
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 آموزش و پژوهش معاونت

 

 امة اجرایي نكلّيات و آیين

 قرآن كریم  تخصصيهاي آموزش ترجمه و تفسير برگزاري دوره

 شامل:

 ( 03و  82، 82نسيم حيات) 

 ( 00و03نور الرحمن) 
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 امام خميني )ره(: 

 

قرآن شريف به قدري جامع لطايف و حقااي  و راراير و   

دقاي  توحيد ارت كه عقول اهل معرفت در آن حياران  

نورانية آراماني   ماند؛ و اين اعجاز بزرگ اين صحيفةمي

 ارت.

 

 
 

 

 

 

 العالي(: ظلّه مقام معظم رهبري )مد

 

رالمت، رشد و تعالي و تقرّب انسان باه   نجات، معرفت،

روي خداوند متعال از درتاوردهاي قرآن كاريم ارات   

 آيد.كه تنها با انس و تدبّر در قرآن كريم به درت مي
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 «.قرآن كتابي ارت فرخنده كه آن را به روي تو فرو فررتاديم، تا در آياتش تدبر كنند و خردمندان پند گيرند»

 (92)روره ص/آيه 

   

 گفتارپيش 

 :)ع(  به فرمودۀ اميرالمؤمنين امام علي

نشيند؛ دريايي هاي پرفروغ آن فرو نميشود و شعلههاي فروزان آن خاموش نميقرآن نوري ارت كه چراغ»

آن  اي ارت ميان ح  و باطل كه داليال اراتوار  گرايد؛ جداكنندهارت كه پرتو درخشان آن به تاريكي نمي

افتد؛ توانمندي گردد؛ شفايي ارت كه بيماري به دنبال ندارد و از ادامه بيماري، هراري به دل نميويران نمي

قارآن   كنناد. نشيني نميكنندگان آن عقبپذيرند و حقيقتي ارت كه ياريارت كه ياران آن شكست نمي

ندارد؛ نوري ارت كه با آن تاريكي رار دانش و دارويي ارت كه پس از آن دردي وجود معدن ايمان و چشمه

و ريسماني ارت كه گره آن محكم ارت؛ پناهگاهي ارت كه بلنداي آن دور از درترس ارت؛ عزتاي   نيست

كه به آن وارد شاود؛ هادايت ارات     ارت براي هر كه تحت واليت آن درآيد؛ رالم و رالمت ارت براي هر

كه با آن رخن بگويد و شاهدي ارت ارتوار باراي  راي آنبراي هركه به آن اقتدا نمايد؛ برهان و دليل ارت ب

 1«.كسي كه در مقام كارزار برآيد...

اناد،  فرماوده  7ابيطالاب بن نماي ارالم و باطن مجسّم قرآن حضرت علي همانگونه كه موالي متقيان و آئينة تمام ،آري

باه   ،پس بر هر انسان صاحب خارد و انديشاه   قرآن مظهر و راهنماي تمامي خوبيها و دواي هر درد و مرض و پليدي ارت؛

 هاي معارف اين بحر عظيم بهاره ويژه بر هر مسلماني واجب ارت كه تا فرصت باقي ارت به حد وُرع و توان خود از خرمن

ها و نهادهاي فرهنگي جامعه فرض ارت تا با مهيّا نمودن بستر الزم براي آماوزش ترجماه و تفساير    گيرد و نيز بر رازمان

 مند رازند.ن كريم، ايشان را از اين بحر معارف الهي بهرهقرآ

اهاداف ايان راازمان در نشار      منظاور تحقا   ه بالقرآن الكريم آموزش و پژوهش رازمان دار معاونتدر اين رارتا 

ترجموه و  هاي آمووزش  برگزاري دوره» كلّيات و درتورالعمل اجرايي، و عمومي كردن تفسير قرآن كريم هاي قرآنيآموزه

 نمايد.ارائه مي 1921پس از بازنگري و انجام برخي اصالحات جهت اجرا در رال را  «كریمتفسير عمومي قرآن

فسير و فهم قرآن كاريم برداشاته   گام مؤثري در جهت عمومي راختن ت، هااميد ارت كه با پيگيري و اجراي اين طرح

و در حيطة انديشاه و عمال، متجلّاي     يافتهمي گسترش در جامعه ارال بيش از پيش راز قرآن كريمو فرهنگ انسان شده

 شود. انشاءاهلل.

 معاونت آموزش و پژوهش

 سازمان دارالقرآن الکریم

                                                 
 .121. نهج البالغه، خطبه 1
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 قرآن كریم تخصصيترجمه و تفسير هاي آموزش جدول مشخصات آموزشي كليه دوره

 عنوان دوره ردیف
 ساعات آموزشي

 منابع آموزشي  نيازپيشدروس 

 قبولينمرهحدنصاب

 پایاني
ارزش 

 آموزشي
 شفاهي كتبي جمع عملي نظري

1 

 نسيم حيات

و نيمه  82جزء )

 (82اول جزء 

08 -- 08 

و  2قرائت سطح 

 3مفاهيم سطح 

)يا قبولي در 

 آزمونهاي معادل(

تاايليف (» 92تااا99 تفسااير نمونه)مجلاادات-1

اهلل العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعاي از  آيت

تفساير نسايم    -9ياا    «فضالي حوزه علميه قم

 «تيليف آقاي ابوالفضل بهرامپور(» 92و91حيات)

41 --- 
08 

 ساعت

2 

 نسيم حيات

)نيمه دوم جزء 

 (03و جزء  82

08 -- 08 // 

تاايليف » (92تااا92 تفسااير نمونه)مجلاادات-1

اهلل العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعاي از  آيت

تفساير نسايم    -9ياا  «  فضالي حوزه علميه قم

 «تيليف آقاي ابوالفضل بهرامپور(» 93و92حيات)

41 --- 
08 

 ساعت

 --- 23 -- 23 (03نور الرحمان) 3

جازء     راه ترجمه و تفسير موضوعات برگزيادۀ  

 99 هيا مباركه زمر تاا آ  9از آية قرآن كريم) دهم

تفسير همراه »( بر مبناي كتاب روره مباركه قمر

)تيليف گروه تخصصي تفسير قرآن راتاد عاالي   

 «ي فرهنگي هنري مساجد(هاكانون

41 --- 
08 

 ساعت

 --- 23 -- 23 (00نور الرحمان) 4

جازء    راه ترجمه و تفسير موضوعات برگزيادۀ  

روره مباركاه   92-91از آية  قرآن كريم)يازدهم 

بار مبنااي    همازه( روره مباركه  1 هيتا آ الرحمن

تفسير هماراه )تايليف گاروه تخصصاي     »كتاب 

هااي فرهنگاي   تفسير قرآن رتاد عاالي كاانون  

 «هنري مساجد(

41 --- 
08 

 ساعت

5 
جلسات وحلقات 

 تفسير
91 -- 91 -- 

كتاب زندگي باقرآن ) تفسير موضاوعي ( تااليف   

جلد با  2ارتاد ابوالفضل بهرامپور . اين كتاب در 

موضوع قرآني هرموضاوع   91قطع رقعي وداراي 

 در يک جلسه 

41 --- 
20 

 ساعت
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 قرآن كریم  تخصصيطرح آموزش ترجمه و تفسير 

 (82و نيمه اول جزء  82 )نسيم حيات 
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 در جامعه. ير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريمترجمه، تفس و ترويج نشر ا1

 )به تنارب توان(. مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي حركت در جهت رفع ا9

 .كريمكمک به كاهش معضالت گوناگون بشري، با ارتفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن  ا9

 ف رفتاري:هد

آشنا شاده   كريمقرآن  92و نيمه اول جزء  91جزء  ترجمه و تفسيررود فراگيران پس از گذراندن اين طرح با يانتظار م

 و  فرامين حياتبخش آن را در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي خود به كار بندند. 

 چکيده طرح 

 التيرطح تحص ت،يجنس کبه تفكي –مخاطبان يو كالربند يثبت نام، رطح بند غات،يطرح پس از تبل نيبر اراس ا

 ينيبشيپ يقرآن، در مراكز آموزش ريعالقمندان به ترجمه و تفس ژهيجلسه و 03در  يآموزش يكالرها -يو محدوده رن

 ماهه اول راال ششدر قرآن كريم  92اول جزء  مهيو ن 91ترجمه و تفسير جزء با  ييشده برگزار و مخاطبان، ضمن آشنا

  خود به كار بندند. يو خانوادگ يفرد يتوانست فرامين حياتبخش آن را در زندگ انشاءاهلل خواهند 1921

 .گردديمربوطه اعطاء م نامهيگواه ند،ي(را كسب نما 93از  10)حداقل نمره يانيكه حد نصاب آزمون پا يبه افراد

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  92و نيمه اول جزء  91ير عمومي قرآن كريم )نسيم حيات آموزش تفس :عنوان طرح ـ0

 آموزشي( جلسه 03)شامل راعت آموزشي  13 :مدت دوره ـ8

 1921ماهه اول رال شش مقطع زماني اجرا: ـ4)دو جلسه در هفته(           حضوري به صورت  شکل اجراي دوره: ـ0

( يا قبولي در 9گواهينامه آموزش مفاهيم قرآن كريم )رطح  -9   (9كريم )رطح گواهينامه قرائت قرآن -1 نياز:پيش ــ 5

 هاي ورودي معادلآزمون

 .ررارر كشور گستره طرح: ـ1

 تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(. محل تشکيل دوره: ـ7

 كريم بر مبناي منابع زير:قرآن  92اول جزء  مهيو ن 91 جزءترجمه و تفسير  محتواي آموزشي دوره:ـ 2

ياا       «  اهلل العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضالي حوزه علميه قمتيليف آيت(» 92تا99تفسير نمونه)مجلدات -1

 «مپورتيليف آقاي ابوالفضل بهرا(» 92و91تفسير نسيم حيات)مجلد -9

انها به عنوان ناظر و كليه مؤرسات و مراكز قرآني مردمي و يا درتگاههاي دولتي به عنوان ارت اداره امور قرآني :طرحمجري  ـ2

 مجري.

 رال. 11باالي  عالقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رني گروه هدف )مخاطبان(: ـ03

 با توجه به امكانات. نفرات و حداكثرنفر  93حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: ـ00

محسوب گرديده و به قبولشدگان « راعت آموزش  13» كسب نمره قبولي در اين طرح به عنوان  آموزشي:ارزش  -08

 گردد.گواهي پايان دوره اعطاء مي
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 كنندگانشرایط شركت 

  ؛روم راهنمايي صيليتح دارا بودن حداقل مدرك -1

 ( يا قبولي در آزمون ورودي معادل.9)رطح  قرآن مفاهيم ترجمه و ( و9قرائت قرآن )رطح دارا بودن گواهينامه -9

مربوطه )مبناي بار    يهاي پيشين نسيم حيات شركت داشته و كارنامه آموزشمتقاضياني كه در هر يک از دوره: تبصره

 د، از شركت در آزمونهاي ورودي معاف خواهند بود.انهكردموفقيت در دوره( را دريافت 

 محتواي آموزشي 

مباركاه   راوره  مفااد آياات    اراس، بركريمقرآن  92و نيمه اول جزء  91 ترجمه و تفسير جزءطرح، محتواي آموزشي 

شد. مدرّران بامي (92و 91جلد كتاب نسيم حيات )( يا 92تا99 )مجلداتتفسير نمونهب از كتجن مباركه  روره تامجادله 

، البياان مجماع  ، الميزانتوانند از ديگر كتب تفسيري نظير محترم جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي

 و ... نيز ارتفاده نمايند. تفسير نور

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي مدرّس: ویژگي

 .كريمسير قرآن تسلّط علمي و تجربه الزم در زمينه تدريس ترجمه و تف دارا بودن ا1

 وجهه موجّه و منارب اجتماعي. دارا بودن ا9

داراي قادرت   و ... و ناور ، نموناه ، البيانمجمع ، الميزانگيري از تفارير معتبري چون در جهت بهره بودن توانمند ا9

 انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كالم.

 و... ه، مباحث، توضيحيرخنراني، پررش و پارخ روش تدریس:

 ...، تجهيزات صوتي منارب و تخته رفيد تجهيزات، امکانات و وسایل مورد نياز:

 جدول ساعات آموزشي: 

 نام درس

 ساعت

 پيش نياز

ارزش  قبوليحدنصاب نمره نوع آزمون پاياني

 آموزشي

 «به ساعت»
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري

 ترجمه و تفسير

 قرآن كريم  92 و نيمه اول جزء 91جزء   
13 --- 13 

 (9قرائت )رطح 

 راعت 13 --- (93)از   --- 10 (9مفاهيم )رطح 

 بندي درس جدول بودجه 

 (85تا  80مجلدات   )الف : كتاب تفسير نمونه

 آیات درس سوره جلسه عنوان بحث سوره جلسه

 اول

 مجادله 

 و یکمبيست  2 ا  1ترجمه و تفسير آيات 
 19 ا  1//      آيات             //          طالق

 و دوم بيست 19 ا  1//           //      آيات            دوم

 و سوم بيست 99 ا  10//           //      آيات            سوم
 19 ا  1//           //      آيات            تحريم

 وچهارمبيست  2 ا  1 //           //      آيات           حشر چهارم
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 و پنجمبيست  10 ا  1//           //      آيات            پنجم

 و ششمبيست  93 ا  12//           //      آيات            ششم 93ا   1//           //      آيات   ملک

 و هفتمبيست  90 ا  91//           //      آيات            هفتم

 هشتم
 19 ا  1//           //      آيات            ممتحنه

 و هشتمبيست 

 و نهمبيست  نهم 29ا   1//           //      آيات   قلم

 دهم
 10 ا  1//           //      آيات            صف

 امسي

 و یکم سي یازدهم
 29ا   1//           //      آيات   حاقه

 زدهمدوا
 11 ا  1//           //      آيات            جمعه

 و دوم سي

 سي و سوم سيزدهم
 00ا 1//           //      آيات   معارج

 چهاردهم
 11 ا  1//           //      آيات            منافقون

 سي و چهارم

 نوح سي و پنجم پانزدهم

 
 91ا   1//           //      آيات  

 شانزدهم

 11 ا  1//           //      آيات            تغابن

 سي و ششم

 سي و هفتم هفدهم
 91ا   1//           //      آيات   جن

 سي و هشتم هجدهم

 بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع سي و نهم بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع نوزدهم

 آزمون پايان دوره چهلم دورهآزمون ميان  بيستم
 

 

 (82و82مجلد كتاب نسيم حيات ) ب: 

 عنوان بحث سوره جلسه عنوان بحث سوره جلسه

 اول

 مجادله

 و یکمبيست  2  - 1ترجمه و تفسيرآيات  
 طالق

 2  - 1ترجمه و تفسيرآيات  

 19ا  1/           //      آيات  /          و دوم بيست 19ا  1//           //      آيات            دوم

 و سوم بيست 12ا  10//           //      آيات            سوم
 تحريم

 2ا  1//           //      آيات           

 19ا  1//           //      آيات            و چهارمبيست  99ا   93//           //      آيات            چهارم

 نجمپ

 حشر

 و پنجم بيست 0ا  1//           //      آيات           

 ملک

 11ا  1//           //      آيات           

 91ا  19//           //      آيات            و ششمبيست  13ا  2//           //      آيات            ششم

 93ا  99//           //      آيات            و هفتم بيست 93ا  11ت  //           //      آيا          هفتم

 و هشتمبيست  90ا  91//           //      آيات            هشتم

 قلم

 11ا  1//           //      آيات           

 نهم
 ممتحنه

 99ا  12//           //      آيات            و نهمبيست  1ا  1//           //      آيات           

 29ا  90//           //      آيات            امسي 19ا  2//           //      آيات            دهم

 یازدهم
 صف

 و یکم سي 1ا  1//           //      آيات           
 حاقه

 92ا  1//           //      آيات           

 29ا  93//           //      آيات            و دوم سي 10ا  2//           //      آيات            دوازدهم

 سيزدهم
 جمعه

 سي و سوم 0ا  1//           //      آيات           
 معارج

 11ا  1//           //      آيات           

 00ا  12//           //      آيات            سي و چهارم 11ا  2 //           //      آيات           چهاردهم

 پانزدهم
 منافقون

 سي و پنجم 1ا  1//           //      آيات           
 نوح

 2ا  1//           //      آيات           

 91ا  13//      آيات          //             سي و ششم 11ا  2//           //      آيات            شانزدهم
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 هفدهم
 تغابن

 سي و هفتم 13ا  1//           //      آيات           
 جن

 13ا  1//           //      آيات           

 91ا  11//           //      آيات            سي و هشتم 11ا  11//           //      آيات            هجدهم

 بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع سي و نهم بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع نوزدهم

 آزمون پايان دوره چهلم دورهآزمون ميان بيستم

 نامة برگزاري آزمونهاآیين 

 الف( آزمون ورودي:

)بر مبناي كتاب ( 9ح )رط قرآن ( و مفاهيم9)رطح  قرآن قرائتاني ارت كه فاقد گواهينامه آزمونهاي ورودي ويژۀ كس

تايليف آقاياان   (9 راطح «)روشي آران براي آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن»كتاب يا  آقاي مسعود وكيلتيليف ( 9)مجلد « آموزش مفاهيم قرآن»

 . اين افرادهستند 9( )مجلد روم(، تيليف آقايان محدّث، صفارهرندي و علّامي« آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم »كتاب ياو  لطفي و ضرغام

( برگازار  9و مفااهيم )راطح    (9طب  آزمونهاي پاياني قرائت )رطح  ا كه  ورودي هايدر آزمون ،پس از ثبت نامالزم ارت 

 در دوره حضور يابند.  در صورت كسب حدنصابهاي الزم، و نمايندشركت  شود امي

 دورهو آزمون ميان8

ارزش  شاود. بندي طرح، در جلسة بيستم برگزار ماي ودجهارت و طب  ب تشريحيتستي ا  رؤال  93شامل  اين آزمون

 9باشد.از نمرۀ نهايي مي« نمره 2»اين آزمون معادل 

 و آزمون پایاني0

 شود:ارت و به شرح زير برگزار ميتشريحي رؤال تستي ا  90شامل دوره آزمون پايان

 

 

 

 

 

كننادگان را تشاكيل   دوره، نمرۀ نهاايي شاركت  ميان نمره دارد و نمرۀ آن پس از جمع شدن با نمرۀ آزمون 12اين آزمون 

 دهد.مي

 . گرددتورط مدرس محترم دوره طراحي بايست ميرؤاالت آزمونها : 0تذكر 

شادگان  ارتان موظف ارت به قبول ياداره امور قرآنارت و  93از  10حدنصاب قبولي در دوره كسب حداقل نمرۀ  :8تذكر 

نفر برتر هر دوره نيز جوايزي )تا راقف   9اين طرح( اعطا كرده و به « 0»ندرجات ضميمه پايان دوره را )مطاب  م گواهينامه

 شده( اهدا نمايد.اعتبار تعيين

                                                 
اپ رريده ارت و مجلد روم ، در شكل جديد به صورت دو جلد در يک مجلد به چ«آموزش مفاهيم قرآن»ارت كه كتاب . الزم به ذكر 9

 باشد.مي 1و  2 هايدربردارندۀ جلد

 تقسيم شده و رپس با نمرۀ آزمون پاياني او جمع شود. 0. بر اين اراس الزم ارت نمرۀ داوطلب بر 9

 نمره( 3  نمره )جمعاً 12/0هر يك       كلمه 11( 1

 نمره( 4  نمره )جمعاً  2/0هر يك    سطري(عبارت )حدوداً نيم 8( ترجمه 1

 نمره( 8نمره )جمعاً  1هر يك      عبارت 4( تفسير 3
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 قرآن كریم  تخصصيطرح آموزش ترجمه و تفسير 

 (03و جزء  82نيمه دوم جزء  )نسيم حيات 
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 در جامعه. ير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريمنشر و ترويج ترجمه، تفس ا1

 )به تنارب توان(.حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي  ا9

 .كريمكمک به كاهش معضالت گوناگون بشري، با ارتفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن  ا9

 رفتاري: هدف

آشنا شاده   كريمقرآن  93و جزء  92 جزءنيمه دوم  ترجمه و تفسيررود فراگيران پس از گذراندن اين طرح با انتظار مي

 را در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي خود به كار بندند. و  فرامين حياتبخش آن 

 چکيده طرح 

 التيرطح تحص ت،يجنس کبه تفكي –مخاطبان يو كالربند يثبت نام، رطح بند غات،يطرح پس از تبل نيبر اراس ا

 ينيبشيپ يشقرآن، در مراكز آموز ريعالقمندان به ترجمه و تفس ژهيجلسه و 03در  يآموزش يكالرها -يو محدوده رن

راال  دوم ماهه ششدر  كريمقرآن  93و جزء  92دوم جزء  هنيم ترجمه و تفسيربا  ييشده برگزار و مخاطبان، ضمن آشنا

 خود به كار بندند. يو خانوادگ يفرد يانشاءاهلل خواهند توانست فرامين حياتبخش آن را در زندگ 1921

 .گردديمربوطه اعطاء م نامهيگواه ند،ي(را كسب نما 93از  10)حداقل نمره يانيكه حد نصاب آزمون پا يبه افراد

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   93و جزء  92دوم جزء  مهينسيم حيات  نآموزش تفسير عمومي قرآن كريم ) :عنوان طرح ـ0

 آموزشي( جلسه 03)شامل راعت آموزشي  13 :مدت دوره ـ8

 1921ششماهه دوم رال  مقطع زماني اجرا: ـ4              )دو جلسه در هفته(حضوري به صورت  جراي دوره:شکل ا ـ0

( يا قبولي در 9گواهينامه آموزش مفاهيم قرآن كريم )رطح  -9   (9كريم )رطح گواهينامه قرائت قرآن -1 نياز:پيش ــ 5

 هاي ورودي معادلآزمون

 .ررارر كشور گستره طرح: ـ1

 تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(. حل تشکيل دوره:م ـ7

 كريم بر مبناي منابع زير:قرآن  93 جزءو  92نيمه دوم جزء ترجمه و تفسير  محتواي آموزشي دوره:ـ 2

   « كارم شيرازي و جمعي از فضالي حاوزه علمياه قام   اهلل العظمي ناصر متيليف آيت» (92تا92 )مجلداتتفسير نمونه-1

 «مپورتيليف آقاي ابوالفضل بهرا» (93و92)مجلدتفسير نسيم حيات -9

ارتانها به عنوان ناظر و كليه مؤرسات و مراكز قرآني مردمي و يا درتگاههاي دولتي به عنوان  اداره امور قرآني :طرحمجري  ـ2

 مجري.

 رال. 11باالي  قمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رنيعال گروه هدف )مخاطبان(: ـ03

 با توجه به امكانات. نفرات و حداكثرنفر  93حداقل تعداد متعلّمان در هر كالس: ـ00

محسوب گرديده و به قبولشدگان « راعت آموزش  13» كسب نمره قبولي در اين طرح به عنوان  ارزش آموزشي: -08

 دد.گرگواهي پايان دوره اعطاء مي
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 كنندگانشرایط شركت 

  ؛روم راهنمايي تحصيلي دارا بودن حداقل مدرك -1

 .( يا قبولي در آزمون ورودي معادل9( و ترجمه و مفاهيم قرآن )رطح 9قرائت قرآن )رطح دارا بودن گواهينامه -9

مربوطه )مبناي بار    يهاي پيشين نسيم حيات شركت داشته و كارنامه آموزشمتقاضياني كه در هر يک از دوره: تبصره

 اند، از شركت در آزمونهاي ورودي معاف خواهند بود.هكردموفقيت در دوره( را دريافت 

 محتواي آموزشي 

راوره مباركاه   ات آيا  مفااد  اراسكريم، برقرآن  93و جزء  92نيمه دوم جزء ترجمه و تفسير طرح، محتواي آموزشي 

باشد. مدرّران محترم، مي (93و92جلد نسيم حيات )( يا 92تا92 از كتب تفسير نمونه)مجلدات تا روره مباركه ناس مزمل

 تفسير نور، البيانمجمع ، الميزانتوانند از ديگر كتب تفسيري نظير جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي

 و ... نيز ارتفاده نمايند.

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي مدرّس: ویژگي

 .كريمتسلّط علمي و تجربه الزم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن  ا دارا بودن1

 وجهه موجّه و منارب اجتماعي. دارا بودن ا9

داراي قادرت   و ... و ناور ، نموناه ، بيانالمجمع ، الميزانگيري از تفارير معتبري چون در جهت بهره بودن توانمند ا9

 انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كالم.

 رخنراني، پررش و پارخ، توضيحي، مباحثه و... روش تدریس:

 ...، تجهيزات صوتي منارب و تخته رفيد تجهيزات، امکانات و وسایل مورد نياز:

 جدول ساعات آموزشي: 

 نام درس
 ساعت

 پيش نياز
 مون پايانينوع آز

حدنصاب 

 قبولينمره
ارزش 

 آموزشي

 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري «به ساعت»

 ترجمه و تفسير 

 قرآن كريم  93و جزء  92 جزءنيمه دوم 
13 --- 13 

 (9قرائت )رطح 

 راعت 13 --- (93)از   --- 10 (9مفاهيم )رطح 
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 بندي درس جدول بودجه 

 (87تا85مجلدات  )ونه تفسير نمكتاب الف : 

 آیات درس سوره جلسه عنوان بحث سوره جلسه

 اول
 93 ا  1ترجمه و تفسير آيات   مزمل

 و یکمبيست 
 92 ا  1ترجمه و تفسير آيات   تكوير

 و دوم بيست دوم

 سوم

 21ا  1//           //          آيات   مدثر

 12ا  1آيات    //           //         انفطار و سوم بيست

 وچهارمبيست  چهارم
 91ا  1//           //          آيات   مطففين

 و پنجمبيست  پنجم

 ششم

 03ا  1//           //          آيات   قيامت

 92ا  1//           //          آيات   انشقاق و ششمبيست 

 99ا  1آيات        //           //     بروج و هفتمبيست  هفتم

 و هشتمبيست  هشتم
 طارق و اعلي

 12ا  1//           //          آيات  

 نهم

 91ا  1//           //          آيات   انسان

 12ا  1//           //          آيات   و نهمبيست 

 91ا  1//           //          آيات   غاشيه امسي دهم

 93ا  1//           //          آيات   فجر و یکم سي یازدهم

 دوازدهم
 23ا  1//           //          آيات   مررالت

 و دوم سي
 بلد، شمس و ليل

 سي و سوم سيزدهم

 چهاردهم
 03ا  1//           //          آيات   نبي

 سي و چهارم
 ضحي، انشراح و تين

 سي و پنجم پانزدهم

 انزدهمش
 01ا  1//           //          آيات   نازعات

 عل ، قدر و بينه سي و ششم

 زلزال تا همزه سي و هفتم هفدهم

 فيل تا ناس سي و هشتم 09ا  1//           //          آيات   عبس هجدهم

 فع اشكاالتبندي نكات تفسيري و رجمع سي و نهم بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع نوزدهم

 آزمون پايان دوره چهلم آزمون ميان دوره بيستم
 

 

 (03و 82مجلد )  نسيم حياتكتاب  ب:

 عنوان بحث سوره جلسه عنوان بحث سوره جلسه

 اول
 مزمل

 و یکمبيست  13 ا  1ترجمه و تفسير آيات  
 تكوير

 10 ا  1ترجمه و تفسير آيات  

 92 ا  12آيات  //           //           و دوم بيست 93ا  11//           //          آيات   دوم

 سوم

 مدثر

 12 ا  1آيات  //           //           انفطار و سوم بيست 12ا  1//           //          آيات  

 و چهارمبيست  91ا  11//           //          آيات   چهارم
 مطففين

 12 ا  1آيات    //           //        

 91 ا  11آيات  //           //           و پنجم بيست 21ا  99//           //          آيات   پنجم

 ششم
 قيامت

 92ا  1//           //          آيات   انشقاق و ششمبيست  12ا  1//           //          آيات  

 99ا  1//           //          آيات   بروج و هفتم بيست 93ا  11ات  //           //          آي هفتم
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 و هشتمبيست  03ا  91//           //          آيات   هشتم
 طارق و اعلي

 12ا  1//           //          آيات  

 نهم

 انسان

 12ا  1آيات          //           //   و نهمبيست  11ا  1//           //          آيات  

 91ا  1//           //          آيات   غاشيه امسي 99ا  19//           //          آيات   دهم

 93ا  1//           //          آيات   فجر و یکم سي 91ا  99//           //          آيات   یازدهم

 دوازدهم
 مررالت

 و دوم سي 91ا  1آيات   //           //         
 بلد، شمس و ليل

 سي و سوم 23ا  92//           //          آيات   سيزدهم

 چهاردهم
 نبي

 سي و چهارم 11ا  1//           //          آيات  
 ضحي، انشراح و تين

 سي و پنجم 03ا  12//           //          آيات   پانزدهم

 شانزدهم
 نازعات

 عل ، قدر و بينه سي و ششم 99ا  1//          آيات            // 

 زلزال تا همزه سي و هفتم 01ا  90//           //          آيات   هفدهم

 فيل تا ناس سي و هشتم 09ا  1//           //          آيات   عبس هجدهم

 بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع سي و نهم بندي نكات تفسيري و رفع اشكاالتجمع نوزدهم

 آزمون پايان دوره چهلم دورهآزمون ميان بيستم

 نامة برگزاري آزمونهاآیين 

 گردد. همراجعطرح  11در اين بخش به صفحه 
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 قرآن كریم  تخصصيطرح آموزش ترجمه و تفسير 

 ( 03نور الرحمان )
 (قمرروره مباركه  99تا آيه  زمرمباركه  9) از آية ميقرآن كردهم جزء ره موضوعات برگزيدۀ 
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 در جامعه. ير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريمنشر و ترويج ترجمه، تفس ا1

 فع مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي )به تنارب توان(.حركت در جهت ر ا9

 .كريمكمک به كاهش معضالت گوناگون بشري، با ارتفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن  ا9

 رفتاري: هدف

از آية )ميرآن كرق مدهجزء ره موضوعات برگزيدۀ طرح با ترجمه و تفسير  نيرود فراگيران پس از گذراندن اانتظار مي

و  يخاانوادگ  ،يفارد  يآشنا شده و  فرامين حيااتبخش آن را در زنادگ   (قمرروره مباركه  99 هيتا آ زمرمباركه  روره 9

 خود به كار بندند. ياجتماع

 چکيده طرح 

 . در اين طرحباشدمي 1921 رال اول ششماهه در اجرا طرح تفسير ترتيبي ا موضوعي نور الرحمن جهت   ششمدورۀ 

راوره   99 هيروره مباركه زمر تا آ 9از آية )قرآن كريم  دهم ره جزءموضوعات مبتال به  جلسه، ترجمه و تفسير 92طي 

هااي فرهنگاي   كانونوه تخصصي تفسير قرآن رتاد عالي )تيليف گردوم لدتفسير همراه، ج»( بر مبناي كتاب مباركه قمر

شادگان  به قبولو پس از اخذ آزمون كتبي از مفاد كتاب مذكور،  آموزش داده خواهد شد. در پايان دوره «هنري مساجد(

 گردد.گواهينامة مربوطه اعطاء مي

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « قمرروره مباركه  99 هيروره مباركه زمر تا آ 9از آية  (»13آموزش تفسير عمومي قرآن كريم )نورالرحمن  :عنوان طرح ـ0

 آموزش( جلسه 92)شامل راعت آموزشي  23 :مدت دوره ـ8

 و يک جلسه در هفتهحضوري به صورت  شکل اجراي دوره: ـ0

 1921نيمة  اول رال   مقطع زماني اجرا: ـ4

 ندارد نياز:پيش ـ5

 ررارر كشور گستره طرح: ـ1

 اشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود د محل تشکيل دوره: ـ7

 هيروره مباركه زمر تا آ 9از آية قرآن كريم ) دهمجزء    رهترجمه و تفسير موضوعات برگزيدۀ  محتواي آموزشي دوره:ــ  2

 (روره مباركه قمر 99

ي و يا درتگاههاي دولتي به عنوان ارتانها به عنوان ناظر و كليه مؤرسات و مراكز قرآني مردم اداره امور قرآني :طرحمجري  ـ2

 مجري

 رال 11باالي  عالقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رني گروه هدف )مخاطبان(: ـ03

 با توجه به امكانات نفرات و حداكثرنفر  03حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: ـ00

 با توجه به نياز و اقبال مردم  تعداد سهميه استان: ـ08

 شودمحسوب مي« راعت آموزش 23»كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان  موزشي:ارزش آ -00
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 محتواي آموزشي 

 99 هيا روره مباركه زمر تاا آ  9از آية ) قرآن كريم دهمجزء  ره موضوعات منتخب  اين دوره شامل رلسله دروري از

هااي  ليف گروه تخصصي تفسير قرآن راتاد عاالي كاانون   ي)ت دومتفسير همراه، جلد » كتاب ، بر مبناي(ه قمرروره مبارك

 . شد خواهد اجرا جلسه 92باشد و طي مي ،«فرهنگي هنري مساجد(

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي مدرّس: ویژگي

رّراني ارتفاده نمايد كه داراي ويژگيهاي ذيال  القرآن الكريم اداره كل تبليغات ارالمي ارتان، از مد ضروري ارت دار

 باشند:

و مسلّط به شيوه تفساير قارآن باه     كريمداراي تسلّط علمي و تجربه الزم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن  ا1

 .ر مسلط به تفسير ترتيبي و موضوعيالمقدوو حتي  )عليهم السالم( قرآن و تفارير ميثور از اهل بيت

 ه موجّه و منارب اجتماعي.داراي وجه ا9

داراي قادرت انتقاال    و ... و ناور ، نمونه، البيانمجمع ، الميزانگيري از تفارير معتبري چون توانمند در جهت بهره ا9

 مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كالم.

 هره هاي شاناخته شاده،  ائمه جمعه، چ طراز اول ارتان ي* تذكر: شايسته ارت براي انتخاب مدرّران مذكور، از علما

 .شود ارتفادههاي علوم قرآن و حديث مديران گروه الهيات و معارف ارالمي و دانشكده

 مجزا براي خواهران، از مدرّران خواهر ارتفاده شود. دورها در صورت تشكيل 0

قارآن كاريم ارات،    رااز  از آنجايي كه هدف رازمان دار القرآن الكريم، عمومي كردن فرهنگ اصيل و انسان تذكر مهم:

ها و يا مراكز با انجام تبليغات گسترده، جلسات تدريس را در يكي از مساجد يا حسينيه ياداره امور قرآنشايسته ارت كه 

مندان بتوانند از مباحث ارتفاده كنند و محدوديتي باراي حضاور   فرهنگي بزرگ شهر قرار دهد، تا تعداد كثيري از عالقه

مكان برگزاري دوره بايد از نظر امكانات آموزشي و رفاهي، از قبيل داشتن نور مناراب، تختاه،   مردم وجود نداشته باشد. 

راازي مكاان   ررويس بهداشتي، ريستم تهويه و آرامش محيط و ... در حد مطلوب باشد و مساوول دوره جهات آمااده   

 برگزاري از لحاظ پاكيزگي و معطّر نمودن فضا، توجه الزم را معطوف نمايد.

 رخنراني، پررش و پارخ، توضيحي، مباحثه و... ریس:روش تد

 ...، تجهيزات صوتي منارب و تخته رفيد تجهيزات، امکانات و وسایل مورد نياز:

 ساعات آموزشي:  جدول

 نام درس
تعداد 

 واحد

 درس ساعت

 پيش نياز

 نوع آزمون پاياني
حدنصاب 

 قبولينمره
 ارزش آموزشي

 «به ساعت»
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري

 راعت 23 --- (93)از   --- 10 ندارد 23 --- 23 --- (13نور الرحمن )
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 موضوعات منتخب( دومتفسير همراه، جلد بر اساس كتاب  بندي درسجدول بودجه(  

 )آیه( سوره موضوع جلسه )آیه( سوره موضوع جلسه

 چهاردهم قرآن( 021)ص 9 –زمر  توحيد ناب اول
 قرآن( 010)ص 11 –وري ش توحيد ناب

 قرآن( 011)ص 99 – يشور مزد ررالت

 پانزدهم قرآن( 022)ص 2 –زمر  كفر و ايمان دوم
 قرآن( 012)ص 91 – يشور مشورت

 قرآن( 023)ص 10تا19 – زخرف هاي الهيرفر و نعمت

 شانزدهم قرآن( 011)ص 99 –زمر  در پرتو نور رب روم
 قرآن( 029)ص 91 –رف زخ عاقبت اعراض از ياد خدا

 قرآن( 020)ص 12 –زخرف  دورتي پايدار و ناپايدار

 هفدهم قرآن( 010)ص 29 –زمر  آيه اميد بخش چهارم
 قرآن( 021)ص 0و9 – دخان شب تدبير

 قرآن( 021)ص 29و21 –دخان  مقام متقين

 هجدهم قرآن( 012)ص 11 –زمر  تقوا مايه ررتگاري پنجم
 قرآن( 233)ص 12 – جاثيه عمال خويشهر كس در گرو ا

 قرآن( 231)ص 91 –جاثيه  روز درماندگي

 نوزدهم قرآن( 012)ص 9 –غافر  مغفرت الهي ششم
 قرآن( 230)ص 12 –احقاف  نشانه هاي كمال

 قرآن( 231)ص 91 –احقاف  جنيان در مسير كمال و رعادت

 بيستم قرآن( 012)ص 12 –غافر  خيانت چشم هفتم
 قرآن( 232)ص 2 –محمد  ياري خداوند و آثار آن

 قرآن( 213)ص 91 –محمد  بخل، بخيلي به خود

 بيست و يكم قرآن( 021)ص 92و91 –غافر  مقايسه دنيا و آخرت هشتم
 قرآن( 210)ص 91 –فتح  غلبه نهايي ح  

 قرآن( 211)ص 11 –حجرات  تمسخر، عيب جويي، القاب زشت

 بيست و دوم قرآن( 020)ص 13 –افر غ اهميت دعا نهم
 قرآن( 212)ص 19 –حجرات  مرده خواري

 قرآن( 212)ص 11 –ق  نزديكتر از خود

 بيست وروم قرآن( 021)ص 21 –غافر  تحق  معجزه با اذن الهي دهم
 قرآن( 291)ص 99و99–ذاريات  روزي مقدر ارت

 قرآن( 291)ص 21–ذاريات  هدف از خلقت

 بيست و چهارم قرآن( 021)ص 12 –فصلت  ذشت رركشانررگ يازدهم
 قرآن( 291)ص 0و9 – نجم 6عصمت پيامبر

 قرآن( 292)ص 92 – نجم اعراض از غافلين

 قرآن( 293)ص 99 – قمر قرآن كتاب تذكر بيست و پنجم قرآن( 013)ص 93 –فصلت  بشارت الهي دوازدهم

 آزمون پاياني بيست و ششم آن(قر 019)ص 29 –فصلت  هاي خداشناريراه ريزدهم
 

با توجه به اينكه به طور متورط از هر دو صفحه كالم اهلل مجيد ياک موضاوع باراي تفساير انتخااب شاده،        * تذكر:

باا توزياع قارآن و رحال در      ايجاد فضايي روحاني و معنوي،شايسته ارت جهت انس بيشتر مخاطبان با كالم اهلل مجيد و 

دو صفحه طب  جدول ذيل به صورت ترتيل تالوت شود و آنگاه مدرس محترم پاس از ترجماه   ابتداي هر جلسه آيات آن 

 شده، طب  جدول فوق تفسير را آغاز نمايد.اجمالي آيات تالوت

 سوره )آیات( جلسه سوره )آیات( جلسه

 91 -1شوري  چهاردهم 2-1آخر و زمر  -19ص  اول

 99-1و زخرف  29 -99شوري  پانزدهم 91-1زمر  دوم 

 12-99زخرف  شانزدهم 03-99زمر  روم 

 22-1دخان   هفدهم 21-01زمر  چهارم 

 92-1 جاثيه  هجدهم 22-22زمر  پنجم 

 92-1احقاف   نوزدهم 11 -1غافر  ششم 

 91-1 محمد بيستم 99 -12غافر  هفتم 

 19-1و حجرات  92-1 فتح  بيست و يكم  02 -90غافر  هشتم
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 02-1ق و   11-19 حجرات دومبيست و  11 -23غافر  نهم 

 13-1 ذاريات بيست وروم 12 -12غافر  دهم

 طور و نجم بيست و چهارم 93 -1فصلت   يازدهم

 قمر بيست و پنجم 91 -91فصلت  دوازدهم 

 ----------- 20 -92فصلت  ريزدهم

 

 پایاني نامة برگزاري آزمونآیين 

 شود:ارت و به شرح زير برگزار مي تشريحيرؤال تستي ا  92شامل دوره آزمون پايان

 

 

 

 

  

 رؤاالت آزمون تورط مدرس محترم دوره طراحي شود. : 0تذكر 

گواهينامه پاياان   باشد و دارالقرآن الكريم ارتان موظف ارت به قبولشدگانمي 93از  10داقل نمره قبولي نهايي : ح8تذكر 

 ه( اهدا نمايد.شدرقف اعتبار تعيين نفر برتر هر دوره نيز جوايزي )تا 9اعطا و به  دوره را

 نمره( 3نمره )جمعاً  12/0هر يك     كلمه )تستي( 11( ترجمه 1

 نمره( 3نمره )جمعاً  2/0هر يك   سطري( )تستي(عبارت )حدوداً نيم 6( ترجمه 1

 نمره( 14نمره )جمعاً  1هر يك     سؤال تفسيري )تشريحي( 7( 3
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 قرآن كریم  تخصصيطرح آموزش ترجمه و تفسير 

 (00نور الرحمن )
 (همزهروره مباركه  1  هيتا آ الرحمانروره مباركه  92-91از آية )ميقرآن كر يازدهمجزء  رهموضوعات برگزيدۀ 

 



 آموزش و پژوهش معاونت

     

    

/20/ 
 

 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 در جامعه. ير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريمنشر و ترويج ترجمه، تفس ا1

 حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي )به تنارب توان(. ا9

 .كريمارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كمک به كاهش معضالت گوناگون بشري، با ارتفاده از نشر و  ا9

 رفتاري: هدف

از )ميقرآن كار يازدهم جزء ره موضوعات برگزيدۀ طرح با ترجمه و تفسير  نيرود فراگيران پس از گذراندن اانتظار مي

 ،يفارد  يدگآشنا شده و  فرامين حيااتبخش آن را در زنا   (روره مباركه همزه 1 هيروره مباركه الرحمان تا آ 92-91آية 

 خود به كار بندند. يو اجتماع يخانوادگ

 چکيده طرح 

باشد. در اين طرح مي 1921رال  دوما موضوعي نور الرحمن جهت اجرا در ششماهه   طرح تفسير ترتيبيدورۀ هفتم 

حماان تاا   روره مباركه الر 92-91از آية )قرآن كريم  ره جزء  يازدهمموضوعات مبتال به  جلسه، ترجمه و تفسير 92طي 

)تيليف گاروه تخصصاي تفساير قارآن راتاد عاالي        ، جلد دومتفسير همراه»( بر مبناي كتاب روره مباركه همزه 1 هيآ

آموزش داده خواهد شد. در پايان دوره و پس از اخذ آزماون كتباي از مفااد كتااب     « هاي فرهنگي هنري مساجد(كانون

 گردد.گواهينامة مربوطه اعطاء ميشدگان به قبولمذكور، 

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راوره   1 هيمان تا آروره مباركه الرح 92-91از آية  (»11آموزش تفسير عمومي قرآن كريم )نورالرحمن :عنوان طرح ــ 0

 « مباركه همزه

 آموزش( جلسه 92)شامل راعت آموزشي  23 :مدت دوره ـ8

 و يک جلسه در هفتهحضوري به صورت  شکل اجراي دوره: ـ0

 ندارد نياز:پيش ـ5   1921نيمة دوم رال   مقطع زماني اجرا: ـ4

  ررارر كشور گستره طرح: ـ1

 ان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(تمامي اماكني كه امك محل تشکيل دوره: ـ7

روره مباركه  92-91از آية موضوعات برگزيدۀ ره جزء  يازدهم قرآن كريم )ترجمه و تفسير  محتواي آموزشي دوره:ـ 2

 (روره مباركه همزه 1 هيالرحمان تا آ

ن ناظر و كليه مؤرسات و مراكز قرآني مردمي و يا درتگاههاي دولتي به عنوان به عنوا اداره امور قرآني ارتانها  :طرحمجري  ـ2

 مجري

 رال 11باالي  عالقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رني گروه هدف )مخاطبان(: ـ03

 با توجه به امكانات نفرات و حداكثرنفر  93حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: ـ00

 ا توجه به نياز و اقبال مردمب تعداد سهميه استان: ـ08

 شودمحسوب مي« راعت آموزش 23»كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان  ارزش آموزشي: -00 
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 محتواي آموزشي 

راوره مباركاه    92-91از آياة  ) قارآن كاريم   ياازدهم  جزء ره موضوعات منتخب  اين دوره شامل رلسله دروري از

تاد ليف گروه تخصصي تفسير قارآن را  ي)ت ، جلد دومتفسير همراه» ، بر مبناي كتاب(روره مباركه همزه 1 هيالرحمان تا آ

 . شد خواهد اجرا جلسه 92باشد و طي مي ،«هاي فرهنگي هنري مساجد(عالي كانون

 استانداردهاي آموزشي 

 طرح مراجعه گردد. 90در اين بخش به صفحه 

 جدول ساعات آموزشي: 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 درس ساعت

 پيش نياز

 نوع آزمون پاياني
حدنصاب 

 قبولينمره
 ارزش آموزشي

 «به ساعت»
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري

 راعت 23 --- (93)از   --- 10 ندارد 23 --- 23 --- (11نور الرحمن )

 دوم )موضوعات منتخب( تفسير همراه، جلد بندي درس بر اساس كتاب جدول بودجه 
 

 )آیه( سوره موضوع جلسه )آیه( سوره موضوع جلسه

 چهاردهم قرآن( 299)ص 92-91 – الرحمان ررنوشت زمينيان اول
 قرآن( 222)ص 10 – تغابن دورتان و دشمنان انسان

 قرآن( 213)ص 2 – تحريم همسر شايسته

 دوم
وظيفه ما در قبال احساس 

 ديگران
 پانزدهم قرآن( 299)ص 13–الرحمان 

 قرآن( 219)ص 9 – ملک هدف از آفرينش

 قرآن( 219)ص 91 – ملک توحيد در قران

 شانزدهم قرآن( 291)ص 11-13 –واقعه  ير و حكمت مرگتقد روم
 قرآن( 211)ص 01 –قلم  شكيبايي د تبليغ دين

 قرآن( 212)ص 99-12 ،حاقه نامه اعمال

 هفدهم قرآن( 291)ص 0 –حديد  مبدأ عالم چهارم
 قرآن( 212)ص 99-12 معارج، حريص و آزمند

 قرآن( 229)ص 1و2 –جن  پناهگاهي ناامن

 هجدهم قرآن( 203)ص 99–حديد  حقيقت زهد مپنج
 قرآن( 220)ص 0-9–مزمل  شب زنده داري

 قرآن( 221)ص 92و91، مدثر رهايي يافتگان

 نوزدهم قرآن( 209)ص 1 –مجادله  رروايي تبهكاران ششم
 قرآن( 221 )ص9 –انسان  دو راهي ررنوشت

 قرآن( 222)ص 92و90انسان، ياد خدا هر صبح و شام

 بيستم قرآن( 209)ص 11 –مجادله  آداب مجلس هفتم
 قرآن( 211)ص 09-01مررالت، باغ ها و ررچشمه ها

 قرآن( 219)ص 03 – نبي حسرت كافران

 بيست و يكم قرآن( 201)ص 2 –حشر نيازمندان ايثارگر هشتم
 قرآن( 212)ص 12 – عبس پي آمد كفر به قران

 آن(قر 211)ص 9-1 ،مطففين كم فروشان

 بيست و دوم قرآن( 201)ص 11 –حشر فرجام نگري نهم
 قرآن( 212)ص 1-1 انشقاق، مقصد نهايي

 قرآن( 221)ص 13و2 – طارق روز ظهور ح  

 بيست وروم قرآن( 223)ص 1 –ممتحنه  ريارت خارجي دهم
 قرآن( 229)ص 12و11– اعلي برتري و ماندگاري آخرت

 قرآن( 220)ص 91و92– فجر نفس مطمونه

 بيست و چهارم قرآن( 221)ص 9و9 –صف  مدعيان دروغين يازدهم
 قرآن( 222)ص 13-1 ، شمس راه ررتگاري

 قرآن( 222)ص 1-0 – تين قوس صعود و نزول

 بيست و پنجم قرآن( 229)ص 2 –جمعه  عالمان بي عمل دوازدهم
 قرآن( 222)ص 1و2 – زلزال دنيا مزرعه آخرت

 قرآن( 131)ص 1 – همزه عيب جويان

 آزمون پاياني بيست و ششم قرآن( 222)ص 2 –منافقون  عاقبت رخت دلبستگي به دنيا ريزدهم
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با توجه به اينكه به طور متورط از هر دو صفحه كالم اهلل مجيد ياک موضاوع باراي تفساير انتخااب شاده،        * تذكر:

باا توزياع قارآن و رحال در      ايجاد فضايي روحاني و معنوي،يد و شايسته ارت جهت انس بيشتر مخاطبان با كالم اهلل مج

ابتداي هر جلسه آيات آن دو صفحه طب  جدول ذيل به صورت ترتيل تالوت شود و آنگاه مدرس محترم پاس از ترجماه   

 شده، طب  جدول فوق تفسير را آغاز نمايد.اجمالي آيات تالوت

 سوره )آیات( جلسه سوره )آیات( جلسه

 تغابن و تحريم چهاردهم 03 -1مان الرح اول

 ملک پانزدهم 21 -01الرحمان  دوم 

 قلم و حاقه شانزدهم واقعه روم 

 معارج ، نوح و جن هفدهم 11 -1حديد   چهارم 

 مزمل، مدثر و قيامه هجدهم 92 -12حديد   پنجم 

 انسان نوزدهم 1 -1مجادله   ششم 

 مررالت و نبي بيستم 99 -2مجادله   هفتم 

 نازعات، عبس، تكوير، انفطار و مطففين بيست و يكم 2-1حشر  هشتم

 انشقاق، بروج و طارق بيست و دوم 90-13حشر  نهم 

 اعلي  تا بلد بيست وروم ممتحنه دهم

 شمس  تا بينه بيست و چهارم صف  يازدهم

 زلزال تا ناس بيست و پنجم جمعه دوازدهم 

 ----------- منافقون ريزدهم

 

 نامة برگزاري آزمون پایانينآیي 

 طرح مراجعه گردد. 91در اين بخش به صفحه 
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 قرآن كریم  طرح آموزش تفسير موضوعي

 (جلسات وحلقات تفسير)
 بهرامپور تاليف ارتاد« زندگي با قرآن » جلد كتاب  2ه زندگي با قرآن بر گرفته از موضوع برگزيده ويژ 91
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 در جامعه. ير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريمتفسنشر و ترويج  ا1

 حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه ارالمي )به تنارب توان(. ا9

 ربک زندگي قرآني.از نشر رهنمودها و ، با ارتفادهامعهكمک به كاهش معضالت گوناگون ج ا9

 رفتاري: هدف

 2بار گرفتاه از   داراي معنا ومفهوم ربک زندگي قرآني  موضوع 91 طرح با نيرود فراگيران پس از گذراندن اانتظار مي

و  يخاانوادگ  ،يفارد  يآشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زنادگ  تاليف ارتاد بهرامپاور « زندگي با قرآن » جلد كتاب 

 خود به كار بندند. ياجتماع

 چکيده طرح : 

تورعه وترويج معارف نوراني قرآن كريم از طري  گسترش حلقه ها وكالرهاي آموزش تفسير با نگاه درمان جويانه 

راين عرصه دربين عموم جامعه به ويژه جوانان وقشر تحصيل كرده وبا بهره گيري از اراتيد حوزه ودانشگاه ، صاحبنظر د

شركت كنند گان كه عموم مردم وترجيحا دانشجويان ودانش آموزان اين طرح دردر كشور، اهميت ويژه اي دارد. 

موضوع قرآني موثر در  91با  1921ماهه ي دوم رال 1جلسه يک راعته در مدت زمان  91طي ،  دبيررتاني خواهند بود

شدگان به قبولب مذكور، پس از اخذ آزمون كتبي از مفاد كت . در پايان دوره و ندگي قرآني آشناخواهند شدربک ز

 گردد.گواهينامة مربوطه اعطاء مي

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح آموزش تفسير موضوعي قرآن كريم )جلسات وحلقات تفسير( :عنوان طرح ـ0

 آموزش جلسه 91در راعت آموزشي  29 :مدت دوره ـ8

 و يک جلسه در هفتهحضوري به صورت  شکل اجراي دوره: ـ0

 ندارد نياز:پيش ـ5   1921نيمة دوم رال   مقطع زماني اجرا: ـ4

  كشورررارر  گستره طرح: ـ1

)با اولويت مورسات ، منازل وخانه هاي  تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد محل تشکيل دوره: ــ 7

 (قرآن شهري ورورتايي

 تاليف ارتاد بهرامپور« زندگي با قرآن » جلد كتاب  2 محتواي آموزشي دوره:ـ 2

 يه مؤرسات و خانه هاي قرآن ن ناظر و كلارتانها به عنوااداره امور قرآني  :طرحمجري  ـ2

 رال 11باالي  عالقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع رني گروه هدف )مخاطبان(: ـ03

 با توجه به امكانات نفرات و حداكثرنفر  93حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: ـ00

 با توجه به نياز و اقبال مردم تعداد سهميه استان: ـ08

 .شودمحسوب مي« راعت آموزش 29»كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان  آموزشي:ارزش  -00 
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 محتواي آموزشي 

 تاليف ارتاد بهرامپور« زندگي با قرآن » جلد كتاب  2 جمع آوري شده در  موضوع 91 اين دوره شامل رلسله دروري از

 . شد خواهد اجراآموزشي   لسهج 91طي  

 جدول ساعات آموزشي: 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 درس ساعت

 پيش نياز

 نوع آزمون پاياني
حدنصاب 

 قبولينمره
 ارزش آموزشي

 «به ساعت»
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري

 راعت 29 --- (93)از   --- 10 ندارد 29 --- 29 --- حلقات تفسير

 5-0زندگي  با قرآن جلد هاي  بندي درس بر اساس كتاب جهجدول بود  
 

 )آیه( سوره موضوع جلسه )آیه( سوره موضوع جلسه

 ذكر كثير چهاردهم 11جلد  اول  ص  اظهار نظر اول
 21جلد روم ص 

 12جلد روم ص  آرامش روان كجارت؟ پانزدهم 99جلد اول ص  جعل حالل وحرام دوم

 2جلد چهارم ص  روابط خارجي با كفار  شانزدهم 22ص  جلد اول خروج از ظلمت روم

 92جلد چهارم ص  عامل هدايت كيست ؟ هفدهم 11جلد اول ص  محرم ونامحرم  چهارم

 02جلد چهارم ص   غدير خم رروالن هجدهم 139جلداول  ص  فلسفه خلقت پنجم

 22چهارم صجلد  دعاي مستجاب  نوزدهم  2جلد دوم  ص  قرائت راه ارت يا مقصد؟ ششم

 22جلد چهارم ص   حرام خواري نوظهور بيستم 99جلد دوم  ص  نماز چرا اثر ندارد؟ هفتم

 199جلد چهارم ص  قاطعيت در اظهار عقيده  بيست و يكم 22جلد دوم  ص  احساس حضور هشتم

 2جلد پنجم ص  آن روي هستي قصه چيست ؟ بيست و دوم 22جلد دوم  ص   عبوديت روح عبادت نهم

 99جلد پنجم ص  آن روي هستي قصه چيست ؟ بيست وروم 131جلد دوم  ص   تحميل فشار محيط برگناه  دهم

 21جلد پنجم ص  آن روي هستي قصه چيست ؟ بيست و چهارم 2جلد روم ص  آيات امام زمان  عج يازدهم

 29پنجم ص  جلد آن روي هستي قصه چيست ؟ بيست و پنجم  91جلد روم ص  چند بار توبه ؟ دوازدهم

 22جلد پنجم ص  آن روي هستي قصه چيست ؟ بيست و ششم 21جلد روم ص  كاتبان اعمال ريزدهم

 آزمون پاياني    
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 مسئول و مجري طرح 

باشاد كاه البتاه توراط     ارتان ماي  اداره امور قرآنيها طب  طرح تفصيلي مربوطه به عهدۀ مسووليت برگزاري دوره

مجري طرح پاس   ارتان اجرا خواهد شد. ياداره امور قرآنو مراكز قرآني مردمي و تحت نظارت  نهادهاي دولتي، مؤرسات

 از دريافت ابالغيه و درتورالعمل، موظف ارت در جهت اجراي طرح طب  مراحل اجرايي اقدام نمايد.

 مراحل اجرایي 

قرآناي   هاا باه اتحادياه   و ابالغ رهميهريزي جهت تسهيم برنامه ريزي اجرايي طرح در ارتان:رازماندهي و برنامه ا1

شاده از راوي دفتار     شده از روي رازمان دارالقرآن الكريم و ابالغهاي تعيين)طب  رهميهارتان و كانونهاي قرآن شهررتانها 

 هاي ابداعي و بومي(مركزي رازمان تبليغات ارالمي در اوائل هر رال و يا درخوارت تيييد و صدور مجوز برگزاري دوره

القرآن الكريم و به صورت اراتاني از جاناب    ها به طور متمركز از روي رازمان دارتبليغات برگزاري دوره تبليغات: ا9

 اطالعيه و ،، پالكاردهابرنوشتهارتان و كانونهاي قرآن تابعه، با ارتفاده از صدا و ريما، نماز جمعه، جرايد،  اداره امور قرآني

 انجام خواهد شد. ...

  مورد نياز( ورودي هايهمراه با انجام آزمون) از عالقمنداننام ثبت ا9

 آموزشي.تهيه كتب، امكانات و ملزومات آموزشي و كمکو  هماهنگي با مدرّران دوره ا0

 انتخاب و تهيه مكانهاي منارب جهت برگزاري كالرها. ا2

 ها در طول برگزاري.ارزيابي و بازرري از دوره ا1

 رمهاي اطالعات و آمار.تهيه، تنظيم و اررال ف ا2

الكريم در خالل  دارالقرآنآموزش و پژوهش رازمان  معاونتها با هاي الزم در خصوص روند اجرايي دورههماهنگي ا1

 هاي در حال اجرا.هاي مربوطه و اعالم كتبي تعداد و مشخصات كامل دورهبرگزاري دوره

انتخاب نفرات برتر دوره و اهداء جوايز  همراه بانامه به قبولشدگان ارائه گواهي و دوره و پايانيهاي ميانانجام آزمون ا2

 به ايشان.

 ها جهت تسويه حساب نهايي.بايگاني و نگهداري ارناد هزينه ا13

 الكريم. دار القرآنبه رازمان  هشدگان دورتهيه و اررال فهررت ارامي قبول ا11

 النه رازمان دارالقرآن الكريم خواهد بود.هزينه ثبت نام و برگزاري دوره وف  بخشنامه راتذكر: 

 نامة انضباطيآیين 

 حضور متعلّمان در كليه جلسات درري الزامي ارت. ا1

 ه از روي متعلم به مسووالن دوره در موجّه كردن غيبت الزامي ارت.: ارائه مدرك موجّتذكر

 ادلّه قابل قبول(.باشد )مشروط بر ارائه حداكثر غيبت موجّه در طول دوره ره جلسه مي ا9

 )براي خواهران( و پوشش مناراب  كليه متعلمان موظف به حفظ شوونات رفتاري و ظاهري از جمله حفظ كامل حجاب ا9

 باشند.)براي برادران( مي

 نامه اجرایيآیين
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دوِ ورود نسابت باه تعهاد    شدگان در با نامثبت ،به حفظ نيروهاي ارزشي قرآني كشوربا توجه به نياز گسترده  :0تذكر

 الكريم ارتان )در صورت نياز( توجيه گردند. دار القرآنهاي آتي با وني خود مبني بر همكاريشرعي و قان

 (.1و تذكر  9، 1شامل طرح نورالرحمان نمي باشد)بند : آئين نامه مربوطه 8تذكر

 نکات مهم 

فتگاي در مناازل   ا به منظور ارتقاء رطح معلومات تفسيري مخاطبان جلسات قرائت رنتي قرآن كريم كه باه صاورت ه  1 

طرح آموزش تفسير موضوعي قورآن كوریم )جلسوات    از رهميه  %93ومساجد برگزار مي گردد تاكيد مي گردد حداقل 

 باهماهنگي اراتيد جلسات ياد شده به اين جلسات اختصاص يابد.وحلقات تفسير( 

گاروه الهياات و معاارف اراالمي     طراز اول اراتان و ماديران    ي، از علماهادورهشايسته ارت براي انتخاب مدرّران  ا9

 هاي علوم قرآن و حديث نظرخواهي شود.دانشكده

براي كالس خواهران از مدرّران خاواهر و باراي    حتي المقدور در صورت تشكيل كالس مجزا براي خواهران و برادران، ا9

 كالس برادران از مدرّران برادر ارتفاده شود.

    بپردازند. بيان نكات كلي پيرامون طرحبه بيان مقدمه، اهداف دوره و  ،وزشپيش از آم آغاز دوره ومحترم در  مدرس ا0

الزاماي   مادرس محتارم  در آغاز دوره، باه   ،«نحوه ارزشيابي»و  «بندي دروسجدول بودجه»ارائه يک نسخه از تصوير  -2

 وره خواهد شد.موجب كيفيت بيشتر د ،شدهدر راعات آموزشي تعيين مصوّبرعايت ررفصلهاي  بديهي ارت ارت.

و طي جلسه يا جلساتي نسبت به توجيه كادر  گيرداي صورت ها، تبليغات گستردهارت پيش از برگزاري دورهشايسته  ا1

ترين فرد در امر تعليم ترجماه و تفساير قارآن    هاي تدريس مورد نظر، تورط مجرّبآموزشي جهت تبيين اهداف و شيوه

 اقدام گردد. كريم

تاا امكاان حضاور و     شودها و يا مراكز فرهنگي بزرگ شهر انتخاب يكي از حسينيه رگزاري دورهمحل بضروري ارت  ا2

از نظر امكانات آموزشي و رفاهي، از قبيل داشتن ناور مناراب،    . مكان برگزاري دوره بايدگرددارتفاده عموم مردم فراهم 

رازي مكاان  و مسوول دوره جهت آماده اشدب... در حد مطلوب  آرامش محيط و ،تخته، ررويس بهداشتي، ريستم تهويه

 برگزاري از لحاظ پاكيزگي و معطّر نمودن فضا، توجه الزم را معطوف نمايد.

 معذورات شرعي، بايد در مكاني غير از مساجد برگزار شود. علتهاي خواهران به : كالستذكر

، باه  ريزي شدههاي برنامهه ارت، دورهدورهاي خودگردان طرح، بيش از يک و يا تعداد دورهچنانچه رهميه تخصيصي ا 1

 .نگرددها در شهر يا ناحيه خاصي متمركز ها تقسيم شود و كالسنسبت ارتعداد جمعيت مناط  و شهررتان

تواناد در  هاي مجزا ميو تشكيل پرونده )به جز افراد مستمع آزاد( كنندهصدور كارت شنارايي براي داوطلبان شركتا 2

 آموزان مؤثر باشد.هاي آموزشي و جديت قرآنر كالستاجراي هرچه منظم

 بنادي و ارراال فارم   آوري، جماع با توجه به ارزشيابي راالنه و همچنين جهت اصاالح طرحهاا، نسابت باه جماع      -13

  اهتمام الزم صورت پذيرد. و همچنين فرم نظررنجي معلم دوره دورهن در هر رنجي متعلمانظر (شدهبندي)جمع

اراتان منظاور شاده و در محارابات      اداره اماور قرآناي  ارت توجه به نكات فوق، در رواب  مثبت  : بديهيیادآوري

 شيابي راالنه محاربه خواهد گرديد.ارز
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