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 علیهم السالمبیت قرآن و معارف اهل یآموزش یهادوره ینامه نیآئ
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 :مقدمه

یت رپوردگار رباي انسان قرآن کتاب زندگی و انهم این دو . چراغ سعادت بشریت است علیهم السالمبخش اهل بیت عصمت و طهارت اهي حیاتو آموزهي هدا

اال »هک فرمود: رباي همه اقشار و رد همه اعصار است ات ایشان را از خاک هب افالک ببرد و هب ساحل امن آرامش ربساند چنان آهلصلی اهلل علیه و ثقل مبارک امانت رسول بشیر و نذری 

یت، انس با این الزهم«. بذکر اهلل تطمئن القلوب  است.  دو نعمت الهیي استفاده از این هدا

ن و گسترش آموزش ور مرکز قرآن و حدیث جهت سهولت فراگیري ربايهب همین منظ  زي نموده اهي غیرحضوري را راهاهي قرآنی و معارفی، دورههمه عالقمندا اندا

 است.

گاشته شده است.ي حاضر هب منظور ساماندهی و ربگزاري ره هچ بهتر و مؤرثرت این دورهانهمآئین  اه  ن
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 الف( کلیات
 :اهداف( 1 ماده

از طریق  ساز قرآن و عترتو معارف انسانبخش قرآن کریم ی اقشار جامعه به فراگرفتن آیات و مفاهیم روحایجاد زمینه برای گرایش همه
 های متنوع قرآنی و معارفی به صورت غیرحضوری؛ری دورهبرگزا

 

 :نام ثبت طیشرا( 3 ماده

  سال 16 حداقل سن .1

 نوشتن و خواندن حد در التیتحص .2

 برگزاري دوره ينحوهب( 

های تخصصی به صورت گردند و برگزاری دورههای سطح عمومی قرآنی و حدیثی به صورت غیرحضوری برگزار میفقط آموزش( 4 ماده

 غیرحضوری مجاز نیست.

 :هادوره محتوای( 5ماده

 ساعت آموزش پیشنیاز محتوای آموزش منبع آموزش نام دوره ردیف

 عملی نظری
تألیف علی  ، 1قرائت قرآن  خوانیخوانی و رواندرست 1

قاسمی، انتشارات زائر، 

همراه با سی دی آموزشی 

الخط مو قرآن کریم رس

 مصری

آشنایی با قواعد صحت 

قرائت قرآن مطابق مطالب 

 آموزشی کتاب

 ساعت 25معادل  - 30تا  25اجزاء 

تألیف علی ین التالوه، تحس 1 سطح تجوید 2

ات جامعه انتشارقاسمی، 

القرآن و قرآن کریم 

 الخط مصریرسم

آشنایی با قواعد تجوید 

مطابق مطالب  1سطح 

 کتاب آموزشی

تسلط بر صحت قرائت و  24تا  20اجزاء 

 خوانی قرآن کریمروان

 ساعت 25معادل 

ام همراه با حفظ جزء سی 3

 مفاهیم

قرآن کریم رسم الخط 

مصری، کتاب ذکر مبارک، 

 نورالثقلیناتشارات 

بر اساس  30جزء مفاهیم 

 ذکر مبارک

های حفظ سوره

 30جزء 

تسلط بر صحت قرائت و 

 خوانی قرآن کریمروان

 ساعت 30معادل 

های منتخب همراه حفظ سوره 4

 با مفاهیم

الخط قرآن کریم رسم

مصری، کتاب ذکر مبارک، 

 اتشارات نورالثقلین

ها بر اساس مفاهیم سوره

 ذکر مبارک

های حفظ سوره

یس، الرحمن، 

واقعه، جمعه، 

منافقون، ملک، 

 انسان

تسلط بر صحت قرائت و 

 خوانی قرآن کریمروان

 ساعت 30معادل 

هرروز با قرآن و عترت،  حفظ موضوعی 5

تألیف سید مهدی هاشمی، 

 انتشارات نورالثقلین

آیه به  365حفظ  مطالب کتاب

 صورت موضوعی

تسلط بر صحت قرائت و 

 انی قرآن کریمخوروان

 ساعت 60معادل 
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کلمات قصار و کتابچه  البالغههای نهجحفظ حکمت 6

ها، انتشارات بیت حکمت

 السالمعلیهالقرآن امام علی 

حکمت  40حفظ  

 همراه با ترجمه

 ساعت 10معادل  

 ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 7

 مرحله مقدماتی

آموزش ترجمه و مفاهیم 

 -)سه جلدی(، تألیف عالمی

، صفارهرندی -محدث

 انتشارات تحسین

آشنایی با ترجمه و مفاهیم 

کلمه پرکاربرد قرآن  1200

مطابق مطالب آموزشی 

 کتاب

 ساعت 15هر جلد معادل  - 

 ساعت 45مجموعا معادل 

قرآن صاعد )دو جلدی(،  ترجمه و مفاهیم ادعیه  8

 -محدث -تألیف عالمی

انتشارات ، صفارهرندی

 تحسین

و مفاهیم  آشنایی با ترجمه

دعاها و تعقیبات نماز 

مطابق مطالب آموزشی 

 کتاب

قبولی در مرحله مقدماتی  

 ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

 ساعت 30معادل 

ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  9

 مرحله تکمیلی

مصحف آموزشی همراه با 

 -دی، تألیف عالمیسی

، صفارهرندی -محدث

 انتشارات تحسین

ترجمه تحت آشنایی با 

 اللفظی کل قرآن

قبولی در مرحله مقدماتی  

ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 

 و قرآن صاعد

 ساعت 10هر جزء معادل 

 ساعت 50جزء معادل  5هر 

البالغه )چهار درسنامه نهج البالغهترجمه و مفاهیم نهج 10

جلدی(، انتشارات حکمت و 

 اندیشه

آشنایی با ترجمه و مفاهیم 

 ها )دو جلد( وگزیده حکمت

ها )دو جلد( مطابق خطبه

 مطالب آموزشی کتاب

 ساعت 15هر جلد معادل  - -

 ساعت 60مجموعا معادل 

ترجمه و مفاهیم صحیفه  11

 سجادیه

درسنامه صحیفه سجادیه، 

 انتشارات حکمت و اندیشه

آشنایی با ترجمه و مفاهیم 

گزیده دعاهای صحیفه 

سجادیه مطابق مطالب 

 آموزشی کتاب

 ساعت 15معادل  - -

ذکر مبارک )شش جلدی(،  سیر مطالعاتی تفسیر 12

تألیف سید مهدی هاشمی، 

 انتشارات نورالثقلین

ترجمه و تفسیر مختصر 

قرآن کریم مطابق مطالب 

 آموزشی کتاب

 ساعت 15هر جزء معادل  - -

 ساعت 75جزء معادل  5هر 

های سیر مطالعاتی اندیشه 13

مقام معظم رهبری در باب 

 فرهنگ

سی دی پی دی اف متن 

سخنان مقام معظم رهبری 
 دام ظله العالی

سخنان مقام معظم رهبری 
 در باب فرهنگ دام ظله العالی

 ساعت 60معادل  - -

سیر مطالعاتی آثار شهید  14

 اولمطهری مرحله 

عنوان از آثار شهید  9

جلد کتاب  11 مطهری در

، در موضوعات متنوع

 انتشارات صدرا

داستان  هایمطالعه کتاب

راستان )دو جلد(، حماسه 

(، سیری در 1حسینی )جلد 

ها سیره ائمه اطهار، حکمت

و اندرزها، آزادی معنوی، 

پانزده گفتار، بیست گفتار، 

، آشنایی با قرآن )دو جلد(

 زندگی جاوید

 ساعت 100معادل  - -

سیر مطالعاتی آثار شهید  15

 دومی مرحله مطهر

عنوان از آثار شهید  9

جلد کتاب در  9مطهری در 

موضوعات متنوع، انتشارات 

 صدرا

تعلیم و  هایمطالعه کتاب

تربیت در اسالم، انسان 

کامل، آینده انقالب 

اسالمی، نظام حقوق زن در 

 ساعت 100معادل  - -
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اسالم، مسأله حجاب، 

جهاد،  امامت و رهبری،

خدمات متقابل اسالم و 

 شناسی قرآنایران، انسان

 انتشاراتاحکام در خانه،  احکام عمومی 16

بیت القرآن امام علی 
 السالمعلیه

آشنایی با احکام عمومی 

 پرکاربرد

 ساعت 15معادل  - -

احکام در خانه ویژه دختران  احکام بانوان 17

و مادران، انتشارات بیت 

 السالمعلیهالقرآن امام علی 

 ساعت 15معادل  - - آشنایی با احکام ویژه بانوان

نگین آفرینش )دو جلد(،  مهدویت 18

تألیف مرکز تخصصی 

 مهدویت

آشنایی با معارف مهدویت 

 های رایجو پرسش و پاسخ

 ساعت 25معادل  - -

من دیگر ما )پنج جلد(،  تربیت فرزند 19

 تألیف عباسی ولدی

آشنایی با اصول تربیت 

 فرزند

 ساعت 40معادل  - -

 شود.غیرحضوری در هر درس معادل نیمی از ساعات آموزشی حضوری محاسبه می ساعات آموزشی( 6ماده 

در موارد خاص، میزان ساعات آموزشی با پیشنهاد کارشناس غیرحضوری به رئیس اداره و تأیید نهایی مدیر معارف قرآن و عترت  تبصره:

 قابل تغییر است.

الزم است متقاضیان حداقل سه بار قبل از حضور در آزمون به صورت چهره به محور مانند روخوانی و تجوید های مهارتدر دوره (7ماده 

 چهره در حضور استاد تالوت و رفع اشکال نمایند.
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 و گواهینامه ج( آزمون

گواهی احراز و تأیید  ،های تربیت مربی با برگزاری آزمونهای برگزار شده در مرکز غیر از دورهواحد غیرحضوری در همه رشته( 8ماده 

 کند.سطح صادر می

محدود به شرط سنی نیست و برای همه متقاضیان در هر رده سنی مشروط به قبولی در آزمون صادر  ،گواهینامه احراز و تأیید :1 تبصره

 گردد.می

 .باشندمتقاضیان دریافت گواهینامه احراز و تأیید در رشته حفظ از آزمون مفاهیم معاف می :2تبصره 

نام تا تاریخ آزمون وجود ندارد و هر زمان فراگیر آمادگی الزم برای برای فراگیران غیرحضوری محدودیت زمانی از زمان ثبت (9ماده 

 تواند در اولین تاریخ اعالم شده، برای آزمون حضور یابد.آزمون را داشته باشد می

 های مرکز و یا استادان مجاز مالک خواهد بود.برای صدور گواهینامه، فقط نمره اعالم شده توسط کارشناسان دوره (10ماده 

ها، صدور گواهینامه بر اساس نمره ها و شهرستاندر صورت برگزاری کالس توسط استادان مورد تأیید مرکز در سایر استان :1تبصره 

 خوانی و حفظ مجاز خواهد بود.روانهای صحت قرائت و استاد در رشته

های دوره کارشناس غیرحضوری و کارشناسان به عهدهاحراز استادان مجاز به برگزاری کالس و آزمون در سایر مناطق کشور  :2تبصره 

های حفظ و توجیه نسبت به شیوه آزمون و یق مصاحبه شامل: قرائت حداقل ده سطر، روش تدریس و شیوهرو از طاست حضوری 

 شود.انجام میامتیازدهی 

 در آزمون کتبی فقط سؤاالت تهیه و اعالم شده توسط مرکز مالک خواهد بود. :3تبصره 

در دوره صحت قرائت و  یقبول ینمره نصاب حد نمره محاسبه می شود و 20از  هاهمه دورهآزمون  حد نصاب قبولی: (11 ماده

 .باشدیم 15ها و در سایر دوره 16خوانی روان

، معدل 20 از حسن حفظ نهایی ینمره ثبت برای امتیاز است و 20هر سؤال دارای  ،شوددر آزمون حفظ که دو سؤال طرح میتبصره: 

 5 و نمره وقف و ابتدا 5مقدماتی،  تجوید نمره 10) نمره 20 دارای مجموعاً تالوت حسنهمچنین  .گرددمیامتیازات کسب شده، محاسبه 

  .است( لحن و صوت نمره

 ( نحوه برگزاری آزمون و محاسبه معدل:12ماده 

 نحوه محاسبه معدل محدوده آزمون نوع آزمون نام دوره ردیف

 نمره پایانی آزمون  30تا  25اجزاء  شفاهییک سؤال ده سطری به صورت  خوانیخوانی و رواندرست 1

 5/  ((4× شفاهی  نمرهنمره کتبی + )) محدوده کتاب کتبی 1 سطح تجوید 2

 24تا  20اجزاء  شفاهییک سؤال ده سطری به صورت 

ام همراه با حفظ جزء سی 3

 مفاهیم

+ )نمره  تالوت )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا( حسن)نمره  مفاهیم جزء بر اساس ذکر مبارک کتبی

از هر نیمه جزء یک سؤال ده سطری  8(( / 5× ( + )نمره حسن حفظ 2× مفاهیم 

 به صورت انتقالی شفاهی

 30حسن حفظ و حسن تالوت جزء 
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های منتخب همراه حفظ سوره 4

 با مفاهیم

تالوت )تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا( + )نمره )نمره حسن  ها بر اساس ذکر مبارکمفاهیم سوره کتبی

از هر نیمه محفوظات یک سؤال ده  8(( / 5× ( + )نمره حسن حفظ 2× مفاهیم 

 به صورت انتقالی شفاهیسطری 

 هاحسن حفظ و حسن تالوت سوره

کل کتاب )حفظ احادیث الزامی  کتبی حفظ موضوعی 5

 باشد.(نمی

 نمره آزمون پایانی

 نمره آزمون پایانی کل کتاب کتبی البالغههای نهجحکمتحفظ  6

ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  7

 مرحله مقدماتی

در پایان هرکتاب یک آزمون و یک  کتبی

 آزمون جامع از هر سه جلد

 5(( / 2× =)نمره جامع  3+ نمره جلد  2+ نمره جلد  1)نمره جلد 

 هامعدل نمرات آزمون جلد یک آزموندر پایان هر  کتبی ترجمه و مفاهیم ادعیه  8

ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  9

 مرحله تکمیلی

 جزء 5معدل نمرات هر  در پایان هر جزء یک آزمون کتبی

 هامعدل نمرات آزمون در پایان هر جلد یک آزمون کتبی البالغهترجمه و مفاهیم نهج 10

ترجمه و مفاهیم صحیفه  11

 سجادیه

 آزمون پایانینمره  کل کتاب کتبی

 جزء 5معدل نمرات هر  در پایان هر جزء یک آزمون کتبی سیر مطالعاتی تفسیر 12

های سیر مطالعاتی اندیشه 13

مقام معظم رهبری در باب 

 فرهنگ

 نوبت آزمون 4معدل نمرات  نوبت 4آزمون در  4 کتبی

سیر مطالعاتی آثار شهید  14

 مطهری مرحله اول

 هامعدل نمرات آزمون یک آزموندر پایان هر کتاب  کتبی

سیر مطالعاتی آثار شهید  15

 مطهری مرحله دوم

 هامعدل نمرات آزمون در پایان هر کتاب یک آزمون کتبی

 نمره آزمون پایانی کل کتاب کتبی احکام عمومی 16

 نمره آزمون پایانی کل کتاب کتبی احکام بانوان 17

 هامعدل نمرات آزمون آزموندر پایان هر جلد یک  کتبی مهدویت 18

 هامعدل نمرات آزمون در پایان هر جلد یک آزمون کتبی تربیت فرزند 19

 

 :یشفاه هایآزمون در ازیامت کسر مالک( 13 ماده

 خوانی:صحت قرائت و روانالف( 

 ازیامت کسر موارد حیتصح نحوه اشکال نوع
 حرکات در اشتباه 

 (شود کلمه در رییتغ موجب که یصورت در) بالعکس و دهیکش به کوتاه صداهای لیتبد 

 ناخوانا دار،نیتنو مشدد، ساکن، حروف در اشتباه 

 نیساکن التقاء در اشتباه 

 وصل یهمزه یابتدا از خواندن در اشتباه 

 کلمه کی حروف ییجا به جا 

 کلمات آخر بر وقف ینحوه 

 شود تنوین حذف موجب که درصورتی اقالب در اشتباه 

 حیتصح
 ( نفس از بعد)  

5/0 

 1 حیتصح عدم
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 فصاحت در ادای حرکات 

 جا به نا تکرار 

 ثانیه 7 از بیش مکث 

 (نشود کلمه رییتغ موجب که یصورت در) بالعکس و دهیکش به کوتاه صداهای لیتبد 

 ( تنفس و وقف از قبل)  درجا حیتصح و تپق 

  مراحل باالتر مالک نیست.مخارج حروف )در حد فصیح خوانی(؛ رعایت ظرافتهای تجویدی در 

 عدم و حیتصح
 ندارد یتفاوت حیتصح

 مورد 2 هر
25/0 

نمره کسر  2)حداکثر 
 می شود(

 .گرددمی اعالم ایشان به امتحان انیپا از پس اما ؛شودینم داده تذکر آزمون هنگام در آموزقرآن اشکاالت :تبصره

 تجوید:ب( 

 نوع اشکال میزان کسر امتیاز
 )صفات اصلی( صفات ذاتی ممیز حروف ومخارج  کامل 1

در صورت تکرار زیاد یک اشتباره در مخرج هر 
 مورد کسر گردد. 2حرف حداکثر تا 

ح و
حی

ص
 )ت

ی
ید

جو
ت ت

اال
شک

ا
 

رد(
ندا

ی 
اوت

 تف
یح

صح
م ت

عد
 

 ناقص 5/0

 صفات عارضی صفات ذاتی غیر ممیز و کامل 5/0
در صفات و احکام در صورت تکرار زیاد یک اشتباه 

 گردد.مورد کسر  4حداکثر تا 
 ناقص 25/0
 کیفیت ادای صحیح حرکات نمره 3 تا

 /. نمره (5) هر حرکت تا 
 
  (نمره 5فصاحت )تا 

 نمره 1ا ت

 

کیفیت ادای صحیح 
 ،مخارج

 احکام صفات و 

 توازن سرعت نمره 1تا 

مطابق عالیم وقف و ابتدا  0/ 25 مورد هر
 در قرآن

 ابتدا وقف و نمره( 2 )تا 1تجوید سطح
  نامناسبابتدای  25/0

 قبیحوقف  نفس و 25/0 نمره( 5)تا  2تجوید سطح 
 وقف  اقبح 1

  درصورت تصحیح   1 مورد هر
 مربوط ینامهر آیینمطابق موارد ذکر شده د

ت 
اال

شک
ا

نی
خوا

رو
 درصورت عدم  تصحیح  2 مورد هر 

تصحیح  تصحیح و عدم 5/0 مورد هر
 تفاوتی ندارد

 مربوط ینامهمطابق موارد ذکر شده در آیین

ت 
اال

شک
ا

ان
رو

ی
وان

خ
 

  گردد.ابت وقف اضطراری امتیازی کسر نمیب تبصره:
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 حفظ:ج( 

بار تکرار کرده باشد امتیازی از او کسر شود. مثالً اگر یکبه عدد فرد باشد یک بار آن محاسبه نمی در صورتی که تعداد تکرارها: 1 تبصره

 شود.گردد و تکرار سوم محاسبه نمیاز وی کسر می 25/0شود یا اگر سه بار تکرار اتفاق افتاده باشد نمی

 .گرددمی کسر نمره 3 حداکثر پیوسته سطر یک در اشتباه صورت در :2 تبصره

 .دینماینم قرائت را آن یابتدا و کندیم اکتفا سوره نام ذکر به فقط استاد ،شودیم آغاز سوره یابتدا از که ییهاسؤال در :3 تبصره

 .کندمی بیان حافظ برای را صحیح قرائت داور ،حرکت و حرف در اشتباه صورت در :4 تبصره

 توسط ردیف اصالح مطابق را نمره نموده، مساعدت حیتصح عدم صورت در و دهدیم تذکر بار کی فقط استاد اشتباه بار هر در :5 تبصره

 .کندیم کسر استاد

 .3مطابق جدول ضمیمه  د( حسن تالوت برای فراگیران حفظ:

حضور  مجدد دو نوبت دیگر در آزمون در تواندیم ،ضوابط مطابق باشد یقبول نصاب حد از کمتر آموزقرآن ینمره که یصورت در (14 ماده

نام ایشان از دوره حذف  یابد. بار اول با حداقل ده روز فاصله و بار دوم با حداقل یک ماه فاصله. در صورت عدم موفقیت در این سه نوبت

 خواهد شد. 

 تکرار هر دو مورد  25/0

 / حرکت به وقف / سکون به وصل/  ( الفبا ) هجا حروف ییجا جابه و ادیز ، کم ) حرکت و حرف در اشتباه   یفور اصالح 25/0

 داور توسط اصالح 5/0 ( بالعکس و دهیکش به کوتاه حرکات لیتبد/ اشباع عدم و اشباع

 ،کندیم رییتغ کلمه یشهیر حروف ییجاجابه با که یموارد یی/جاجابه و ادیز ، کم ) کلمه کی در اشتباه یفور اصالح 25/0

 من" مانند .شوندیم دهینام حرف یعرب زبان دستور در که یکلمات/  " عملونی" به " علمونی" لیتبد مانند
 کلمه کی الخطرسم به توجه با اما آمده کلمه و حرف از یبیترک صورت به قرآن در که یکلمات / ".....، ،عن
 (مقطعه حروف/  " کهمیکفیفس"مانند .است

 تذکر با اصالح 5/0

 داور توسط اصالح 1

 یک از بیش که عبارت یک از قسمتی یا بلند یا کوتاه عبارتی/ جاییجابه و زیاد کم،) عبارت در اشتباه یفور اصالح 5/0

 تذکر با اصالح 1 (سطر یک از کمتر آیات / باشد کلمه

 داور توسط اصالح 5/1

 و سوره و انتقال به یک یا چند آیه بعد ابتدای آیه در اشتباه یفور اصالح 75/0
 تذکر با اصالح 25/1

 داور توسط اصالح 2
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                   توسط/    /         خیتار در و دهیرس بیتصو به  /   /    خیتار در و بوده تبصره 14 و ماده 14بر مشتمل نامه نیآئ نیا

 .است دهیگرد ابالغ
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 خوانیصحت قرائت و روان آزمون فرم: 1 ضمیمه
 بسمه تعالی

 خوانیو روان صحت قرائتفرم آزمون پايانی 
 تاریخ:       نام و نام خانوادگی:                             نام پدر:                 ممتحن:                 صفحه:       آیه       تا     

 خوانیاشکاالت روان اشکاالت روخوانی

 /.25مورد  2هر 
 نمره( 2)حداکثر تا 

جمع امتیازات 

 منفی
 بدون تصحیح امتیاز نهایی

 نمره 1
 تصحیح بعد از نفس

5./ 

     

 واحدامضای مسؤول  امضای ممتحن نیاز هب تالش رتشيب           اقبل قبول      خوب            خیلی خوبهجيتن نهايی:  

 
 .باشدمی بیشتر تالش نیازمند آن از کمتر و قابل قبول 99/17 تا 16 خوب، 99/18 تا 18 ،خیلی خوب 20 تا 19 ینمره :تبصره
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 1 سطح تجويد : فرم آزمون2 ضمیمه

 بسمه تعالی
 1تجويد سطح فرم آزمون 

 تاریخ:       نام و نام خانوادگی:                             نام پدر:                 ممتحن:                 صفحه:       آیه       تا     
اشکاالت 

 خوانیروان

 اشکاالت تجویدی ابتداوقف و  اشکاالت روخوانی

/. 5هر مورد 

 نمره

اصالح بعد از 

 نفس

نمره  2تا  بدون اصالح

 /.25هرمورد 

 مخارج حروف و صفات ذاتی ممیز ممیز و صفات عارضیغیر صفات ذاتی نمره ( 5فصاحت ) تا 

مخارج، صفات و  توازن سرعت

 احکام

 کامل ناقص کامل ناقص حرکات

1 2 1 1 3 25./ 5./ 5./ 1 

           

 امتیازات منفی امتیاز نهایی □نیاز مند تالش رتشيب   □             اقبل قبول           □     خوب              □    هجيتن:     خیلی خوب      امضای ممتحن امضای مسؤول آموزش

 .باشدمی بیشتر تالش نیازمند آن از کمتر و قابل قبول 99/17 تا 15 خوب، 99/18 تا 18 ،خیلی خوب 20 تا 19 ینمره :تبصره
 

  



15 
 

 براي فراگیران رشته حفظ حسن تالوت آزمون فرم:  3 ضمیمه

 تاریخ:                    تا       آیه   صفحه:      نام پدر:                           نام و نام خانوادگی:            

 اشکاالت تجویدی وقف و ابتدا امتیاز صوت امتیاز لحن

 نمره 2تا  نمره 3تا 
نمره  5تا 

 25/0هرمورد 

 صفات ذاتی ممیز و صفات عارضی نمره ( 1فصاحت ) تا 
مخارج حروف و صفات ذاتی 

 ممیز

مخارج، صفات و  توازن سرعت

 کامل ناقص کامل ناقص حرکات احکام

 5/0 25/0 25/0 25/0هر دو مورد  5/0 25/0 25/0 

        
  

 امتیاز نهایی :امضای ممتحننام و  کارشناس:امضای نام و  تاریخ ثبت در نرم افزار:
 امتیازات منفی
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 حفظ آزمون فرم: 4 ضمیمه

 :تاریخ:                 جزء آزمون                      :    پدر نام                              :    خانوادگی نام و نام

 شماره

 آيه و صفحه

 تکرار
 و حرف در اشتباه

 حرکت
 عبارت در اشتباه کلمه در اشتباه

 وو سوره ابتداي آيه  در اشتباه

 امتیاز انتقال دور و نزديک

 هر منفی

 سؤال

 نمره

 از نهايی

20 

دو هر 

مورد 

25/0 

 داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط فوري اصالح

25/0 5/0 25/0 5/0 1 5/0 1 5/1 75/0 25/1 2 

:       ص

 :آیه

              

:       ص

 :آیه

             

 

 (:20امتیاز مفاهیم )از  (: 20معدل نهايی حسن حفظ ) از 

 (: 5امتیاز صوت و لحن ) از   (: 5) از   ابتدا وقف وامتیاز  (: 10امتیاز تجويد ) از 

 ارزشیابی توصیفی:

                                                                                                           

 :ممتحن امضاينام و 

 نظر کارشناس:

 

 س:کارشنا امضاينام و                                                  تاريخ ثبت در نرم افزار:

 .باشدمی بیشتر تالش نیازمند آن از کمتر و قابل قبول 99/17 تا 15 خوب، 99/18 تا 18 ،خیلی خوب 20 تا 19 ینمره :تبصره
 


