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 رهبر معظّم انقالب اسالمي

 اياهلل خامنهحضرت آيت

 العالي(:)مد ظلّه 

از  ياهيا هاا كاه آ  كدام از شما جوان هر

از  يبخشا  ايا  د،يخوانيقرآن را خوب م

باه   ايا  د،يا كنيما قرآن را خوب حفظ 

 د،يشاو يقرآن آشنا م مياز مفاه يمفهوم

نده با همه وجود در مقابل پروردگار شکر ب

رب  الحمداهلل: ميگويم م،نكيمو سپاس 
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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 سرآغاز نزول اين كتاب آسماني، همواره مورد تأكيد، تأييدد و اهتمدام حتدرت ختمدي     

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

 گرفت. آن حترت در روايتي واال فرمودند:

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

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

 آيات خدا را به تمسخر گرفته است.

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

فته است. شاهد اين سخن خردساالن، نوجوانان و جوانان پرشماري در ميان عموم مردم و به ويژه جوانان جايگاهي ويژه يا

اند و با حتور در محافل نوراني قرآن در داخل در جاي جاي اين كشور درخشيده« حافظان كل قرآن»هستند كه به عنوان 

از زحمدات   اند. در اين مقدام، شايسدته اسدت   و خارج كشور، موجب آبروي هرچه بيشتر شيعه و كشور اسالمي ايران شده

كه در قالب جلسات حفظ و يا در پوشش مؤسسات و مراكز قرآندي،   شائبه اساتيد و پيشكسوتان حفظ قرآن،خالصانه و بي

 اند، صميمانه سپاسگزاري شود.به تربيت حافظان كالم وحي پرداخته

زمان، مصدرح  در سدند   وظداي  سدا   1عمل به بند  در راستاينيز  الکريمآموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن 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»

پدس از بدازنگري و انمدام    را  «كريمقرآن 93جزء هاي آموزش حفظ برگزاري دوره» ل اجراييكلحيات و دستورالعم(، «قرآن.

 نمايد.ارائه مي 1781برخي اصالحات جهت اجرا در سال 

 الکريم سازمان دارالقرآن

 معاونت آموزش و پژوهش
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 طور اختصاركريم به مراحل اصلي حفظ و مرور آيات قرآن 

 خوانيالف( صحت روان

و دقت در خواندن آيات. در اين خصوص بهتر اسدت   ترتيلبا گوش كردن به نوار  اطمينان يافتن از صحت روانخواني

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

 بنديب( تقطيع و تقسيم

 .هر چه تعداد اين قطعات كمتر باشد بهتر استنظر به قطعات كوچكتر كه البته  تقسيم قطعه مورد

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

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

از توجده بده    پدس -4 المقدور ارتباط الفاظ آيات، مورد بررسي قرار گيرد.يك 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 عكس بردار

 روانخواني و د( تکرار

يابدد  دامه اتا آنما  و بايد بستگي دارد و ديگر عواملزبان عربي  امقدار تكرار به قدرت حافظه، ميزان آشنايي افراد ب

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

 خواندن قطعه از حفظها( 

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

م است قطعه موردنظر از ابتدا و از حفظ خواندده  است در صورت بروز اشتباه يا فراموشي، پس از مراجعه به قرآن الز

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

 و( اتصال قطعات

تا آنما كه فرد بتواندد   ؛از حفظ مورد بازخواني قرار گيرد ،بعد از حفظ هر قطعه الزم است ممموعه محفوظات جديد

 خود را از حفظ بخواند. تمامي آيات روزانه

 مدت در كوتاه ز( مرور

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

 مدت ح( مرور در بلند

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

 كريم نيز از اين مورد مستثني نيستند.بهترين حفاظ قرآن 

 ط( پرسش

پس از حفظ و مرور، شخص بايد در معرض پرسش و امتحان قرار گيرد و يا به صورت مباحثه با حفاظ ديگر به مدرور  

 محفوظات بپردازد.
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 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

 ، به عنوان يك ارزش اسالمي.قرآن كريمحفظ آيات ، جهت پرداختن به امر نوجوانانتشويق و ترغيب  -1

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

 :رفتاريهدف 

رود نوجوانان عالقمند به حفظ قرآن كريم با شركت در اين طر  و قبولي در آن، موفق بده حفدظ مدتقن و اسدتوار     انتظار مي

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

 چکيده طرح 

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

 ينوجواندان، در مراكدز آموزشد    ژهيفظ قرآن به وعالقمندان به ح ژهيجلسه و 47در  يآموزش يكالسها -يو محدوده سن

پاياني قرآن كريم)سُوَر مباركده نداس تدا فمدر(       جزءيمشده برگزار و مخاطبان، موفق به حفظ متقن و استوار ن ينيبشيپ

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

جزء پايداني قدرآن كدريم    نيم تيبر مبناي آموزش شيوه حفظ، مرور و تثب ذكر است محتواي آموزشي اين طر  انيشا

بده  د. باشد طراحي گرديده و محوريت در اين طر  بيان مباحث نظري و كارورزي عملي)حفظ، مرور و پرسش و پاسخ( مي

 .گردديممربوطه اعطاء  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( 47ساعت آموزشي )شامل  21 :طرحمدت –2   پاياني قرآن كريم جزءآموزش حفظ نيم :طرح عنوان–1

 تمامي فصول سال :اجرا مقطع زماني – 4   به صورت حتوري و دو جلسه در هفته: شكل اجرای طرح -3

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

 سراسر كشور گستره طرح: – 6

 تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنما وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنگي و مذهبي است( محل تشكيل طرح: – 7

 )سُوَر مباركه ناس تا فمر(اياني قرآن كريمجزء پحفظ 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 61تا  8در مقطع سني  تمامي عالقمندان به حفظ قرآن كريم :)مخاطبان( گروههای هدف –11

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

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

 شود.يباني در طول سال تعيين ميبا توجه به نياز استان و با در نظر گرفتن استقبال عمومي و توان مالي و پشت ها:ـ تعداد دوره12

محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پايان دوره « ساعت آموزش  21»كسب نمره قبولي در اين طر  به عنوان  ارزش آموزشي: –13

 گردد.اعطاء مي
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 كنندگانشرايط شركت 

 سال باشند. 14تا  9شركت كنندگان بايد در مقطع سني د 1

 تسلط به روانخواني قرآن كريم )حداقل جزء سي( و قبولي در آزمون ورودي مربوطه.د 4
 

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي معلّم: ويژگي

   كريم؛ قرآنتدريس مباحث حفظ  آشنايي با اصول و قواعد نظري و عمليد 1

 ؛سال 4حداقل به مدت  كريم قرآنداراي سابقه تدريس حفظ  د4

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

 ؛هاي مورد تدريسبا مفاهيم سورهآشنايي و  قرآنام فظ حداقل جزء سيد ح2

بدر   ياني روان، شيرين و جدذاب بدراي تأثيرگدذاري هدر چده بيشدتر      وجهه اسالمي و قرآني مناسب و ب از د برخورداري1

 مخاطبان؛

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

 ...و  هاي ترتيلدوره، سفيد تخته تجهيزات، امکانات و وسايل مورد نياز:

 ته باشد )با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي(.تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنما وجود داش مکان 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»

 ساعت 21 (188از  98) 48از   --- 11 --- 4قرائت سطح  21 43 11 قرآن كريم جزء پايانينيمآموزش حفظ 
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 بندي جدول بودجه 

 پرسش مباحث نظري جلسه

6 
( د بيان 1مقدمه د بيان اهداف و مزاياي حفظ قرآن د توضيح روشهاي حفظ و مرور )

 و فلق ارتباط لفظي و معنايي سورة ناس
 محفوظات پيشين)به صورت آزاد(پرسش از 

 و فلقپرسش از سور ناس  مسدارتباط لفظي و معنايي سور توحيد و  ( د بيان4توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 1

 پرسش از سور ناس تا مسد بيان ارتباط لفظي و معنايي سور نصر و كوثر 9

 1پرسش از سور ناس تا كوثر بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة كافرون 4

 رونكافپرسش از سور ناس تا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة ماعون  5

 ماعونپرسش از سور ناس تا  فيل و بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة قريش 1

 فيلپرسش از سور ناس تا  عصر و بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة همزه 7

 پرسش از سور ناس تا عصر بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره تكاثر  8

  تكاثرور ناس تا پرسش از س بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره قارعه  3

  قارعهپرسش از سور ناس تا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره عاديات  63

 عادياتپرسش از سور ناس تا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره زلزال  66

 زلزالپرسش از سور ناس تا  مرور و تثبيت محفوظات گذشته 61

 زلزالپرسش از سور ناس تا  ( 1تا  1بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة بينه )آيات  69

 (1تا  1پرسش از سور ناس تا بينه )آيات  ( 9 تا 1بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره بينه )آيات  64

 بينهپرسش از سور ناس تا   و تين قدر باط لفظي و معنايي سوربيان ارت 65

 4ينپرسش از سور ناس تا ت بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة علق  61

 علقپرسش از سور ناس تا  ضحي  و انشرا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سور 67

 ضحيپرسش از سور ناس تا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره ليل  68

 ليلپرسش از سور ناس تا   شمس بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره 63

 شمستا  پرسش از سور ناس بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره بلد  13

 پرسش از سور ناس تا بلد (12تا  1)آيات بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره فمر  16

 (12تا  1پرسش از سور ناس تا فمر )آيات  تا آخر( 11)آيات بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره فمر  11

 پرسش از سور ناس تا فمر بندي و رفع اشكاالتجمع 19

 ابقهآزمون پاياني در قالب مس --

 

 

                                                 
 . به جز سورة كافرون.1

 . به جز سوره علق.4



 معاونت آموزش و پژوهش

 

/8/ 

 

 

 
 

 اهداف طرح 

 اهداف كلي:

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

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

 :رفتاريهدف 

جدزء  ت در اين طر  و قبولي در آن، موفق به حفدظ مدتقن و اسدتوار    عالقمندان به حفظ قرآن كريم با شرك رودانتظار مي

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

 چکيده طرح 

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

سدال(، در   14)در مقطع سدني بداالي   عالقمندان به حفظ قرآن ،  ژهيجلسه و 47در  يآموزش يكالسها -يسنو محدوده 

قرآن كريم شدده و خواهندد    اُميجزء ساستوار  وشده برگزار و مخاطبان، موفق به حفظ متقن  ينيبشيپ يمراكز آموزش

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

قرآن كريم طراحي  اُميجزء س تيبر مبناي آموزش شيوه حفظ، مرور و تثب ذكر است محتواي آموزشي اين طر  نايشا

 يباشد. بده افدراد  گرديده و محوريت در اين طر  بيان مباحث نظري و كارورزي عملي)حفظ، مرور و پرسش و پاسخ( مي

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

 مشخصات كلي طرح 

 

 

 

 

 

 

 كريمم قرآن اُطرح آموزش حفظ جزء سي

 

 جلسه آموزشي( 47ساعت آموزشي )شامل  21 :طرحمدت –2   ام قرآن كريمآموزش حفظ جزء سي :طرح عنوان–1

 تمامي فصول سال :اجرا مقطع زماني – 4   به صورت حتوري و دو جلسه در هفته: شكل اجرای طرح -3

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

 شورسراسر ك گستره طرح: – 6

 تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنما وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنگي و مذهبي است( محل تشكيل طرح: – 7

 ام قرآن كريمجزء سي :طرحآموزشي  نبعم – 8

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

  سال 61تا  8در مقطع سني  تمامي عالقمندان به حفظ قرآن كريم :)مخاطبان( گروههای هدف –11

 سال بالمانع است. 14با تشخيص معلم دوره و در موارد خاص )مثالً براي استعدادهاي درخشان(، ثبت نام از عالقمندان زير : تبصره

 نفر 48و حداكثر  11: حداقل رهدوتعداد متعلّمان در هر  –11

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

ان دوره محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پاي« ساعت آموزش  21»كسب نمره قبولي در اين طر  به عنوان  ارزش آموزشي: –13

 گردد.اعطاء مي
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 كنندگانشرايط شركت 

 سال سن. 14حداقل د دارابودن 1

 قبولي در آزمون ورودي مربوطه. ياد تسلط به روانخواني قرآن كريم 4

 استانداردهاي آموزشي 

 هاي معلّم: ويژگي

   كريم؛ قرآندريس مباحث حفظ آشنايي با اصول و قواعد نظري و عملي تد 1

 ؛سال 4حداقل به مدت  كريم قرآنداراي سابقه تدريس حفظ  د4

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

 ؛هاي مورد تدريسبا مفاهيم سورهآشنايي و  قرآنام فظ حداقل جزء سيد ح2

بدر   ني روان، شيرين و جدذاب بدراي تأثيرگدذاري هدر چده بيشدتر      وجهه اسالمي و قرآني مناسب و بيا از د برخورداري1

 مخاطبان؛

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

 ...هاي ترتيل و ، دورهتخته سفيد تجهيزات، امکانات و وسايل مورد نياز:

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

 جدول ساعات آموزشي: 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 درس ساعت

 پيش نياز

 نوع آزمون پاياني
حدنصاب 

 ارزش آموزشي قبولينمره

 «به ساعت»
 شفاهي كتبي شفاهي كتبي جمع عملي نظري

 ام سيجزء آموزش حفظ 

 قرآن كريم
 ---  --- 4قرائت سطح  21 43 11 ---

 48از  11

 (188از  98)
 ساعت 21

 طرحبندي جدول بودجه 

 پرسش مباحث نظري جلسه

6 
( د بيان 1مقدمه د بيان اهداف و مزاياي حفظ قرآن د توضيح روشهاي حفظ و مرور )

 ارتباط لفظي و معنايي سور ناس تا توحيد
 پرسش از محفوظات پيشين متعلمان

 پرسش از سور ناس تا توحيد بيان ارتباط لفظي و معنايي سور مسد تا كافرون ( د4توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 1

 پرسش از سور ناس تا كافرون ( د بيان ارتباط لفظي و معنايي سور كوثر تا قريش7توضيح روشهاي حفظ و مرور ) 9

 پرسش از سور ناس تا قريش بيان ارتباط لفظي و معنايي سور فيل تا عصر 4

 پرسش از سور مسد تا عصر فظي و معنايي سور تكاثر، قارعه و عادياتبيان ارتباط ل 5

 پرسش از سور كوثر تا عاديات بيان ارتباط لفظي و معنايي سور زلزال، بينه و قدر 1

 پرسش از سور فيل تا قدر تين و انشرا  بيان ارتباط لفظي و معنايي سور علق، 7
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 ناس تا انشرا  پرسش از سور مرور و تثبيت محفوظات گذشته 8

 پرسش از سور تكاثر تا انشرا   بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة ضحي، ليل و شمس 3

 پرسش از سور زلزال تا شمس  بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره بلد 63

 پرسش از سور علق تا بلد بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة فمر  66

 پرسش از سور ضحي تا فمر غاشيه بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره  61

 پرسش از سور بلد تا غاشيه بيان ارتباط لفظي و معنايي سور اعلي و طارق   69

 پرسش از سور فمر تا طارق بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة بروج   64

 پرسش از سور غاشيه تا بروج بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة انشقاق   65

 پرسش از سور ناس تا انشقاق محفوظات گذشتهمرور و تثبيت  61

 پرسش از سور اعلي تا انشقاق بيان ارتباط لفظي و معنايي آيات سورة مطففين 67

 پرسش از سور بروج تا مطففين بيان ارتباط لفظي و معنايي سورة انفطار 68

 پرسش از سور انشقاق تا انفطار بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره تكوير 63

 پرسش از سور مطففين تا تكوير بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره عبس 13

 پرسش از سور انفطار تا عبس بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره نازعات 16

 پرسش از سور تكوير تا نازعات بيان ارتباط لفظي و معنايي سوره نبأ 11

19 
 + مرور و تثبيت محفوظات گذشته

 بندي و رفع اشكاالت جمع
 پرسش از سور ناس تا نبأ

 آزمون پاياني در قالب مسابقه --
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 ام(جزء پاياني، جزء سي)ويژة طرحهاي حفظ نيم نامة برگزاري آزمونهاآيين 

 آزمون ورودي

حدد   كساني كده بتوانندد  و  است( 4كريم )سطح  نحوه ارزشيابي اين آزمون مطابق آزمون پايان دوره آموزش قرائت قرآن

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

 پايانيآزمون 

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

 يند.را محاسبه و اعالم نما كنندگانشركتخواهد شد، نمره نهايي 

 شود. ميپرسيده  سطري( 11)از قرآنهاي رايج  سطري 9سؤال  4براي آزمون پاياني از هر حافظ  د1

( و بدا  1)ضدميمة  « داوري آزمونهاي شفاهي طرحهاي آموزشي حفظ قدرآن كدريم  نامة آيين»بر مبناي آزمون  اين د 4

 شود.( برگزار مي3استفاده از فرم امتيازدهي )ضميمة 

 باشد.مي (48از  11) 188از  98امتياز كسب  شود و حدنصاب قبوليمحاسبه مي 188مون از نمرة اين آزد 7

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

ي حتور يابند و در صورت كسدب نمدره   پايان بدون حتور در كالسها، در آزمون توانندمي ،شركت كنند حفظ سور منتخب

 .نمايندرا دريافت  دورهقبولي گواهينامه 
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 مسئول و مجري طرح 

 ؛باشدد مي اداره امور قرآني استانها طبق طر  تفصيلي مربوطه در مقاطع زماني مناسب به عهدة مسئوليت برگزاري دوره

 اجرا خواهد شد. اداره امور قرآني استانمي و تحت نظارت كه البته توسط نهادهاي دولتي، مؤسسات و مراكز قرآني مرد

 مراحل اجرايي 

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

ي الزم را صورت دهدد و سدهميه   هاالذكر هماهنگيهاي فوقتابعه و مراكز و موسسات داراي مموز جهت 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

مراكز تابعه، با اسدتفاده از صددا و   و  اداره امور قرآني استانالكريم، بايد به طور استاني نيز از جانب سازمان دار القرآن 

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

 ؛)به تفكيك جنسيت(بندي آنها و كالس از عالقمنداننام ثبت .7

 ؛هماهنگي با معلحمان دوره با توجه به سن و جنس متعلحمان .2

ن در طدول دوره  قبل از برگزاري و همچندي  ي استاناداره امور قرآن: تهيه امكانات و ملزومات آموزشي و كمك آموزشي .1

، وسايل كمك آموزشي، اوراق آزمونهداي ورودي و پايداني و انتخداب و تددارا مكانهداي      نسبت به تهيه كتب مربوطه

 مناسب جهت برگزاري كالسها اقدام نمايد.

 ؛انتخاب و تدارا مكانهاي مناسب جهت برگزاري كالسها .1

جهت باال بردن هر چه بيشتر كيفيدت آموزشدي    اداره امور قرآني استان: در طول برگزاري هاارزيابي و بازرسي از دوره .3

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

 ؛دوره پايانيتهيه و ارسال فرمهاي آمار و اطالعات  .9

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

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

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

 ؛در اسرع وقت به مركز ،شده ضميمه، پس از اجراي طر ارسال گزارش تفصيلي و فرمهاي تكميل  .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 طدر ،  توانند با هماهنگي مسئوالكه داراي توانايي و استعداد كافي براي خودآموزي باشند مي آموزانيقرآن  د1

هداي  آزموندر  ،ديگر متعلحمدان  با همراهآنها آموزشي را طي نموده و در پايان  هايور غير حتوري دورهنام، به طپس از ثبت

 گواهي مربوطه را دريافت دارند. ،نمايند و در صورت كسب نمرة قبولي پاياني شركت

بدا تأييدد    و ئه مدارا معتبدر با ارا ،اين دوره را در ساير مراكز فرهنگي و قرآني گذرانده باشند هر يك افرادي كه قبالً د4

 يشركت و در صورت قبولي، گواهي پايدان  يهاي پاياندر آزمون ،هاتوانند بدون شركت در كالسمي ،اداره امور قرآني استان

 را دريافت نمايند.

 نامة انضباطيآيين 

 حتور متعلحمان در كليه جلسات الزامي است. د1

باشد )مشروط بر ارائه ادلحه قابدل  مييك سوم ممموع جلسات آموزشي  هاورهدهر يك از حداكثر غيبت موجّه در طول  د4

 قبول(.

 )براي خواهران( و پوشش مناسدب  كليه متعلمان موظ  به حفظ شئونات رفتاري و ظاهري از جمله حفظ كامل حماب د7

 باشند.)براي برادران( مي

 نکات مهم 

طي جلسه يا جلساتي نسبت بده توجيده    ،استان ةيكي از حفاظ باتمرب با كمك ها،شايسته است پيش از برگزاري دوره -1

 هاي تدريس درس موردنظر، اقدام شود.كادر آموزشي جهت تبيين اهداف و شيوه

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

 طلوب باشد.بايد در حدّ م ...محيط و 

سعي شود سهميه مربوطه در كل استان به نسبت جمعيت و استقبال به طور مساوي تقسيم شود و كالسدها در ناحيده    -7

 خاصي متمركز نشوند.

تواند در اجدراي هدر چده    مي آنانهاي ممزا براي كنندگان و تشكيل پروندهصدور كارت شناسايي براي تمامي شركت -2

 ثر باشد.ؤو جديّت متعلحمان م تر كالسهاي آموزشيمنظم

 اسدت. الزامدي   ان، به معلمد هادر آغاز دوره ،«نحوه ارزشيابي»و  «بندي دروسجدول بودجه»ارائه يك نسخه از تصوير  -1

 شده موجب كيفيت بيشتر دوره خواهد شد.در ساعات آموزشي تعيين مصوّبرعايت سرفصلهاي  بديهي است

بندي و ارسال فدرم نظرسدنمي   آوري، جمعهمچنين جهت اصال  طرحها، نسبت به جمع با توجه به ارزشيابي ساالنه و -1

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