
 

  

  (4آموزش قرائت  قرآن كريم)سطح  دورهگواهي پايان 

 «علوم و فنون قرائت پاهي» 

  ؛شودگواهي مي

دوره در            متولد سال              صادره از                      داراي شماره ملي                           فرزند                                جناب آقاي/سركار خانم      

                استان         در                    لغايت       از تاريخ           ،  « گرايش تحقيق علوم و فنون قرائت پايه » (4)سطح قرائت  قرآن كريم  آموزش

  ..(وف.........................حر)عدد........ساعت شركت نموده و با نمره  06به مدت                      / خانه قرآن         مؤسسه قرآني                          شهرستان 

                                                                                       قبول شده است.                                                                                                                

 افزون داشته باشد.هاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزاميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان، نسبت به استمرار و طيّ دوره

 
 

 

 

 

 
 د.این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می باش

 شماره:

 تاریخ:
 

 

 محل

 عکس ق الصا

 .....................................استان

................... ............... 

رئيس اداره امور قرآني  

 استان .......................
 



 

  

  (4آموزش قرائت  قرآن كريم)سطح  دورهگواهي پايان 

 «علوم و فنون قرائت پاهي» 

  ؛شودگواهي مي

دوره در            ال متولد س             صادره از                      داراي شماره ملي                           فرزند                                جناب آقاي/سركار خانم      

                استان         در                     لغايت        از تاريخ             ،  «گرايش تدوير علوم و فنون قرائت پايه » (4)سطح قرائت  قرآن كريم  آموزش

  )عدد .......... حروف..................................(ساعت شركت نموده و با نمره  06ه مدت ب                      / خانه قرآن         مؤسسه قرآني       شهرستان        

                                                                                       قبول شده است.                                                                                                                

 افزون داشته باشد.هاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزاميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان، نسبت به استمرار و طيّ دوره

 

 
 باشد.این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می 

 شماره:

 تاریخ:
 

 

 محل

 ق عکس الصا

 .....................................استان

................... ............... 

رئيس اداره امور قرآني  

 ......استان .................
 



 

  

  (5آموزش قرائت  قرآن كريم)سطح  دورهگواهي پايان 

 «علوم و فنون قرائت تكميلي» 

  ؛شودگواهي مي

دوره در              ل متولد سا                صادره از                     داراي شماره ملي                        فرزند                           جناب آقاي/سركار خانم      

                استان         در                  ، از تاريخ                  لغايت   « گرايش تحقيق علوم و فنون قرائت تکميلي » (5)سطح قرائت  قرآن كريم  آموزش 

  ....................(دد ........ حروف............)عساعت شركت نموده و با نمره  06به مدت                    / خانه قرآن         مؤسسه قرآني              شهرستان        

                                                                                       قبول شده است.                                                                                                                

 افزون داشته باشد.هاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزاميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان، نسبت به استمرار و طيّ دوره

 

 

 باشد. این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می

 شماره:

 تاریخ:
 

 

 محل

 ق عکس الصا

 .....................................استان

................... ............... 

 امور قرآني رئيس اداره 

 ....................... استان
 



 

  

  (5آموزش قرائت  قرآن كريم)سطح  دورهگواهي پايان 

 «علوم و فنون قرائت تكميلي» 

  ؛شودگواهي مي

دوره در           لد سال متو                     صادره از                    داراي شماره ملي                        فرزند                           جناب آقاي/سركار خانم      

                استان         در                  ، از تاريخ                  لغايت   «گرايش تدوير علوم و فنون قرائت تکميلي » (5)سطح قرائت  قرآن كريم آموزش 

. )عدد .....ساعت شركت نموده و با نمره  06به مدت                         / خانه قرآن         مؤسسه قرآني             شهرستان        

                                                                                       قبول شده است.                                                                                                                  ........(حروف......................

 افزون داشته باشد.هاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزاوند سبحان، نسبت به استمرار و طيّ دورهاميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خد

 

 

 این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می باشد.

 شماره:

 تاریخ:
 

 

 محل

 ق عکس الصا

 .....................................استان

..................... ............. 

 امور قرآني رئيس اداره 

 ....................... استان
 


