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 ویراست جدید

                                             

 و آیين نامه اجرایي طرح كلّيات 

 "یقرآن یاستعدادها" یتخصص آموزش یهادوره یبرگزار

  سال  (31تا  31( و )31تا  9) نوجوانان پسرویژه 

  6931 فروردین

 

 و پژوهشآموزش  معاونت
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 مقدمه: *

 1؛َينهى َعِن الَفحشاِء َوالُمنَكِر َوالَبغِى َو ُيحِيى الَقلَب  الُقرآِن َفِانَّ الُقرآَن   ُبَنىَّ الَتغُفل َعن ِقراَءِةيا  :)ص(پيامبر اكرم

 دارد.  دل را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى و ستم باز مىفرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن 

   

 و سرچشمه اليزال معرفت الهيي اسيت   الخطاب حضرت حقّكريم تنها منادي حقيقي هدايت و سعادت بشري، فصلقرآن

رآن و اهيل  عنايات خاصيه قي  در سايه در كشوري كه  ترديدبيكند. جوياي معرفتي را به قدر عطشش، سيراب مي هكه هر تشن

 حاكميتي هايدستگاه بر ويژه به و همگان برشود، مديريت ميو رهبري مقا  معظم رهبري  (ليهم السيم  )ع بيت عصمت و طهارت

بيديهي اسيت اولييد قيد  در اي ياد      . بکوشيند  عترت و قرآن هايشاخصه با منطبق اسممي فرهنگ توسعه در كه است فرض

آيات كم  الهي است. از سوي ديگر قرائت آهنگيد و م وّد آن از جمليه برتيريد هنرهياي     ارتباط و اُنس با قرآن كريم، قرائت

 بخشد.  اسممي است كه دل و روح مستمعيد را جم داده و به شنونده به ت و حظّ معنوي مي

و 1931در سيال   هاي آسيماني پيرو برگزاري جشنواره نغمه الكریمآموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن معاونتبا ايد توضيح 

اردوي  6 برگيزاري اقيدا  بيه   تسريع روند رشد و شکوفايي نوجوانان منتخي   با هدف  سال 11شناسايي نوجوانان مستعد زير 

 طرح" نخست مرحله برگزاري درپينمود. به صورت متمركز  1931تا 1932از سال  استعدادهای درخشان قرآنی پرورش

 محتوا در اصمحاتي مذكور، طرح ضعف و قوت نقاط كارشناسي و بررسي و 39 لسا در استاني صورت به "قرآني استعدادهاي

آمزوزش   یهزا دوره یبرگزاار "عنيوان   بيا  جدييد   نامهطرح ارسال ضمد كه است پذيرفته ان ا  آن اجرايي ساختار و

ارائيه   1936جهت اجرا در سال  " سال ( 61تا  61( و )69 تا 3) پسر ویژه نوجوانان-یقرآن یاستعدادها یتخصص

 .گرددمي

 و پژوهشآموزش  معاونت

 الكریمسازمان دارالقرآن

                                                           
 2302، ح291، ص2كنزالعمال، ج - 1

 "استعدادهای قرآنی "تخصصی آموزش طرح برگااری دوره های

  سال( 61تا  61و ) (69ا ت 3)نوجوانان پسرویژه 
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 هاي تخصصي، آموزشاستعداد قرآني، نوجوان :کلید واژه ها* 

بيه فيردي   بيوده و   قرآن كيريم  تحقيق قرائتفرد مستعد در حوزه ر از استعداد قرآني در ايد طرح منظو قرآنی: ستعدادا (1

مناس  بيراي قرائيت قيرآن     "صوت"موسيقايي بوده و داراي  "گوش"و  "هوش"شود كه داراي توان باال از نظر اطمق مي

 كريم مي باشد.

 الس( 11تا  11و ) (19تا  3) پسران در دو گروه سني نوجوان : (2

سبک زندگي اسممي و آشينايي بيا    وقف و ابتدا، هايي نظير صوت و لحد، ت ويد،شامل آموزش های تخصصی :آموزش (9

 باشد.مفاهيم قرآني مي
 

 *اهداف طرح:

ريزي و برگزاري كمس هياي آموزشيي تخصصيي جهيت     و برنامهقرائت قرآن داراي استعداد  نوجوانان انتخاب و شناسايي (1

 ايشان. شکوفايي استعدادهاي

 .قرآني تربيت ردرويک با هاي هدفگروه مهارتي و معرفتي علمي، هايتوانمندي افزايش (2

 و زيبا. بخشهاي اثرو آموزش اجراي تموت قرآنياستعدادهاي  شکوفايي و رشد جهت تسهيل و تمهيد شرايط الز  (9
 

 * چكیده طرح:

و انتخياب نفيرات واجيد شيرايط،      برگيزاري آزميون ورودي  ، داوطلباناز  ثبت نا  ،مناس  تبليغات رساني واطمع پس از   

، "وييد ت "ضيمد آشينايي بيا مباحي       فراگييران و در مراكز آموزشي پيش بيني شده برگزار شده  تخصصي آموزشهاي دوره

 م بيا قرآن كريقرائت آهنگيد و م وّد آيات توانايي  ،"سبک زندگي قرآني"و  "ترجمه و مفاهيم وقف و ابتدا،"، "صوت و لحد"

تموت تقلييدي   1رود افراد بتوانند حداقل در انتهاي ايد طرح انتظار مي به مطال  آموخته شده را كس  خواهند نمود. توجه

   را از استاد مقلَّد خود تموت نموده و به تموت تطبيقي نيز ورود نمايند.
 

 طرح: شناسنامه* 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سال  (11 تا 12( و )10تا  9) نوجوانان پسر ویژه -"قرآنی استعدادهای" تخصصیآموزش  هایدوره برگزارینام طرح:  – 6

           سال 0:  اجرای طرحمدت  – 2

 1091 -1091 -1091های  سالمقطع زمانی:  – 9

 پذیرش در آزمون ورودیپیش نیاز:  – 1

 كشور سراسرگستره طرح:  – 5

   حضوری صورت به: طرحشكل اجرای  -1

 الزم جهت اجرای طرح را دارا باشند.كه امکانات و تجهیزات  شهرهامؤسسات قرآنی مردمی شاخص در  محل تشكیل دوره:  – 7

 در ادامه خواهد آمد.محتوای آموزشی دوره:  – 1

 .شاخص مردمی قرآنی مؤسساتبا همکاری   استانها اداره امور قرآنیمجری دوره:  – 3

 . سال( 11تا  12و ) (10تا  9) نوجوانان پسرگروههای هدف:  – 61
 ساعت آموزشی( 2هرهفته  –هفته  03) ساعت 123میاان ساعت آموزشی :  -66
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 :طرح در شرکت وثبت نام * شرایط 

 (1913تا  1931هاي ) متولديد سال . سال سد 11و حداكثر  3حداقل  ودنب دارا –1

 قبولي در سن ش ورودي. –2

 مدارک ثبت نام:  * 

 .نا تکميل فر  ثبت -1

 .9*1يک قطعه عکس  -2

 .تصوير صفحه اول شناسنامه -9

 : و مصاحبه سنجش ورودی* 

يند گزينش شركت كنندگان در طرح مطابق ضوابط زير آ، مقتضي است فر 39باتوجه به عملياتي شدن ايد طرح در سال 

 صورت پذيرد :  

-كه عضيو طيرح  ( توسط استاد طرح بديد صورت : افرادي39گري افراد موجود در طرح )گزينش شده در سال غربال -1

ها آن . توانمندي صوتيرا ادامه دهندتوانند طرح به ديگر مانند طرح اسوه، طرح ملي تموت و ... هستند نمياهاي مش

 شوند. افراد ديگري جايگزيد ،تا در صورت نداشتد استعداد الز  آزمايش گرددم دداً توسط استاد طرح 

 داوطلبان براي انتخياب افيراد  نا  از و ثبت و به طور ويژه در جلسات قرآن شهرستانفراخوان عمومي در سطح پس از  -2

 : ان ا  پذيرد موارد زيربايست ميواجد شرايط )علمي، اخمقي و رفتاري(، 

ح جدول زيير  كه به شر-قاريان برجسته مصري تحقيق هايتموت ،يش از برگزاري سن ش ورودياداره امور قرآني پالف( 

نحيوه   اهمييت موضيوع و   نسيبت بيه   راو خانواده ايشان  دادهاختيار ثبت نا  كنندگان قرار  در در زمان ثبت نا  -باشدمي

 .نمايدتوجيه  روديو آزموندر  فرزندان خويشتمريد و آمادگي 

 مورد نظر در سنجش ورودی : مصری برجسته قاریان تحقیق هایتالوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان ا  پذيرد.   توسط استاد دوره بايد سن ش ورودي( ب

از طرييق ارائيه    هيا عداد آنارزيابي اسيت در صورت نداشتد آمادگي برخي افراد جهت ارائه تموت تقليدي معرفي شده،  (ج

  مشروط به دقت نظر كافي از سوي استاد دوره بممانع است.مداحي، سرود، اذان و ... 

 باشند.طرح اسوه، طرح ملي تموت و ...  عضو هيچکدا  از طرح هاي مشابه مانندنبايد افراد انتخاب شده  د(

 سوره نام قاری ردیف

 سوره مباركه حمد استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد 1

 سوره مباركه حمد استاد محمد صديق منشاوي 2

 سوره مباركه حمد استاد شحات محمد انور 9

 سوره مباركه طارق عيلاستاد مصطفي اسما 1

هاي آسماني به تميامي  ه نغمهدر قال  جشنوار ايد از هاي مذكور پيشلوح فشرده تموت: 1نکته

همچنيد تموتهاي مربوطيه جهيت سيهولت در دريافيت در پايگياه       ها ارسال گرديده است.استان

 ست.( قرار داده شده اwww.telavat.irاطمع رساني سازمان دارالقرآن الکريم)

هاي مذكور را تموتيکي از مي تواند فرد ثبت نا  كننده بر اساس عمقه و استعداد خود : 2نکته

 .نمايد انتخابجهت تقليد 
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ق تيزر تلويزيوني، اعم  فراخوان دوره در جلسات شياخ   فراخوان عمومي در سطح استان از طري راه های كشف استعداد :

 صاح  رتبه در مسابقات دانش آموزي و ...قرائت قرآن كريم، فراخوان افراد 

 

 

 

 

 

  : * محتوای آموزشی
 

سيال   19تيا   3برگزار مي گردد كه در ادامه بيه سينيد    ساله (11تا  11( و )19تا  3ايد دوره در دو كمس م زا ويژه سنيد )

كه هرهفته مييزان   باشد مي نفر 19 كمس هر متعلمان تعدادشود. گفته مي (ب)سال گروه  11تا  11و به سنيد  (الف)روه گ

گيرنيد. زميان ميورد نيياز بيراي هير فيرد        هاي تخصصي قرار ميي هفته تحت آموزش 91ساعت آموزشي و در طول يکسال  1

-ساعت در طول سال ميي  121دقيقه است كه جمعاً  19يانگيد حدود طور مها بهدرهرهفته جهت ارائه تقليد و ساير آموزش

. استاد محتر  دوره با استفاده از قطعات معرفيي شيده جهيت تقلييد و     استاساس كار تقليد ، در ايد مرحله از آموزش باشد. 

نوشيته غممرضيا   )نوشته  مسعود وكييل(، معمياري تيموت )    1كت  : حليه القرآن )نوشته سيدمحسد موسوي بلده(، مفاهيم 

شاهميوه( و طرحي براي زندگي )نوشته عليرضا لطفي(، صوت و لحد، ت ويد، مفاهيم و سبک زندگي را به متعلميان آميوزش   

قررار نمری    (الرف )گرروه   منبع علمی شامل كتاب یا جزوه در اختیار متعلمانگونه الزم به ذكر است هیچدهد. مي

به عنوان كتياب   توانندمي 1سطح حليه القرآن سطح يک و آموزش مفاهيم قرآن، طرحي براي زندگيهاي : كتاب لکد .گیرد

   .دناختيار متعلمان گروه )ب( قرار گيردر هاي كمک آموزشي 

متعلمان، در هر جلسه يک صفحه از قيرآن كيريم را جهيت ارائيه بيه       قرائتهمچنيد استاد كمس موظف است جهت تقويت 

اساتيد مصري و قطعات پيشنهادي جهت معرفي به مقلِدان به شيرح جيدول   کليف نمايد. استاد به صورت ترتيل، به متعلمان ت

 زير ارائه مي گردد :

 قطعه پیشنهادی نام قاری مصری ردیف

 سوره اسراء از ابتداي سوره مرحو  محمد صديق منشاوي 1

 11سوره حشر از آيه  مرحو  محمد صديق منشاوي 2

 193سوره انعا  از آيه  مرحو  راغ  مصطفي غلوش 9

  22سوره انفال از آيه  غلوش مصطفي راغ  مرحو  1
 

از دو استاد فيوق   تقليد ،بهتريد گزينه هااز نوجوانان دو گروه فوق،  %31با توجه به وسعت صداي يک و نيم اكتاوي :  1نکته 

گييري آنهيا   ، باييد شييوه او   بدالباسيط . در صورت صمحديد استاد براي تقليد از مرحو  مصطفي اسماعيل يا مرحيو  ع است

 توسط استاد كمس تغيير داده شده و براي متعلمان بهينه گردد.

: البته در ميان نوجوانان به طور استثناء صداهاي دو اكتاوي نيز يافت مي شود كه در آن صيورت اسيتاد كيمس ميي      2نکته  

و  عبدالباسط، مرحو  كامل يوسف، مرحيو  عليي البنياء و ...    تواند با معرفي تموت هايي نظير مرحو  مصطفي اسماعيل، مرح

 ان را راهنمايي نمايد.متعلم

 : آموزش مفاهيم در راستاي آيات تموت هاي تقليدي مي باشد.   9تذكر  

 .  گرددمي ارائهد اتبه اسدوره  از ه اي قبلويژطي كارگاه  آموزشي تردقيق محتواي
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 : * شرایط استاد دوره
 به اخمق قرآني و داراي حسد نا  و شهرت در عرف جامعه.متخلق  -1

 از دارالقرآن يا رتبه استاني مسابقات اوقاف و امورخيريه. 3مدرک قرائت سطح  دارنده -2

اسرتاد مرورد ن رر بره سرازمان      تبصره : در صورت نداشتن هیچکدام از عناوین فوق، ارسال فایل صوتی تالوت 

  آموزش و پژوهش این سازمان خواهد بود. معاونت ه بررسی و تأییدبوده و منوط بضروری دارالقرآن 

 متأهل.  -9

 .سد سال 91و حداكثر  سال 91ارا بودن حداقل د -1

 سال سابقه تدريس در حوزه نوجوانان. 9داشتد حداقل  -9

 آشنا به مباني صوت و لحد. -6

 

 

 

 

 : * بخش انگیاشی  
 ويژه منتخبان دوره.اي برگزاري اردوي آموزشي به صورت منطقه  -1

در انتهاي هر سال مسابقات قرائت تحقيق تقليدي در بيد شيركت كننيدگان دوره بيه صيورت اسيتاني و متعاقي  آن بيه         -2

 صورت سراسري برگزار شده و به نفرات برتر جوايز نفيسي اهدا مي گردد.

رغي  و اي اد رقابت سالم ميان افراد، تشيکيل  در صورت اقتضاي مالي استان، اهداي جوايز در طول دوره جهت تشويق و ت -9

 در اثربخشي دوره مؤثر خواهد بود. گروه هاي تواشيح و هم خواني قرآن كريم از ميان متعلمان

        و پخش در شبکه استاني دعوت از صدا و سيماي استان جهت پوشش تصويري در طول دوره -1
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 مسئولیت اجرایی:  *

 بيوده  هاكل تبليغات اسممي اسيتان  اتاداراداره امور قرآني طبق طرح تفصيلي مربوطه به عهدۀ  هامسئوليت برگزاري دوره

 استان اجرا خواهد شد. قرآني امور ادارهتحت نظارت شاخ  و  مردمي قرآني مؤسسات همکاري باكه البته 

 برگااری(: نحوه اجراء )چرخه  *

تحاديه مؤسسات قرآني استان جهت ابمغ طرح بيه مؤسسيات قراّنيي    طرح به ا اجرايي و ابمغ دستورالعمل ريزيبرنامه -1

 .مردمي

و  تميامي مؤسسيات   ظرفيتهياي  از اسيتفاده  پمكارد، نص  پوستر، و بنر چاپتيزر تلويزيوني، )و اطمع رساني تبليغات  -2

 و شهرستانهاي تابعه(. قراّني مردميخانه هاي 

 مصيري  برجسيته  قارييان  تحقييق  تموتهايا  و در اختيار قراردادن واجد شرايط طبق فر  ثبت ننا  از عمقمندان ثبت -9

 .  سن ش ورودي و مصاحبهروز پيش از برگزاري  11حداقل 

 .دورهد اان ا  سن ش ورودي، مصاحبه و احراز صمحيت ثبت نا  كنندگان توسط است -1

 .ه به عنوان م ري طرحسسؤم آنبا  همکاري نامه عقدتفاهمدر صورت وجود موسسه توانمند در سطح شهرستان،  -9

اي است كه عموه بر دارا بودن امکانات سخت افزاري و نر  افزاري مطليوب،  مؤسسه توانمندمنظور از مؤسسه  نکته مهم:

 از كادر اجرايي توانمند و آشنا و مسلّط به مباح  طرح حاضر بوده و سابقه فعاليت در ايد خصوص را نيز دارا باشد. 

معرفي به سازمان جهت برگزاري جلسات توجيهي وجه به شاخ  هاي ارائه شده در طرح و د دوره با تاتتعييد اس -6

 .متمركز

 بازرسي از روند اجراي دوره و نظارت بر اجراي با كيفيت آن.  -3

گواهينامه به قبيول  كارنامه عملکرد به تمامي قرآن آموزان و اعطاي  ارائه ميان دوره، پايان دوره و هايبرگزاري آزمون -1

 .اختتاميه مراسم برگزاريدر قال   و انتخاب نفرات برتر دوره و اهداء جوايز به ايشانشدگان 

 گري در طول دوره براساس نتايج آزمون هاي ميان دوره اي. غربال -3

   هماهنگي با اساتيد جلسات شاخ  قرآني استان و شهرستان و معرفي قرآن آموزان به جلسات مذكور.  -11

 در طي دوره آموزشي. و ساير اساتيد د دورهاضور استبرگزاري اردوهاي قرآني با ح  -11

اداره  استان از برگزاري دوره وفق فرمتهاي ارائه شده از سيوي اداره امور قرآني ارسال گزارش مشروح و مصوّر توسط   -12

 سازمان دارالقرآن الکريم.طرح و برنامه 
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 ----------------شهرستان --------------استان:
  

 فردی تمشخصا: 

 -------------------- نام و نام خانوادگی:

 --------------نام پدر: 

 -------------------:  ملیشماره 

   10/     /             ----------: محل و تاریخ تولد 

 -----------مذهب: 

 ------------------: تحصیالت میزان 

 :اطالعات والدين 

    /خیررر مادر: آری  /خیرحیاتند؟    پدر: آری آیا پدر و مادر شما در قید
 

 شغل سن والدین

 سوابق قرآنی تحصیالت

 لیسانس دیپلم زیر دیپلم
فوق لیسانس 

 و باالتر
 قرائت حفظ

تفسیر و 

 مفاهیم

مدیر تشکیالت 

 قرآنی

           پدر

           مادر

 

 

اطالعات آموزشی 

 : زانقرآن آمو اطالعات و سوابق قرآنی

 هاي كسب شده در مسابقات قرآني: رتبه -1

 نام نهاد برگزار كننده سال رتبه رشته ردیف

1     

2     

0     

 
 

 قرآنی استعدادهای ویژه تخصصی های دورهبرگااری نام فرم ثبت

  سال (61تا  61)و  (69تا  3)پسر نوجوانان ویژه

 

 محل

 الصاق عكس



/3/ 

 

 اساتيد قرآني -2

 شماره تماس نفر( 2خانوادگی استاد)حداكثر تا نام و نام رشته ردیف

   روخوانی و روانخوانی 1

  

   حفظ 2

  

   قرائت)تجوید و صوت و لحن( 0

  

   ترجمه و مفاهیم 2

  

 

 پرورشیاطالعات 

 دانش آموزی و... شركت داشته اید؟آیا تا كنون در اردوهای  -1

 مدت اردو سال شركت مکان نام اردو ردیف

1     

2     

0     

2     
 

 

 در كدام زمینه هنری و ورزشی آشنایی و مهارت دارید؟ -2

 مدت فعالیت اطی، نقاشی، تکواندو و...(نوع مهارت)مثال: خط نام  مهارت ردیف

   هنری 1

   ورزشی 2

   سایر 0
 

 ............................. نوع بیماری:    / خیر  آیا شما بیماری خاص دارید؟       بله -0

 ................................. نوع دارو:  / خیر نمایید؟       بلهآیا داروی خاصی به طور مداوم مصرف می -2

 --------------------------------------------------------------------------منزل: نشانی

 --------------------: كد پستی

 -------------------- :پدر تلفن همراه    --------------------منزل : تلفن

 

 ثبت نامامضای مسئول نام و    كننده:تامضای شرك                               تاریخ تن یم فرم:

 


