

 تا انفطارپرسش از سور انشقاق  ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره تكوير13توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 29

 پرسش از سور مطففين تا تكوير ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره عب 19توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 13

 پرسش از سور انفطار تا عب  ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره نازعات18توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 12

 ش از سور تكوير تا نازعاتپرس ( ت بيان اجمالي مفهوم سوره نبأ48توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 11

 پرسش از سور ناس تا نبأ بندي و رفع اشكاالت مرور و تثبي  محفوظات گذشته + جمع 10

 آزمون پاياني در قالب مسابقه --
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 (قرآن كريم امجزء سي و جزء پاياني)ويژة طرحهاي حفظ نيم نامة برگزاري آزمونهاآيين 

 آزمون ورودي

كساني كته بتواننتد حتد    و  اس ( 4كريم )سطح  مون مطابق آزمون پايان دوره آموزش قرائ  قرآننحوه ارزشيابي اين آز

 .( را كسب كنند مماز به شرك  در دوره خواهند بود48از  12نصاب قبولي )

 پايانيآزمون 

كه بر اساس نكات ذيل اخذ  معلحمان محترم بايد اوالً با توجه به روند پيشرف  افراد در طول دوره و ثانياً آزمون پاياني دوره

 را محاسبه و اعالم نمايند. كنندگانشرك خواهد شد، نمره نهايي 

 شود. ميپرسيده  سطري( 11)از قرآنهاي رايج  سطري 9سؤال  7براي آزمون پاياني از هر حافظ  ت1

( و بتا  4)ضتميمة  « هاي آموزشي حفظ قترآن كتريم  داوري آزمونهاي شفاهي طر نامة آيين»بر مبناي آزمون  اين ت 4

 شود.( برگزار مي3استفاده از فرم امتيازدهي )ضميمة 

 باشد.مي (48از  14) 188از  98امتياز كسب  شود و حدنصاب قبوليمحاسبه مي 188نمرة اين آزمون از ت 7

ام و زء ستي جزء پاياني، حفظ جت طرحهاي حفظ نيم هر يك از خواهند در: حافظاني كه با توجه به محفوظات خود ميتذكر

پاياني حضور يابند و در صورت كستب نمتره    بدون حضور در كالسها، در آزمون توانندمي ،شرك  كنند حفظ سور منتخب

 .نمايندرا درياف   دورهقبولي گواهينامه 
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 مسئول و مجري طرح 

 ؛باشتد مي ه امور قرآني استانادارها طبق طر  تفصيلي مربوطه در مقاطع زماني مناسب به عهدة مسئولي  برگزاري دوره

 اجرا خواهد شد. اداره امور قرآني استانكه البته توسط نهادهاي دولتي، مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و تح  نظارت 

 مراحل اجرايي 

دفتاتر  استاني، بايد با  ، پ  از اطالع از سهميهاداره امور قرآني استان: ريزي اجرايي طر  در استانسازماندهي و برنامه .1

هاي الزم را صورت دهتد و ستهميه   الذكر هماهنگيهاي فوقتابعه و مراكز و موسسات داراي مموز جه  برگزاري دوره

 استاني را بين دفاتر استان تقسيم نمايد.

تبليغات برگزاري كالسها عالوه بر تبليغات متمركز :هارساني مناسب و مؤثر در سطح استان و شهرستانتبليغات و اطالع .4

و مراكز تابعه، با استتفاده از صتدا و    اداره امور قرآني استانالكريم، بايد به طور استاني نيز از جانب زمان دار القرآن سا

 سيما، نماز جمعه، جرايد، پالكارد و اطالعيه صورت پذيرد.

 ؛)به تفكيك جنسي (بندي آنها و كالس از عالقمنداننام ثب  .7

 ؛به سن و جن  متعلحمانهماهنگي با معلحمان دوره با توجه  .2

ن در طتول دوره  قبل از برگزاري و همچنتي  اداره امور قرآني استان: تهيه امكانات و ملزومات آموزشي و كمك آموزشي .1

، وسايل كمك آموزشي، اوراق آزمونهتاي ورودي و پايتاني و انتختاب و تتدارا مكانهتاي      نسب  به تهيه كتب مربوطه

 ايد.مناسب جه  برگزاري كالسها اقدام نم

 ؛انتخاب و تدارا مكانهاي مناسب جه  برگزاري كالسها .4

جه  باال بردن هر چه بيشتر كيفيت  آموزشتي    اداره امور قرآني استان: ها در طول برگزاريارزيابي و بازرسي از دوره .3

 اقدام نمايد. كالسها و رفع نواقص و اشكاالت احتمالي بايد در طول دوره، حداقل دوبار نسب  به ارزيابي و بازرسي آنها

 ؛دوره پايانيتهيه و ارسال فرمهاي آمار و اطالعات  .9

 هاي در حال اجرا؛هماهنگي با مركز در طول برگزاري دوره و اعالم كتبي تعداد دوره .8

 ارزيابي كالسها با برگزاري آزمون پاياني طر  در قالب مسابقه؛ .18

 ؛ها جه  تسويه حساب نهاييبايگاني و نگهداري اسناد هزينه .11

 ؛در اسرع وق  به مركز ،شده ضميمه، پ  از اجراي طر سال گزارش تفصيلي و فرمهاي تكميلار  .14

 .هاي مندرج در ابالغيه ماليكالس در قالب اهداي جايزه و بر طبق هزينههر  برترنفر  7 قدرداني از .17

 نامه اجرايي آيين
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  ها به صورت غيرحضورياجراي دوره 

ن اجرايي طتر ،  توانند با هماهنگي مسئوالبراي خودآموزي باشند مي كه داراي توانايي و استعداد كافي آموزانيقرآن  ت1

هتاي  آزموندر  ،ديگر متعلحمتان  با همراهآنها آموزشي را طي نموده و در پايان  هاينام، به طور غير حضوري دورهپ  از ثب 

 گواهي مربوطه را درياف  دارند. ،نمايند و در صورت كسب نمرة قبولي پاياني شرك 

بتا تأييتد    و با ارائه مدارا معتبتر  ،اين دوره را در ساير مراكز فرهنگي و قرآني گذرانده باشند هر يك ادي كه قبالًافر ت4

 يشرك  و در صورت قبولي، گواهي پايتان  يهاي پاياندر آزمون ،هاتوانند بدون شرك  در كالسمي ،اداره امور قرآني استان

 را درياف  نمايند.

 نامة انضباطيآيين 

 حضور متعلحمان در كليه جلسات الزامي اس . ت1

باشد )مشروط بتر ارائته ادلحته    ميممموع جلسات آموزشي  چهارميك  هادورههر يك از حداكثر غيب  موجّه در طول  ت4

 قابل قبول(.

 ب)براي خواهران( و پوشش مناست  كليه متعلمان موظ  به حفظ شئونات رفتاري و ظاهري از جمله حفظ كامل حماب ت7

 باشند.)براي برادران( مي

 نكات مهم 

طي جلسه يا جلساتي نسب  بته توجيته    ،استان ةيكي از حفاظ باتمرب با كمك ها،شايسته اس  پيش از برگزاري دوره -1

 هاي تدري  درس موردنظر، اقدام شود.كادر آموزشي جه  تبيين اهداف و شيوه

از قبيل داشتن نور مناسب، تخته، سروي  بهداشتي و مطبوع بتودن   مكان كالسها از نظر امكانات آموزشي و عمومي، -4

 بايد در حدّ مطلوب باشد. ...محيط و 

سعي شود سهميه مربوطه در كل استان به نسب  جمعي  و استقبال به طور مساوي تقسيم شود و كالستها در ناحيته    -7

 خاصي متمركز نشوند.

تر كالسهاي آموزشتي و جتديّ  متعلحمتان    تواند در اجراي هر چه منظممي آموزانقرآنهاي ممزا براي تشكيل پرونده -2

 ثر باشد.ؤم

 اس .الزامي  ان، به معلمهادر آغاز دوره ،«نحوه ارزشيابي»و  «بندي دروسجدول بودجه»ارائه يك نسخه از تصوير  -1

 واهد شد.شده موجب كيفي  بيشتر دوره خدر ساعات آموزشي تعيين مصوّبرعاي  سرفصلهاي  -4 

بندي و ارسال فترم نظرستنمي   آوري، جمعبا توجه به ارزشيابي ساالنه و همچنين جه  اصال  طرحها، نسب  به جمع -3

 ( اهتمام الزم صورت پذيرد. 2( و همچنين فرم نظرسنمي معلم دوره )ضميمه 7متعلمان )فرم ضميمه 

 الزم اس  كالسها به تفكيك جنسي  تشكيل گردد.ت  9
 


